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 اثنین ، تصبح وحدة في مثل بساطة واحد زائد واحد یساوي
أمة . ..بسیطة بعد كل ما قلناه آداة الثورة العربیة ، بدیھیة و

عربیة واحدة ، ومصیر واحد ، وعقیدة واحدة ، ومضمون 
ثوري واحد ، وساحة نضال واحدة ، وخصائص واحدة تمیز 

كل ھذا یحتم أن تكون للثورة العربیة آداة ... الثوریین 
ھذا اذا لم یكن الثوریون العرب یبحثون عن طریق . واحدة 

 .. الى الفشل ، ولیس عن الطریق الى الوحدة العربیة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  .. ت ید المعـتـدینتّب 
،  1948ماي سنة / أیار  15العربیة في  األرضھا على قیامدولة العصابات الصھیونیة منذ ان المتتبع لما تفعلھ 

قادمین من یدرك كیف أن الصھاینة یتفانون في خدمة مشروعھم ، ویتنافسون في انجاز األفضل بالنسبة للیھود ال
  .. بكثیر  األصلیةبلدانھم ، حتى یشعروا بأن بقاءھم في فلسطین أفضل من البقاء في خاصة  المجتمعات الغربیة

  ..  مفي دولتھ حتى یشعر ھؤالء الصھاینة بالثقة التامة ینللمستوطن لذلك نجدھم ال یدخرون جھدا في فرض األمن

بھا دولتھ بالحیاة في فلسطین ، والبقیة الباقیة تقوم  ھو ان یتشبث ذلك المستوطن الجبان المھم بالنسبة لھم
  .. الباغیة على أحسن وجھ 

في  ، حین تكون جادةدولتھ صدق ما تعده بھ عینھ  بأم یرى حینما  إال ال یقتنع  الجبانب غیر أن من یتصف
 األطفالمسلط على  وإجراميحتى وان كان ذلك العقاب في شكل عمل ھمجي .. على الجمیع  تسلیط العقاب

بمثل ما تقترفھ آلة الحرب وحتى وان كان ثمن تحقیق االمن في المستوطنات .. والشیوخ  النساء العزلالرضع و
  .. الصھیونیة منذ عقود وھي ترتكب ابشع الجرائم ضد الناس اآلمنین 

بأن  "المتعنتین  " العرب إقناعتھا وھي تحاول بذلك ـھكذا كانت دولة اسرئیل منذ نشأتھا دولة عدوانیة بطبیع
  .. لھ في الواقع   أساسھو وھم ال  إنمامشروعھا  وإفشال  تھاإزالمحاوالت 

في جیش  عسكریین أفرادعتبر كل مواطنیھا وألجل ھذا كانت دولة اسرائیل دولة عسكریة بامتیاز ، حیث ُی
  ..  وإفنائھمب لقتل العرب االحتیاط الصھیوني المتأھ

ثمن حتى ال یفكروا في  بأيق العسكري على العرب لتحقیق التفّو نشأتھاذلك كانت تسعى جاھدة منذ  وألجل
  ..ال یقھر  بأنھصف محاربتھا او االحتكاك بجیشھا الذي ُو

حتى یسلموا أمرھم لقدرھم ب ، وتبالغ في ایذائھم وایالمھم والجل ھذا أیضا كانت تبادر بعدوانھا على العر
  ..لمشیئة عدّوھم ویستسلموا نھائیا 

بالتصفیات واالغتیاالت ، سواء كانوا تتبع خطى المجاھدین صابات الصھیونیة العومن اجل ھذا كذلك كانت 
المرات في العدید من  ، مثلما فعلت مدنیین عن طریق أجھزة الموساد والشاباك االجرامیتین وأعسكریین 

العشرات  التي طالت  االغتیاالتفكانت تلك .. االروبیة ولبنان وتونس وسوریا ، وفي كثیر من العواصم فلسطین 
ا ، ، جزءا من المخطط الصھیوني الذي لم یتوقف یوم واإلعالمیینوالمھندسین والعلماء من القادة المیدانیین 

الغائبون عن الوعي والتاریخ ، و،  النائمون العرب ما یفعل الزعماء والحكام ولم یحد الصھاینة عنھ مطلقا مثل
  ..  ریكانفي ید الصھاینة واألم ألعوبةو أضحوكةحتى صاروا 

وھي ، اغتیال الشھید جھاد مغـنیة ورفاقھ في سوریا على ید العصابات الصھیونیة  یأتيفي ھذا السیاق التاریخي 
 أجبروھمنسى في جنوب لبنان حینما وسا ال تدر للبنانیة  الذین لقنوھمرجال المقاومة ا التي تحمل حقدا دفینا على

بتلك االغتیاالت ، مواصلة نھج  الیوم  ونیحاول وھم..  2000 نةاالنسحاب من لبنان مدحورین مھزومین سعلى 
مع سوریا التي تخوض حربا شرسة مع العصبات  وإحراجھاالمقاومة  إرباكالتصفیات المعھود فضال عن محاولة 

غیر ان .. في الداخل ، وال یناسبھا فتح جبھات جدیدة مع الصھاینة او غیرھم في الوقت الراھن  اإلرھابیة
من  مأوراقھید لخبطة ـلتع ر االعداء ، مما كان یتصّو وبأسرعفي مزارع شبعا الموجع د بالّر مالمقاومة فاجأتھ

  .. ، وتقول لھم تّبت ایدیكم ایھا المعـتدون جدید 

  



                    

  

  
  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 ..الدیون ھي الطریق الى العبودیة  *
  ..المرء كـثـیـر بأخـیھ  *

  لماذا تزعجني بشخیرك أثناء الدرس ؟ : التلمیذ األول 

ولكن ھل ستبلغ المدّرس في .. ال أدري : الثاني 
  ؟.. الحصة القادمة 

 !!  ..بل أرید أن أنام في ھدوء .. ال : األول 

 
 ..  ال تصالْح

  ولو وقفت ضد سیفك كل الشیوْخ
  والرجال التي مألتھا الشروْخ

  ھؤالء الذین یحبون طعم الثریْد
  ..  ْدـبیـوامتطاء الع

  ھؤالء الذین تدلت عمائمھم فوق أعینھم

  ربیةـوسیوفھم الع
  ..  سنوات الشموْخ  قد نسیت 

  ..  ال تصالْح
  فلیس سوى أن تریْد

  أنت فارُس ھذا الزمان الوحیْد

  ..!المسوْخ  .. وسواك 
  ..ال تصالْح  ..  ال تصالْح  

 ) .أمل دنقل ( 
 



                                                                                                                                                

 
  
  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

سریعًا النقاش حول أین وكیف ومتى » حزب اهللا«حسم 
:  ، وفرض معادلتھ الدقیقةھجوم القنیطرة   سیحصل الرّد

، في عملیة نوعیة  » وأقّل من حرب.. أكبر من ثأر «
ولوجستي وعسكري مركبة انطوت على تفوق استخباري 

 .         في حیز جغرافي شدید الحساسیة والتعقید
ولعل أھم ما حققتھ العملیة ـــ اإلنجاز، أنھا أجھضت محاولة 
اسرائیل تعدیل قواعد االشتباك من خالل ھجوم القنیطرة، 

أن أي اعتداء «وأعادت تثبیت معادلة الردع على قاعدة 
 .  »رد المناسبسیلقى ال..  یتعّرض لھ محور المقاومة

، كان االسرائیلي یفضل  منذ اللحظة االولى لعملیة القنیطرة
، ألن من شأن ذلك أن یمنحھ  ان یحصل الرد عبر الجوالن

ھامشًا واسعًا للرد في الداخل السوري، لكن المقاومة 
، فاختارت أن توّجھ ضربتھا في  باغتت التقدیر اإلسرائیلي

، في أولویة الحسابات  ما، رب المكان الذي لم یكن مدرجًا
 .االسرائیلیة

الخیار «، ھو الى حد ما »المزارع«كان واضحًا أن انتقاء 
، الذي یوفق بین حتمیة الرّد وبین الرغبة في عدم »اآلمن

ھي منطقة لبنانیة » المزارع«، إذ إن )الحرب(التصعید 
، وتملك المقاومة فیھا 1701محتلة تقع خارج نطاق القرار 

 .ل العسكري قبل عملیة األمس وبعدھاشرعیة العم
وإذا كانت إسرائیل قد اختارت وفق مقاییسھا المكان 

في القنیطرة، » حزب اهللا«والزمان لالعتداء على موكب 
متوقعة أن یأتیھا الرّد من البقعة الجغرافیة ذاتھا، فإن 

ارتأى أن یوّجھ ضربتھ المضادة في مزارع » حزب اهللا«
ة جبھة الصراع من الجنوب الى شبعا، مكرسًا بذلك وحد

، واضعًا في حساباتھ أن الرّد عبر الجوالن وما  الجوالن
، قد یؤدي إلى إحراج حلیفھ السوري  سیلیھ من تداعیات

، ورّبما الى تدحرج  المنشغل بمواجھة القوى التكفیریة
، وھو األمر الذي ال  المنطقة كلھا نحو مواجھة واسعة

، بدلیل القرار  تعدًا لھ لو حصل، وإن كان مس یریده الحزب
                         . ، ومن ثم وضعھ موضع التنفیذ بالرّد

ولئن كانت إسرائیل لم تتجرأ حتى اآلن على التبني الرسمي 
سارع الى » حزب اهللا«، فإن  والواضح لغارة القنیطرة

عبر بیان حمل الرقم واحد في » المزارع«تبني عملیة 
بأن أي رّد اسرائیلي سیرتب ردًا سریعًا من رسالة ضمنیة 

                                                     . المقاومة
تعاملت وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة مع الرّد على أنھ تعبیر 
عن إخفاق استخباري وعملیاتي من الدرجة األولى، 
 خصوصًا أنھ تّم في ظل حالة التأھب القصوى المعلنة منذ

أیام على طول الحدود الشمالیة من الناقورة الى الجوالن، 
لكن ھذا اإلخفاق أظھر من ناحیة أخرى المعضلة السیاسیة 
التي وجدت إسرائیل نفسھا فیھا إثر دخولھا شرك التصعید 

ھل تصّعد میدانیًا أم : بعد عملیة القنیطرة» حزب اهللا«مع 
                                                                ؟ تتجّنب الصدام الواسع

نیة في ـّلفت المجموعات العسكریة المعك:   وقائع العملیة
، لتحدید الھدف الذي  المقاومة بتفعیل الرصد في المزارع

 ، وضعت قیادة المقاومة سُیضرب وزمان التنفیذ ومكانھ
....  

وبقیت  .. الخطة وباشرت مجموعات النخبة بتنفیذھا
حاضرة ومستیقظة على طول الحدود مع العدو،  المقاومة 

  .            برغم انشغاالتھا في الساحات االخرى
،  ومع اكتمال صورة المعطیات المیدانیة لدى المقاومة

بدأ الفصل التمھیدي للعملیة حین تم . . صدر قرار التنفیذ
، بغیة استقطاب  إطالق صاروخین على الجوالن المحتّل

، في معرض التمویھ  أنظاره الى تلك المنطقةاھتمام العدو و
، وجاءت ردة الفعل االسرائیلیة على الصورة التي  واإللھاء

                 .ومة  المقاتوقعتھا 
تمضي » شھداء القنیطرة«، كانت مجموعة  في ھذه األثناء

لیلتھا في موقع أمامي في المزارع المحتلة ضمن منطقة 
، وھي  ، تنتظر مرور الھدف فةجغرافیة معقدة وغیر مكشو

مزّودة بأسلحة نوعیة قادرة على إیصال الرسالة ببالغة، 
بعدما نجحت في تجاوز أجھزة الرصد والمراقبة لدى العدو، 
واختراق إجراءاتھ االحترازیة المتخذة منذ ایام في ظل 

 .                    استنفار عسكري واسع النطاق
العسكریة االسرائیلیة التي  قبل ظھر امس، مّرت القافلة

كانت تضم في عدادھا ضابطًا برتبة رائد وضابط صف 
 .               وعشرة عناصر

وعندما أصبحت القافلة في مرمى عناصر الكمین، تم 
استھدافھا في وضح النھار بستة صواریخ متطورة من نوع 

 .  ، وھو األحدث تنتمي الى الجیل الرابع»  كورنیت «
، اصیبت كل اآللیات المعادیة بشكل  لحظاتوفي غضون 

، بحیث لم ُیعط الجنود  مباشر، في وقت واحد تقریبًا
والضباط الذین كانوا یستقلونھا فرصة للرد وخوض 

، وھذا ما یفسر أن العملیة كانت  مواجھة مع المھاجمین
 . عبارة عن ضربة في اتجاه واحد، ولم تتخذ طابع االشتباك

، وانسحبت  ومین مھمتھا بنجاحأنجزت مجموعة المقا
 ، عائدة إلى مواقعھا في العمق اللبناني بسالسة وانسیابیة

 .                ، من دون تسجیل أي إصابة في صفوفھا
، فإن مشھد اآللیات المحترقة  أما اإلصابات االسرائیلیة

، یوحي بان عددھا  والمدمرة الى حد ذوبان بعض ھیاكلھا
قتیالن : الذي اعترفت بھ اسرائیل أكبر بكثیر من ذاك 

 . .  أحدھما ضابط، وسبعة جرحى



  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

 

   
     

  

  

  

  

  

                                              

  

  
 

وكانت السریة في مواقعھا رابضة . وبدأت معركة نجبا
 .وقررت أن أعود إلى المعركة.  في غیر حاجة إلي

عند نھایة الطریق المكشوف بأركان حرب والتقیت 
ودھش أركان .  اللواء وكان قادمًا لیستطلع الموقف

فلم یكن یتصور ان الطریق إلى مركز .  حرب اللواء
ولم یكن ھناك مفر .  تقاطع الطرق مكشوفًا إلى ھذا الحد

من ان یركب حمالة مصفحة إذا أراد ان یعبر الطریق 
.  الحمالة المصفحةوعدت معھ في .  في وضح النھار

ثم وقعت حادثة من تلك .  وقررنا العودة بعد قلیل
نا ـسمع.  الحوادث التي یتفنن القدر في حبك مواقفھا

   .                           ضربًا قریبًا منا في حقل الذرة
شيء ما . وفجأة أحسست بشعور غریب في صدري

  .             صدمھ صدمة خفیفة
وأدركت على . صدري كلھ غارقًا بالدماءوالتفت فوجدت 

دخلت طلقة في صدري ناحیة ...  الفور انني أصبت
 .                                                       القلب

وأخرجت مندیلي من جیبي أحاول أن أوقف النزف،  
ولم . لم أكن خائفًا. وروحي كلھا یملؤھا شعور غریب

 : كان كیاني كلھ سؤاًال واحدًا. ینًاولم أكن حز. أكن نادمًا
  .                    أھي النھایة

ولست أدري لماذا ذكرت ألول . ولم أجزع لھذا السؤال
وذكرت . مرة منذ جئت إلى فلسطین ابنتي ھدى ومنى

  .                    وذكرت أسرتي. بیتي
     .                      كیف سیكون وقع النبأ علیھم
كیف ستسیر المعركة من : وفجأة ذكرت جنودي أیضًا

  .                 غیري
نظرت إلى الطبیب الذي فحصني بعد ان وصلت 

وأنا ال أكاد أصدقھ ما .  مستشفى المجدل في دھشة
  :                                                    یقول

 ي لقد كان تحلیلھ لظروف الرصاصة التي أصابت صدر

  .          أغرب من ان یقبل بسھولة
. وأنا واثق من موضع اإلصابة. كنت قد دخلت علیھ

وان . ان الجرح نافذ. ومن نزف الدم من صدري
  .          الرصاصة وصلت إلى حدود القلب

الذي كنت أحاول بھ ان . ورفعت مندیلي الغارق بالدماء
الطبیب ونظرت إلى  .أوقف الدم المتدفق من صدري

  .           صارحني بالحقیقة وال تتردد:  وقلت لھ
وبدأ الطبیب یفحص الجرح وھو یھز رأسھ بطریقة لم 

  .             أستطع إدراك مدلولھا
 .   أھو جرح نافذ:  فقلت لھ.  وبدأت أتعجل سماع رأیھ

:  ثم قال.  وابتسم الطبیب وھو ال یزال یھز رأسھ
  .       ى مثل ھذه الحالة كل یومفإننا ال نر...  اعذرني

  .               ھل تعرف ما حدث لك:  ثم سألني
لقد أصابتني ...  أعرف أھم ما فیھ على األقل:  قلت

  .                 رصاصة في صدري
  .ولكن ھل تعرف كیف أصابتك...  ھذا صحیح: قال

وقد بدأت أضیق بھذه المناقشة، كما یصیب . وقلت لھ
  .               الرصاص أي واحد من الناس

لقد ...  ال:  وھز الطبیب رأسھ ینفي نفیًا قاطعًا وقال
ولكن بطریقة تختلف عن إصابة بقیة . أصابتك رصاصة
إن الطلقة التي أصابتك اصطدمت ...  الناس بالرصاص

بالجدار المصفح للحمالة التي كنت تركبھا، فحدث لھا 
لقد انفصلت ...  للرصاص شيء غریب ال یحدث عادة

وطاشت ...  الرصاصة نفسھا عن غالفھا المعدني
الرصاصة عنك، أما الذي دخل إلى صدرك فكان غالفھا 

 .                  المعدني فقط
واستلقیت أمام الطبیب على مادة العملیات، وبدأت 

، وبعد عشر دقائق  مشارطھ تجري حول مكان اإلصابة
:  عًا من شظایا النیكل الممزققال لي وھو یناولني قط

 .                                احتفظ بھا...  خذ
 

كریًا كیف نحقق ھدفنا ؟ یجب تعبئة جھود األمة العربیة كلھا سیاسیًا وعس
ماذا نعمل اآلن ؟ نحن ندافع .. معركة األمة العربیة  يومعـنویًا ؛ ألن المعركة ھ

بیة ، ونحن ندافع عن عن القومیة العربیة ، ونحن ندافع عن األرض العـر
  ... يونحن ندافع عن اإلنسان العرب يالوطن العرب



    

 

 

              

 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) . 1970القیت بعد رحیل عبد الناصر سنة (                        

 

  ) . 1970القیت بعد رحیل عبد الناصر سنة (                                          

 ُمـِقـیـٌم ُمـَؤبَّـُدَسـَیـْبـَقـى َلُھ َمـْجـٌد  
 َأال َكـْیـَف َظـلَّ الَقـاِئـُد الَفـذُّ َھـاِدئــًا
 وَغـاَب َلـُھ َصـوٌت َیـُسـرُّ وُیـْسـِعــُد
 وُكـنَّـا َنـَراُه ِمـْلَء َعـْصـٍر وَسـْمـِعـِھ
 وَمـا َكاَن ِفى َأْوَھـاِمـَنـا َأْن َسـَیـْبـُعـُد

 َبـَیـاُنـُھ وَكـاَن َخـِطـیـبًا ال ُیـَبـاَرى
                                                  وَكاَن َعـِظـیـمًا ِفى الَعـَظـاِئِم َیـْصـُمـُد
 ِإَذا َمـا َأَتى َخـْطـٌب َتـَصـدَّى ِلـَدْفـِعـِھ
 َكـُأْسـِد الشَّـَرى ِفى َعــْزَمـٍة ال َتـَردَُّد

 ـِنـِھُعـُروَبـُتـُھ َكاَنـْت َلـُھ ِمْن َیـِقـی
 َفـَعـاَش َلَھا َبـْل َماَت ِفـیَھـا ُیـَجـاِھـُد
 وَكاَن َلـُھ َمـْجـٌد ِمـَن الدِّیـِن ُمـْشــِرٌق
 ِبِھ َیـْفـَخـُر اِإلیَمـاُن والنُّـوُر َیـْصـَعـُد
 َفـَھـَذا ِكـَتاُب اللَّـِھ ُیـْتـَلـى ُمـَرتَّـًال 

 ُھــُدوا وُیـْتـَلى ِبِإْحـَكاٍم ِبـِھ النَّاُس َقـْد
 وَھـَذا ُتـَراُث الدِّیـِن َقْد َصـاَر َأْنـُھـرًا
 وَكاَن َحـِبـیسًا ِفى الَمـَكـاِتـِب َیـْجـُمـُد
 وَھـِذى ُبـُیـوُت اللَّـِھ َیـْزَداُد َنـْشـُرَھـا
 ُتـَنـاِدى ِبـَأنَّ اللَّـَھ ُیـْرَجـى وُیـْعـَبـُد

 ِوْجـَھـٍةَفـَكاَن َنِصـیـَر الدِّیِن ِفـى ُكـلِّ 
 وَكـاَن َلـُھ ِفـى ُكـلِّ َمـْفـَخــَرٍة َیــُد
 َكـَفـاُه َفـَخـارًا َأنَّـُھ َقـاَد َحــْرَبــَنـا
 ِلـَطـْرِد َعـُدوٍّ ِلْلـَحـَقـاِئـِق َیـْجـَحــُد
 وَعـلَّـَمـَنـا َأنَّ الـُعـُروَبــَة ِوَحـــَدٌة
 ُدوَأنَّ َمـِصـیـَر الـُعــْرِب ال َیـَتـَعــدَّ

 وَأنَّ اْخـِتـَیاَر اَألْمـِر َلـْیـَس ِبُمـْمـِكـٍن
 َفـِإمَّـا ِكـَفـاٌح َأْو َھــالٌك ُمــَبـدُِّد

 َفـالُبـدَّ ِمـْن َدْحـِر الـُعـَداِة وِحـْزِبـِھـْم
 َكـَیـْوِم َصـالِح الدِّیـِن َمـْجــدًا وَأْزَیـُد
 ـٌدَفـَتاِریُخـَنا ِفـى الرُّوِم والُفـْرِس َشـاِھ
 وَأیَّـاُمـَنـا َمـْجـٌد َعـَلى الدَّْھـِر َأْمـَجـُد
 وَنـْحـُن ُبـَنـاٌة ِفى الَحـَضـاَرِة ِقــمَّـٌة

 وِإْعـَجـاُزَنـا ِفى الدَّْھـِر َصـْرٌح ُمـَمـرَُّد
 وَحـْسـُبـَك َنـاِصـٌر ِفـى ِكـَفـاِحـِھ
 . َلـُھ َعـَلـٌم ِفى الـَعـاَلـِمـیَن ُمـَصـعِّـُد



    
       

    

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راق مؤقت ـر عن افتـّبـوجاءت ثورة علي بن غذاھم لتع
، أو  العروبة ـ اإلسالم:  االجتماعير الوعي ـلثنائیة جوھ

ر في تركیب عناصره ـّیـر عن تغـّبـبتعبیر أكثر دّقة لتع
، إذ برز شعور قومي واضح لم یستطع  وصیغ التعبیر عنھ

موظفو الباي للخطط الدینّیة وصنائعھ من رجال الدین 
ومشائخ الطرق والقائمین على الزوایا التصدي لمفاعیلھ 

بدایات ھذا الوعي القومي في  وقد تمثلت. أو طمسھ
اإلحساس الشعبي بأّن الحاكمین ھم دخالء على البالد 

، أقلّیة من الممالیك تمارس السلطة  غرباء عن أھلھا
واالضطھاد وتسلك سیاسة عنصریة مبنیة على احتقار 

  .                              " العرب "اآلھلیین ونعتھم بـ 
یوّلي علیھم الموالي من األتراك، طالب الثوار الباي أّال 

وأن یترك اإلدارة المحلیة للقبائل تعّین إلدارتھا من تراه 
ولما رفض الباي . صالحًا من أبنائھا عن طریق االنتخاب

طلبھم أدرك العرب الثائرون أّال فائدة ترجى من اإلبقاء 
 .   )  12(على شخص یمّثل رمز الحكم التركي في البالد 

، تعاھدت على الثورة قبائل الوسط 1864في ربیع 
، وقد قابلت منذ البدایة دخول العثمانیین بالتحّفظ  والجنوب

لیّتحد الجمیع حول . والعداء، وقرى الساحل وبعض مدنھ
، ولیعقدوا لواء  ال مجبى بعد الیوم وال ممالیك: شعار

رمز مقاومة الجنس "الثورة لزعیمھا علي بن غذاھم 
من الممالیك الذین یضطھدونھ منذ العربي للنزر الیسیر 

  .                           )  13( " أمد بعید
ر على مؤشرات التفارق بین مجموعتین وّحدھما، ـثـُھنا نع

، العامل الدیني والطبیعة الكوسموبولتیة  ولفترة طویلة
فقد بدأ . للدولة والمجتمع في اإلمبراطوریة العثمانیة

ذاتھم القومیة المضطھدة من  العرب التونسیون بإدراك
قبل قومیة أخرى مستبّدة ومتغطرسة، والعثمانیون، ھم 
اآلخرون، أصبحوا أتراكًا، واإلسالم عندھم أضحى سیاسة 

  .                      تتریك ووسیلة تسّلط
لم تكن تمّردا  1864، أن ثورة  ، كما نراھا والحقیقة

ادم بین القوى تص و، بل ھ)14(بدوّیًا كما یزعم البعض
رومة من أھل الریف وفقراء ـبیة المضطھدة والمحـالشع

، وبین نظام استبدادي إقطاعي یسنده األعیان وكبار  المدن
ر عن حالة تكثف للشعور ـبیـ، وھي أیضًا تع المالكین

القومي الذي زاد في تأّججھ وتنامیھ مضاعفة الضرائب 
ف التحّرر ، ولذلك فإّن ھد) 15(وحمالت القمع لجبایتھا

، الذي أرادت تحقیقھ ثورة  من تسّلط األتراك والممالیك
، لم یكن یترجم مجّرد رغبة في استبدال  علي بن غذاھم

حاكم أجنبي، رغم كونھ مسلمًا، بآخر عربي من أھل 
البالد، بل كان یترجم اإلحساس بالھوّیة العربّیة 

   .                     ومضمونھا الثقافي والحضاري
 1864لعّلنا ال نجانب الحقیقة التاریخّیة إن قلنا أّن ثورة و

لو قّدر لھا االستمرار لتطّورت األحاسیس والمشاعر إلى 
 وعي قومي قادر على كتابة تاریخ تونس بشكل مغایر 

 

 "، إذ لو استمّرت الثورة  تمامًا لما آلت إلیھ األحداث بعدھا
كفى : ولكان برنامجھا ھكذا ... عربّیة خالصةألصبحت 

، والشيء سوى  ، كفى ممالیك ـ العرب ، كفى أتراكًا أجانب
  .                        )  16( " العرب

، والذي استخدم كمبّرر إیدیولوجي لالحتالل  إّن اإلسالم
، ھو الذي سیتحّول إلى سالح فّعال  العثماني بدون نجاح

 بالعروبة  ومرتبط أشّد االرتباط..  الفرنسيضّد االستعمار 
  .، ومدافع أشّد دفاع عن الھوّیة العربّیة

وإذ كان الصلیبیون قد مّسوا المسلمین في دینھم أكثر مما 
، فإن المستعمرین األوروبیین لم یمّسوا  في عروبتھم

.  العرب في دینھم بقدر ما مّسوھم في إیمانھم بشكل عام
الدین واإلیمان الدیني إلى مثل أخرى ھي واإلیمان یتجاوز 

وبالمقابل فإّن رّد الجماھیر . في محصلتھا مقومات قومیة
، وإن كان في أغلب  التحّرري لم یكن في جوھره دینّیًا

  .                       في شكلھ األحیان دینیًا 
، بوصفھا ھوّیة حضاریة تاریخّیة وثقافیة  روبة تونسـفع

، كانت القلعة التي تحّصن بھا  سالممؤطرة بقیم اإل
المجتمع التونسي ضّد الوجود االستعماري ومحاوالت 

كانوا ینزعون إلى إعادة تركیب البالد  "األوروبیین الذین 
 على الطراز الفرنسي وعلى أن یجعلوا منھا امتدادًا لفرنسا

بعد أن أنكروا على التونسیین أصالتھم وتاریخھم . 
ولئن أبدت بعض الشرائح االجتماعیة ). 17( " وثقافتھم

تقّبلھا واستحسانھا لبعض وجوه الحضارة الغربّیة، فإّن 
وتراجعت إلى ) 18"( لم تتغّرب "األغلبیة الساحقة 
  .                   االحتماء بأسوارھا

، في مرحلة أولى، بحّسھا وبما  لقد اقتنعت جماھیر الشعب
لتحّرر الوطني تكتسب ھو كامن في وجدانھا، بأّن معركة ا

ورفعھا قیمة  ) عروبة ـ إسالم(بالتشّبث بالھویة القومیة 
إذ عدا ھذا . حضاریة كاملة في وجھ حضارة االستعمار

االختیار ال یترك المھیِمن للمھیَمن علیھ إّال حرّیة االنتحار 
وبالتالي ففي تونس المستعمرة كانت .  في اِإلضمحالل

الوطني ضّد االستعمار ھي القومیة التي خاضت النضال 
كما اّدَعى "  القومیة التونسیة "القومیة العربیة ولیست 

رینھا اإلسالم في ـروبة وقـنى آخر العـبمع.  زالیونـاالنع
  .تونس ھما اللذان ثارا في وجھ االستعمار الفرنسي

وتأسیسًا على ما تقّدم فإّن أبرز الشخصیات القومیة التي 
، وأّكدت  بي للجماھیر التونسیةعّبرت عن الوجدان العر

إن " 1936ارتباط تونس بوطنھا الكبیر، وارتأت سنة 
، ) 19"( الوقت قد حان للعمل إلیجاد كیان الوحدة العربّیة

كانت في الوقت ذاتھ شخصیات إسالمیة ھدفھا العودة 
بالدین إلى نقائھ األول، یوم كان اِإلسالم متطابقًا مع 

ماعة الشباب التونسي، ورغم كما یذكر أّن ج. روبةـالع
، كانوا یؤكدون باستمرار  تعلمھم بالجامعات الفرنسیة

جنس ودین وحضارة ال تقّل شأنًا "اعتزازھم باالنتساب إلى 
 من حیث المجد التاریخي والقدرة على الھضم عن أي

 



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جنس آخر أو دین من األدیان األخرى أو حضارة من 
  .)  20( " حضارات الشعوب القدیمة والحدیثة

وھناك حادثة في تاریخ حرب التحریر قد تضفي على 
ونقصد بھا قانون التجنیس سنة كالمنا وضوحًا أكثر 

، والذي أصدرتھ اإلدارة االستعماریة لتشجیع 1932
، فرغم  العرب التونسیین على اعتناق الجنسیة الفرنسیة

اإلفتاء بأن المتجّنس ال یعّد كافرًا، فقد رفض العرب 
التونسیون السماح بدفن التونسیین الذین تجّنسوا 

، علمًا بأّن ھؤالء  بالجنسیة الفرنسیة في مقبرة الزّالج
تخّلوا عن جنسیتھم ولكنھم لم یتخلوا عن الدین 

ھذه الحادثة تبّین من أّن الشعور الدیني لم .  اإلسالمي
، بل إّنھ یتحّدد  یكن یتمتع باستقالل عن الشعور القومي

  .               بھ إذا لزم األمر
لئن كان الشعور باالنتماء إلى الحقل الثقافي واِإلطار 
الحضاري العربي قدیمًا وأصیًال في تونس، ولئن كانت 
الجامعة الزیتونیة قد حمت الھوّیة القومیة من التفّسخ 

،  والتشّوه ورّسخت الشعور القومي في أجیال خّریجیھا
ني ـ، كمفھوم إیدیولوجي سیاسي یع فإّن الوعي القومي

التبشیر بالوحدة العربّیة والعمل على تحقیقھا قد ظھر 
، وعدیدة ھي الشخصیات التونسیة التي مثّلت  نسفي تو

،  ید الفكري والسیاسيـالوعي القومي على الصع
وعملت على تجسیده من خالل الدفاع عن الھوّیة 

،  العربیة اإلسالمیة لتونس والدعوة إلى الوحدة العربّیة
وتأسیس المنتدیات والجمعیات الثقافیة والعلمیة، وكذلك 

تطرقت  "وعیة والدوریة التي إصدار المجّالت األسب
جمیعھا تقریبًا بشكل مباشر أو عرضًا لعروبة تونس من 
خالل التعّرض لمجدھا العربي اإلسالمي في الماضي 

وجرائد تحمل ) 21"(والدفاع عن ھویتھا في الحاضر
أسماء ذات مضامین قومیة أولت اھتمامًا بارزًا بالقضایا 

  .العربّیة
وأقوال بعض الشخصیات ونورد مقتطفات من كتابات 

، على سبیل المثال ال الحصر،  التونسیة التي اخترناھا
وھي الشیخ المجاھد عبد العزیز الثعالبي، والمناضل 

، والمناضل األستاذ محي الدین  یوسف الرویسي
  .القلیبي

الوحدة العربیة في َطْوِر التحقیق « ففي مقال لھ بعنوان 
 /11/1بتاریخ نشر في صحیفة اإلرادة التونسیة» 

1939 . 
  :                  يیقول الشیخ الثعالب

َلْیَسِت الَوْحَدُة الَعَرِبیَُّة ُأْمِنَیَة َكاِتٍب ُمَتَھوٍِّس، َوَال ُحْلَم 
، َوَال َخاِطَرًة ُمَتَردَِّیًة ِفي  ُمَؤرٍِّخ، َأْو َخَیاَل َشاِعٍر َواِھٍم
اِقِعیٌَّة َال َرْیَب ِفیَھا، ُیَغاِلُطَنا ِذْھِن َمْكُدوٍد، َلِكنََّھا َحِقیَقٌة َو

ِفي َتْصِوِیرَھا ُأَدَباُء الَفْلَسَفِة السُِّفْسَطاِئیَِّة الِذیَن ُیَكاِبُروَن 
َوَقْد َأْفَضى ِبِھُم . ِفي الَحَقاِئِق الِعْلِمیَِّة ِلَغَرٍض َیْرُموَن ِإَلْیِھ

َأْعَیاٌن  اَألْمُر ِإَلى َتَجاُھِل الَمْحُسوَساِت الِتي َلَھا
َوُمَشخََّصاٌت َتْحِمُل ِفي َثْنَیْیَھا َأْقَدَم َتاِریٍخ لْلَخِلیَقِة َقْبَل َأْن 

  .َتْنُبَت ُأُصوُل اُألُروبِّیِّیَن ِفي ُذَرى الِبَالِد اآلِرَیِة
  

فالوحدُة العربّیُة كیاٌن عظیٌم ثابٌت غیُر قابٍل للتَّْجزِئِة 
واالنفَصاِل، یْشَغل قسمًا كبیرًا من ُرقعِة آسیَة الغربیة 

إفریقیا َیْمَتَد رأُسُھ في الشرِق مَن المحیِط وَشْطرًا من 
العربي، ویسیر َمْغِربًا َغْربًا إلى المحیط األطالنتیكي، وَیُضمُّ 

  .في ھذا الشطر بین َلابََّتْیِھ نصَف القارِة اإلفریقیِة
الَعَرُب ِبِقْسَمْیِھْم ُأُصوًال َوُفُروعًا اآلِھُلوَن ِلَھِذِه اَألْقَطاِر 

الَفاِصَلِة َبْیَن آِسَیَة َوُأوُربَّة َما َزاُلوا َحِریِصیَن َعَلى الشَّاِسَعِة 
ُعُروَبِتِھْم َوَیَتَفاَھُموَن ِبُلَغِة آَباِئِھْم َرْغَم ُكلِّ َمْجُھوٍد َخاِرٍق 

 .            َبَذَلْتُھ ُأُروبَّة ِلَصْرِفِھْم َعْنَھا
َراِفیَِّة َواللَُّغَة َوالدِّیَن َوَال ُشْبَھَة ِفي َأنَّ َوْحَدَة الرُّْقَعِة الُجْغ

َوالتَّْھِذیَب َوالتَّاِریَخ ِھَي الَمَجاُل الَحَیِويُّ ِلَوْحَدِة اَألْجَناِس، 
ِإَذْن َفَجِمیُع الظََّواِھِر الَباِرَزِة الِتي ُتَطاِلُعَنا ِبَھا ِتْلَك اَألْقَطاُر 

ُبوِت َوْحَدِتَھا الَعَرِبیَِّة ِمْن الُمَتَماِسَكُة َتُدلَُّنا َدَالَلًة َقاِطَعًة َعَلى ُث
  .                 َغْیِر ُمَواَرَبٍة َوَال ِجَداٍل

َوَلْن َنُكوَن ُمَجاِزِفیَن ِإَذا ُقْلَنا ِإنَّ اُألمََّة الَعَرِبیََّة آِخَذٌة ِفي 
ْضَعَة اِالْسِتْعَداِد ِلْلِقَیاِم ِبَدْوِرَھا التَّْمِدیِنيِّ الِذي َتَخلََّفْت َعْنُھ ِب

َوَلْیَس ِمَن . ُقُروٍن َتْحَت َتْأِثیِر ِنْظَرٍة َخاِطَئٍة َكاَنْت َوَباًال َعَلْیَھا
الَھیِِّن َأْن َتَظلَّ ُأمٌَّة َیْبُلُغ َتْعَداُدَھا َعَشَراِت الَمَالِییِن ُمْنكََّسَة 
الرَّْأِس ِإَلى اَألِبِد، َوھَي الَقاِبَضُة ِبَیِدَھا َمَفاِتیَح ُخُطوِط 

ُمَواَصَالِت َوَمَعاِبَر الَمَدِنیَّاِت َوَال َیْنُقُصَھا َغْیُر َقِلیٍل ِمَن ال
  .                       الصََّالَبِة َواِالدَِّكار

كنت  "   :كتب الزعیم یوسف الرویسي 1944وفي عام 
على قناعة تاّمة بأن آمالنا لن تتحقق إّال بثورة شعبیة 

قضي على االستعمار الثقافي مسلحة تواكبھا ثورة ثقافیة ت
وتعید للمغرب انطالقة شخصیتھ العربیة اإلسالمّیة التي 
ظّلت حبیسة االحتواء الفرنسي عشرات من السنین، وبذلك 
تتفجر طاقات أبناء المغرب العربي وتنطلق مواھبھم في 
الخلق واإلبداع ویساھمون في بناء المجتمع العربي 

یة والعدالة االجتماعیة الموحد على أساس الحرّیة السیاس
..  ")22  (                               .  

من جریدة  14/3/1945وفي افتتاحیة العدد الثاني 
  :المغرب العربي التي أصدرھا في برلین كتب الرویسي

ولیكن ھدفنا في ھذا الكفاح ھو تحریر المغرب العربي  " 
أبنائھ ضمن واستقاللھ وتوحید أجزائھ وتحقیق سعادة 

 .                    "   الوحدة العربیة العامة
وجاء في رسالة الرویسي إلى رئیس مجلس النواب 

رب العربي ـالمغ "..  : 10/10/1947السوري بتاریخ 
من جھتھ مصمم على وضع كل مقدراتھ وحشد جمیع قواه 

د في ھذا الجزء الھام للمحافظة على كیان العروبة المھّد
ولكّنھ یتطلع إلى بني العمومة في  .. د العربیةمن البال

  لھم أن یقدروا عظم المشرق مذكرا إیاھم أنھم قد آن
....... 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

المسؤولیة الملقاة على كواھلھم إلنقاذ ھذا الجزء من 
  .                         )  23("  الوطن العربي 

وكتب األستاذ محي الدین القلیبي في صحیفة اإلرادة 
  :                  15/2/1949بتاریخ 

المغرب أقوى الناس إیمانا العرب المسلمون في " 
، وأكثرھم اندفاعا  بجامعة العروبة ووحدة اإلسالم

، وسعیا في إیجادھا، وجعلھا قویة  وراءھا وتطلبا لھا
وانك لتلمس ذلك في . متینة متى ظھرت في الوجود 

، ومظاھر  صحفھم، وبرامج أحزابھم، واتجاه جمعیاتھم
ھم، أو ، وإن العامي البسیط فی حركاتھم االجتماعیة

رجل الشارع كما یقولون عنھ اآلن، یعلم الكثیر عن بالد 
المشرق ووطن اإلسالم وأرض العروبة، عن رجالھا 

وإن المسلمین في ...  وحركاتھا التحریریة وصحفھا
المغرب یھّبون كرجل واحد، إلعالن تضامنھم مع 
أخوانھم من العرب والمسلمین في الشرق، كلما نزلت 

ت بھم مظلمة مستعمر غاشم، أو بھم كارثة، أو حّل
ان المغرب العربي المسلم   ..  تحدث عنھم آفاك بسوء

شدید التحمس . یتمسك بإسالمیتھ كل التمسك... 
، ولفكرة الوحدة العربیة قبل أن تبرز إلى  لعروبتھ

المیدان، لغتھ العاّمة العربیة، وآدابھ وعلومھ عربیة 
  ..               صرفة

ز بھ ھذا اإلقلیم على سائر البالد العربیة، ومما یمتا  ...
أن جمیع سكانھ َینطقون بجمیع الحروف من مخارجھا 
الصحیحة، ویستعملونھا كلھا في لغتھم العامیة، دون 

وفي محاضرة لھ  " ..رـأن یبدلوا حرفًا منھا بحرف آخ
  ھـ 1351صفر  12بنادي األحرار الدستوریین في 

استخلص القلیبي من وقوف یھود تونس متضامنین مع 
إننا نستفید  "  : الصھیوني جابو تنسكي العبرة فقال

وقد أفادتنا حوادث الیوم .  من الحوادث أیھا السادة
،  وجوب سلوك سیاسة تضامن واتحاد، مع من نمت

 ل ، وأن نتحّو روبة واإلسالمـإلیھم بسبب من أسباب الع

ذه السیاسة المحلیة التي أرانا الیھود شیئا فشیئا عن ھ
فیھود تونس متضامنون مع یھود .  صالحیتھاعدم 

أفال نتضامن مع أخواننا .  سبیریا وأمریكا وأقصى الشرق
إن المواعظ توجب . في الشام ومصر والعراق وغیرھا
، لتتكافأ القوات وتتماثل  علینا ھذا وتفرض علینا العمل بھ

الخطط وینجز االتحاد وما فیھ من آمال في الحریة 
                                  . (24)  " واالستقالل 

                                                      :ھوامش 
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في القرآن الكریم آیات أطلق علیھا آیات الوصایا العشر 
نظرا الشتمالھا على عشر وصایا عظیمة من اهللا للبشریة 

 :  ھذه اآلیات في موضعین من القرآن الكریموردت ، و
ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل : (  األول في سورة األنعام في قول اهللا تعالى

َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْیُكْم َأّال ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا 
َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإیَّاُھْم َوال َتْقَرُبوا 

َواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي اْلَف
) 151(َحرََّم اللَُّھ ِإّال ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن 

َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإّال ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَُّه 
ْوُفوا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسِط ال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإّال ُوْسَعَھا َوَأ

َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْھِد اللَِّھ َأْوُفوا َذِلُكْم 
َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ) 152(َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن 

اتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ ُمْسَتِقیًما َف
   .)  سورة األنعام ()153(َتتَُّقوَن َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم 

والموضع الثاني في سورة اإلسراء ویكاد أن یكون شرحا 
ُبُدوا َوَقَضى َربَُّك َأّال َتْع(  :للموضع األول ، قال اهللا تعالى 

ِإّال ِإیَّاُه َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُھَما َأْو 
ِكالُھَما َفال َتُقْل َلُھَما ُأفٍّ َوال َتْنَھْرُھَما َوُقْل َلُھَما َقْوًال َكِریًما 

ْل َربِّ َواْخِفْض َلُھَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُق) 23(
َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي  (24)اْرَحْمُھَما َكَما َربََّیاِني َصِغیًرا 

 ُنُفوِسُكْم ِإْن َتُكوُنوا َصاِلِحیَن َفِإنَُّھ َكاَن ِلَألوَّاِبیَن َغُفوًرا 
 

َوَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوال ) 25(
ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن َوَكاَن  (26(َتْبِذیًرا  ُتَبذِّْر

اْبِتَغاَء َرْحَمٍة  عنھم َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ )27(الشَّْیَطاُن ِلَربِِّھ َكُفوًرا 
َوال َتْجَعْل َیَدَك ) 28(ِمْن َربَِّك َتْرُجوَھا َفُقْل َلُھْم َقْوال َمْیُسوًرا 

َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوال َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما 
ِإنَُّھ  ِإنَّ َربََّك َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َیَشاُء َوَیْقِدُر) 29(َمْحُسوًرا 

َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ) 30(َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبیًرا َبِصیًرا 
) 31(ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُھْم َوِإیَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُھْم َكاَن ِخْطًئا َكِبیًرا 

َوال ) 32(َوال َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًال
ُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإّال ِباْلَحقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َتْقُت

َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّھ ُسْلَطاًنا َفال ُیْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّھ َكاَن َمْنُصوًرا 
َغ َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإّال ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُل) 33(

َوَأْوُفوا ) 34(َأُشدَُّه َوَأْوُفوا ِباْلَعْھِد ِإنَّ اْلَعْھَد َكاَن َمْسُئوًال 
اْلَكْیَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقیِم َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن 

 َوال َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر) 35(َتْأِویًال
َوال َتْمِش ِفي ) 36(َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُھ َمْسُئوًال 

اَألْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اَألْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال 
َذِلَك ِممَّا ) 38(ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسیُِّئُھ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًھا ) 37(

َك ِمَن اْلِحْكَمِة َوال َتْجَعْل َمَع اللَِّھ ِإَلًھا َءاَخَر َأْوَحى ِإَلْیَك َربُّ
  . )  39(َفُتْلَقى ِفي َجَھنََّم َمُلوًما َمْدُحوًرا 

 صدق اهللا العظیم                                            

  وزیر السیاحة

  یستقبل االثیوبي 
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، عّدة  في منطقة واشنطن" مركز الحوار العربي"أقام 
لقاءات خاصة مع عدٍد من المفّكرین العرب المتفاعلین 

، من أجل إعداد مجموعة مبادئ تكون بمثابة أرضیة  معھ
فكریة لمشروع نھضة عربیة یتجاوز األمور اآلنّیة 

ویطرح تصّورًا  -  رغم خطورتھا ـ الشاغلة للعرب اآلن 
لمستقبل أفضل منشود )  ترابطًا في عناصرهم (مبدئیًا 

ھي الخطوة "  المبادئ "وھذه  لعموم األمَّة العربیة
األولى التي من المؤّمل أن یستتبعھا عقد مؤتمر عربي 
فكري عام في إحدى العواصم العربیة من أجل الحوار 
والتوافق على مضمونھا، ولوضع برامج عمل تنفیذیة 

، ولتحدید أطر التفاعل  ھاتحّقق الغایات المرجّوة من
 .        والتنسیق الدائم بین الذین سیشاركون بالمؤتمر

، قبل " المبادئ "ومن المھّم التنویھ ھنا بأّن ھذه 
صیاغتھا النھائیة، قد جرى التداول بمضمونھا مع عدد 

، وھي ال تعّبر بالضرورة عن كل  محدود من األشخاص
،  ، الذي یبقى "مركز الحوار العربي"المشتركین في 

 .                ، منتًدى ألفكار وآراء مختلفة بحكم طبیعتھ
                                  

                    : مبادئ أساسیة لمشروع نھضة عربیة
         

إلى تولید قناعة لدى "  المبادئ السبعة "تھدف ھذه 
اّتحاد فیدرالي عموم العرب بأّھمیة العمل التدریجي لقیام 

بین األوطان العربیة، یحفظ وجودھا ووحدتھا 
لكن الوصول . واستقرارھا، ویضمن نھوضھا وتقّدمھا

إلى ھذا الھدف المنشود یتطّلب أوًال تحقیق إصالٍح جامع 
في الوضع العربي من خالل تقویم بنیة الحكم وأدائھ 

، وتطویر صیغ التكامل  ضمن األوطان القائمة حالیًا
 .     ي على امتداد األّمة العربیة كّلھاالعرب

ولتحقیق ھذا اإلصالح الشامل، یشّخص المشروع سبع 
مسائل یتطّلب اإلصالح توّضحًا حولھا، حسمًا لھا، 

              : وتفعیًال لسیاقاتھا في الخبرة العربیة، وھي
یحّدد المشروع رؤیتھ  : مسألة الُھویة العربیة-1  

  :  العربیة بالقناعات التالیةلمسألة الُھویة 

العرب أمَّة واحدة ینتمون لثقافة واحدة ولخبرة تأریخیة ·
  .                   حافلة مشتركة

العروبة ثقافة قومیة یتمایز بھا العربي بین سائر ·
االنتماء للعروبة . الثقافات ضمن العالم اإلسالمي وخارجھ

إلقلیم أو طائفة أو مذھب أعمُّ بالنسبة للعرب من االنتماء 
  .                      أو أصول إثنیة

الھویَّة العربیة ھوّیة ثقافیة مؤّلفة جامعة تتمّثل في واقع .
في ھذا . حال كلِّ عربي أینما حلَّ وأّیًا كان دینھ ونسبھ

النسق الھویَّة العربیة ترعى وتتكامل مع خصوصیات 
والشخص العربي ھو المتشّخص الموطن والدین والعرق، 

             .    أو المتّصل بھا كتراث / بالثقافة العربیة و
 "یعیش العرب في أقطار متعّددة ُتكّون في مجموعھا ·

تشّكل تواصًال " األّمة العربیة " و ". األّمة العربیة
، وتقوم  جغرافیًا وحضاریًا، وتكامًال في الموارد والطاقات

على االشتراك في اللغة والثقافة والتاریخ عناصر وحدتھا 
 .                          واألرض والمصیر المشترك

تكامل األقطار العربیة من شأنھ أن یزیل أخطر أسباب ·
اإلرتكاس أمام العدوان الخارجي، : العجز في الحال العربي

التنازع حول الحدود، اإلخفاق في اإلصالح والتنمیة 
 .                      الداخلیة

الوضع األمثل لألمَّة العربیة ینشأ باّتحاد فیدرالي بین ·
تحقیق ذلك یتطّلب عمًال دائبًا ونشطًا . الدول العربیة

لإلصالح في الداخل، وسعیًا لبناء التضامن الفّعال في 
  .                    مجال العالقات بین الدول العربیة

یحّدد المشروع  : واإلسالم اإلصالح ومسألة العروبة  -2
 :        رؤیتھ لمسألة العروبة واإلسالم بالقناعات التالیة

الحضارة اإلسالمیة یشترك في االنتماء لھا كّل العرب ·
الحضارة اإلسالمیة . كیفما كان دینھم أو أصلھم العرقي

ھي الجامع المشترك للثقافات المتعّددة في العالم 
العربیة خصوصیة مركزیة في لكن للثقافة . اإلسالمي

الحضارة اإلسالمیة، كما اللغة العربیة ھي اللغة المركزیة 
في توّحد العرب . في اإلسالم باعتبارھا لسان قرآنھ المجید

 .   دعٌم للعالم اإلسالمي، وفي تآلف المسلمین دعٌم للعرب
 –كرامة اإلنسان  -المساواة  –العدل :  مبادئ اإلسالم·

ًا مبادئ عالمیة إنسانیة تّتصل بھا، الشورى، ھي أیض
ُتستمّد منھا، وتترتَّب علیھا حقوق اإلنسان ومستلزمات 

تطبیق ھذه المبادئ في الحیاة المعاصرة ال یجب . رعایتھ
 .                    أن تحّده اجتھادات أو ممارسات األولین

اعتباُر كل المبادئ والقیم الدینیة معینًا مرشدًا لمھّمة ·
 .                          صالحاإل
اإلسالم یرفض اإلكراه في الدین ویعتبر الكرامة لإلنسان ·

 .                من حیث ھو إنسان
یحّدد المشروع رؤیتھ للمسألة  :  المسألة الدیمقراطیة -3

 :                 الدیمقراطیة بالقناعات التالیة
لكي یقتدر على لكي یستعید العربي نفَسھ الحضاري، ·

البناء واإلبداع، لكي یحیا حیاًة حرَّة طیبة، یجب أن تصان 
حقوقھ كإنسان وكمواطن في وطنھ، یتمتع بحقوق 

بغّض النظر عن دینھ أو نسبھ أو حالھ " المواطنة"
 .االجتماعي

ال تصان حقوق العربي في وطنھ في غیاب نظام ·
 .                      دیمقراطي حقیقي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  یقوم المبدأ الدیمقراطي جوھریًا على أسس ثالثة ·
منشأ السلطة باالنتخاب، مساواة بین المواطنین، تقریر 

إجرائیًا، قد تتغایر  .الشأن العام بأرجحیة الرأي
سس الثالثة التطبیقات الدیمقراطیة من بلد آلخر، لكن األ

 .               ال ُتَمس
المبدأ الدیمقراطي یرفض التمییز على أساس جنس أو  ·

لون أو أصل عرقي أو منشأ وطني أو انتماء طائفي أو 
 .مذھبي

الممارسة الدیمقراطیة السیاسیة السلیمة تستوجب ·
تحقیق العدالة االجتماعیة وبناء مجتمع العدل وتكافؤ 

                          تصادیة الشاملةالفرص والتنمیة االق
یحّدد المشروع رؤیتھ لمسألة   :مسألة حقوق المرأة -4 

 :                      حقوق المرأة بالقناعات التالیة
مبدأ المساواة بین الناس أصیل ال ُیمس، ویعني التكافؤ ·

 .بین الناس عمومًا في حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة
یتغایر االستعداد لدى الرجال والنساء في أداء نعم، قد 

بعض األدوار في الحیاة، لكن ذلك ال یجیز خرقًا للتساوي 
بین الجنسین في الحقوق وال في أھلیة توّلي مسؤولیات 

 .                قیادیة
في التنمیة الوطنیة لإلناث حّق متساٍو مع الذكور في  ·

اسة والمدنیة في فرص التعّلم والعمل والمشاركة السی
 .                           سائر شؤون المجتمع

یحّدد المشروع رؤیتھ لمسألة   : مسألة المنھج -5
  :                             المنھج بالقناعات التالیة

العلم أھّم مصادر القّوة لألمم، بنموِّه تنمو وبتخلِّفھ ·
ضخمًا لرفع الحال العربي یتطّلب مجھودًا . تتخلَّف

المستوى العلمي عبر الوطن العربي ألجل تمكین العرب 
من التنافس مع األمم األخرى بنجاح في عصر یشّكل 

 .                      العلم فیھ أھّم أسباب النجاح
یترشَّد اجتھاد األّمة العربیة في تقریر شأنھا العام 

یر بالمنھج العلمي، وباعتماد العقل كمرجعیة لھ، إذ بغ
المنھج العملي ال یتأّتى استنباط بمعرفة وبناء على بیِّنة 
واھتداء بالتجربة واالختبار، وھي أمور الزمة لسالمة 

 .            التشریع والتنظیم
یحّدد   : مسألة نبذ العنف عربیًا على اإلطالق -6

 :  المشروع رؤیتھ لمسألة نبذ العنف بالقناعات التالیة
لعنف لحسم أيِّ خالف أو اختالف، مھما ال ُیلجأ إطالقًا ·

 ، بین أطراف عربیة، سواء على صعید صراعات بلغ
سیاسیة أو طائفیة ضمن القطر الواحد، أو نزاعات بین 

 .أقطار، ففي ذلك خرق لتضامن األمَّة وھدر لكرامتھا،
 

  .         وتمكین لألجنبي من أن یتدخَّل فیفرَّق ویسود 

عربي معتدیًا، -ُیعتبر البادئ بالعنف في أيِّ نزاع عربي.
حّجتھ في  وُیتعامل معھ كمعتٍد، مھما كانت رجاحة

 .النزاع
ُیعتبر البادئ بالعنف معتدیًا أیضًا على األمَّة العربیة، ·

ألنَّ اقتتاًال عربیًا في أیِّما موقع عربي یزعزع األمن 
، ویستنزف طاقات األمَّة  ، یریق الدم العربي القومي

 . ككل
ال یجوز للسلطات أن تستخدم العنف في غیر القضایا ·

سواء من  –في غیر ذلك  الجنائیة، واللجوء للعنف
یمّثل إفالسًا فكریًا  -السلطات أو من قوى المجتمع

وسیاسیًا وأخالقیًا، وتنّكرًا وإساءًة للعروبة 
وللدیمقراطیة وللقیم الدینیة، ویفتح الطریق أمام 

 .       الحروب األھلیة
استخدام المقاومة المسلحة ضدَّ االحتالل العسكري، أیًا ·

لى األراضي المحتلة فقط وُیمارس كان، حقٌّ مشروع ع
  .                            ضمن توافق وطني علیھ

   :م الُخلقیة في الشأن العامالقی -7

یحّدد المشروع رؤیتھ لدور القیم الُخلقیة بالشأن العام 
  :    بالقناعات التالیة

تتقّدم األمم والمجتمعات وتتطّور حضاریًا بمقدار ما 
العام فیھا بضوابط أخالقیة تقوم على یرتبط الشأن 

مجموعة من القیم التي تعّد القیادات الصالحة إلدارة 
ومن دون ھذه القیم األخالقیة ال یمكن . أمور الناس

صیانة العمل العام في أي موقع رسمي أو مدني من 
فبناء الجیل العربي الجدید، . مزالق الفساد واالستغالل

طّلب أوًال وأخیرًا االلتزام واإلنسان العربي عمومًا، یت
 .بالضابط الُخُلقي في كل شأٍن عام


