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                                                        ..................................االستقالل والثورة  عن                              
ب التي تبلورت بشكل واضح مطلع الخمسینات باندالع ـشك ان وثیقة استقالل تونس كانت ثمرة لتضحیات الشعال 

فھم  باالغتیاالت فكان ناضلین واستھداالم عة في صفوفواسحملة اعتقاالت  ، فأدت الى 1952سنة الثورة المسلحة 
و علي اوالد حفوز  الطاھرواالخوین  1953والھادي شاكر في سبتمبر  1952استشھاد فرحات حشاد في دیسمبر 

ثم ازدادت المقاومة تنظیما وفعالیة بعد تلك االحداث ...  1954مامي في جویلیة عبد الرحمان و 1954في ماي 
یة االستقالل الداخلي في ـتـلـى ذلك من تطّورات ابرازھا رفض اتفاق وما ،یا من الكفاح المسلح ـحتى اتخذت شكال راق

كرامة  ضمانورفع الظلم وثورة للحریة .. م ضد الھیمنة والعبودیة والتغـریب انھا ثورة على الدوا..  1955جوان 
  ..االنسان 

باألساس ضد من مبر التي قامت دیس 17یة التي یجب احیاؤھا و تذّكـرھا بعد ثورة ـتلك ھي روح االستقالل الحقیق
الى جانب المحافظة  في الحریة والدیمقراطیة والتـنمیة ، انحرفوا عن اھدافھ، و 1956سنة  سرقوا ستقالل تونس

جحافل  حیث قاوم من أجل ذلك كلھ..السالمیة ربیة اـفي ھویتھ الع ةلـثـمـتمب ى الشخصیة الحضاریة للشعـعل
  .. م آالف الشھداء االستعمار و قّد

ري    ـبـوفمـالّنـبي وزویر التاریخ الذي مارسھ النظام البورقـتـبأمجادنا وتضع حّدا ل نعم لذكرى االستقالل التي تذكرنا
  ... ل التي تربط اھداف ثورة األبناء بأھداف ثورة اآلباء واألجدادنعم لذكرى االستقال.. اما طوال خمسین ع

  
  



                                                                                       رفــــحـان یـقـال أن أبا سـفـیـان :فـیـر ـنـفي العـیـر وال في ال ال *
موقـع بـدر الذي كان یـرابـط فـیـھ المسلـمـون                              ن ـعبقـافـلتـھ بعـیـدا 

وھو عائـد من الشام ، فـنجا بالقـافـلة ، لكن قـریشا حـینما عـلـمـوا                                                           
.. بـدر باالمر خـرجوا  لمالقـات المسلمـیـن ، وھو ما ُعـرف بغــزوة

أرسـل في طـلـبھم حـیـنما عـاد  الى  مكـة ،  ان وقـد كان أبـو سفـیـ
لكنھم رفضوا العودة اال قـبیلة بـني زھـرة التي كانت ال تملك نصیـبا  

بادرھم وحـیـنما أقـبـلوا على ابي سفـیـان .. في تجارة القـافـلة 
أن بني زھـرة لم  ،و یقصد" ر ـیـر وال في النفـیـال في الع" القـول ب

أي ( وال في الـنـفـیـر ) أي التجارة ( في العـیـر  ایكـن لھم نصیـب
                                      ......................................................  ، وصار مثال) الحرب 

 یرةـملك الحن قصة عداول مثل متوھو ،زاء سنمارـج : وُیقال
یل أنھ ـق وقد.. عاش قبیل ظھور االسالم  الذي ذرلمننعمان بن اـال

ى ـروم ُیدعـدس من الـنـھ بمھــوا لــت فأ ،ناء قصـردسا لبـطلب مھـن
 وات ، استدرجھ ـنـبعد س ناءـن البـرغ مـف لماو" .. ـمارسن" 

ثة جى االرض عل وهثم دفع .. أعلى القصرالى  بعض الحاشیة
  ! ..  منذ ذلك الزمن الــار مثـفص.. ھ لرا مثـقصي بنـال ی حتي ھامدة

  

  

  

      
    

  

     

  

 

 

   

  

  

  

  

  

   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   
 الى جانب عّدة قصورحتى عصر الخلفاء المجون كان یشھد اللھو و" الخورنق  " یسّمىالذي قال ان ھذا القصر ُیو *

    : یة ھذا البیت المشھورـتاھـأبو الع یھماـاللذان قال ف "دیرالّس "أحدھا یسّمى أخرى 

  

                                                                                                                                                   
رمى لھ ـره ، فـبـتـوذات یوم أراد جاره ان یخ.. بلھا اال كاملة ـال یق بھ ألف دینار ، قائال أنھـجحا طالبا ربھ ان یھخرج 

.. كاه جاره الى القاضي ـفاشت،  ض ارجاعھا ، ورف، لكن جحا أخذھا  طلبھ ل من المبلغ الذيـقود بھا أقـنة من الصّر
اضي ندما سألھ القـعو.. ـعل ا القاضي ، ففمیھ ثیابا وحذاء لیقابل بھـیعطولما جاء یوم الحكم اشترط على جاره ان 

جل ندھا قال الّرـ، وعأیضا لھذا الرجل اال ان یقول بان ھذه الثیاب وھذا الحذاء ملكھ  لم یبقو بالمال انھ یتھمني:  أجاب
    ! ..حكم لجحا بالمال وشك القاضي في كالم الجار ثم فضحك جحا ، .. أنھا لي  ال یا سیدي ـفع: ا قالھ جحا دا ممؤّك

  لھفي على الـزمن القصیـر 

  د یــرالخـورنـق  والّسبیـن 



 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 ناـھ لسّوـالت ویمنع ، الجلوس كـنـالیمك ... بالـقـاالست موظف اهـفأت ... !! الجوار في ندقـف الى دھاـبع بـذھ ثم

  !.. رجاء
 في ناحـج وافضل رـبـأك ھو 1 رقم ،  ! ).. b 1 ( رقم علیھ أتاحـمف سترتھ من وأخرج .. غضب رةـنظ الیھ رـظـنـف

 فھال ..ساعة نصف بعد سأخرج " : قائال بالـقـاالست موظف الى تـفـوالت الدرج الى رهـیـس اكمل ثم ..  الفندق
   " ؟ لمارسیدسا سیارتي لي زتـجھ
   ... !! منھ أفضل مالبس یرتدون القمامة جامعي فحتى ؟ .. أمامي الذي من : متمتما بالـاالستق موظف قـعُص
  

  !!.. لـدخ ذيـبال لیس رجل رجـخ ساعة نصف وبعد جناحھ إلى الرجل ذھب
  ! ھـتـنظاف من اإلضاءه سـیعك وحذاء نقـع وربطة .. رةـفاخ بدلة
  ! رهـأم من رةـحی في بالـقـاالست موظف زالـالی

 ؟ كـبـمرت كم : قائال الموظف على مال لكنھ ، سیارتھ الى متجھا رجلـال خرج
 !  .. سیدي  تعـرف ال أن أحسن

 ؟ یكـیكف ھل : رجلـال
 .. تماما لیس : الموظف

 ؟ زیادة ترید ھل : الرجل
 .. سیدي یرید ال منو : الموظف

 ؟ ناـھ ممنوع لالتسّو ألیس : الرجل
 !  .. بال : باحراج الموظف

  !  .. أموالھم حسب الناس ونــــبــّــترت .. لكم تبًا : الرجل
 رجـأخ... راءـالفق ورـشع بّرـأج أن أحاول شتاء كل في : قائال وأردف .. دقائق في معي كـسلوك بدل من سبحانـف

 .. ومعاناتھم حرمانھمب أحّس كي.. نـدیكالمشّر رـالمط تحت بلباس
   .. یاـالدن على عار وكأنھ .. رامـتـاح لھ لیس ماال یملك ال من .. لكم باـتـف تمـأن أما

   .. روھمـقـتـتح فال .. دوھمـتساع لم إنف
 ....  ةــصدق بةـیـالط الكلمة أن واعلم

     

 ... بشدة یھطل المطر كان ... ! الباردة الشتاء لیالي من لیلة في
 یجري والبعض رـالمط من تحمیھ بمظلھ ممسكا البعض كان

 .................................... الساقطة المیاه من بسترتھ ویحتمي
 ! كالصنم واقف رجل ناكـھ كان الشدید والمطر البارد الجو ھذا في
 ... ! االـتمث نھـظ البعض ان حتى .. ركـیتح ال  .. رثة سـبمالب ...

 ....................دهـخ على ئـالدف ثـتبع ودمعة .. نـالذھ شارد
 ؟ افضل مالبس تملك اال " .. سائال .. بإستحقار الماره أحد لھ رـنظ
 : قائال رـّبـكـت رةـنظ یھـنـیـوبع ودـقـنـال محفظة في یده واضعا  .. "

                                                                  .......................................................... ؟ شیئا ترید ھل
 .......................! وجھي عن ربـتغ أن أرید : ھدوء بكل رّدـف

 !.. نونـالمج لھذا تبا مرّددا بـذھ ان اال السائل من كان فما
  !المطر فـتوق أن إلى كّرـیتح ال المطر تحت جلّرـال جلس



      

  

  

 ْرـــُي أنا أسمـــراقــع

  خــریاومنذ والدة الت

     ..ْر ــقھلم ُأ 

   ر أطیاٍبـبحدمائي 

   ْرــنبـوأنفاسي شذا ع

  سعـّــمت ي فیھــلبـوق

 ْرـــلكّل الناس بل أكث

 ْرـــّي انا أسمــراقـع

 ..  رِب أفدیھاــبالُد الع

 .. یھاـفأھلي كّل من ف

   .. رانيـــوأق وأصحابي 

 .. زھوا  د دائمَاأرّد

  بالد العرب أوطاني 

  ..رـــبھا أفخ

  عراقي أنا أسمر

 ..  شي شوقاـتـأنا من ین

  .. ربـــبحب الع

 .. ْرـــبل یسك 

 ٍرـأنا المخلوط من تم

  .. وٍنـــوزیت

   ..رـــتـومن زع 

 عراقي أنا أسمر 

 أنا من طین ھذي األرض أجزائي

 ..أندائي رِب ـومن أنداء كّل الع

 .. روبّيـأنا قلب ع

 :      لھم أشدو وأھلي حیثما كانوا

  رب أوطانيـبالد الع

  فھم أھلي وخّالني
  .. رــبھم أفخ 



                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            

                             
 

  

یا ثم تحّولت الى ـالسا خفـبدأت اخت. زاع األرض من البشر ـمنذ أكـثـر من نصف قرن تقوم في فلسطین محاولة النت
ّدم ـقــّـر بھ القوى المحتـلة كال من األرض لخدمة التال لفلسطین أرضا وبشرا تسخانھا لیست احتال. تصاب بالقّوة اغ

، واستمّرت زي ـبل االحتالل األنجلیـ، ولكنھا محاولة بدأت ق1948قبل سنة یدة كما كانت تفعل انجلترا ـفي بالدھا البع
ربي ـمن الشعب الع" خالیة " اول الحركة الصھیونیة االستیالء على األرض زال باقیة بعده ، فیھا تحـفي ظلھ ، وما ت

یون القدامى في ـریبة الشبھ بما فعل المھاجرون األروبـانھا محاولة ق. رودین ـوتوطین بشر آخرین فیھ بدال من المط
استطاعت  1948وفي سنة . مجتمعاتھم الجدیدة یموا على االرض الخالیة ـقـرالیا حیث أبادوا البشر لیـأمریكا واست

اعترفت بھا أغلبیة دول العالم وقـُبلـت عضوا " اسرائیل " الحركة الصھیونیة أن تقیم على أرض فلسطین دولة باسم 
في ھـیـئة األمم المتحدة ، ورفضت الدول العـربیة االعـتـراف بھا واشتـبـكت معھا في ثالث جوالت عسكریة خالل 

ربیة ، تتابعت علیھا النظم ـثالث أجیال عوقد عاصرت تلك المشكلة . ائیل باقـیة عشـرین عاما وما تـزال اسر
ت كل نظام ، ومع كل یل ، وتحـوفي كل ج. السیاسیة واالجتماعیة المخـتـلفة ، وتغـّیـرت من حولھا الظـروف الدولیة 

ذلت في حلھا عشرات ـالحلول ، وُبّدمت لھا عشرات ــُـرات ، وقـفسیـرحت للمشكلة عشرات التظرف دولي ، طــُـ
أن " االجتھادات " زد المشكلة اال حّدة وان كادت كل تلك األحداث وـفلم ت... تب عنھا مئات الكتب ـالمحاوالت ، وُك

  ما ھي حقیقة المشكلة ؟ : خفي االجابة الصحیحة على أول األسئلة التي طرحتھا ـُـت

فمنذ ذلك العام جذب الصراع ضد الصھیونیة الى . دا ـیـقـاألمر تعفازداد  1967) حزیران (وجاءت ھزیمة یونیو 
 -بدون ایة مبالغة  -ساحتھ أفرادا وجماعات ومنظمات وشعوبا ودوال من أطراف األرض جمیعا ، بحیث یمكن القول 

ل طرف وحمل ك. ان كل القوى النشیطة في العالم أصبحت أطرافا ذات نشاط في الصراع الذي تثیره مشكلة فلسطین 
وھكذا أصبح الصراع الذي . معھ ، ُبعدا جدیدا ومضمونا مضافا الى ابعاد ومضامین المشكلة االصلیة " قضیتھ " 

ره مشكلة فـلسطین دائرا بین أطراف عدة على مضامین متعـّددة من أجل غایات متباینة ، تـُستعمل فیھ كل أنواع ـیـثـت
ولم یعد أحد یذكر حتى ذرائع القتال في یونیو . الصواریخ والطائرات  األسلحة من أّول الكلمات والنظریات الى آخر

فقد عّرت األیام ما كان مستورا وكشفت نوایا كل األطراف فبانت حتى القصر الناس نظرا األعماق الحقیقیة .  1967
.. عّدة وعداء " المتفّوق " في مواجھة البغي العربي " المستضعفة " فال ھو صراع حول أمن اسرائیل . للصراع 

ربیة ، بل ھو صراع ـوال ھو صراع حول المالحة في خلیج العقبة ، وال ھو صراع حول أسلوب الحیاة في األرض الع
والوجود الصھیوني ومصیره ، والوجود . حول الوجود والمصیر ، الوجود العربي ومصیره  - بال مواربة  - یدور 

والحلفاء في الصراع الذي تثیره وھكذا یعـرف كل الشركاء . العالم االستعماري ومصیره في الوطن العربي وربما في 
لمصالح والنظم ، العربیة والقوى وا) االیدیولوجیات ( عقائد مشكلة فلسطین أنھ ذو اثر حاسم في مصیر كثیر من ال

لما سبق ، بل امتداد حل مشكلة فلسطین لن یكون المستقـبل مجـّرد ـُوأنھ عندما ت. والصھیونیة وربما العالمیة 
العربي ذاتھ ، مستقبل " المستقبل " ومن ھنا أصبح . سیكون مستقبال مختلفا نوعیا في قواه وفي نظمھ وفي غایاتھ 

. حول مستقـبل فلسطین   في الصراع القوى المشتبكة كلھا ، موضوعا یدور من أجلھ الصراع بیناألمة العربیة 
فق مع مصالحھ ، ویدفع بالصراع ـّـتـالتي ت" الصیغة " ، ّد لھ كل شریك في الصراع ، وكل حلیف الحدى قواه ـوُیِع

التي كثرت " النظریات " ولیست . ربي ـد أنھا مؤدیة الى ما یرید في الوطن العـقـتـذاتھ الى االتجاھات التي یع
بل لمستـقـبل االمة ، النظریة ال لمستـقـبل فـلسطین اال الصیغ  1967أعالمھا في سماء الوطن العـربي منذ سنة 

، أو تعـریفھا بالحقـیقة كما ال بد یزعم دعاتھا ھا فـیـقـثوھي تـُـطـرح على الجماھـیـر العـربیة ال بقصد تـ. العـربیة 
  .ولكن لالتجاه بالجماھیر العـربیة من خالل الصراع القائم الى غایات نھائیة معـینة 

تھا ، وأال نسمح ـقكلھ یصبح من المھم لنا أن نعـرف حقـیقة مشكلة فـلسطین ، وأن نظل واعین حقیفي غمار ھذا 
عن ھذه الحقیقة ، فاننا لن نعـرف قط الحل الصحیح ألیة مشكلة اذا جھلنا حقـیقـتھا ، وعـندما ال  ألحد بأن یضللنا



          .............ل مشكلة اجتماعیة لھا حقیقة واحدة ولقد عرفنا من قبل أن ك. نعـرف الحل الصحیح لن نحل المشكلة قط 
یة لیس لھا ـوان أیة مشكلة اجتماع. تھا ـقـیـمھما اختلف فھم الناس لھا وبصرف النظر عن مدى ادراك صاحبھا لحق

قد یكون لھا أكثر من حل خاطئ ، قاصر أو متجاوز أو . ین ـین في وقت معـاال حل صحیح واحد في واقع اجتماعي مع
مناقض ، یحاولھ صاحبھ فـیـفشل في حلھا ، ولكن حلھا الصحـیح ال یمكن اال أن یكون واحدا بحكم أن الواقع 

االمة یة في ـینا الى أن للمشكالت االجتماعـانتھ) األمة ( نا ھذا على المجتمع القومي ـندما طبقـوع. االجتماعي واحد 
.                                                                 یة یحّددھا الوجود القومي ذاتھ بما یتفق مع التقّدم القومي ـحلوال موضوع

رفة ، بل ـروفة أو غیر قابلة للمعـوالصراع االجتماعي حول المشكالت االجتماعـیة ال یعـني أن تلك الحلول غیر مع
وقد یكونون كلھم . الحل الموضوعي الصحیح ـزعم كل منھا أنھا تستھدف ا أن الصراع یدور بین قوى تني تمامـیع

  .ال یمكن أن یكون أبدا أن یكونوا كلھم على حق فیما یزعمون خاطئین ، ولكن الذي 

  فما ھي حقیقة مشكلة فلسطین وما ھو حلھا الصحیح ؟ 

ربي ھوالذي یقیم ویعیش على ارض ـب العـربي االسالمي والشعـمنذ الفتح الع: یة وھي بسیطة ـلنبدأ بالوقائع التاریخ
ومن أجلھا دارت اقسى معارك الدفاع عن االرض المشتركة ضد الغزو الصلیبي واشترك كل الشعب العربي . فلسطین 

لغزو الصلیبي لم ومنذ أن انحسرت نھائیا موجات ا. بأموالھ وأبنائھ في تحریر فلسطین واستردادھا من الصلیبیین 
وھكذا ندرك عدم جدوى كل ما .  1948بعضھ من بعضھا سنة  یغادر الشعب العربي ارض فلسطین الى أن طــُـرد

  .... انما یبدأ الخالف حول تفسیـر الواقائع التاریخـیة غـیـر المنكورة . كتب في محاولة اثبات ما لم ینكره احد 

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لم تـكـن لحظة اكـتـشف فـیھا الشعـب المصري نفسھ ، أو اكـتشفـت فـیھا األمة العـربیة امكانیاتھا ان معـركة السویس 
فحسب ، وانما كانت ھذه اللحظة عالمیة األثر ، رأت فـیھا كل الشعـوب المغـلوبة على أمرھا أن في نفسھا طاقة كامنة 

  ..ال حدود لھا ، واّنھا تـقـدر على الثـورة 

  



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

المالمح لما ب رسم صورة واضحة ـإذا كان من الصع
، إال  یھا الكاملةـ، واستخالص معان رودـبـفي ی جرى

أن باإلمكان رصد مجموعة أحداث ونتائج لھذه اللحظة 
 .............. » ةـیـیجـراتـإست «رون ـیـثـالتي یراھا ك

كمل ـرود یستـبـرى في یـأول ما یمكن أن یقال إن ما ج
لكن .  » ركة قطع الشریان اللبنانيـمع «بًا انھاء ـریـتق

 الرسائل التي تخرج من دخان االشتباكات في القلمون
 ، یصل صداھا الى ابعد من الخاصرة اللبنانیة الرخوة

ربما نحو دمشق وواشنطن الى جانب الریاض … 
 ................................................... والدوحة

لما جرى في » اإلستراتیجیة «یمة ـلكن ما ھي ھذه الق
                                   .................................؟ رود في ھذه اللحظةـبـی

روا أن النظام السوري مر ـبـتـبون اعـمراقالإذا كان 
وحة منذ ـتـمراحل اساسیة في عمر األزمة المف بثالث

ثم »  الصمود «ثم »  اعـدفـال «، ھي  وامـة أعـالثـث
ر في الخامس من ـركة القصیـ، فإن مع » الھجوم «
مرحلة  «تھاء ـلت بدایة انـ، شك 2013 زیران العامـح

مرحلة  « ، واالنتقال الى من جانب النظام»  الصمود
، تشكل  رودـركة یبـنى، فإن معـوبھذا المع.  » الھجوم

ر ـثـ، ألنھا األك نقطة الذروة في ھذا الھجوم حتى اآلن
ریًا حیث یصل ارتفاع بعض ـیًا وعسكـرافـیدًا جغـقـتع

مترًا،  1650متر و 1400لمون الى ما بین ـجبال الق
یة ـانـغـبال األفـیھة بالجـلھا تضاریسھا شبـیما تجعـف

  . ارةّرـوشًا جـیـجر التاریخ ـبـالتي أنھكت ع

رود ھذه المدینة الحدودیة ھي صلة الوصل بین ـبـیو
ھي و.  ما تبقى من المنطقة الوسطى ودمشق العاصمة

لمون ـوالتسلیح من الق» رـیـذخـتـعاصمة ال « أیضًا 
یدًا وصوًال الى ـد بعـوطھا تمتـیـوخ ... دمشق  باتجاه

 ودومارستا ـر وحـوطة وفصائلھا في جوبـمسلحي الغ
    الى أن تشـیـر رة ـوفـومات المتـلـالمع واذا كانت ...
دیدًا ـودي، وتحـدادھا السعـ، بامت» الجبھة االسالمیة «

ودیة ـعایة التي كان یولیھا رئیس االستخبارات السعالّر
،  ونـمـلـركة القـفي مع  ، لم تشارك بندر بن سلطان لھا

الكبرى، حیث تؤثر كعادتھا على ما یبدو في المواجھات 
ر الى ان ـدة تشیـلومات المؤّكـاالنسحاب المبكر، فإن المع

 ال الرئیسي في ـتـھي التي خاضت الق»  جبھة النصرة «

ار قادة ـبـدید من كـن سجل سقوط العـیـفي ح،  رودـیب
،  ل خالل االیام الماضیةـره من الفصائـیـوغیم ـنظـتـال

ویات ـنـمع باطـب بإحّبـباك وتسـوھو ما أصابھم باالرت
                                              ................................................ ینـلـاتـالمق

مالحظة أن الحسم في یبرود جاء بعد اقل  ومن المھم
كما   ، » 2جنیف  «ر مفاوضات ـثـمن شھر على تع

ودي ـالف السعـروج الخـرود مع خـتحام یبـترافق اق
،  ادـلن للمرة االولى بھذا الشكل الحـري الى العـالقط

 «وري ــب السـشعـس الـــلـد مجّدـت حـي وقـف
بل لالنتخابات الرئاسیة ـللمرشح المق»  شروطھ
ذه ـباط ھـارقة ارتـمف ل ربماـیشك، ما  السوریة

رشح ـتب ، ازیھا السیاسیةـمغمزیة في ّرـالوة ـطـالخ
                                .................................... األسد رئیس بشارـال

الخسارة المسجلة باسم  ، صة یبرودـلة قصمح ومن بین
ریون ـالقط. .. ر كٌل من موقعھـودیة وقطـكل من السع

،  » صرةـنـال « لة بــمن خالل ذراعھم االولى المتمث
دة في ـدیـكاسة الجـتـون من خالل االنـودیـوالسع

ھة ـبـالج « ل بــمثـدر بن سلطان المتـنـمشروع ب
ران ـبـتـ، تع » النصرة «ب ـالتي الى جان»  االسالمیة

            .. مونـلـالق في المسلحة ارضةـسي للمعـیـئّرـال نّوـالمك
،  رودـبـوسیكون من الضروري لرصد تداعیات ی

رة ـر علیھا العالقات المتوتـمتابعة الوجھة التي ستسی
»  جیش االسالم «و»  النصرة «و»  شـداع «بین 

من المتوقع في ظل ، حیث  خالل االسابیع المقبلة
، اتجاھھا نحو  رت اآلنـرى التي جـبـالنكسة الك

یانة ـ، خصوصًا في ظل تبادل االتھامات بالخ دـیـقـالتع
............ ...................بین الفصائل  اعسـقـتـوال

د ـماذا بع: ، فإن السؤال الملح ھو وفي الخالصة
ر، لم ـالقصیركة ـظام منذ معـنـخاصة ان ال ؟  لمونـالق
؟  وبیةـنـبھة الجـفھل ھي الج .. ھامنطقة استرّد ـخسری

ید فإن المسألة ـأكـ؟ وبالت ؟ او حلب ام ریف حماه
لكن سیكون من المھم  ، لیست خاضعة للتكھنات

ید اسئلة ـوطة على صعـمتابعة التطورات في الغ
المصالحات او المواجھات الداخلیة بین الفصائل 

الجیش استمرارًا لسیاسة القضم نفسھا او تحرك 
  ... كما ظھرت على المیدان  التدریجي

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  



    

                                                                                                                                                                 

س سلم لم یؤّسان أبلغ رد على العلمانیین ، القائلین بعلمانیة االسالم ، والذین یزعمون أن محمدا صلى اهللا علیھ و
دولة ولم یقم حكومة ولم یكن قائما سیاسیا للمجتمع المدني الذي عاش فیھ بعد ھجرتھ ، ھو االشارة الى معالم ھذه 

  .سھا الرسول وصحبھ ، وھي المعالم التي تواترت أخبارھا في أمھات مصادر التاریخ الحدیث الدولة التي أّس

من مكة الى المدینة تم عقد تاسیس ھذه الدولة بین الرسول سلم فقبل شھور من ھجرة الرسول صلى اهللا علیھ و
ھذه " بة ـبیعة العق" فكانت .. وبین قادة األوس والخزرج وممثلیھم ، الذین التقوا بھ في موسم الحج من ذلك العام 

 !  ..في التاریخ  ربیة األولىـلتأسیس الدولة االسالمیة الع - حقیقیا ال مفترضا  - یا ـعقدا سیاسیا وعسكریا واجتماع
لكن ھذه .. فقبل ھذه البیعة كان المسلمون بمكة جماعة مستضعفة ، تخفي االیمان وتستخفي بشعائر الدین الجدید  

قد نصت  -من بینھم امرأتان  -ین من وجوه األوس والحزرج ـالبیعة ، التي تمت بین النبي وبین خمسة وسبع
ھجرة : یھا تم االتفاق على ـفف) .. المدینة ( بنود تأسیس دولة یثرب  - الى جانب االیمان بالدین الجدید  -وشملت  

وعلى أن یكونوا القوة ..بھ الى المدینة ، مكّونین مع أھلھا أمة جدیدة لھا سلطانھا الموحد الجدید ـالرسول وصح
 - د ھذا الكیان الجدید وعلى أن یحموا قائ.. المقاتلة لحمایة الدعوة الجدیدة والكیان السیاسي واالجتماعي الجدید 

" وعلى أن یحاربوا معھ .. ویمنعوه ما یمنعون منھ أنفسھم ونساءھم وابناءھم  -الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
ر من األوس ـولقد عاھد الرسول ھذا النف.. تدي علیھ من موطنھ الجدید ـأي كل من یعادیھ ویع"  األسود واألحمر

ربیة األولى ، عاھدھم على أن یكون انتماؤه ـللدولة االسالمیة الع" التأسیسیة یة ـالجمع" والخزرج ، الذین مثلوا 
  .. الى ھذا الكیان الجدید انتماء مصیر مؤبد 

أن یختاروا منھم القیادة ، التي كانت بمثابة وزراء الرسول " الجمعـیة التاسیسیة " ولقد طلب النبي من ھذه 
" ى عشر نقیبا یكونون على قومھم بما فیھم ـنـمنكم اث أخرجوا الّي" : فقال .. ومستشاري حكومتھ بین األنصار 

                                                                        ................................................................................فاختاروا تسعة من الخزرج وثالثة من األوس 
الى جانب من آمن باالسالم من بھا  وافلما ھاجر النبي صلى اهللا علیھ وسلم والمؤمنون من قریش الى المدینة ، وجد

فاتفق وممثلي ھذه .. نت بالیھودیة ـربیة قد تدّیـ، قطاعت من قبائل المدینة الع) األنصار ( األوس والخزرج 
، كجزء من " الدولة الجدیدة " على أن یدخلوا في " الدین الجدید " القطاعات والجماعات التي لم تدخل بعد في 

عیة السیاسیة للدولة الجدیدة ، التي قاد فتكّونت الّر.. رعیتھا السیاسیة ، مع احتفاظھم بحریة االعتقاد الدیني 
ولھذه .. ھم رب الذین بقوا على یھودیتـو من الع -مھاجرین وانصارا  -الرسول حكومتھا من المؤمنین باالسالم 

ت مواده نحو الخمسین مادة ، ینظم كل شؤون الدولة في السلم والحرب ، وفي ـالدولة وضع الرسول دستورا بلغ
وفي .. ة السیاسیة الجدیدة ّیـعبیلة وما ھو عام في الّرـیما ھو خاص بكل قعاون االدبي واالنفاق المادي ، وفالت

ة الجدیدة ّیـعوفي عالقات ھذه الّر.. ي حرمة الوطن الجدید وحدوده و ف.. الموقف من الخارجین على ھذا الدستور 
ة و دولتھا ّیـعمن شؤون ھذه الّر وفي المرجع عند االختالف على شأن ..بمشركي قریش ، أعداء ھذه الدولة الولیدة 

نھ قد تحدث في مواده أل" بالكتاب " ، ومّرة "بالصحیفة  "مّرة  تورالمؤرخون ھذا الدسولقد سـّمـي .. الخ .. الخ .. 
" .                                 أھل ھذا الكتاب " وحینا باسم  " أھل الصحیفة " ة السیاسیة لھذه الدولة الجدیدة حینا باسم ّیـععن ھذه الّر

اة بینھم ، تتألف  من المھاجرین واألنصار ، الذین أقام عقد المؤاخ" أمة مؤمنة " ففي ھذا الواقع الجدید ، وجدنا 
ّودة التي ـربیة المتھـا مع المھاجرین واألنصار ھذه الجماعة العووجدن.. ـیش رباطا وثیقا في الحق وفي سبیل الع

ووجدنا ھذا .. للدولة الجدیدة " والقومیة  -األمة السیاسیة " أي " ة السیاسیة ّیـعالّر" دخلت مع المؤمنین في اطار 
فیقول عن المھاجرین " األمة السیاسیة الجدیدة " ّون منھما ھذه ـن تتكـیـتـاعالدستور السیاسي یتحدث عن ابرز جم

رب المتھّودة ـبائل العیعّدد ق - بعد أن عّدد قبائلھم  - ثم" .. أمة واحدة من دون الناس " أنھم  -أمة الدین  -واألنصار 
یھود بني عوف وبني النجار وبني ان " ، فیقول " واألمة السیاسیة " ، لیخلص لتقریر والدة الكیان السیاسي 

وأن بینھم النصر على من حارب أھل ھذه .. أمة مع المؤمنین ، للیھود دینھم وللمسلمین دینھم .. الحارث الخ 
ثم یقرر ھیمنة االسالم كدین ، وقیادة محمد صلى اهللا .. " الصحیفة ، وأن بینھم النصح والنصیحة والبر دون االثم 

ما كان بین  : " على أن " مواده " حدى في ا یان السیاسي الجدید والدولة الولیدة ، فینّصعلیھ وسلم في ھذا الك
 .. " الى محمد رسول اهللا خاف فساده ، فان مرّده الى اهللا وأھل ھذه الصحیفة من حدث واشتجار ی

عجاب أرباب ھذا الفن مازالت مواده المحكمة الصیاغة تجتذب ا" دستور " وقام لھا " عقد تاسیس " فھي اذن دولة 
  ...من الفقھاء الدستوریین 

  



  

  

    

  ھي مساحة جـدیـدة للـتـفاعـل بـیـن القـّراء الذیـن یشـغـلـھم

  مستـقـبل أمتـھم العـربـیـة وتـقـّدمھا ، والذیـن یـرغـبـون في

  ..التواصل عـبـر صفحات القدس بالكلمة والـرأي والـنـقـاش 

  للقـّراء الـّراغـبـیـن في نـشــرھـي صفـحـة جـدیـدة مخّصصة 

  مسـاھـماتـھم بما فـیھا من نقـد ومقـتـرحات ، وأفكار تـُعـنى 

  والـتـي یـرغـبـون فـي نـشـرھا  بأسمـائـھم .. بقـضایـا األمة 

  كانت من انتاجھم الخاص ، أو بأسماء أصحابھا األصلیین  ان 

 ..كانت من انـتـاج غـیـرھم ان 

  كـما تـُعـلم القـدس القـّراء الكـرام امكانیة ادراج مقـتــرحاتـھم   

  فحات األخرى بما فـیھاومساھماتھم في جمیع المجاالت في الّص           

   .. ونھا فــي كـتـابـاتـھماالفـتـتاحـیة ، وبالـتـوقـیعات الـتـي یـدرجـ          

                                                                                       
 :الرسال مساھماتـكم راسلـوا القـدس عـلـى العـنـوان االلـكـتـروني 

elkods92@yahoo.fr  

  

  

  


