
                                                          

 

    

    

            

    
  

                                                        

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

   

  

 

  ) .3..(الوحدة العربیة بین دعاتھا وأعدائھا 
لقد قام أعداء المشروع الوحدوي بالواجب الذي ینتظره منھم 
أتباعھم ومناصریھم على أكمل وجھ حتى نجحوا في تحقیق ما 

  :  والخارج وصوال الىكانوا یخّططون لھ في الداخل 

ـ المحافظة على كیانات الدول العربیة وفي المقدمة منھا تلك 
  .. الدویالت النفطیة الغنیة في الخلیج العربي 

ـ المحافظة على استمرار الحكم فـیھا تحت ید تلك العائالت الحاكمة 
  ..العاجزة عن االستمرار بدون حمایة 

  .. مایة مصالحھ بأي ثمن  ـ المحافظة على الوجود االستعماري وح

ـ المحافظة على وجود الكیان الصھیوني داخل الجسد العربي 
  ..كأفضل حاجز بشري وجغرافي معیق للوحدة 

ـ محاربة كل فكرة داعیة للوحدة بكل الوسائل وفي المقدمة منھا 
الدین ، وزرع الفتنة بین جمیع المكّونات االجتماعیة التي یستحیل 

وھو ما حصل فعال في نھایة .. رة العروبة  أن تقوم بدونھا فك
المطاف ، داخل الوطن العربي الذي أصبح الیوم مھددا في وجوده 
بسبب تلك الصراعات القائمة في العدید من اقطاره ، بینما تبدو 

      ..بعض االقطار األخرى في حالة الھدوء الذي یسبق العاصفة 
، فنحن اآلن أمام ومھما كانت خطورة الوضع في الوقت الراھن 

وفي نفس الوقت .. حقیقة تقول بفشل كل المشاریع الوحدویة 
تضع القومیین في موقف ال یحسدون علیھ وھم یدافعون عن وحدة 
الدول القطریة التي كانوا ال یعترفون بشرعیة وجودھا ، حفاظا 
على وحدة المجتمع الذي اصبح مھددا بتفكك نسیجھ االجتماعي 

یقوم علیھا وجوده ، بسبب تلك الصراعات  وزوال وحدتھ التي
الطائفیة والعرقیة والمذھبیة التي یثیرھا أعداء المشروع القومي 

وكأننا بالحركة القومیة وقد أصبحت جسدا بال روح وھي في ... 
األصل صاحبة الدور الریادي والتارخي الذي اختفى منذ الستینات 

المستقبل ، وقائدة الى حد اآلن وقد كان مفترضا ان تكون صانعة 
الصفوف بحكم طبیعـتھا ووظیفتھا ورصیدھا النضالي الذي تركھ 
لھا زعیمھا الراحل جمال عبد الناصر وھي تملك أعرض قاعدة 

  .. جماھیرة بین المحیط والخلیج 

غیر انھ ورغم كل ما یقال عن ذلك الفشل فان مشروع الوحدة قد 
المتداعي  ، لالبقاء صار أكثر واقعیة ، وأكثر ضرورة في واقعنا 

، یستحیل على أي مشروع آخر أن  على ما فیھ من اختالف وتنّوع
وھو ما یؤكد أن العیب لیس في المشروع بل في .. یستوعبھ  

  .. الداعین الیھ 



                    

  

  
  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

  ..  ھذا الغصن من تلك الشجرة   *
  ..البقرة األكثر خورا ، لیست ھي البقرة المدرار   *

  أمثلة من  الزواحف ؟  3من یذكر لنا : المعلم 

 !!  ..بریص  ، وابنھم  أبو بریص ، وأم بریص: التلمیذ 

 تقدموا
 ...   تقدموا    

 ال خوذة الجندي
 ال ھراوة الشرطي

 ال غازكم المسیل للدموع
 غزة تبكینا
 النھا فینا

 ضراوةالغائب في حنینھ الدامي للرجوع
 تقدموا

 من شارع لشارع
 من منزل لمنزل
 من جثة لجثة

 تقدموا
 تصبـیصیح كل حجرمغ

 تصرخ كل ساحة من غضب
 یضج كل عصٍب

 كوعالموت ال الّر
  .. ركوع موت وال 

 )سمیح القاسم ( 



                                                                                                                                        
                                                 

  

  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

 

الخصخصة في تونس لیست ولیدة الحقبة النوفمبریة بل 
منذ  1971-1970ھي مشروع متكامل بدأ منذ سنة 
تونس في البرنامج  شھد االقتصاد توجھا لیبرالیا لتنخرط

الذي وقع ارساؤه  (P.A.S) العالمي إلعادة الھیكلة
، وتدّعم ذلك التوجھ بالتوقیع على اتفاقیة 1986سنة 

تاریخ االنخراط نھائیا في منظمة  1994مراكش سنة 
                                          .. التجارة العالمیة

عبر إحداث  1985وقد ساعد االطار التشریعي سنة 
صندوق إعادة ھیكلة رأس مال المؤسسات العمومیة 
لتطلق تونس موجة خصخصة مؤسساتھا في نھایة عام 

فتطال العملیة المؤسسات التجاریة والسیاحیة ثم  1987
قطاع (قطاعات الصناعة الكھربائیة والمیكانیكیة والبناء 

« النفیضة»و »الوسط االسمنت تمت خصخصة جبل
مؤسسة 217لیتجاوز العدد ) جبل الجلود »و« قابس»و

بین  2010عمومیة وشبھ عمومیة في موفى سنة 
، وبیع العمومي )29( وجزئیة) 114( خصخصة كلیة

) لزمات 5(وإسناد ) 41(وتصفیة ) 10( لألسھم 
                                   ) .18( وعملیات أخرى

ملكیة مؤسسة والتصرف فیھا من  الخصخصة نقلو
وھي ایضا فتح قطاع . القطاع العام إلى القطاع الخاص

أو نشاط تابع للقطاع العام أمام الخواص بذریعة عدم 
جدوى القطاع العام وضعف مردودیتھ التي تجعل منھ 
عبئا ثقیال على میزانیة الدولة یستوجب تغییر المعاییر 

ت تحكم القطاع العام االقتصادیة واالجتماعیة التي كان
بمعاییر جدیدة تعتمد على السوق وعلى منطق الربح 
ولتمریر مشروع النھب المقنن تسترت الدولة بادعاء 

  : تحقیق

الرفع من أداء القطاع الخاص وتدعیم االستثمار   -
الخاص من خالل تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات 

  وتعبئة رؤوس األموال وتسھیل نقل التكنولوجیا

  .جلب االستثمارات المباشرة األجنبیة  -

التخفیف من األعباء المالیة التي تتحّملھا الدولة وفي  - 
اآلن نفسھ توفیر موارد مالیة اضافیة من شأنھا أن 

  .تساعد الدولة على تمویل نفقاتھا

تنشیط السوق المالّیة لتقوم بدورھا المتمّثل في تعبئة  - 
  .االستثمارالمدخرات المالیة لفائدة 

قد عملت الدولة ضمن رؤیة واضحة على تطبیق و
سایكس بیكو اقتصادي جدید وفق خارطة طریق واضحة 

  : على مراحل

  

حیث كانت ) 1987/1991(المرحلة االولى   -
الخصخصة تشمل أجزاء من المؤسسة وبیع بالجملة 

واقتصر التفویت على . تح رأس المال للعموملألسھم وف
  .قطاعات التجارة والفالحة والسیاحة ونقل البضائع

المرحلة الثانیة فقد انطلقت بدایة المخّطط الثامن  -
خوصصة نشاطات تعتبر عادة  (1995 1992(

استراتیجیة بواسطة اللزمة وكّراس الشروط وطالت 
واإلسمنت والبنوك میادین إنتاج الكھرباء والتطھیر 

  والتأمین والسوق الحّرة في المطارات

وربما  2011الى  1996المرحلة الثالثة بدأت منذ  -
الى الیوم؟؟؟ وھي خصخصة بنسق سریع تشمل 

                                       . المؤسسات الرابحة
كل ھذه االجراءات تمت بعیدا عن الشعب ودون الرجوع 

خاصة وان الخصخصة شملت القطاعات  الیھ واستفتائھ
الحساسة واالستراتیجیة في البالد ولم تكن تصب في 
مصلحة المواطن بل كانت اعالنا صریحا من الدولة 

                           .. بالتملص من مسؤولیاتھا
عملیات الخصخصة التي طالت المؤسسات التجاریة 

والمیكانیكیة  والسیاحیة ثم قطاعات الصناعة الكھربائیة
تم  2011 والبناء لم تتوقف بتھریب بن علي ففي سنة 

  :التفویت في

في المائة من رأسمال الشركة التونسیة لتوزیع 35 % 
سادس أھم مؤسسة تونسیة من حیث حجم (  البترول

 ) المعامالت

في المائة من شركة اتصاالت تونس لخدمات   35 % 
وایرادات عالیة وتشغل مؤسسة تحقق ارباحا  ( الھاتف

  ) عددا كبیرا من العمال والفنیین

المائة من مساھمة الدولة في الشركة الوطنیة  10 -
  لالتصاالت

  بالمائة من رأسمال الشركة التونسیة للتنقیب  51 %

 78كتلة األسھم بالبنك التونسي الفرنسي بقیمة   -
  بالمائة

  بالمائة من رأسمال شركة الفوالذ  50 %

بالمائة من رأسمال الشركة الوطنیة لتوزیع   20 %
  البترول

 . الشركة التونسیة للسكر -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

كل ھذا في اطار ضمان تعھدات الدولة والمحافظة على 
الى تدمیر البنى  األمر أدىفي العالم حتى وان صورتھا 

االقتصادیة واستنزاف المقدرات والخیرات الوطنیة وذبح 
التونسیین سواء العاملین في القطاعات المخصخصة 
ممن تم تسریحھم او من كان جزءا من دورة اقتصادیة 
صغرى ترتبط بتلك المؤسسة بشكل مباشر او غیر 

فضحت ما یجري من رغم ان الخصخصة و ..  مباشر
ادر على المنافسة استباحة لالقتصاد التونسي غیر الق

لیات حمائیة من االسواق االجنبیة ومن آوغیر المتمتع ب
رتبطة رأس المال االجنبي وعّرت بعض العائالت الم

النظام الذي مّتعھم  داخل بعالقات مصلحیة بالنافذین 
شركات ذات مردودیة ربحیة بتسھیالت للحصول على 

فان ، ودون تبتیت “  تحت الطاولة ”عالیة عبر صفقات 
الصمت عن ھذه المؤسسات الزال مخیما وال أحد طرح 

نھاء اكبر او، المال المنھوب  ةالحل المالئم الستعاد
لطریقة  كشفالو لعل  …ننة في تونس ـسرقة مق

التفویت في ثالث شركات كبیرة بعد اخضاعھا إلعادة 
   .. ب الصورةقطاع الخاص یقّرھیكلة بغرض بیعھا إلى ال

 : SOCITEY الشركة العامة لصناعة النسیج 1 / 
تمت تجزئتھا إلى عدة وحدات متخصصة لھا أنشطة 

، SOGITEY متجانسة وتحولت إلى شركة أم ھي
وانتاجھا  SITEX وشركة متخصصة في النسیج

إلتمام  SITER مخصص للسوق المحلیة إلى
إعادة الھیكلة تسھیال المنسوجات للسوق المحلیة تمت 

لعملیة التفویت لتكون وحدات صغیرة في متناول 
ونالت الشركات االجنبیة . امكانیات القطاع الخاص

مثال مؤسسة  SITEX شركة( نصیبھا من المساھمة 
  ) .  ولمستثمرین آخرین IFC التمویل الدولیة

 :SOTIMACO الشركة التونسیة لمواد البناء/  2
، وتم التفویت في عناصر 1960التي أنشئت سنة 

أصولھا بعد إعادة ھیكلتھا وتحویلھا إلى شركة أم تباشر 
  التسییر المركزي على وحدات المجموعة

التي خضعت  : الشركة التونسیة للنزل والسیاحة/  3
لعملیات متكررة من التصحیح الھیكلي وحضیت بدعم 

بیع الوحدات الفندقیة للشركة ) 1983(كبیر لیتم في 
             .. التونسیة للنزل والسیاحة على ثالثة مراحل

نظریا الھدف المعلن دعم االستثمارات الخاصة المحلیة 
وجلب المستثمرین األجانب والتفریط في المؤسسات 

عمومیة لفائدة القطاع الخاص وفعلیا كان المطلوب من ال
                                                          : المالیات العالمیة

              . انسحاب الدولة من النشاطات التنافسیة -  أ
 افقاد الدولة الركائز التي یقوم علیھا دورھا -   ب

                          .. االقتصاديفي النشاط  التعدیلي
 تقلیص ھامش تحرك الدولة وإضعافھا لفتح ابواب -   ت

االقتصاد التونسي على مصراعیھ للمتاجرین بقوت 
                                                  .. الناس

كانت التكلفة اقتصادیة واجتماعیة فوق كل التوقعات و
ودفعت المجموعة الوطنیة للحاكمین الفعلیین الجدد 

ابنائھا وتسریح االف العّمال وافالس شركات ولم بطالة 
یتوقف االمر عند ذلك بل تجاوزه الى امتیازات تقدمھا 
الدولة بااللف الدینارات دعما ومساعدة واعادة ھیكلة 
وھذا لیس غریبا اذ الحقیقة التي كانت علیھا الخصخصة 
لیس نقال للملكیة من الدولة الى قطاع خاص بل تفویتا 

ین من النظام القائم الذین استفادوا مرتین لبعض المقرب
مرة حین اقتنوا المؤسسة دون سعرھا الحقیقي ومرة 
ثانیة حین استحوذوا دون سواھم على جمیع المنافع 

                                     .                 المتأتّیة من الخصخصة
لقد كانت الخصخصة ھجوما ممنھجا على القطاع العام 

نھائھ في اطار المنظومة الدولیة الجدیدة لتقسیم ال
االسواق وبتعلة غیاب التصرف المجدي في القطاع العام 
والترھل الذي اصبح علیھ وضعف الجدوى االقتصادیة 
للمؤسسات العمومیة وھي تعّالت تستند الى المردودیة 
المالیة للمؤسسات وتلغي دورھا االجتماعي كالمحافظة 

اومة البطالة ودفع األجور وسیاسة على األجراء ومق
                                …أسعار منخفضة، وغیرھا

لقد استفاد من الخصخصة المقربون للسلطة الذین لم 
یستلموا مؤسسات حكومیة عاجزة مالیا او خاسرة بل 
استلموا مؤسسات تدر ارباحا طائلة والن ھمھم األكبر 

كبیر من العمال تعظیم الربح قاموا بتسریح عدد 
وساھموا في زیادة البطالة، وزاد من تفاقم النھب فسح 
المجال لالجانب الشيء الذي ادى الى انتقال األموال 
المستثمرة الى خارج البالد عن طریق الدخول األجنبیة 

                          ..   ألصحاب المؤسسات الخاصة
تیجي ولم یمیز بین المؤسسات ذات البعد اإلسترا

لإلقتصاد وبین غیرھا في الوقت الذي كان قطاع 
االسمنت مثال مرشحا لمنافسة معامل االسمنت األوروبیة 
التي أصبحت عجوزا واصبحت كلفة تعویضھا أعلى 

في الوقت الذي كانت و . بكثیر من شراء معاملنا
الشركة الوطنیة لتوزیع النفط  (الشركات االستراتیجیة 

قادرة على حفظ )  ة للتنقیبعجیل والشركة التونسی
التوازنات المالیة للدولة بمزید دعمھا من طرف الدولة 

و وسط كل ھذا الخراب وبعد ..  وترشید التصرف فیھا
تھریب بن علي ال یزال ضباب كثیف یلف ھذه الشركات 
ومصیرھا وال زال صمت السیاسیین عنھا متواصال 

 ن اخطاءوالزالت الدول تسعى الى مزید تحمیل المواطنی
تخدم  ” متخارجة ”سیاسات نصف قرن واختیارات 

 مصالح الشركات العابرة للقارات ورأس المال العالمي
وتدوس ارادة الشعب في ادارة شؤونھ بنفسھ وال یزال 
االقتصاد التونسي یقوم على ثنائیة حسن االداء 
االقتصادي واستراتیجیة االستقرار في غیاب أي مشروع 

اعادة النظر في الخصخصة  للدولةاقتصادي جماعي 
وفي الشركات المخصخصة واستعادتھا من طرف الدولة 
احد اھم الحلول التي تمكن تونس تخفیف العبء على 
التونسیین وایجاد موارد مالیة قد تغیر كثیرا في خارطة 

  ..   المشھد االقتصادي



   

   

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 
     

  

    

  

  

  

 

  

  

ان المتأمل في األرقام واالحصائیات المتعلقة بحوادث 
المرور في تونس  یجد ارقاما مفزعة تبین حجم 

و .. الكارثة ومدى تأثیرھا على حیاة الناس والمجتمع 
ة في حوادث ھو ما یبین فعال أن االرقام المسجل

الطرقات عندنا ، تفوق بكثیر أرقام الضحایا المسجلة 
  .. في الحروب واالنتفاضات 

وعلى سبیل المثال فان عدد الشھداء الذین سقطوا 
سنوات متواصلة  6خالل االنتفاضة األولى التي دامت 

شھـیدا ، وھو  1162،  بلغ  1993الى  1987من 
حوادث الطرقات أقل من كل األرقام المسجلة عندنا في 

   !!  ..خالل سنة واحدة 

ورغم ان االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة كانت االعنف 
واألكثر ضحایا حیث وصل عدد الشھداء فیھا الى 

شھیدا وھي التي دامت خمس سنوات من سنة  4412
، اال ان  أرقام  ضحایا حوادث  2005الى   2000

نفس الطرقات عندنا أكثر بكثیر لو جمعناھا خالل 
   !! ..الفترة 

مثال بلغت االرقام حسب وزارة الداخلیة  2008ففي 
 14085قتیال و 1530حادثا نتج عنھا  10073

   .. جریحا

أما في السنوات الالحقة التي شھدت نقصا طفیفا في 
عدد الحوادث ، تقول مصادر االدارة العامة للحرس 

سنة حادثا مروریا  8924الوطني أن العدد قد بلغ 
وأن عدد الحوادث .. من القتلى  1208مخلفا   2010

نتج ،  حوادث من ال 8509قد وصل الى  2011سنة 
جریحا وتحتل والیة  12653قتیال و 1485عنھا 
  . حادثا 2052المرتبة األولى بمجموع  تونس

لحرس ا الرسمیة الصادرة عن  حصائیاتاإلشیر تكما 
إلى تسجیل  2012ة  حول حوادث المرور لسنالوطني 
حادثا نتج عنھا عددا أكبر من القتلى یفوق كل  9351

  !! .. شخصا 1623السنوات السابقة بلغ 

قد  2013وفي نفس السیاق فان عدد الحوادث لسنة 
 1499في مقتل  اببتسحادثا م  8809إلى وصل 
  .آخرین بجروح متفاوتة  13458وإصابة  اشخص

فان االرقام ال تختلف كثیرا حیث  2014أما في سنة 
  7971عدد صّرحت مصادر وزارة الداخلیة بوقوع 

 

  .. جریحا 12354قتیال و 1565حادث مرور خلفت 
  

وفي جانب آخر من االحصائیات المروریة المتعلقة 
كشف مدیر حركة المرور على الطرقات بالضحایا ، 
ن حتفھم تونسیین یلقو 5و 4ان ما بین ، بوزارة النقل 

 ..  تیومیا جراء حوادث الطرقا
 

خالل یوم دراسي حول فى تدخلھ الوزارة مسؤول واكد 
تحسین السالمة المروریة ان حوادث الطرقات تكلف 

الف دینار عن كل  100و 60شركات التامین ما بین 
االف دینار لكل جریح جراء  10وحوالي ، حالة وفاة 

   . . ھذه الحوادث
  

یة التونسیة للوقایة ـوعلى نطاق آخر فقد اكدت الجمع
تونس تحتل المرتبة األولى  أنمن حوادث الطرقات ،  

  .. المروریة بما فیھا عدد الضحایا حوادث العالمیا في 
  
ونجد في ھذا الصدد مقارنة وتأكید في صحیقة  

الجمھوریة ینص على نسبة الضحایا في تونس وفي 
ھو أّن تونس ال   الالفت لالنتباه " :سویسرا تقول 

العالم تزال تحتل المراتب األولى في حوادث المرور في 
فمقارنة ببعض الدول األوربیة مثال نكتشف الفارق 

ألف  100الشاسع ففي سویسرا نجد أنھ على كل 
قتیل عن كل  7.5وفي فرنسا ، قتیل  4.9  ساكن ھناك

ألف  100ما في تونس فعن كل ، أألف ساكنا  100
مواطن أي اكثر خمس مرات مما  34.5ساكن یموت 
الحوادث في تونس ومن أھم أسباب  . ھو في فرنسا

نجد السرعة المفرطة والقیادة تحت تأثیر المواد 
 .."  الكحولیة

 



                       
                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :تمھید

ده قررت الشریعة االسالمیھ ضوابط وشروط محّد
، وقد أشار العلماء إلى ھذه الضوابط والشروط  للجھاد

  .  الشرعیة

جھاد غیر مقصور أن مفھوم ال :شمول مفھوم الجھاد 
الجھاد ) من جھة الوصف(شمل یعلى القتال ، بل 

رضي (َعْن َأَنٍس … بالقلب والنفس واللسان واألموال
 ( َقاَل )صلى اهللا علیھ وسلم (َأنَّ َالنَِّبيَّ ) اهللا عنھ

   ( ) َوَأْلِسَنِتُكْم ، َوَأْنُفِسُكْم ، َجاِھُدوا َاْلُمْشِرِكیَن ِبَأْمَواِلُكْم
، كما یشمل  ) َوَصحََّحُھ َاْلَحاِكم ، َوالنََّساِئيُّ ، َرَواُه َأْحَمُد

،  ، وجھاد الشیطان جھاد النفس)  من جھھ النوع (
عن فضالة بن عبید …  وجھاد الكفار، وجھاد المنافقین

لیھ صلى اهللا ع ( رسول اهللاقال : قال   ) رضي اهللا عنھ(
من :  أال أخبركم بالمؤمن(  في حجة الوداع )  وسلم

، والمسلم من سلم  أمنھ الناس على أموالھم وأنفسھم
، والمجاھد من جاھد نفسھ  المسلمون من لسانھ ویده

 ..) والمھاجر من ھجر الخطایا والذنوب،  في طاعة اهللا

  : من شروط وضوابط الجھاد 

:  من شروط الجھاد النیة ، فعْن َأِبي ُموَسى َقاَل : النیة
الرَُّجُل :  َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل

ُیَقاِتُل َحِمیًَّة َوُیَقاِتُل َشَجاَعًة َوُیَقاِتُل ِرَیاًء َفَأيُّ َذِلَك ِفي 
ُكوَن َكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َفُھَو َمْن َقاَتَل ِلَت:  َسِبیِل اللَِّھ َقاَل
  . “  ِفي َسِبیِل اللَِّھ

الحصول على إذن   ومن شروط الجھاد :إذن الوالدین 
)  َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما (الوالدین ، عن َعْبِد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو 

لََّم َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس ( َیُقوُل
!  َنَعْم:  ؟ َقاَل َأَحيٌّ َواِلَداَك:  َفاْسَتْأَذَنُھ ِفي اْلِجَھاِد َفَقاَل

یجب ( یقول اإلمام الشوكاني   . ) َفِفیِھَما َفَجاِھْد:  َقاَل
استئذان األبوین في الجھاد وبذلك قال الجمھور ، 

،  وجزموا بتحریم الجھاد إذا منع منھ األبوان أو أحدھما
  ) . فرض عین والجھاد فرض كفایة ألن بّرھما

اإلعداد للقوة ، قال    ومن شروط الجھاد :اإلعداد للقوه 
َوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط  (تعالى 

اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ِبِھ َعُدوَّ اللَِّھ َوَعُدوَُّكْم َوآَخِریَن ِمْن ُدوِنِھْم 
ُم اللَُّھ َیْعَلُمُھْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل ال َتْعَلُموَنُھ

  . )   60:  ألنفال)(اللَِّھ ُیَوفَّ ِإَلْیُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُموَن 

ومن شروط الجھاد انھ    :الجھاد مع جماعة المسلمین
، ولیس مع آحاد الناس أو  یكون مع جماعھ المسلمین

 الَِّذیَن آَمُنوا یا َأیَُّھا  ( تعالى ، قال جماعھ من المسلمین
 

، ویترتب )  38  :التوبة (  )َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم انِفُروا 
 على ھذا أن الجھاد إنما یكون مع اإلمام ، یقول الرسول

، ُیَقاَتُل ِمْن  ِإنََّما اْلِإَماُم ُجنٌَّة )( صلى اهللا علیھ وسلم (
 – َعزَّ َوَجلَّ -َفِإْن َأَمَر ِبَتْقَوى اِهللا ،  ، َوُیتََّقى ِبِھ َوَراِئِھ
 ، َكاَن َلُھ ِبَذِلَك َأْجٌر، َوِإْن َیْأُمْر ِبَغْیِرِه َكاَن َعَلْیِھ ِمْنُھ َوَعَدَل

 (.. 

من ضوابط الجھاد  : ال قتال لمن یقیم الصالة ویؤذن لھا
انھ ال قتال لمن یقیم الصالة ویؤذن لھا ،َعْن َأَنِس ْبِن 

َكاَن ِإَذا َغَزا )  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم (  َأنَّ النَِّبيَّ:  َماِلٍك
ِبَنا َقْوًما َلْم َیُكْن َیْغُزو ِبَنا َحتَّى ُیْصِبَح َوَیْنُظَر َفِإْن َسِمَع 

  ..  َأَذاًنا َكفَّ َعْنُھْم َوِإْن َلْم َیْسَمْع َأَذاًنا َأَغاَر َعَلْیِھْم

ومن ضوابط الجھاد  : قتل المعاھدین والمستأمنین ةحرم
 ( عدم جواز قتل المعاھدین والمستأمنین ، قال الرسول

َمْن َقَتَل ُمَعاَھًدا َلْم َیَرْح َراِئَحَة  )( صلى اهللا علیھ وسلم
 ( ) ، َوِإنَّ ِریَحَھا َلُیوَجُد ِمْن َمِسیَرِة َأْرَبِعیَن َعاًما اْلَجنَِّة

  . )  صحیحة رواه البخاري في

ومن ضوابط الجھاد  :عدم جواز نقض العھود والمواثیق 
نقض جواز العھود والمواثیق التي یعقدھا   عدم

َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّیِن (، قال تعالى  المسلمون
، ولذا )  َفَعَلْیُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھم مِّیَثاٌق

، أو َأمََّنُھم لزم من  اء أن اإلمام إذا عاھد قوًماقرر الفقھ
 تحت یده أن یلتزموا بما صدر من اإلمام من عھد ومیثاق

، یقول اإلمام ابن  م علیھم أن ینقضوا ذلك العھد، ویحّر
نَّ ، أل َماِم ِلَجِمیِع اْلُكفَّاِر َوآَحاِدِھْمَوَیِصحُّ َأَماُن اال (قدامة 

، فإذا ) 9242(المغني ) (  َعَلى اْلُمْسِلِمیَنَیَتُھ َعامٌَّة ِوال
العدو المسلمین في وقت العھد والمیثاق   ِخیَف أن یقاتل 

نَّ ـمَّا تخافِاو ( ، كما قال تعالى فإنھ حینئذ ُیَبلَُّغ بانتھائھ
 58: األنفال )( ى َسَواٍء لانِبذ ِإَلْیِھْم عِمن َقْوٍم ِخَیاَنًة َف

صلى (الخیانة ، یقول الرسول و لذا حرمت الشریعة   ،) 
،  ِلَواٌء َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیْنَصُب ِلُكلِّ َغاِدر )( اهللا علیھ وسلم

  .. ) ٍن الــف ْدَرة ـغ ِذِه ـَھ:  َقاُلـُیـَف

ومن ضوابط الجھاد عدم   :ل المدنیینـتـعدم جواز ق 
األجراء والولدان والشیوخ و  تل المدنیین كالنساءجواز ق

 )رضي اهللا عنھ ( روى عن أنس بن مالك  ، الرھبانو 
أن الرسول صلى اهللا علیھ و سلم كان إذا بعث جیشًا 

انطلقوا باسم اهللا ال تقتلوا شیخًا فانیًا و ال طفًال : (   قال
صغیرًا وال امرأة وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا 

رواه أبو داود في (  ) وأحسنوا إن اهللا یحب المحسنین
في بعض   صلى اهللا علیھ وسلم  ، ووجد النبي )سنن ال

َما َكاَنْت َھِذِه ُتَقاِتُل ِفیَمْن  «:  ، فقال مغازیھ امرأة مقتولة
   ..  )  أخرجھ أحمد  ( ُیَقاِتُل

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                             
              

  

  

  

  

  

  

  

     

) رضي اهللا عنھ( و جاء في وصیھ ابوبكر الصدیق 
، وال  ، وال شیًخا فانًیا ال یقتلوا ولیًدا ( للجیوش والسرایا

، وھم في ھذا مقتدون  زال في صومعةـتـ، وال مع امرأة
 -َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم -صلى اهللا علیھ وسلم فإنھ  -بالنبي 

، َأْوَصاُه ِفي  ، َأْو َسِریٍَّة كان ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا َعَلى َجْیٍش
   ، َوَمْن َمَعُھ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َخْیًرا، ُثمَّ َقاَل َخاصَِّتِھ ِبَتْقَوى اِهللا

،  ، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباِهللا اْغُزوا ِباْسِم اِهللا ِفي َسِبیِل اِهللا «: 
وا ـلــ تقوا، َوالـُلـَتْمث ، َوال  َتْغِدُرواوا، َوالـُلـغـت اْغُزوا َوال

  )..  َوِلیًدا

القائل بجواز قتل   المذھب وبناءا على ھذه النصوص فان
 .. المدنیین یتعارض مع الشریعة االسالمیھ تعارضا مطلقا

.....  

خارج فلسطین منذ قیام الكیان  ونصف شعبھا مشّرد.. فلسطین قطر عربي محتل ، وأرضھا أرض عربیة مغتصبة 
والبقیة الباقیة تعاني من الحصار والحروب والدمار بصفة مستمرة  كل عام أو عامین ..  1948الصھیوني الغاصب سنة 

  .. ، منذ ذلك التاریخ  الى اآلن  

عوا ایدیھم ومن ناحیة أخرى فان النظام الرسمي العربي  اعتبر أن قضیة فلسطین ھي شأن خاص بشعب فلسطین ، فرف
عن القضیة ، ودفعوا بجزء من أھلھا الى االعتراف بالعدو مكتفین بقطعتین مقتطعـتین من ارض فلسطین التاریخیة ، 

  .. معتبرین ذلك انجازا ونصرا كافیا النھاء الصراع   

و ، رافضة االستسالم وفي المقابل ، قامت العدید من التنظیمات على خلفیات متعّددة معلنة خیار المقاومة والتصدي للعد
للواقع ، متجاوزة حالة االنھیار العربي التي تردت فیھال األمة بعد رحیل الزعیم الراحل جمال عبد الناصر ، وخروج 

فكان ذلك الخیار ، خیارا وحیدا لشعب فلسطین واألمة .. مصر من صف المقاومة الى صف المساومة واالستسالم 
سات ، وھو ما یعني أن المقاومة خط أحمر ال یجوز االقتراب منھ ،  طالما أنھا تقوم العربیة السترجاع الحقوق والمقّد

  ..بھذا الدور وتحرص على توجـیھ سالحھا تجاه العدو 

خیانة وطعـنة في الظھـر ، وخدمة ھو  لى تجریمھا كما وقع في مصر ،ومحاوالت السعي ا ..المقاومة خط أحمر أجل 
 ..  ده ـ بقادرعلى انجازھا  مجانیة للعدو لم یكن ھو ـ وح

تقدیم الھدایا 
لقاتلة أطفال 

فلسطین 
 !!  ..العراق و



     

                                         

 

              

 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

             

              

 
  لو یذكر الزیتون غارسُھ

  !لصار الزیت دمعا
  یا حكمة األجداِد

  ! .. لو من لحمنا نعطیك درعا

  لكن سھل الریح،
  ! .. یعطي عبید الریح زرعاال 

  إنا سنقلع بالرموِش
  !قلعا.. الشوك واألحزان

  ! .. وإالم نحمل عارنا وصلیبنا

  ..والكون یسعى
  ، سنظل في الزیتون خضرتھ

 !! .. وحول األرض درعا

***  
  ، إنا نحب الورد

  لكنا نحب القمح أكثْر
  ، ونحب عطر الورد

  لكن السنابل منھ أطھْر

  بالصدر المسمر
  ..ا السیاج من الصدورھاتو

  ؟؟ من الصدور ؛ فكیف یكسْر

  اقبض على عنق السنابِل
  ! .. مثلما عانقت خنجْر

 األرض ، 
 والفالح ، 

  واإلصرار،

  .. قال لي كیف تقھر
  ، ھذي األقالیم الثالثة

  ؟ .. كیف تقھر
 



                      
         

    

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :                  رمز للھویة..  الزیتونة
ما من شك في أھمیة األدوار، التي أّداھا جامع 

فقد كان الزیتونة في تاریخ تونس وشمال إفریقیا، 
فعلى . قلعة للنضال ضد المستعمر، ورمزا لھویة البالد

یدي أحد أبنائھ وأھم رجاالت الكفاح الوطني انطلق 
، وھو الشیخ  عمل الحزب الحر الدستوري التونسي

، صاحب الكتاب الشھیر  المناضل عبد العزیز الثعالبي
 .     ، مع زمرة من إخوانھ" تونس الشھیدة "

الزیتوني في كل أشكال النضال انخرط الشباب 
، عبر انخراط عدد  السیاسیة والفكریة والعسكریة

 " منھم في حركة التحریر المعروفة في تونس بـ
، إال أن ھذا الجانب من تاریخ الجامع وقع  " الفالقة

طمسھ بشكل كبیر، حتى إنك ال تكاد تجد أي مرجع 
، التي عرف بھا  یتحدث عنھ، رغم الحركیة الكبیرة

، وانخراطھم الكبیر في حركة التحریر  طالب الزیتونة
بكل أشكالھ، وقیامھم بعدة تحركات، وسجن العدید 

، ونفي عدد آخر، في فترات مختلفة من رحلة  منھم
،  الكفاح الوطني، كما حدث مثال إثر حركة االحتجاج

، 1936 عام   مارس/ آذار  7التي قام بھا الطلبة في 
.  نطلقت من منطقة المالسینحین قاموا بمظاھرات ا

وعند وصولھم إلى ساحة الغنم اشتبكوا مع قوات 
، التي حاولت منع الطلبة من  األمن االستعماریة
،  ، فصدتھم بشكل عنیف جدًا مواصلة مسیرتھم

واعتقل عشرات الطلبة، ووقع الزج بالعشرات في 
، وأبعد العدید  سجون االحتالل، وقامت عدة محاكمات

وھناك ..  العاصمة أو خارج البالد جملةمنھم خارج 
،  بعض التفاصیل في موضع آخر من ھذا المؤلف

 .             حول الحضور التونسي في معارك األمة
إلى جانب ھذا الدور النضالي كان لجامع الزیتونة دور 

، فإلیھ وحده یعود  ، عبر تاریخھ الطویل أكبر وأھم
ة البالد العربیة الفضل الكبیر في المحافظة على ھوی

: "..  ، حتى قال فیھ األمیر شكیب أرسالن اإلسالمیة
وإنا نكون غفلنا عن الحق وأھملناه جانبًا إذا كنا ال 

، لوال بقاء األزھر  نقول إنھ في القرون األخیرة
، لم یكن بقى أثر من  واألموي والزیتونة والقرویین

 . " یة، فضًال عن الشریعة اإلسالم آثار اللغة العربیة
، لعبت الحركة الزیتونیة التي عاشت واقع  ذنإ

، دورًا كبیرًا في  التھمیش في عھد الحمایة الفرنسیة
، وبناًء  الدفاع عن الھویة العربیة اإلسالمیة لتونس

على ذلك أصبح التعلیم الزیتوني والزیتونیین أصًال من 
، ومظھرًا من مظاھر ثورة  أصول الروح الوطنیة

 .       قاطبة في وجھ االستعمارالتونسیین 
ھكذا استغلت الحركة الزیتونیة الظروف الجدیدة 
المنبثقة عن الحرب العالمیة الثانیة لتتجاوز بعدھا 
الثقافي وتكتسب بعدًا وطنیًا وقومیًا من خالل تمسكھا 

 . بالعروبة واإلسالم

ومن أبرز مظاھر ھذا البعد الوطني مشاركة الشیخ 
في  - رمز ھذه الحركة  - محمد الفاضل بن عاشور 

، الذي أجمعت 23/8/1946مؤتمر لیلة القدر یوم 
المطالبة ، على  خاللھ كل القوى الوطنیة، ألول مرة

باالستقالل التام، ومشاركتھ قبل ذلك في المؤتمر 
التأسیسي لالتحاد العام التونسي للشغل في 

، موظفًا التشریع اإلسالمي لتبریر العمل 20/1/1946
 .النقابي

ومن أبرز مظاھر البعد القومي لھذه الحركة الدور 
لجنة الدفاع عن فلسطین "المتمیز، الذي لعبتھ في 

ادة الشاذلي بلقاضي ومحمد الفاضل بن بقی" العربیة
عاشور عن طریق القیام بجمع التبرعات وإرسال 

، وسنتحدث عن ذلك  المتطوعین للقتال في فلسطین
بالتفصیل ضمن فقرة الحضور التونسي في معارك 
األمة، كما أنھا حّولت ذكرى تأسیس الجامعة العربیة 

 . عیدًا قومیًا سنویًا للعروبة 22/3/1945في 
الحقیقة أن فرصة االنخراط الفعلي للحركة الزیتونیة و

في الحركة الوطنیة التونسیة غداة الحرب العالمیة 
الثانیة، قد جاءت من داخل الحزب الدستوري الجدید 
عن طریق رسالة بعث بھا یوسف الرویسي من دمشق 

یوم "  صوت الطالب الزیتوني "نشرتھا صحیفة 
سي عن معارضتھ ، یعّبر فیھا الروی1960 /22/11

لألسس التي قامت علیھا مشاركة الحزب الدستوري 
/  17 الجدید في حكومة محمد شنیق التي تشّكلت في 

للتفاوض مع فرنسا من أجل الوصول،   1950/  8
ویعتبر یوسف الرویسي   .على مراحل إلى الحكم الذاتي

عضو الدیوان السیاسي للدستور الجدید أن ذلك یعّد 
 "و) 8/1946 /23 (مؤتمر االستقالل  خیانة لمقررات

اللتین ال تعترفا  " قرارات لجنة تحریر المغرب العربي
 .                إال باالستقالل الكامل

وكانت الحركة الزیتونیة تخشى من توصل الحزب 
،  الدستوري الجدید إلى تسویة االستعمار الفرنسي

والسیاسیة تمّكن فرنسا من إرساء ھیمنتھا الثقافیة 
، بعد أن  على تونس بالتعاون مع قسم من أبنائھا

فشلت بمفردھا لمدة سنوات طویلة في طمس مقومات 
، فكان  الھویة العربیة اإلسالمیة للشعب التونسي

التناقض صارخًا بین مشروع الدستور الجدید الذي 
رب واعتناق للقیم ـیفھم التجدید على أنھ تقلید للغ

، وتصّور  نیة سلیلة الثورة الفرنسیةاللیبرالیة واإلنسا
التیار الزیتوني الذي یعتبر التجدید إنما ھو تكییف للقیم 

 .         العربیة اإلسالمیة مع مقتضیات العصر
ھذه األدوار التي لعبھا الجامع كانت من خالل رجاالت 
أسھموا بحظ كبیر في إثراء الحیاة الفكریة والسیاسیة 

لونھم مراحل طویلة من تاریخ واالجتماعیة، وصبغوا ب
ھذا البلد، فالزیتونة لم یكن عظیمًا بمؤسسیھ وال 

   ،إنما كان عظیمًا أیضا برجاالتھ،بتاریخھ الطویل فحسب



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ابن خلدون،  :الذین ملؤوا الدنیا وشغلوا الناس، أمثال
المفسر ابن عرفة، الشیخ محمد النخلي، الشیخ إبراھیم 
الریاحي، الشیخ محمد الخضر حسین، الشیخ محمد 
الصادق النیفر، الشیخ عبد العزیز الثعالبي، العالمة 

ن الشیخ الطاھر بن عاشور الذي عمل على توطید أركا
اإلسالم، في الوقت الذي كان االستعمار یسعى إلى 
انتزاع الشخصیة الدینیة والوطنیة والثقافیة من 

  . المواطن التونسي

 :         بعد االستقالل..  عطالة حضاریة
لم تحظ مؤسسة جامع الزیتونة خالل الفترة التي تقع 
قبیل االستقالل وبعیده، بأي دراسات خاصة، ولقد عمل 

بورقیبة منذ اللحظة األولى على وقف ھذه الرئیس 
المؤسسة التربویة، واعتبرھا رمزًا من رموز التخلف 
الفكري للمجتمع التونسي، ولم یقبل على اإلطالق 
المحافظة حتى على التسمیة عندما اقترح علیھ السید 
أحمد بن صالح انبعاث جامعة الزیتونة، احترامًا ووفاء 

)... 18(متألق في الماضيلتاریخھا ودورھا الحضاري ال
األمر الذي أّدى إلى دخول المساجد عامة والزیتونة 
بصورة خاصة ـ بعد إغالقھ ـ في عطالة حضاریة، 
توقفت فیھا عن أداء وظیفتھا االجتماعیة ورسالتھا 
التربویة، لیحل محلھا رسالة بدیلة عنوانھا تمكین الفكر 

   .الغربي واإللحاق الحضاري

ب الھیلة عن دور الزیتونیین في یتحدث محمد الحبی
تعسا  : " ھناك مثل یقول " :المعركة من أجل االستقالل

، والزیتونیین ُغلبوا، وھم أول من نادى " لمن ُغِلب
باإلصالح في مجال التعلیم، فأول إضراب عن الطعام 

،  والزیتونیون ُمِنعوا من كل شيء..  وقع في الزیتونة
الفاضل بن فالشیخ . ؟ تتقدموالماذا لم :  ثم یقال لھم

 ، وكان بورقیبة یقلقھ عاشور كان في حكم المتنّحي
....... 

ویذھب الھیلة إلى حد القول بأن ما حدث "..  كثیرًا
للزیتونة كان محل اتفاق بین فرنسا والذین تلوھا في حكم 

إلى تونس من مناطق عدیدة على  تونس، وعائالت نزحت
، وكلھم اتفقوا على أن یكون البلد بھذا  ضفاف المتوسط

    .) 19( النمط

مّثلت الزیتونة مركز الضمیر الجمعي ورمز الھویة 
، ذلك أن  الحضاریة العربیة اإلسالمیة للشعب التونسي

أعظم معالم المجد القومي في البالد التونسیة وأجمعھا "
تمّثل عظمة الماضي وضمان الحاضر للمعاني التي 

یمّثل قدسیة الدین  : " ألنھ"  والمستقبل ھو جامع الزیتونة
عظمة الحضارة اإلسالمیة وسلطان  "، و" وعراقة المجد
   .) 20( " الثقافة العربیة

عبد الجلیل .جاء ذلك في تقدیم أعده د) 18( :ھوامش 
محمد الحبیب . التمیمي للشھادة الشفویة التي قدمھا د

أحد رجاالت الزیتونة حیث دخلھا طالبًا في السنة (الھیلة 
وبقي ملتصقًا بھا ودّرس في كلیة  1936/1937الدراسیة 

الشریعة التي أعید فتحھا بعد إغالق جامعة الزیتونة إلى 
كانون  31على منبر مؤسستھ یومي  )1986حدود سنة 

وتعكس ھذه .  2009فیفري  / شباط 14جانفي و / الثاني
الشھادة حقیقة اإلھمال الذي تعرضت لھ جامعة عریقة في 
عالمنا اإلسالمي مثل جامعة الزیتونة من قبل الدولة 

  .                     الوطنیة الحدیثة
شھادة ..  ستقالل، الزیتونة ودولة اال عادل الثابتي (19)

شفویة حول مصیر الزیتونة بعد االستقالل ـ أقالم أونالین ـ 
 جوان /  حزیران –ماي / ، أیار ، السنة السابعة 23العدد 

2009.   
، الحركة األدبیة  ) محمد الفاضل (ابن عاشور   (20)

 ، الدار التونسیة للنشر، الطبعة الثالثة والفكریة في تونس
 . 214 ، ص1983، أفریل  ، تونس

على كلي حال كان اكتشفتوا 
 حاجة جدیدة خاصة باللیاقة

 من فضلك ،  البدنیة 
 ..اعلمیني فورا 
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، فإن أي  ، ومھما حاول أعداء الوحدة أن یرّوجوا لفكرة موتھا مھما قیل في نقد التجارب الوحدویة العربیة
موقف یتصف بالموضوعیة ال یستطیع إنكار أن في الوحدة العربیة خالص األّمة التي تعاني ما تعانیھ من 

، وتتعّرض الیوم لھجمة امبریالیة صھیونیة على ید اإلرھاب التكفیري الذي ینّفذ  واحتالل وتخّلف تجزئة
  . بوحشیة ما بعدھا وحشیة مخطط تدمیر الدولة القطریة وتقسیمھا

ولكن ھل یعني .  ، ھذه حقیقة لم تنجح التجارب الوحدویة، وكان االنفصال نھایة التجربة السوریة المصریة
. السبب ھو عقم الفكرة الوحدویة ذاتھا كما یرّدد أعداء الوحدة الذین یسعون إلى نسفھا من األساسذلك ان 

لیس السبب في الفكرة بل في التطبیق الذي ظھرت فیھ أخطاء كثیرة، لكنھ لیس السبب الوحید فثّمة أیضًا عداء 
لیھا، وكان لھ دوره في إجھاض تجاربھا القوى االستعماریة والرجعیة العربیة للوحدة والذي تجّسد في التآمر ع

  .وال سیما الوحدة بین سوریة ومصر

، فقد كان ممكنا استخالص الدروس الالزمة منھ، والعمل على إقامة  لكن أخطر ما أصاب الوحدة لیس فشلھا
اف لكن ذلك لم یحدث بل حدث على العكس تمامًا انصر. التجربة الوحدویة على أسس سلیمة تضمن لھا النجاح

 .  وحذفت الوحدة من األجندة السیاسیة العربیة لتصبح شیئًا من الماضي. كّلي على الفكرة

 النظام الرسمي العربي، رافقھ ـ وھذا أخطر بكثیرـ بمعنى آخر تعرضت فكرة الوحدة إلى اغتیال سیاسي من قبل
من المؤمنین بھدف الوحدة وصودرت التربیة القومیة التي خلقت أجیاًال .  اغتیال فكري وثقافي وإعالمي

، وُفرضت على  ، وحملوھا في عقولھم وقلوبھم كأیقونة النبیل، والذین رّدودھا شعارًا، وحفظوھا أغنیة ونشیدًا
.  األجیال الجدیدة ثقافة معادیة للوحدة فكان ھذا االنفالت الكارثي لنعرات التعّصب الدیني والطائفي والمذھبي

 ...  ري الذي یضرب الدولة القطریة ذاتھاوأخیرًا ھذا اإلرھاب التكفی

، ان االغتیال الرجعي  ، دون ترّدد في الذكرى السابعة والخمسین للوحدة السوریة المصریة، یمكن القول
العربي لفكرة الوحدة العربیة ھو السبب األّول لھذا االنھیار المأساوي الذي تعیشھ األّمة والذي ُینذر بما ھو 

  . خالصھا الحقیقي ال یكون إّال بالوحدةوإن ... أسوأ بكثیر

رامة ـرامتھ جزء من كـزتھ ، وبأن كـزة المواطن اآلخر تتمثل في عـرد بأن عـر كل فـیا اخواني یجب أن یشع
زة ـتم عن عـزتي ، وبھذا یا اخواني  اذا دافعـزء من عـزتكم جـرامتي ، وعـزء من كـرامتكم جـاخیھ ، ألن ك
 .جمال عبد الناصر  /   .. رامتكم ـزتكم و وكـرامتھم و حریتھم فانما تدافعون عن عـاآلخرین وك

، حینما یكون ھناك تھدید فعلي رسمیة أو غیر رسمیة  كانت أي جھة من  معقولالدفاع عن مصلحة التالمیذ 
  .. لتلك المصلحة  

وھم یطالبون بحقوقھم المادیة والمعـنویة ، ویدافعون عن التعلیم العمومي  غیر أن تشویھ نضاالت المرّبین
تحت أي عنوان  وغیر معقول،  غیر مقبول الرأي العام ضدھم ، فھذا وتألیب ھذه المرحلة  ، المستھدف في

 ..   بأي شكل كان  و ،


