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                                                            :دسالقكلمة
 ..بذوراالستبداد             

ذرة من خالل بل یبدأ ب، ر دفعة واحدة ـاالستبداد ال یظھ
باطئ في بناء المؤسسات المستقلة ، ـالتب بالقوانین وـالعـالت

ثم ینمو بالتدخل الشخصي لسلطة الرئیس والوزیر والمسؤول 
السامي حتى ینتشر ویستشري في جمیع ھیاكل الدولة 
ومؤسساتھا التي تصبح تحت تصرف المسؤول االعلى في 

  ..  زیة والمحلیة ـاالدارة أو السلطة المرك
ال یق للفساد ، اللذان ـنى ھو األخ الشقـبھذا المعواالستبداد 

یا ـالمھیأة موضوع المتخلفة ، عادة اال في المجتمعات انیظھر
رة ، من خالل وجود االرضیة المناسبة داخل ـلتنامي تلك الظاھ

د الحدود كما ھو ـتمع حین یكون المواطن سلبیا الى ابعـالمج
ن ـرة  العـزوف عـشر فیھ ظاھـتـالحال في مجتمعـنا ، الذي تن

دون ن الحاكم من تمریر سیاساتھ ، العمل السیاسي ، مما یمّك
ر قادرة ـیـیفة وغـضع جد نفسھا خوف من المعارضة التي ت

ھة المستبدین ن مواجـزة عـكون عاجـتفـیر الناس ، ـعلى تأط
ورغم ما یسببھ ذلك العـزوف الجماعي من شلل داخل .. 

یاب البدائل المجتمع ، اال انھ في كثیر من االحیان یعـبـر عـن غـ
ب التي افالس االحزاب ، فـیتحول ذلك الواقع الى أزمة للنخـو

  ..الجماھیر  لدى ثقة تعد محللم 
ذرعا صنع أالسلطة المستبدة تیدا ھو أن ـولعل ما یزید االمر تعق

بكل و، في كل مكان مل ـتع ،غـیـر حزبیة تابعة لھا و حزبیة
 !!  ..على حق ناع الناس بأن السلطة ـفقط من أجل اق ، الطرق

، م معـنى الكلمة ـتتحول الى قطیع بات تلك االذرع لـوھو ما یجع
ندما یطلب منھا ـر عـتظاھتــف..  بكل أمانة ذ ما یطلب منھاـفـنـت

ثم وھي ، ق حینما یطلب منھا التصفـیـقـوتصف ،ـر التظاھ
ر ـریـبـتسقط في التفي السلطة ، لھا ـن یمثاع عّمتحاول الدف

في   تسقط، خطاء األوحینما تجد أمامھا .. ف الواقع ـیـوتـزی
ندما ـوع ..ن ـیـوالمخالفیھ االتھامات للخصوم ـتوجوالـتستـر 

قات ّوـوبات والمعـعـن الصع ر حدیثھاـ، یكثتشف الفشل ـتك
ل ـتعـتفوطات ، نجدھا ـلقى الضغـتت ولما ..الموجودة في الواقع 

نصبح أمام  وھكذا ، .. بقدرة قادر تظھر ثم تختفيالتي االزمات 
 !!  ..أینما یوجد استبداد ، یوجد قطیع یحمیھ  :حقیقة ماثـلة 

  العـدد

99 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  .اء ـالص و الوفـة واالخـبـالمح: أعط الناس ثالثة  * 

) مارتن لوثر كنغ ( . ل حین كان ال بد أن تقولھ ـمحاسب على ما لم تقلست محاسبا فقط على ما تقول ، أنت أیضا   *
.  

  .البس لنا ثوب الثوار   *

  ..ویغـلونا في االسعار 

   ! ..ر ـوالي یعارض یصبح كاف

   ! ..یخش النار ـال وكمان ح

 ) .أحمد فؤاد نجم ( 

      

  

 

  ..ابنك ال یحسن الضرب و الطرح : المعلم  *

 !! ..طرحھ أرضا یضرب زمیلھ و رایتھ ی باالمس فقط  ، عجیب: االب *       

  



  

 

  ..حق یراد بھ باطل : الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني       
نوفمبر من كل عام كیوم للتضامن مع الشعب  29اعتمددت الجمعـیة العامة لالمم المتحدة یوم  1977منذ سنة 
أو یشجعون على وقد اعتبر الكثیرون ان مثل ھذا االجراء ایجابي ومفید للقضیة ، ثم راحوا یشاركون  ..الفلسطین 
حاضرھا لالجیال ھا وبماضیف ّرـیع، ونكبة فلسطین ب ـر باعتباره یذّككل عام في االحتفال بھذا الیوم المشاركة 
ما الداخل من ویالت االحتالل ، وفي اء فلسطین ابنالمنضمون ما یعانیھ  رض من خاللھـْعَی كما یمكن أن.. الصاعدة 

وفعال قد ..   التذكیر بالثوابت و الحقوق الخ، الى جانب الضیاع ربة والتشرد والمھّجـرون من ویالت الغـیعانیھ 
أخذت العدید من االحزاب والجمعیات والمنظمات الوطنیة في الوطن العربي والعالم االسالمي على عاتقھا المساھمة 

                                                      ..السیاسیة خلفیاتھ الفكریة وحسب  االحتفال بھذا الیوم ، كّل بطریقتھ وفي 
عادة تطغى فـیھا تظھر فیھا المعارض ، و والواقع فان ما یظھر من تعاطي ایجابي في مثل ھذه المناسبة ، التي 

 ضّرـعیتم التاذا لم  لى عبث اھ ّول كلحتقد ی ، الحفالت الموسیقیة الحماسي والشعـر الخطب السیاسیة والشعارات و
التي دفعت منظمة االمم المتحدة الحیاء  االسباب الحقیقیةعن  كشفو اذا لم یتم ال.. ما وراء المناسبة من خداع ل

في  ھيعندما تأتي من ذلك المبنى الذي ضاعت فیھ كل حقوق فلسطین ، مثل ھذه الدعوات  الن.. ھذه الذكرى 
ول سیاسة الد في سیاقدعوات غیر بريءة ، وغیر عفویة بالمرة ، بل ھي قرارات مدروسة تأتي باالساس الحقیقة 

تأمل في الم ولعّل. .الفلسطینیین بالعدو الصھیوني المھیمنة في مجلس االمن والتي ترید انتزاع اعتراف العرب و
 نفسھ  حیث أن ھذا التاریخ ھو.. نوفمبر بالذات یفھم الخلفیات واالھداف من وراء ھذه الدعوة  29اختیار تاریخ 

المعـروف  1947سنة نوفمبر  29في مم المتحدة من طرف الجمعیة العامة لال 181تاریخ اصدار القرار عدد 
                                                                                                             !!  ..بقرار التقسیم 

 زاة ـللصھاینة الغ  %56 من أرض فلسطین الصحاب الحق ، و % 44القرار الباطل قد منح  ھذا والغریب أن 
                                                                  !! ..ال من بعـیـد رفون فلسطین ال من قریب والذین ال یعـ

باالصوات من طرف الحركة  اتالعب وشھدت تحایالقد المتحدة یة العامة لالمم ـان الجمعفثم االغرب من ذلك 
التقسیم  حتى یكون اعمة لھا النھا لم تجد في البدایة االغلبیة التي تمكنھا من اصدار قرار الدول الدالصھیونیة و
ى الى تأجیل دوھو ما أ..  ةزاعانـمتلتجبر على تطبیقھ جمیع االطراف الكي ، وانین االمم المتحدة نافذا طبقا لق
رى حدیثة العھد ـالصغالتأثیر على مندوبي الدول  ، تم خاللھا 1947رـنوفمب 29الى یوم   26یوم  التصویت من

وقد كان لرجال االعمال الصھاینة .. ھایتي مثل لیبیریا والفلیبین و ..الھیمنة حت االستقالل والتي ال تزال تقع تب
دور كبیر في التأثیر على تلك الدول المترددة من خالل الضغوطات االقتصادیة ، حیث  كان المیلیاردیر االمریكي 

ب دورا كبیرا في ـلع من أكبر المستثمرین في لیبیریا وھو الذي على سبیل المثال ، فایرستون المشھور ھارفي
ولعل ما كتبھ وزیر الدفاع  ..رین ـیـرار التقسیم خالل الیومین االخـك الدولة لتكون مع المساندین لقـر على تلـیـالتاث

إن الطرق المستخدمة للضغط " :  ر دلیل  حین قالـبة خیـاالمریكي جیمس فورستل في مذكراتھ عن تلك الحق
                                                              ..  " األمم المتحدة كانت فضیحةوإلكراه األمم األخرى في نطاق 

راد ـحق ی : "المثل القائل أنھ  یصدق علیھـف ..یل ـمل في جوفھ االباطـ، قد یح حقه رـھكذا فان ما یبدو في ظاھو
                                                                                  .. "   لـھ باطـب

  

  

  

  

  



  
  
  

 

  . أنا إخوان
 

  .ھشام الجخ 
 

 ...  وكل المسلمین إخوان.. أنا إخوان 
 ..  كـَفما تصّنـفش إسالمي على كیف

 ..  كـتي أقوى من زیفـحقیق
 ..  كـوصابعي لوحده بكفوف

 ..  یا خوف یا جبان  ....وال اتھّزش قصاد خوفك 
                                                                                             ..  باطیع اهللا في ملكوتھ ..أنا إخوان 

                                                                                            ..وبادعي یزیدني من فضلھ ومن قوتھ 
  .. واصلي واصوم

  ..وحمدي یدوم.. واحمد  واجاھد نفسي واصبر ع البال 
 ..  ألنھ الرازق الوّھاب

                                                                                                                     .. وھو مسّبب األسباب 
                                                                                                                     ..فلیھ الفضل والمّنة 

 ..  ولیھ الطاعة
 ..  اعةفما تبّصش لدیني نظرة طّم

                                                                                                   ..أنا دیني ال ھو سلعة وال بضاعة 
  .. وال لیھ سوق

                                                                                                               ..ال انا بایع وال شاري 
                                                                                                            .. إیماني ھو راسمالي 

  .. فإصحى وفوق
                                                                                                       .. مانیش إخوان على نھجك 

 ..  كفایة شقوق.. فلّم من الدروب وھجك 
                                                                   .. مش انت لوحدك اإلخوان 

 ..  على الُسّنة وع القرآن.. أنا إخوان 
 ..  انا عثمان.. وقت الَجْدب 

 ..  انا حمزة.. ووقت الحرب 
  .. ووقت الفصل ببقى فاروق

 ..  وحب الناس.. وع الرحمة .. أنا إخوان على التقوى 
 . ك على الصندوقـتـن بأخونأخّوـتـلكن عمري ما ح

 ..  نیكم فیھا كل النور ومش شایفةـع
 ..  یش خایفةـغباوة انك تھدد ناس ماھ

 ..  بتھّدد في مین یا حزین ؟؟ ده انا اآله اللي طلقوني
  .. نيّوـخفـتـوجیعة وسارحة في الشارع ومش ممكن ح

 ..  نيـحتسمع
 ..  نيـیك الجوز على دماغك حترفعـنـوغصٍب عن ع

 ..  خط الفقرأنا الناس اللي عاشت تحت 
 ..  ش القبرـتـقـوانا الناس اللي ماتت مالت

 ..  صـّیـھـیـفسیبك م اللي بیجاملك وب
 ..  سـّویـوتفضالي وتسمع كلمتي ك

  . سـّك الریـأنا الثورة اللي عملت من
 



  
 

  ) .. 2( االخوان في فخ السلطة                                
                            . ال یخفـى على أحد أن االخوان المسلمین انخرطوا عـلـنا  منذ البدایة في العـدوان على سوریا 

ذلك  بان یعـقـل ان تكون لدیھم القـناعة وھم یؤیـدون تلك الحـرب الكونـیـة على بلد وشعـب عربي مسلم ،   فھل
                                                                           !! ..الدیمقراطیة أزمة لحل سیكون اسلوبا مناسبا 

أو .. بان أمریكا وبریطانیا وفرنسا واسرائیل   وھل یمكن ان یكون في اعـتـقادھم وھم یؤیدون ذلك العدوان الھمجي
انتصارا تبداد ، وأنھم جمیعا یؤیدون ما یحدث مشكلة االس تھمھم جمیعا قطرمملكة العـربیة السعـودیة وحـتى ال

                                                                                                                     !! ..للدیمقراطیة 
؟؟                      ..وان كانوا ال یعتقدون ذلك ، فلماذا یؤیدون العدوان اذن 

ان المتأمل في تطورات االحداث على المستوى القومي یدرك لماذا یعمل االخوان جاھدین السقاط النظام في سوریا 
..                                      ، ولماذا بادروا قـبـل جمیع االطراف بقطع العالقات الدیبلوماسیة معھا 

.. المھیمنة في العالم  انھ مخطط التنظیم العالمي لالخوان المسلمین بالتحالف مع االنظمة العـربیة الرجعـیة والقوى
الن التنظیمات المحلیة لالخوان في كل قطر ال تتخذ مواقف استراتیجیة وال تبني تحالفات اقلیمیة و دولیة  دون 

ینایر أظھر بشكل  30ولعل ما حدث خالل أزمة االخوان االخیـرة في مصر بعد ثورة  ..االم  الرجوع الى التنظیم 
حیث وقع االستنفار داخل التنظیم العالمي بدعوتھ الجتماعـیـن .. واضح و جلي طبیعة العالقة بین االصل والفروع 

في العالم ، في الوقت الذي كانوا عاجلین متتالیین في تركیا لمواجھة االزمة التي أفقدتھم أحد أھم مواقعھم 
                                                    !! ..شرقا  وتركیا یطمحون فیھ الى تعـزیزھا ، لتمتد من تونس غربا الى سوریا

تأّھـبة ولو ال وجود القوى الم.. كل ما حدث كان یجري بطریقة عفویة  أنوقد كان یمكن ان یكون التایـیـد عادیا ، لو
والمتربصة ، التي تعمل دائما على استثمار ما یجري لیكون لصالحھا ، وھواسلوب معروف تتبعھ القوى العظمى 

..                                ك ساكنا تجاھھا التي ال یعـقـل ان ترى تغـیـرات جوھـریة تحدث في مناطق نفوذھا وال تحّر
وھم من اختفى تماما .. ن عادیا  لو أن االخوان كانوا من مؤیدي الثورات أصال ثم ان ذلك التایید كان یمكن أن یكو

عن الحراك الثوري عندما انطلق من تونس ، فلم یشاھد عامة الشعب ولو رمزا واحدا من رموزھم یتقدم المسیرات 
لثورة الشعبیة قبل وھم ایضا من أصدر تلك المطالب العشرة الموجھة للنظام في مصر لتجنب ا !! ..واالحتجاجات 

                                                                                                     !! ..اسبوع واحد من انطالقھا 
في ما ال شك ان الثورة في تونس كانت عفویة الى ابعد الحدود ، لكن المسائل لم تتطور على نفس ھذا المنوال 

وأصبح .. فعـندما بدأ تأثیر تلك الثورة الحقیقیة یصل مداه من تونس الى مصر والیمن  .. داث الحقة جرى من أح
وقد بدأ ذلك الركوب فعال من لیبیا  !! ..ینذر بتعاظم ذلك االثر ، وجدنا كل االطراف جاھـزة تقریبا لركوب الموجة 

فكان النظام القطري ھو عـراب الثورات .. دوار أین اكتمل المخطط و توزعت اال.. التي نضجت فیھا كل الطبخات 
ناة الجزیرة ، قـاالسلحة وأعظمھا اثرا ، وھي متمثلة أوال في المال ، وثانیا في االعالم من خالل  مستعمال أمضى

وكان النظام السعودي " .. االتحاد العالمي لعلماء المسلمین " الشیخ القرضاوي رئیس وثالثا في الدین من خالل 
بدوره المعھود منذ الخمسینات ، المدافع دوما عن مصالحھ المرتبطة بالغـرب ، والذي أصبح یتنافس في لعب 

الثورات واالنحراف بھا عـن االدوار مع النظام القطري ، ال یفرط بدوره في استعمال  اسلحتھ التي یمتلكھا الفشال 
، ومن خالل شبكات االرھاب التي یدیرونھا  مسارھا ، من خالل شبكة العالقات التي تربط رجاالتھ االثریاء بالغـرب 

ھذا فضال عن دور الدولتین في توفیر .. و یدعمونھا في عدة مواقع من العالم أھمھا افغانستان والعـراق ولبنان 
وبالتالي فقد كان البد لالخوان المسلین في كل من تونس ومصر ان .. ك االنظمة المتھاویة الحمایة للفارین من تل

یكونوا مرتبطین بھؤالء ، و بمخططاتھم باعتبار العالقات التاریخـیة التي ربطت  مصالح التنظیم العالمي لالخوان 
..                        المسلمین منذ نشأتھ بتلك االنظمة 

حلم بالنسبة الھوالتقاء المصالح التي جعلت ما یحدث أشبھ ب رتباطھم بتلك الدول واالحالف ،ولعل ما عّمق ا
حیث وجدوا انفسھم في وضع یقودھم فـیھ حلف النیتو لتسلم عرش  ،  لالخوان المسلمین و بقیة الحركات الدینیة

تنتھ في لیبیا حتى وجدوا أنظمة الخلیج تكد بل ان االمر لم یتوقف عند ذلك الحد ، اذ ان االحداث لم .. !! یبیال



 6ص     من في النھایة  التي ستمكـنھم، " للثورة  "تدفعھم لركوب الموجة في سوریا أین بدأ الترویج  اعالمیا 
                    !! ..عرش سوریا استالم        

اذ .. وفي مثل ھذه الظروف دخل االخوان المسلمون في المخططات الجھنمیة المعادیة لالمة من بابھا الكبیر 
وعرف العام والخاص ان ما حصل في ..  سرعان ما سقطت االقـنعة حین أصبح ما یجري ال یحتاج الى توضیح

بل ھو سیناریو محكم االخراج .. لیبیا و سوریا لم یكن أبدا على الطریقة العفـویة التي حصلت في تونس ومصر 
فرصة سانحة  صة التي وجدت في موجة الثوراتوقع االعداد لھ بعـنایة ، فالتـفـّـت حولھ العدید من القوى المترّب

لقدیمة مع تلك األنظمة لیس على اساس سیاساتھا الداخلیة كما وقع الترویج االعالمي ، بل على لتصفیة حساباتھا ا
انھ اتفاق مسبق ومؤامرة .. اساس سیاساتھا الخارجیة الرافضة لمشاریع التسویة والھـیمنة والتدخل في شؤونھا 

ة لسوریا التي التقطت بدورھا تلك حصلت بین تلك الحركات المسلحة المتأھبة لتنفیذ مخطتھا ، والدول المعادی
ولعل ما جرى من تصفیة  ..اللحظات التاریخیة منذ حدوثھا في تونس و مصر ، و باتت تخطط لتحقیق أھدافھا 

                                ..للثورة الیمنیة و لثورة البحرین في الجانب اآلخر ، خیر دلیل على التالعب الذي كان یحدث لتزییف الواقع 
ان االخوان الذین اصبحوا یتطلعون للعب دور ھام في المنطقة بفضل ما وجدوه من تایید خارجي ، جعلھم یطمحون 

بادر ؟  لذلك ..فلماذا ال تكون سوریا بعد تونس ومصر ولیبیا والسودان وفلسطین .. الى السلطة في أكثر من قطر 
دعم ما حدث في سوریا ، باتخاذھم قرار قطع العالقات ، واحتضان مؤتمر اصدقاء ا باالخوان في تونس سریع

.. سوریا ، والمشاركة الحقا في كل المؤتمرات  والمؤامرات التي أصبحت تقودھا قطر بالوكالة عن أعداء االمة 
ض العلني على الذھاب وقد  انخرط االخوان في مصر في نفس اللعبة ، حتى وصلوا الى ما ھو اسوء ، و ھو التحری

ولعلھم .. الى سوریا ، و الدخول في حرب معلنة على الشیعة ، ال عالقة لھا بالحریة ، أو بالدیمقراطیة في سوریا 
أصبحوا ینافسون اآلخرین في تنظیم المؤتمرات عندما نظموا مؤتمرین متتالیین في مصر منتصف شھر جوان سنة 

اللذان " مؤتمر االمة المصریة لدعم الثورة السوریة " ، والثاني  " االمة مؤتمر علماء " ، االول ُسـّمي  2013
                                                                                             ..ظھر فـیھما التحریض علنا والتجـیـیـش ضد سوریا بعد ان اصـیـبوا بالصدمة من تحریر مدینة القصیر 

تھا التاسیس للمرحلة القادمة ، فراحوا یبحثون عن دور ـوھكذا نسي االخوان أنھم على رأس سلطة مؤقـتة مھّم
 !! ..سھا لھم قطر والسعودیة بالتعاون مع حلف النیتو أكبر منھم ، ویحلمون باالمبراطوریة االخوانیة التي ستـؤّس

ام  ونسوا طبیعة المرحلة التي تتطلب مواجھة الواقع في الداخل واالنكباب على حل لذلك انساقوا وراء االوھ
فكانت الكارثة بالنسبة لھم في مصر حین اسقطھم .. المشاكل المستعجلة للمواطن الذي ظل ینتظر الحلول العاجلة 

ابعھم كل یوم ندما على وحین بات الناخبون في تونس یعضون أص.. الشعب بثورة شعبیة بعد سنة واحدة من الحكم 
 .!! غیرأنھم ال شك سیضیفون الى رصیدھم دورھم البارز في عودة االزالم الثوریـیـن..التصویت لھم في االنتخابات 

  .) القدس (                                                                                                                                    
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   ..رـیـیـالتغالى .. معارضة المن                               

عن تحقیق  –بحسن أو بسؤء نیة  –بي مشروع تسعى الجماھیر لتحقیقھ كلما حاد الحاكم ـشعالتغییر مطلب  
ولنا في التاریخ .. المصلحة العامة ، أو اذا حاد عن العدل والمساواة بین الناس ، او اذا عجز عن حل مشاكلھم 

أمثلة وعبر أھمھا وأكثرھا تأثیرا في حیاة المسلمین منذ عھد الصحابة الى الیوم ، وھو الصراع في عھد الخلیفة 
سردا  لبعض " االسالم و حقوق االنسان " دكتور محمد عمارة  وقد جاء في كتاب ال.. عثمان رضي اهللا عنھ 

  : الوقائع والتفاصیل لما جرى في ذلك الوقت بین خیرة الصحابة رضوان اهللا علیھم ، واسلوب معارضتھم للحكم 

" وعندما حدثت في السنوات االخیرة من عھد عثمان االحداث التي أغضبت غالبیة المسلمین ، كانت ھیئة "... 

لقد مارست المعارضة كما یمارس الحزب .. في مقدمة المحّرضین على الخروج على عثمان " مھاجرین االولین ال

السیاسي ، و سعت الى استرداد سلطتھا عندما رأت أن بني أمیة قد غلبوھا علیھا بسیطرتھم على جھاز دولة 
  ..! الخلیفة الثالث عثمان بن عفان

خرجت من المدینة الى االمصار ، تدعو الثوار للقدوم للعاصمة ، والخروج على وبن قتیبة یذكر أن الرسالة التي 
من المھاجرین االولین ، وبقیة . بسم اهللا الرحمان الرحیم : " و نصھا .. عثمان ، قد خرجت باسم ھذه الھیئة 

اهللا قبل أن یسلبھا  أن تعالوا الینا ، و تداركوا خالفة رسول.. الشورى ، الى من بمصر من الصحابة و التابعین 
أھلھا ، فان كتاب اهللا قد ُبّدل و سنة نبیھ قد ُغیرت ، و أحكام الخلیفتین قد ُبّدلت ، فننشد اهللا من قرأ كتابنا من بقیة 

أصحاب رسول اهللا و التابعـین باحسان ، اال أقبل الینا ، وأخذ الحق لنا و أعطاناه ، فأقبلوا الینا ان كنتم تؤمنون 

ُغـلبنا على حقنا ، واسُتولى . م اآلخر، وأقیموا الحق على المنھاج الواضح الذي فارقتم علیھ الخلفاء باهللا والیو
من غلب . على فیئنا ، و حیل بیننا وبین أمرنا ، وكانت الخالفة بعد نبینا نبوة ورحمة ، وھي الیوم ملكا عضودا 

  .. "على شیئ أكلھ 

سیاسیة ، ذات اختصاصات دستوریة وسلطات وحقوق ، عندما رأت أن  فنحن ھنا ازاء بیان سیاسي ، أصدرتھ ھیئة

                          ) .انتھى .. " ( خروجا قد حدث عن العـرف ، واعتداء قد تم على ما تملك من سلطات وحقوق 
التي وقعت ھي ال شك ان ھذه الوقائع تثیر كثیرا من الحیرة في فھم ما حدث ، خاصة اذا علمنا ان تلك الخالفات 

التي أدت فیما بعد الى الصراعات والفتن التي حدثت بین المسلمین ، وراح ضحیتھا كل من الخلیفة الثالث عثمان و 

لى الرابع علي بن ابي طالب رضي هللا عنھما ، وعشرات اآلالف من الصحابة والتابعین وأحفاد الرسول صالخلیفة 
  ..  لمقاییس أثرت في كل العصور ، وال یزال تأثیرھا متواصال الى اآلن لیمة بكل اوھي احداث أ.. اهللا علیھ وسلم 

ولعل سبب الحیرة یكون وجـیھا بالنظر الى دمویة االحداث التي وقعت بین جموع غفیرة من خیرة الصحابة 
صفوف المسلمین  ث شرخا وانقساما وتصّدعا فيثم افـتـرقوا افـتـراقا حادا أحدوالتابعـیـن الذین اختلفوا فاقـتـتـلوا 

یدة ، بل من جراء االحكام المتشددة المتعلقة بالحكم ـقـال یزال مستمرا ، لیس بسبب خالف حول اصول الدین والع
لھا الدكتور محمد عمارة وھو یستشھد بھا في سیاق ـالواردة في تلك الرسالة التحریضیة التي نق.. والسیاسة 

                                   ..  ون النظر في اسلوبھا دفاعھ عن مشروعـیة المعارضة في االسالم د



 
                                                       

 !!  ..ع فلسطین ضّی .. جیش اإلنقاذ                        
 
الصادر جیش اإلنقاذ ھو الجیش الذي شكلتھ الجامعة العربیة تلبیة لقرارھا بضرورة التدخل العسكري لمنع التقسیم  

 .  وإعالن فلسطین دولة عربیة مستقلة،  1947نوفمبر  29في 
 : تألف ھذا الجیش من ثماني كتائب وھي 

 .  یادة محمد صفا من سوریاـبة الیرموك األولى بقـكتی /   .1
 .  لي من سوریاـشكـیادة أدیب الشیـبة الیرموك الثانیة بقـكتی /  .2
 .  راقـبد الحمید الراوي من العـیادة عـبة الیرموك الثالثة بقـكتی /  .3

 . راقـیادة ھادي صالح العاني من العـبة القادسیة بقـكتی / .4 
 .راقـباس من العـیادة مدلول عـبة حطین بقـكتی/   .5

 . نـیـیس من فلسطـیادة میشیل العـبة أجنا دین بقـیتك / .6 
 . یادة عادل نجم الدین من العراقـبة العراق بقـكتی/   .7

  . بد الوھاب من سوریاـب عـیـبة الدروز بقیادة شكـكتی / .8 
منھم من داخل فلسطین والباقي من متطوعى البالد ) 2500(،  متطوع) 7700(وات حوالي ـضمت ھذه الق - 

 ... یةـربـالع
 . 1948ر ـش في أول ینایـیـبدأ تدریب ھذا الج 
إن "  :ربیة عن حالة قواتھ فقال ـإلى جامعة الدول الع اریرـقدم قائد جیش اإلنقاذ تق 1948في نھایة مارس   - 

لة عدد الضباط ـتالیة منخفضة ویرجع ھذا إلى قـن ھو أدنى من المتوسط وقدرتھم القـیـمستوى تدریب المتطوع
       . )بتصّرف   – عن شبكة فلسطین للحوار(    !!  ".. رديءـیة السالح الـسكري ونوعـف النظام العـوضع

  
  
  
  

 

  
  

  

  

 

  


