
                                                          

 

    

    

            

    
  

                                                         

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ) .8.. (أعدائھا الوحدة العربیة بین دعاتھا و                                                 
؟ وھو ..لماذ فشلت الحركة القومیة ونجحت الحركات الدینیة في الوطن العربي .. لنبدأ في ھذه الحلقة من حیث انتھینا 

على ھذا یوحي بأن المسألة محسومة  مما.. شق عن الفشل ، والشق اآلخر عن النجاح .. سؤال  ذو شقین كما یبدو 
أثناء تطّورھا فتشھد  الموضوعيبالواقع نھا تتأثر سلبا أو ایجابا اذا أن المجتمعات رغم أ. .ھو غیر صحیح والوجھ ، 

، والواقع تسارعا أو ركودا خالل حركتھا ، اال أن ذلك التأثیر ال یمكن أن یقود الى نتائج مضادة التجاه تطور المجتماعت 
لمجتمع العربي استثناء ، وال بد فال یمكن أن یكون ا، منذ قرون التطور اتجاه االقومي ھو تلك الحصیلة التي أفضى الیھا 

                     :لموجودة حالیا وذلك لعدة اسباب أھمھا أن یعود مطلب الوحدة بأكثر حدة في المستقبل رغم كل العقبات ا
الذي یمكن أن تحتمي بھ كل الكیانات الصغیرة ، وھو ، أوال ألن المشروع القومي ھو المشروع الوحید الجامع ـ 

ع واالختالف ، دون أن یشعر أي ویحافظ على التنّو الذي یستطیع أن یستوعب كل المتناقضات ،أیضا ، الوحید المشروع 
.. ، وفي ظل دولة الوحدة الدیمقراطیة االشتراكیة وحدة المجتمع والمصیر القومي طرف بالھیمنة أو بالتھمیش في أطار 

ال تؤدي في النھایة اال الى التفرقة  ، الدیني ھي مشاریع تفتیتیةكل المشاریع المطروحة وأولھا المشروع وثانیا ألن ـ 
 )الجماعات في سوریا والعراقلبعض اآلن مؤمنین وكفار مثلما یحدث ( على أسس ایمانیة عند المتطرفین إما، والتقسیم 

ي لبنان منذ عقود أو كما یحدث ف ، ودان خالل فترة حكم االخوانكما حدث في الس.. ، مسلمین ومسیحیین (دینیة  أو
 ، )سوریا كما یحدث اآلن في العراق والیمن و.. ین ویزیدی علویینوسنة وشیعة ( أسس مذھبیة ، أو على ) مضت 

منذ الفتنة الكبرى في عھد الخالفاء ـ عند البعض ـ على غرار الصراع الطائفي الذي امتد  .. نھایة وھكذا الى ما ال
                            ..أبدا الراشدین الى الیوم ، بنفس األحقاد ، و نفس الثارات ، ونفس األسالیب وكأن العالم لم یتغیر 

في  ط فیفّروثالثا فان المجتمع العربي الذي ظل یواجھ موجات الغزو والھیمنة منذ قرون ، ال یمكن ان یكون استثناء ،  ـ
وبالتالي فانھ سیكتشف حتما ـ حتى ولو طالت .. ثرواتھ التي تمثل مصدر عیشھ حاضرا ومستقبال أمنھ واستقراره و

وسیكون مطلب الوحدة اختیار توفیر تلك الشروط الالزمة لبقائھ وتطّوره ،  عن زئة عاجزینالتجالتفتیت وبأن  معاناتھ ، 
                                                            ..  اره األكثر فقرا ، وصراعات ، وتخلفا بین أقطولو الضرورة ان لزم األمر، 

                ؟..دیث عن المشروع القومي الحركة القومیة في حالبعض لماذا المقارنة بین الحركات االسالمیة و قد یتسائل
تحقیق الوحدة في اطارھا القومي لفي الوطن العربي ،  المشروعینوقد یتساءل البعض اآلخر لماذا ال یتم التقارب بین 

                                                                                                                  ؟            ..مضمونھا االسالمي و
بالتالي فان و ،في اآلونة األخیرة المشروعین قد زادت  ة بینأن الھّو غیر.. مشروعة لواقع فان كل ھذه االسئلة وا

تطرف شرائح ، و ـزالیة للحركات االسالمیةنعالطبیعة االباتت ضعیفة الى ابعد الحدود باعتبار   التحالف بینھمافرص 
، وقوى فضال عن والئھا لقوى اقلیمیة رجعیة .. ن الوطن العربي كبیرة منھا كما ھو حاصل اآلن في أماكن متفرقة م

 ..رض مع خیارات الحركة القومیةا االقتصادیة اللیبرالیة التي تتعادولیة معادیة لمصالح األمة ، الى جانب خیاراتھأخرى 
من تقلبات  یحدث في المجتمع العربي فھم لمایأتي في اطار محاولة الیمكن أن الحدیث عن النجاح والفشل ،  والواقع فان

في رواجا  ، یمكن أن تكون أكثرالحلول األكثر تخلفا ف.. ، وھو غیر صحیح قد یرى فیھا البعض حسما وانتصارا نھائیا ، 
حتى غرقت في تلك عرفت اسوأ أنواع التخلف والتطرف المجتمعات األوروبیة التي  حدث في مامثل.. فترة من الفترات 

انتقالھا بثم ، انتھت كلھا بتوحید أممھا  .. لصراعات الدمویة التي راح ضحیتھا  عشرات المالیین من البشراالحروب و
  .. الى قیادة العالم في مجاالت العلم والتكنولوجیا والدیمقراطیة وحقوق االنسان 



                    

  

  
  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  .ال مصیبة أعظم من الجھل  *
   .أساء اجابة من أساء سمعا  *

بل لعل ذلك ھو .. والتنمویة االقتصادیة التعلیمیة ومیة وممكنة ، االعالمعقول أن نحارب االرھاب بكل الوسائل ال

محاربة غیر أن ..  ه لالسالم الفكر الوھابي المشّو على تطرف محكمة للقضاء طلوب فعال في اطار سیاسة شاملة والم

اذ ان المبالغة .. المبررات مھما كانت الحجج و غیر معقولأمر غیر مقبول و من نوع آخر، ھوالتطرف بتطرف ھذا 

المنحطة ، والمبالغة في اشاعة التفسخ  التلفزیةلمجتمع من خالل البرامج لفي تھمیش القیم الدینیة والحضاریة 

ھو أرضیة ثانیة لتطرف من ،  سفي تون القنوات الفضائیة الذي تقوده بعض التھریج الممنھج من خاللالحضاري 

في استئصال  ـ منذ التسعینات ـ في المقابل  لم یفلح   لكنھ،  أنتج كل الخراب الذي عانى منھ المجتمع، نوع آخر 

 .. الھّدام  التطرف الدینيظاھرة 
 

 حاصر حصارك بالجنون وبالجنون
 .. ذھبوا..  ذھب الذین تحبھم

 فإما أن تكون
 ..  ال تكون..  أو ال

 .. حاصر حصارك ال مفر
 .. اضرب عدوك ال مفر

 .. حٌر وحٌر وحٌر

  ) .محمود درویش ( 



                                                                                                                                               

   
 
  

  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

    

  

    

من سالح الجو الملكي ...  أنا الّرائد طیار رشاد ششة «
أطلب الھبوط ألمر ...  أطلب اإلذن بالھبوط...  السعودي

 . »األمر مھم وخطیر: أكّرر. مھم وخِطر
كان ذلك ھو نص االتصال الذي تلقاه برج المراقبة في 

غامضة اخترقت  من طائرة) في القاھرة(مطار ألماظة 
المجاَل الجوي المصري، من ناحیة البحر األحمر، صباح 

 .              1962 تشرین األول 2یوم الثالثاء 
ُسِمح للرائد ششة الذي كان یقود طائرة شحن عسكریة 

) »ب 123فیرتشیلد  «أمیركیة الصنع من طراز (سعودیة 
ّیار بالنزول، في مطار ألماظة، برفقة معاونیھ المالزم ط

وبعد تفتیش .  ، والفني محمد أزمیرلي أحمد حسین
طائرتھم، تبّین أنھا محّملة بعشرین صندوقًا ضخمًا، 

، باإلضافة إلى  وبداخل كل صندوق اثنا عشر مدفعًا رشاشًا
.  مئات من الصنادیق التي تحتوي على ذخائر حربیة

َكفان : وكانت كل تلك الصنادیق تحمل رمزا واضحا
وكان ذلك ھو تمامًا رمز المعونة األمیركیة  ... تتالقیان

                                        ! الخیریة للدول الفقیرة
وقال أفراد الطاقم السعودي للسلطات المصریة إنھم 
یطلبون لجوءا سیاسیًا في مصر، ألنھم عصوا أوامر 
عسكریة صدرت لھم من رؤسائھم، وقضت بأن یطیروا من 

، حیث  ان في جنوب المملكة على حدود الیمنجدة إلى نجر
علیھم أن یسّلموا حمولتھم، ویعودوا من جدید لیكرروا 

ثالث » بالمعونة األمیركیة الخیریة «الرحلة المشحونة 
وقال الثالثة إنھم شّكوا أوًال في طبیعة ھذه .  مرات كل یوم

، وفي األطراف التي ستتلقاھا منھم، ثم إنھم  الشحنات
،  ّن الصنادیق الممّوھة بشعار المعونة األمیركیةتحققوا أ

ما ھي إال أسلحة تجّھز كي یجري تسریبھا إلى میلیشیات 
، ولكي تكون وقودًا  یمنیة متمردة على سلطات صنعاء

وقال الثالثة . ضروریًا في إشعال حرب أھلیة بین الیمنیین
،  إنھم یأبون أن ُیجعلوا وسیلة في إراقة دماء أبناء الیمن

وإنھم یفّضلون أن یكونوا سببًا في فضح المكر السعودي 
                                     .السّیئ ضد جیران فقراء

، تكرر ما حصل 1962تشرین األول  3، األربعاء  في الغد
، إنما ھذه المّرة في مطار أسوان، حیث  باألمس في ألماظة

ألمیركي من الطراز ا(طلبت طائرة شحن عسكریة سعودیة 
وكان على متنھا الرائد . اإلذن بالھبوط بحمولتھا) نفسھ

طیار محمد عبد الوھاب، والمالزم طیار محمد علي 
 .الزھراني

، جاء دور طائرتین  تشرین األول 8، في  وبعد خمسة أیام
وكان . سعودیتین مقاتلتین، لجأتا بدورھما إلى مطار الماظة

موسى عواد، وعلى على متن األولى الرائد طیار محمد 
 .               متن الثانیة الرائد طیار عبد اللطیف الغنوري
ولقد أبوا أن . كان جمیع ھؤالء الطیارین سعودیي الجنسیة

یتحملوا وزر المشاركة في عدوان أسرة طاغیة لنصرة 
 .أسرة ظالمة ضد شعب مظلوم

 : رـمملكة السیف ومملكة الخناج

جیدة یوما بین آل سعود وآل حمید الدین لم تكن العالقة 
الذین لطالما حكموا الیمن بأسلوب عَزلُھ خلف حجاب 

حتى قام علیھم  )1(ثقیل من القمع والتجھیل واإلفقار 
أطاح مملكتھم  1962أیلول  26انقالب عسكري یوم 

ولقد تحاربت األسرتان الملكیتان في الماضي  .المتوكلیة
ض كثیرًا، وكرھت كلتاھما طویًال، وكادتا بعضھما لبع

ثّم استقرت . األخرى، وتوجستا من بعضھما بعضا دائمًا
اتفاقیة «األحوال بینھما باردة بعد سلسلة حروب تلتھا 

على أّن الترفع . 1934بین الساللتین عام » صلح
السعودي الممزوج باحتقار للیمنیین ظل على حالھ لم 

 .زوج حسدًایتبدل، وكذلك بقي حقد آل حمید الدین المم
ولعل الضغینة بین الساللتین قد بدأت یوم ُخّیل لعبد 
العزیز آل سعود في أوائل الثالثینیات من القرن 
العشرین، أنھ یستطیع أن یوّسع حدود مملكتھ جنوبًا 
من دون أن یثیر حفیظة بریطانیا التي كانت قد حّرمت 
علیھ التفكیر في المساس بمحمیاتھا على شاطئ 

ن من بین األسباب التي دغدغت مطامع وكا. الخلیج
على خالف  -عبد العزیز أّن بالد الیمن لم یكن علیھا 

فقد اتبع اإلمام یحیى . وصٌي أجنبي یذّب عنھا - غیرھا 
حمید الدین، عن حكمٍة أو عن تصلب، سیاسة النأي 

أتراكًا كانوا، أو :  بنفسھ عن الوصایة واألوصیاء
 ...                      یزا، أو انكل أعرابًا، أو أحباشًا

، آخر حروب 1934كانت غزوة الیمن، في ربیع عام 
فقد وّجھ نحو الجنوب جیشین .  عبد العزیز التوسعیة

وكانت . سعودیین بقیادة ابنیھ األمیرین سعود وفیصل
، في حركة كماشة  الخطة أن یلتف الجیشان حول الیمن

تدة من عسیر لالستیالء على ھذه المملكة المعزولة المم
وكان ظن .  حتى حدود محمیة عدن البریطانیة

السعودیین أن غزوتھم ستكون نزھة للفارق الضخم في 
لكّن المفاجأة التي لم تخطر  . التسلیح بین الفریقین

ألحد، ھي أّن رجال جبال صعدة ببنادقھم القدیمة لّقنوا 
جنود آل سعود درسًا قاسیًا في التكتیك وفي استثمار 

فیا، وفیما تقّدم جیش األمیر فیصل عبر سھل الجغرا
تھامة على ساحل البحر األحمر بال صعوبات تذكر؛ وقع 
الجیش السعودي الرئیسي في حملة الیمن، في سلسلة 
ال تنتھي من الفخاخ والكمائن الجبلیة التي استنزفت 
رجالھ، وشّلت حركتھ، وأعاقت تقدمھ، بل أغلقت علیھ 

 لم یكن جیش الغزاة و!  حتى إمكانیات تقھقره



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السعودیین الذي قاده األمیر سعود متعّودًا إّال القتال في 
سھول الصحراء، مما ألحق بھ في حرب الجبال ھزیمة 

 .نكراء
ولم یبق لعبد العزیز سوى أن یرضى بمغنم جیزان 

لتین تنازل عنھما حاكمھما الشریف اإلدریسي ونجران ال
واستولى علیھما فیصل، وأن یطوي بقیة أوھامھ في 
بالد الیمن، ویلعق جراحھ، ویرسل ابنھ خالد للتفاوض 
على شروط فك االشتباك، وعقد اتفاقیة سالم مع ممثلي 

وجرى ذلك فعًال، في الطائف، في شھر . اإلمام یحیى
طرفان على أن تكون وھناك توافق ال. 1934أیار 

خطوط فض االشتباك بین الجیشین خطًا رسمیًا للحدود 
بین البلدین، وعلى أال یعتدي أحدھما على اآلخر 

یكون التعاون بینھما على الِبر «مستقبًال، وأن 
 .«والتقوى، بدًال من أن یكون على اإلثم والعدوان

ولقد كان الفتًا كیف أّن اإلمام یحیى حمید الدین، وھو 
اكم یابس الرأس، قِبل التنازل آلل سعود عن ح

مقاطعتین لطالما عّدھما امتدادًا طبیعیًا لمملكتھ، برغم 
أنھ لم یخسر المعركة العسكریة تمامًا، بل إن خصومھ 

ولعل تفكیر الرجل . ھم الذین وحلوا في جبال الیمن
األولى، أن یصرف  : حینذاك كان منصرفًا نحو مسألتین

أذى حمالت سعودیة كان ال بد أن تتوالى فورًا عن بالده 
وكان یحیى یدرك جیدًا أّن جیوش الوھابیین، . علیھا

، أكبر من جیشھ عددًا، وأكثر عتادًا،  برغم خسارتھا
وأّما المسألة الثانیة . وأوفر ماًال، وأغزر خبرة وتجربة

التي فّكر فیھا إمام الیمن، فھي أنھ لن ینام أبدًا على 
ید من الزمن حتى تنشغل مملكة ضیم، وأنھ سیستف

السیف عنھ بشواغلھا األخرى، ثّم إنھ ال بد أن یقتنص 
فرصة سانحة لینقض بخنجره على عدوه، فیبلغ ثأره، 

 .                  ، ویشفي صدره ویورده قبره
بعد عام بالتمام ( 1935أیار  15وفي صباح یوم 

زیز كان الملك عبد الع (والكمال على اتفاقیة الطائف
یطوف بالكعبة مصحوبًا بولي عھده سعود، وفجأة 
داھمھ ثالثة رجال بخناجرھم وكادوا أن یذبحوه لوال أن 

. تداركھ سعود الذي دفعھ أرضا لیحمیھ من الطعنات
وُجرح سعود في كتفھ، وُجرح عبد العزیز في ساقھ 
جّراء قطعة رخام طّیرھا رصاص حراسھ الذین قتلوا 

الحقًا من التحقیقات أن الثالثة ثّم تبّین . المھاجمین
كانوا جنودًا یمنیین، جاؤوا من تلك الجبال التي تعّودت 

              ! أن تقتص من أعدائھا، ولو بعد حین

                        : استنفار وھابي لنجدة حكم شیعي
استمّر الحال بین آل سعود وأسرة حمید الدین فاترًا 

اصطدمت الساللتان بتغییر ثالثة عقود أخرى، حتى 
دراماتیكي خطیر، وذلك حین أعلنت إذاعة صنعاء في 

في البلد، » ثورة«، حدوث 1962أیلول  26صباح یوم 
أسقطت الملكیة وأئمتھا، وأعلنت قیام الجمھوریة 

 .                   العربیة الیمنیة
 فقیام. لم یرض آل سعود عن ھذا الوضع المستجد أبدًا

وإسقاط الملكیات في معقلھم بشبھ الجزیرة الجمھوریات 
وفجأة تذّكر السعودیون . العربیة خط أحمر دونھ فك الرقاب

أّن اإلمام محمد البدر بن أحمد بن یحیى حمید الدین ما ھو 
للیمن، ویجب أّلا ینازعھ منازع في » الشرعي«إّال الحاكم 

وكذلك صدرت الفتاوى الوھابیة عاجلة تتوالى . ُملكھ
یعد ) الزیدي /الشیعي(بأّن الخروج على حكم اإلمام وتزعم 

تمردًا آثمًا على ولي األمر الشرعي، وأنھ یجب على كافة 
الیمنیین النفیر لرد ھذا الخطر الصائل على بیضة الدین 
وعلى أرواح العباد وأرزاقھم، وأنھ یلزم على ساسة األّمة 

اآلثم، التوحد والوقوف صفًا مرصوصًا لردع ھذا التمرد 
 .ومقارعتھ بالحزم المناسب

) مصر(ولقد زاد اعتراف الجمھوریة العربیة المتحدة 
بشرعیة النظام الجمھوري الجدید في الیمن بعد یومین من 

وحین أعلنت وزارة . انبثاقھ، من سعار المملكة السعودیة
الخارجیة المصریة في بیانھا أّن القاھرة مستعدة لمساعدة 

ّكنھما من دخول العصر الحدیث، وحین الیمن وشعبھ بما یم
أعلن االتحاد السوفیاتي األمر نفسھ بعد أیام قلیلة، فإّن 

المؤامرة الناصریة »لقد كانت . ھیاج السعودیین بلغ أقصاه
على المملكة واضحة جلیة ال لبس فیھا في » الشیوعیة

...  وكان ال بد للریاض أن تتحرك بحزم. عیون آل سعود
  !                     بعاصفة من الحزم

لجأ إمام الیمن إلى السعودیة فاّرًا من صنعاء التي ثار 
واحتفى السعودیون بھذا الطرید احتفاء بالغًا . جیشھا علیھ

ولقد جاء .  لم یألفھ منھم حین كان ملیكًا على بالد وعباد
الرجل إلى آل سعود مستنجدًا بنخوتھم وشھامتھم العربیة 

وأجابھ أھل .  حكم على أسنة حرابھمحتى یعیدوه إلى ال
وكذلك استقر المقام .  »أبشر «النخوة والشھامة أن 

باإلمام البدر في نجران یدیر منھا عملیات حرب عصابات 
وسریعًا ما بدأ یتدفق علیھ َمَدُد .  ضد الحكم الجدید

الطائرات السعودیة المحّملة بصنادیق المعونة األمیركیة 
 ...  الزم لشراء الذمم، وبالریاالت، وبالذھب ال الخیریة

وبدأ السعودیون یجّمعون حلفًا یساندھم في حربھم على 
، لكّن  وكان ال بد لھذا الحلف أن ینال مباركة أمیركا. الیمن

واشنطن كانت مشغولة تلك األیام بأزمة الصواریخ الكوبیة، 
فلم یكن في إدارة الرئیس كینیدي باٌل واسع لسماع 

) الشیوعي(سعود الشاكیة من المّد الناصري  َولـَْوالت آل
ولجأ السعودیون .  الذي یسعى لكي یطوقھم من كل جانب

إلى حلفائھم القدامى اإلنكلیز لیعینوھم في ھذه المحنة 
وبدت للندن أسبابھا الخاصة لقبول مساعدة آل  .. الجدیدة
، فمصالحھا في محمیة عدن قد تتضرر بعدوى  سعود

في ذلك العصر كوجوب فرض االشتراكیة الدعاوى الرائجة 
 الدعاوى الرائجة والنداء إلى وحدة القومیة ، ونظام التأمیم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في ذلك العصر كوجوب فرض االشتراكیة ونظام التأمیم، 
، والسعي إلى التحرر  والنداء إلى وحدة القومیة العربیة

وكان كل ذلك صداعا عانتھ لندن منذ ... من االستعمار
تخشى أن یلحق سنوات في أزمة قناة السویس، وھي 

وھكذا بدأت القوات البریطانیة . بھا في باب المندب أیضًا
المتمركزة في جنوب الیمن سلسلة من التحرشات 
واالستفزازات العسكریة للنظام الجدید في صنعاء، 
وبلغت األمور ذروتھا حین قصف البریطانیون مدینة 

. البیضاء من دون أن یكون ھناك موجب أو سبب
الیمنیة، وقد ھالھا حجم التآمر وشعرت الحكومة 

السعودي ضدھا في الشمال، والتآمر البریطاني في 
الجنوب، أّن من المفید لھا أن تطلب عون أصدقائھا 

وكذلك بدأت طالئع من الجیش  .المصریین ھي األخرى
المصري بالوصول فعًال إلى الیمن في تشرین األول 

1962. 
ثابة كان ظھور مصر على مسرح أحداث الیمن بم

الصاعق الذي فّجر كل الحنق المكبوت في صدور آل 
ورأى حكام الریاض أّن الیمن شأن سعودي . سعود

محض، وال یجوز للغرباء المصریین أن یحشروا أنوفھم 
تالعب بأمن السعودیة » التالعب بالیمن«فیھ، وأّن 

 !وھذا أمٌر لن یمّر. نفسھا
یة، وأرسل الرئیس األمیركي جون كینیدي رسائل رسم

، یبلغ فیھا أطراف األزمة 1962تشرین الثاني  17في 
مبادرة للحل تقضي بانسحاب القوات ) 2(الیمنیة 

المصریة المساندة للنظام الیمني الجدید على مراحل، 
وإنشاء نظام فض اشتباك من األمم المتحدة، وإیقاف 
المدد السعودي األردني باألسلحة للملكیین في الیمن، 

ة الیمنیة احترام االلتزامات الدولیة وتعھد الجمھوری
لیطمئن جیرانھا، مع تعھد أمیركي باالعتراف 
بالجمھوریة الیمنیة إذا التزم كل األطراف ھذه 

 .المقترحات
ولقد وافقت مصر على مبادرة كینیدي، وأبت السعودیة، 

» الحرد«وفي خطوة ُعّدت ردًا على . ومانعت بریطانیا
لوالیات المتحدة اعترافھا السعودي البریطاني، أعلنت ا

كانون  19القانوني بالجمھوریة العربیة الیمنیة، یوم 
وطار صواب الریاض، ورأى حكامھا أّن  .1962األول 

الحل األمیركي للصلح في الیمن، ومن ثّم االعتراف 
بالنظام الجمھوري الجدید، ما ھو إّال انحیازًا كامًال 

محور على حساب » الشیوعي –للمحور الناصري «
وأخذت  .حلفائھا التقلیدیین في الشرق األوسط

الھلوسات بالسعودیین كل مأخذ، فتوھموا أّن أمیركا 
، فتبّدل أحالفھا معھم، بحلف »للغدر بھم«ربما تسعى 

وكتب جھابذة آخرون في صحف . جدید مع عبد الناصر
تمّولھا السعودیة أن إدارة الرئیس كینیدي إدارة ضعیفة 

ال تدرك حقائق األمور في المنطقة،  جدًا وجاھلة فھي
وأّما الرئیس األمیركي فھو غّر ومتردد ویرید أن یتفادى 

وأّن الحل ھو أن تقلع . كل مواجھة مع المحور الناصري
الریاض شوكھا بنفسھا، وأن تأخذ زمام األمور بیدھا 

 ! وكان كل ذلك كتلة من الُھراء...  بحزم

 :المرتزقة لفك محنة البروستاتا 

وأخذ السعودیون یلتفتون نحو الیمین ونحو الشمال بحثًا 
ولقد لجأوا إلى حلیفھم الباكستاني . عّمن یؤازرھم على الیمن

فلم یتحمس الحلیُف للمشاركة في عدوان على بالد بعیدة 
 ولكنھ بالمقابل وعدھم. عنھ، ولیس لھ فیھا مصالح تذكر

. بالنصرة إن تعرضت األراضي السعودیة نفسھا للعدوان
ولجأ السعودیون إلى شاه إیران فوعدھم بدعم لوجستي 

ثّم طرق الجماعة . واستخباري لمصلحتھم، ال أكثر من ذلك
باب الفرنسیین فوعدوھم أیضًا بالمساندة اللوجستیة من 

ولم یستنكف آل سعود أن یطرقوا الباب . قاعدتھم في جیبوتي
وبالفعل فقد استعان رئیس االستخبارات . إلسرائیلي أیضًاا

وھو أیضا صھر الملك فیصل بن عبد (السعودیة كمال أدھم 
بصدیقھ سمسار السالح السعودي عدنان خاشقجي، ) العزیز

حتى یجّس لھ نبض إسرائیل، وما یمكنھا أن تساعد بھ 
والتقى خاشقجي في باریس، . السعودیة في حربھا الیمنیة

، شمعون بیریز الذي كان یشغل وقتھا 1963أوائل سنة في 
واتفق الطرفان . منصب مساعد وزیر الدفاع اإلسرائیلي

على البّر «السعودي واإلسرائیلي على التعاون في الیمن 
 !(3(» والتقوى

ولقد شاركت إسرائیل في حملة التحالف السعودي على 
فرنسیة الیمن، وتولت طائراتھا المنطلقة من المستعمرة ال

جیبوتي، إنزال عتاد عسكري لجیوب المتمردین والمرتزقة 
وكان االسم الرمزي لعملیات إسرائیل في . األجانب في الجبال

ولم تكتف تل أبیب بھذا . »مانغو«التحالف ضد الیمن، ھو 
العون للسعودیة، بل إنھا أرسلت فرق كوماندوس قوامھا 

وذلك كي . رائیلجنود من الیھود الیمنیین الذین ھاجروا إلس
یسھل علیھم، بعد أن ینفذوا عملیاتھم الخاصة، أن یذوبوا 

 .(4(في المجتمع الذي سبق لھم أن عاشوا فیھ وأِلفوه 
على أّن السعودیین وجدوا حلیفًا عظیما في شخص حسین 

وعرض . فالرجل قّدم خدماتھ طوعًا وفورًا. ملك األردن
ھود الحملة الشریف الھاشمي أن یشارك السعودیین في مج

وكذلك اصدر حسین أوامره لقائد . على الیمن، كتفا بكتف
سالح الجو الملكي األردني سھل حمزة بأن یشارك طیاروه 
النشامى في مھمة نقل العتاد الحربي إلى معسكرات الملكیین 
الیمنیین في نجران، بعدما تعفف طیارون سعودیون عن أداء 

 .أھلیة في الیمن ھذه المھمات القذرة الساعیة لخلق حرب
، تلقى الملك األردني 1962تشرین الثاني  12وفي یوم 

فقد ھبطت في مطار القاھرة طائرة . حسین صفعة مذلة جدًا
، وكان على متنھا »دي ھافیالند ھورن«أردنیة من طراز 

. قائد سالح الجو األردني اللواء سھل حمزة بشحمھ ولحمھ
 .اسي إلى مصروكان مطلب حمزة الوحید ھو اللجوء السی

 تشرین الثاني، ھبطت في مطار 13وفي الیوم التالي، 
........ 



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

» ھوكر ھنتر«القاھرة أیضًا طائرتان أردنیتان من طراز 
وكان  .یقودھما الطّیاران تحسین صیمة وحربي صندوقة

قرارھما ھما أیضًا أّن المنفى أفضل لھما من المشاركة 
 .                      نیة على بلد عربيفي حرب عدوا

، وال لخذالن )5(ولم یستسلم آل سعود لخذالن طیاریھم 
اتجھت مساعیھم نحو طرف  .طیاري الشریف الھاشمي

جدید یقبض، ویحقق المراد من دون أن یؤنبھ وجع 
وكان ذلك الطرف جموعًا . ضمیر، أو التزام بقضایا أّمة
استعان بھم الحكم السعودي كبیرة من المرتزقة الذین 

ولم یكن عویصًا . في قضاء حوائجھ بالسر والكتمان
على من اكتنزوا أكوامًا من المال لكنھم صاروا یعانون 

 !، أن یستأجروا من یواقع نیابة عنھم»البروستاتا«
ھي (وھكذا بدأت تتألف منظمات خاصة للقتال بأجر 

مجال وبزغت في ھذا ال .(أقرب إلى الشركات األمنیة
، )6(أسماء مثل المرتزق الفرنسي بوب دینار 

والمیجور اإلنكلیزي جون كوبر الذي تسلل مع قوة 
وكان قد ترك  .خاصة من مساعدیھ إلى منطقة الجوف

ً خاصة أخذت  الخدمة في جیش بالده، وكّون شركة
تجتذب إلیھا قدامى المحاربین األوروبیین من أجل القتال 

في » األوبزرفر»حیفة في الیمن، بمبالغ قّدرت ص
، أنھا 1964أیار  9تحقیق لھا نـُشر في عدد یوم 

جنیھ استرلیني في الشھر،  500و 400تراوح بین 
وولـّى المستأجـِرون وجوھھم . تدفعھا المملكة السعودیة

صوب باریس كذلك حیث كان فیھا كثر من مقاتلي 
الذین أغراھم، فضًال عن » منظمة الجیش السري«

النتقام من عبد الناصر، والثأر منھ لدعمھ المال، حب ا
 .                          جبھة التحریر الجزائریة

ولقد استمرت الحرب السعودیة ُتدمي ظھور الیمنیین 
فال الَمِلك الفار عاد إلى . سنین، ولكنھا لم تنتھ إلى شيء

صنعاء من جدید، وال شرعیتھ المزعومة أغنت عنھ 
المأجورون أفادوا في تغییر مقادیر  شیئًا، وال المرتزقة

وفي نھایة المطاف، اضطرت المملكة . األمور في الیمن
السعودیة نفسھا إلى أن تعترف بالجمھوریة الیمنیة، 

                                              .وأنفھا صاغر
                                                 : ھوامش

 .نظام أسرة حمید الدین موغًال في التخلف كان حكم) 1(

حدود الستینیات من القرن العشرین، لم یكن في وإلى 
الیمن كلیة علمیة واحدة، ولم یكن فیھا مستشفى مجھز 
واحد، بل لم یكن في البالد طبیب مؤھل واحد، وال 
مھندس مجاز، وال طریق معّبد صالح، وال حتى 

 !                   مؤسسات إدارة مدنیة منظمة
إلى كل من عبد  بعث الرئیس جون كینیدي برسائل (2)

، واألمیر فیصل آل سعود، وعبد  الناصر، والملك حسین
اهللا السالل رئیس الیمن یشرح فیھا عناصر مبادرتھ 

یمكن مراجعة نسخ من تلك الوثائق .  لحل أزمة الیمن
لمحمد حسنین ھیكل، طبعة » سنوات الغلیان«في كتاب 

             .640. مركز األھرام للترجمة والنشر ص
اعترف تاجر السالح السعودي عدنان خاشقجي ) 3(

بوقائع لقائھ األول مع شمعون بیریز في باریس عام 
، في شھادتھ أمام لجان فرعیة الفھا الكونغرس 1963

، للتحقیق في ما ُعِرَف بقضیة 1987األمیركي سنة 
  .                               » إیران غیت«

 669. ، ص»الغلیان سنوات«محمد حسنین ھیكل،  (4)
-670. 

منذ أن عصى الطیارون السعودیون أوامر األسرة  (5)
المالكة لھم، فِھَم األمراُء أّن من واجبھم أن یتحّملوا 

وھكذا ألِزَم كثیر من . مسؤولیاتھم القتالیة بأنفسھم
األمراء السعودیین بأن یتدربوا على قیادة المقاتالت 

أصل كل خمسة طیارین وحالیًا فإن ثالثةً من . الحربیة
مقاتلین في سالح الجو السعودي، ھم من أمراء آل 

ولعل الھدف من ھذه الخدمة العسكریة اإللزامیة . سعود
ھو أن یكون سالح الجو السعودي في ید األمراء إذا 

  .                     حانت لحظة عصیبة في یوم ما
اإلمام «اشتھر بوب دینار في حرب الیمن باسم  (6)

والرجل ذو تاریخ حافل منذ دخل إلى السجن . »جعفري
في فرنسا في أواسط الخمسینیات، بتھمة محاولة اغتیال 
رئیس وزرائھا منداس فرانس، وحتى تنظیمھ لسلسلة 

حیث تسلم  1978انقالبات في جزر القمر أشھرھا عام 
السلطة مؤقتًا في البلد، قبل أن یعید إلى الحكم الرئیس 

ثّم لّما اختلف دینار مع عبد اهللا . بد اهللالمخلوع أحمد ع
 .                       فإّن المرتزق قتل الرئیس

  

محیدلي تقود سناء   ، كانت 1985 أبریل  9في یوم 
سیارة بیجو بیضاء اللون وعند حاجز عسكري لقوات 

حیث “  جزین – باتر ”االحتالل الصھیوني في منطقة 
، تفجرت السیارة التي  الطریق نحو الجنوب اللبناني

،  كیلو جرام مواد متفجرة 200تحمل بداخلھا  كانت
جندیا صھیونیا على االقل بین  50في مصرع  ةتسببم

 ..قتیل و جریح 



 

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 
     

  

  

  

  

  

 

  

تحول الرجال إلى قتلى وأصبح خروجھم بال وفي تلك القریة الھادئة القریبة من القدس ، ، 1948ریل عام فا 9في صباح 
، حتى األطفال الرضع لم یرحمھم االحتالل فتحول لعبھم إلى صرخات ألم ورعب  في القریة ، وانتشرت جثث النساء عودة

التي حولت القریة إلى جھنم مملوءة بالصراخ وانفجار القنابل ورائحة الدم والبارود “  دیر یاسین “حیث وقعت مذبحة 
 .. والدخان

ھاجمون أن یفزع یة في الساعة الثانیة فجرًا، وتوقع المالصھیونیة القریة الفلسطین“ األرجون“و“ شتیرن”داھمت عصابات 
  ..  الرئیسي من الھجوم ھدف، وھو ال الفرار من القریةبویبادروا  األھالي

لم تكن في الحسبان على القریة تسبقھم سیارة مصّفحة ، لكنھم فؤجئوا بنیران القرویین التي  االرھابیون الصھاینةانقّض 
جاءت  وسرعان ما.. في القدس  “ الھاجانا ”المھاجمون المساعدة من قیادة  اثرھاطلب ، یحا جر 32قتلى و 4 ھموسقط من
، وتمّكن المھاجمون من استعادة جرحاھم وفتح األعیرة الناریة على القرویین دون تمییز بین رجل أو طفل أو  التعزیزات

، وبعد ذلك أخذ  كل من وقع في مرمى أسلحتھم ، وقال شھود عیان إن إرھابیي العصابات الصھیونیة شرعوا بقتل امرأة
، حیث كانت األوامر الصادرة لھم تقضي بتدمیر كل  االرھابیون بإلقاء القنابل داخل منازل القریة لتدمیرھا على من فیھا

  ...وتھجیر أھلھا  بیوت القریة العربیة

واتضح بعد وصول طواقم اإلنقاذ أن اإلرھابیین الصھاینة قتلوا  .. زرة الصھیونیة حتى ساعات الظھراستمرت المجوھكذا 
 .. شھیدًا معظمھم من الشیوخ والنساء واألطفال 360



        
               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

     

في )  الال عقالني (ساد نمط التفكیر األسطوري  : تمھید
الشعوب والقبائل التي تسود المنطقة التى سیظھر فیھا 
اإلسالم الحقا ، ثم جاء اإلسالم فھدى الناس إلى إعمال 

، وأنشأ المسلمون نتیجة ذلك أنماطًا متعددًة من  العقل
وإن  -التفكیر العقالني الذي ال تناقض األیمان أو الوحي

ومن  -نمط التفكیر األسطوري)  بالتأكد (كانت تناقض 
الفلسفة االسالمیھ،علم الكالم،التصوف، :  ھذه األنماط

وعندما حدث للمجتمعات .  ) … علم أصول الفقھ
المسلمة توقف التقدم الحضاري أو بطئھ؛ ظھرت بعض 

ألسطوري في بعض أنماط تفكیر خصائص التفكیر ا
ألشخصیة المسلمة ، ولیس في أغلب أو كل أنماط 
التفكیر فیھا؛ أي أن الشخصیة المسلمة لم ترتد إلى نمط 

؛ ألن )كما یرى بعض المستشرقین(التفكیر األسطوري 
ھذا النمط من أنماط التفكیر یناقض اإلسالم الذي یشكل 

ت إلي الھیكل الحضاري لھذه ألشخصیة، بل تحول
شخصیة یختلط فیھا التفكیر العقالني مع التفكیر 

یمكن أن نطلق علیھ نمط التفكیر شبھ ( األسطوري
، بفعل الخلل الذي أصابھا ) االسطورى أو شبھ العقالني

فالتفكیر . نتیجة عوامل ذاتیة وموضوعیة متفاعلة
الفلسفي مثًال كنمط من أنماط التفكیر العقالني ازدھر في 

م الحضاري للمجتمعات المسلمة، وعندما مراحل التقد
بدأت ھذه المجتمعات تتخلف تخلُّف التفكیر الفلسفي؛ إذ 
أن الفلسفة نشاط معرفي حضاري مما أفسح المجال 

ویمكن إیضاح .لظھور بعض أنماط التفكیر األسطوري
    ھذا التحول بالرجوع إلى خصائص التفكیر العقالني 

 : ف اإلسالم منھاوبیان موق) الفلسفي مثاال لھ( 
“ الفلسفي ” من خصائص التفكیر العقالني : العقالنیة
كوسیلة ) المجرد(، أي استخدام ملكة اإلدراك  العقالنیة

للمعرفة، إذ الفلسفة ھي محاولة إدراك الحلول 
والقرآن یدعو إلى . الصحیحة للمشاكل الكلیة المجردة

ال أي التي (العقالنیة التي ال تناقض الدین والعلم 
یتناقض فیھا استخدام اإلدراك المجرد أو العقل مع 

، لذا فقد  ( استخدام الوحي والحواس كوسائل للمعرفة
ورد في القرآن مادة عقل وما اشتق منھا تسعة 
وأربعون مرة، ومادة فكر ثمانیة عشر مرة، ومادة فقھ 

 .   عشرون مرة ومادة أولي األلباب ستة عشر مرة
صة السابقة أن التفكیر ویتصل بالخصی : المنطقیة
یستند إلى المنطق ،بما ھو “ الفلسفي“ العقالني

التي تضبط حركة الفكر ) السنن اإللھیة(القوانین 
ذلك أن الفلسفة لكي تصل إلى حلول صحیحة   اإلنساني،

لمشاكلھا ،یجب أن یستند إلى القوانین أو السنن اإللھیة 
تطور اإلنسان وحركة التي تضبط حركة تحول الطبیعة و

                                                    .. الفكر
وقد أشار القرآن إلى عدد من قوانین المنطق حیث نجد 

  ماا (على سبیل المثال اإلشارة إلى قانون عدم التناقض 
 

ولو كان من  (كما في قولھ تعالى )  " ال أ " أو" أ " 
 . )82 اإلسراء( )ااهللا لوجدوا فیھ اختالفًا كبیر عند غیر

من خصائص التفكیر :  ) النسبي (الشك المنھجي 
، وھو  الشك المنھجي أو النسبي“  الفلسفي“ العقالني 

، إذ غایتھ الوصول  شك مؤقت ووسیلة ال غایة في ذاتھ
إلى الیقین، أي أن مضمونھ المنھجي عدم التسلیم بصحة 

،  حل معین للمشكلة ،إال بعد التحقق من كونھ صحیح
نموذجًا لھذا النوع من الشك في القرآن ویمكن أن نجد 
فلما رأى القمر بازغًا قال ھذا ربي فلما  (فى قولھ تعالى 

أفل قال لئن لم یھدني ربي ألكونن من القوم الضالین فلما 
رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما أفلت قال 
یا قوم إني برئ مما تشركون إني وجھت وجھي للذي 

 . ) ألرض حنیفًا وما أنا من المشركینفطر السموات وا
والشك المنھجي یختلف عن كل من الشك المذھبي 

فالشك المذھبي أو المطلق دائم وغایة .  والنزعة القطعیة
في ذاتھ أي أن مضمونھ المنھجي قائم على أنھ ال تتوافر 

وقد عبر القرآن ھذا .  لإلنسان إمكانیة حل أي مشكلة
)  ي قلوبھم مرض أم ارتابواأف (الشك المرفوض بالریب 

أما النزعة القطعیة فتقوم على التسلیم بصحة حل . 
معین، دون التحقق من كونھ صادق أم كاذب ،وقد وجھ 
القرآن الذم لھذه النزعة في عدة مواضع كما في قولھ 

قالوا حسبنا ما وجدنا علیھ آباؤنا أو لو كان : ( تعالى
                   . ) آباؤھم ال یعلمون شیئًا وال یھتدون

قائم   ” الفلسفي“ والتفكیر العقالني  : الموقف النقدي
على الموقف النقدي ، الرافض لكل من القبول المطلق 

بما ھي  (والقائم على أن كل اآلراء  والرفض المطلق ،
تتضمن قدرًا من الصواب والخطأ ، ) اجتھادات إنسانیة

ما نراه خطأ، وقد وبالتالي نأخذ ما نراه صوابًا ونرفض 
أشارت النصوص إلى ھذا الموقف النقدي كما في قولھ 

 . ) الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ : ( تعالى
ال یكن أحدكم ) ( صلى اهللا علیھ وسلم(  وقول الرسول

إمعة یقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن 
أساءوا أسئت بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 

 .)  نوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتھمتحس



      

                                         

 

              

   
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

    

                       

 آه یا سناء القھر یا بنت األنین

 الناس الغالبھ الموجوعینیا ضربة 

 یام العیون المغرمین

 أبصر بمین

 ؟ ي مینببتح یا ھل ترى بعد الوطن

 ابیا زھرة العّن..  ردي على االحباب

 إن كان دعاكي الھوا

 وإن كان فتحتي الباب

 آه یا سناء الرعد یا بنت الحسوم

 .. بین الغیوم ة یا نجمھ یا متحیر

 باسأل وأنا من كسفتي ف نص الھدوم

 قلبك صغیر یا حبیبتي ع الھموم

 وطن فسیح..  وازاي قدرتي تعشقي

 مطعون جریح

 .. وھو متكتف كسیح..  الدنیا طلعت للقمر

 ؟.. المسیح انتي یا بنت وّال..  یا ھل ترى قلبك محیط

 .. آه یا سناء الورد یا بنت الربیع

 .. یا أغلى زھره اتفتحت ھذا الربیع

 ورق ورق ورق

 الورقوقعدت ألًون في 

 أشجار ورق..   عصافیر ورق

 .. أنھار ورق..  أزھار ورق

 صر الكالم جبت الربیعــُـق 

 ونقشت مٌنھ ع الورق

 زت بالیاسمینطّر

 طٌرحھ وعشر فساتین

 ونظمت عقد الفل

 لجِلك یا ست الكل

 على قدك الفتان..  وفردت غصن البان

 ةشباك على الجن..   ورسمت بالحنھ

 قابلوني ألف مالكك..  طلیت من الشباك

 ین على األعناقـرافع

 .. سناء ة الشھید أنا 



                      
         

    

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :                       نصرة فلسطین) 2 
تحتل قضیة فلسطین مكانة ھامة في وجدان الشعب 

، دخلت 1947، فمنذ صدور قرار التقسیم عام  التونسي
تونس من شمالھا إلى جنوبھا بمدنھا وأریافھا في جّو من 

والحمّیة الدینیة والقومیة والتنادي لنجدة فلسطین التحّمس 
والقدس لما لھما من داللة ُروحّیة ودینیة عند شعب متّدین 
لم تزده االعتداءات االستعماریة إال تشبثا بھویتھ العربیة 

 .) 44(اإلسالمیة وبمقدساتھ التي في طلیعتھا القدس
نشأ حب فلسطین األرض والشعب والقضیة لدى التونسیین 

فأھل تونس یرون .. في البیت وفي الشارع و في المدرسة
فلسطین في قلوبھم، ویدركونھا في عقولھم، ویتحرقون 
شوقًا لتحریرھا من نیر االحتالل الصھیوني، لذلك وقفت 
تونس مواقف مشرفة إلى جانب قضیة فلسطین، 

دون أن تّدخر جھدًا في دعمھا، ومساندتھا .. واحتضنتھا
ي كفاحھ المشروع من أجل تحریر للشعب الفلسطیني ف

أرضھ واسترجاع حقوقھ، وإقامة دولتھ المستقلة على 
 .          ، وعاصمتھا القدس الشریف أرضھ

لم یتوقف الدعم التونسي لقضیة فلسطین على الجوانب 
السیاسیة واإلعالمیة، بل تجاوز ذلك لیصل إلى استشھاد 

ج الدم العدید من التونسیین على أرض فلسطین وامتزا
 .التونسي بالدم الفلسطیني على أرض تونس

باألمس القریب امتزج الدم الفلسطیني بالتونسي جراء 
الغارة اإلسرائیلیة على مدینة حمام الشط، فسقط تونسیون 
شھداء من أجل فلسطین، وتوّحد ھذا الّدم كما توّحد 

ِلَوَطَنین بقلب واحد، "الشعبان، فشكل ذلك صورة رائعة 
، فصار التونسیون یتنافسون من أجل "واحدةوفوق أرض 

انطالقًا من محبة .. نیل شرف خدمة قضیة فلسطین العادلة
 .خالصة ومودة خاصة بین الشعب الواحد في البلدین

لذا كانت الّتعبئة السّیاسیة والنفسّیة كجزء من التعبیر عن 
الذات وإرادة التحّرر ونجدة أخوة في اإلسالم والعروبة، 

الواقع كانت ھذه التعبئة والمساندة لفائدة فلسطین من وفي 
كّل الوطنّیین في الدستورین الجدید وخاصة القدیم، كذلك 
من دوائر جامع الزیتونة من مّدرسین وطلبة ومن مختلف 

 .               الجمعیات الثقافیة
وقد اعتمدت حملة مساندة فلسطین على كّل الوسائل 

والتجّمعات الحاشدة في الساحات المتاحة من االجتماعات 
والجوامع في العاصمة وفي داخل البالد إلى الّنداءات على 
المنابر لنصرة الفلسطیّنیین ودحر الصھاینة وأعداء 

 . الخ.. اإلسالم، والكتابة في الصحف وتوزیع المناشیر
 شخص في  3000تجّمع أكثر من  4/12/1947ففي یوم 

 الزیتونةجامع صاحب الّطابع وساحتھ من طلبة 
ومدرسیھا ومن الّتجار والموظفین وأعضاء الجمعّیات 
الثقافیة والمناضلین الوطنیین وبعض النسوة تحت شعار 

ترأسھ الشیخ الفاضل بن " من أجل فلسطین العربیة"
وقد كان االفتتاح بخطاب المّدرس بالزیتونة . عاشور

إّن واجب : "الشیخ محّمد الشاذلي بالقاضي الذي أعلن
ین اآلن ھو التوحد من أجل إعانة إخوانھم في المسلم

األراضي المقدسة ألنھم قادرون على جمع المال أكثر مما 
یفعلھ الصھاینة ومن یدعمھم وخاصة انجلترا وما فعلتھ 

، وقد حّذر الشیخ بالقاضي من أّن الخطر "منذ وعد بلفور
الصھیوني لن یقف عند فلسطین فخطره یھّدد مّكة 

ض العربیة لیختم بنداء لجمع التبّرعات والّسعودیة واألر
وتجنید المتطوعین إلنقاذ فلسطین ألّن المسلم یحّرم علیھ 

 .دینھ أن یترك الیھود یعبثون باألراضي المقّدسة
ونّبھت الكلمات األخرى للخطر االستعماري الذي یخیم 
على شمال إفریقیا ویھّدد فلسطین، وطالبت بالتنادي 

نیین ألنھم عندما ینتصرون في إلعانة إخوانھا الفلسطی
فلسطین، ننتصر في تونس، وكانت تدخالت الشخصیات 

 الحبیب شلبي، الفاضل بن(الّالحقة في التوجھ نفسھ 
، محّمد الشاذلي الّنیفر، عبد  عاشور، محّمد بوشربّیة

 ىـوقد انتھ.  )الرحمن الخلیفي وكلھم من شیوخ الزیتونة
التبّرعات وتجنید التجمع بالنداء للوحدة وجمع 

  المتطّوعین وتحذیر الیھود في تونس من مغّبة دعم
 . الصھاینة في فلسطین والدعوة لمقاطعتھم

، كان التجّمع بجامع الزیتونة أضخم، 5/12/1947وفي 
آالف شخص لیستمعوا للخطباء ودعواتھم  6إذ جمع 

للتضامن، وحضره أمین عام الحزب الحّر الدستوري 
وسف الذي ضّم صوتھ للّنداء لنصرة الجدید صالح بن ی

                                                    .فلسطین
شخص  3000تجّمع أكثر من  4/12/1947ففي یوم 

في جامع صاحب الّطابع وساحتھ من طلبة الزیتونة 
ومدرسیھا ومن الّتجار والموظفین وأعضاء الجمعّیات 

عض النسوة تحت شعار الثقافیة والمناضلین الوطنیین وب
ترأسھ الشیخ الفاضل بن " من أجل فلسطین العربیة"

وقد كان االفتتاح بخطاب المّدرس بالزیتونة .  عاشور
إّن واجب : "الشیخ محّمد الشاذلي بالقاضي الذي أعلن

المسلمین اآلن ھو التوحد من أجل إعانة إخوانھم في 
ثر مما األراضي المقدسة ألنھم قادرون على جمع المال أك

 یفعلھ الصھاینة ومن یدعمھم وخاصة انجلترا وما فعلتھ 



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

، وقد حّذر الشیخ بالقاضي من أّن الخطر "منذ وعد بلفور
فلسطین فخطره یھّدد مّكة  الصھیوني لن یقف عند

والّسعودیة واألرض العربیة لیختم بنداء لجمع التبّرعات 
وتجنید المتطوعین إلنقاذ فلسطین ألّن المسلم یحّرم علیھ 

     .دینھ أن یترك الیھود یعبثون باألراضي المقّدسة
ونّبھت الكلمات األخرى للخطر االستعماري الذي یخیم 

لسطین، وطالبت بالتنادي على شمال إفریقیا ویھّدد ف
إلعانة إخوانھا الفلسطینیین ألنھم عندما ینتصرون في 
فلسطین، ننتصر في تونس، وكانت تدخالت الشخصیات 

 الحبیب شلبي، الفاضل بن(الّالحقة في التوجھ نفسھ 
، محّمد الشاذلي الّنیفر، عبد  عاشور، محّمد بوشربّیة

 ىـوقد انتھ.  )الرحمن الخلیفي وكلھم من شیوخ الزیتونة
التجمع بالنداء للوحدة وجمع التبّرعات وتجنید 
  المتطّوعین وتحذیر الیھود في تونس من مغّبة دعم

 . الصھاینة في فلسطین والدعوة لمقاطعتھم
، كان التجّمع بجامع الزیتونة أضخم، 5/12/1947وفي 

آالف شخص لیستمعوا للخطباء ودعواتھم  6إذ جمع 
ام الحزب الحّر الدستوري للتضامن، وحضره أمین ع

الجدید صالح بن یوسف الذي ضّم صوتھ للّنداء لنصرة 
                                                . فلسطین

ونشرت الّصحافة التونسیة أخبار فلسطین وحیثیاتھا، 
والنداءات إلغاثة العرب لھا، وقد برز من جملة حاملي 

- 1914(الّصادق بسیس لواء فلسطین الشیخ محّمد 
ھذا الوطني اإلسالمي الدستوري الناشط والذي  (1978

تفّرد منذ الثالثینات بمواقفھ الداعمة للقضّیة الفلسطینیة 
والقى السجن من أجلھا حتى إّنھ كان ُیلّقب منذ الثالثینات 

 .               "بالشیخ الفلسطیني"
ھذا العلم نورد ھنا فقرة من مقال لھ كأنموذج على خطاب 

في تاریخ الوقوف إلى جانب فلسطین إذ كتب في جریدة 
لیصرخ شباب " تحت عنوان 24/10/1947الّزھرة لیوم 

إّن العالم العربي بموقفھ "  :تونس لبیك یا فلسطین، یقول
، مؤّیدًا، ناصرًا، مقّدمًا بالنفس  الحاسم بجانب فلسطین

لّصھیونّیة والمال واألقالم والمھج واألرواح سیقطع دابر ا
ویطاردھا في كّل مكان ویدخل معھا في دور المحنة 
األخیرة، دور الحیاة أو الموت، إّن تونس العربیة 
المسلمة تصرخ أمام الّناس جمیعا بأّنھا ستؤدي واجبھا 
في الّدفاع عن عروبة فلسطین كامًال غیر منقوص، 
فشبابھا على أكمل استعداد للمشاركة في الّدفاع وتنفیذ 

، محّمد  ر القائد األعلى لجیش التحریر وجیش اإلنقاذأوام
وقد سببت حركّیة ھذا الشیخ لفائدة  . أمین الحسیني

 فلسطین وخطابھ المعادي لالستعمار والّصھیونیة انزعاجًا
 كبیرًا للسّلطة االستعماریة في تونس حیث عمدت إلى 

...... 

ترخیص  بتھمة جمع التبرعات في الطریق العام دون إیقافھ
وقد أثار ذاك  25/6/1948وأقرت مثولھ أمام المحكمة في 

القرار موجة من التندید والمساندة لمحّمد الصادق بسیس 
من تونس إلى فلسطین حیث تدّخل الشیخ األمین الحسیني 
لفائدتھ لدى الحكومة الفرنسیة فتراجعت الّسلطة عن قرار 

وخ ھذه المواقف والدعایة المختلفة من شی محاكمتھ
الزیتونة وطلبتھا ومن الوطنّیین في مختلف التنظیمات 
والجمعیات والّصحافة أثمرت دعما مادّیًا ومعنوّیًا 

  .) 45(محسوسًا

 :                التحركات الشعبیة لنصرة فلسطین
تزامنًا مع موجة المساندة لفلسطین والتندید بقرار التقسیم 
من العالم العربي واإلسالمي جّدت في تونس تحّركات عّدة 
مماثلة ما فتئت تتصاعد في نسقھا مع تحّول المصادمات 
بین العرب والّصھاینة إلى حرب فعلّیة وإعالن تأسیس 

عن ما إن تّم اإلعالن "و 15/5/1948الكیان الصھیوني في
حتى دخل جامع  29/11/1947قرار التقسیم األممي في 

الزیتونة وفروعھ في إضراب عام، وتمت الدعوة كذلك إلى 
فقد بدأ . إغالق المحّالت بالعاصمة والمدن التونسیة الكبرى

وتواصل  12/10/1947إضراب طلبة جامع الزیتونة یوم 
 .متبوعًا بإضراب الّتجار التونسیین 4/12/1947إلى حدود 

أما بداخل البالد فقد بدأ اإلضراب مع فرع جامع الزیتونة 
بأمر من رئیسة الّطاھر النیفر،  2/12/1947بصفاقس یوم 

كما أضرب فرع جامع الزیتونة بالقیروان بدایة من 
 وفروع سوسة ومساكن بدایة من  3/12/1947

وقد كان إضراب الّتجار بإغالق محّالتھم   "4/12/1947
 .ابس والقیروان وسوسة وببقیة البالدبتونس العاصمة وق

إلى جانب اإلضراب تنادت الجمعیات الّداعمة لفلسطین 
والشباب الزیتوني والكشفي إلى تطبیق أمر مقاطعة التّجار 
الیھود ومحّالتھم وفرضھ أحیانًا بالقوة على التونسیین من 
المسلمین وذاك لتمّثل مناصري فلسطین الّصراع على إّنھ 

یھود والمسلمین، وإّن تعاطف یھود تونس مع صراع بین ال
  .                  یھود فلسطین لھو حجة على ذلك

لذا تزامنت مقاطعة الّتجار الیھود بإضرابات طلبة الزیتونة 
ومظاھراتھم وكانت مقاطعتھم شاملة في كامل أنحاء البالد 
تقریبًا، مقاطعة دكاكین ومتاجر الیھود وكذلك قاعات السینما 
وكل مؤسساتھم، كّل ذلك كانت تصحبھ مناوشات بین 
الّطرفین وعداء متبادل یغّذیھ واقع البؤس والجوع العام 
 .المستشري وصورة الیھودي المرابي بین الواقع والتضخیم

، بل  لم تكن نصرة فلسطین بالّتحمس والخطاب فحسب 
تداعت كّل القوى الوطنیة واالجتماعیة لجمع الّتبرعات 

 لقضیة وذلك رغم الظروف الّصعبة القائمة حینذاكلفائدة ا
  



  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

سنوات الجفاف واآلفات الطبیعیة من آثار الحرب وجّراء 
المتتالیة، حیث كانت تضرب البالد المجاعة في عدید 
المناطق واستشراء الغالء والّسوق الّسوداء والبطالة 
وھجرة الجیاع إلى المدن، وقد اضطلع بجمع التبرعات كّل 
من لجنة الّدفاع عن فلسطین برئاسة محّمد الّصادق بسّیس 

ي یقودھا الدكتور أحمد بن میالد ولجّنة إغاثة فلسطین الت
وكذلك الحزبین الدستوریین واإلتحاد العام التونسي للشغل 
بفروعھ والجمعیات الشبابّیة، وقد تمّیز مدّرسو الزیتونة 
أكثر من غیرھم في ھذا الّنشاط التضامني شأن الشیوخ 
محّمد الّصادق بسّیس والشاذلي بالقاضي والطیب التلیلي 

وكانت التّبرعات تجمع ماًال و . اتمما عّرضھم للتبع
مصوغًا أو عن طریق بیع بعض الّصور اآلتیة من ساحة 
القتال في فلسطین لمقاومین أو متطّوعین، وقد بلغت قیمة 
التبّرعات التي جمعھا التونسیون لفائدة فلسطین حتى أّول 

ما یزید عن سبعة مالیین  1948أكتوبر / تشرین األول
 .مكتب المغرب العربي أو مباشرةفرنك ُأرسلت عن طریق 

لكن أكبر فیض للتضامن مع شعب فلسطین كان ھّبة المئات 
 .(46(الفتدائھا بدمائھم بالتطوع للقتال على أرضھا

  :                               التطوع للّدفاع عن فلسطین
تقول مراسلة ألحد الشباب الوطنیین التونسیین من 

حملة التطّوع بتونس وھي تعود طرابلس إلى أحد مسؤولي 
على طول طریقي نحو طرابلس : "1948ماي / لشھر أیار

كان یعترضني المئات من التونسیین متوجھین لفلسطین 
كل ھؤالء . للتطوع في صفوف المجاھدین العرب

المتطوعین كانوا في حالة مادّیة یرثى لھا ورغم ذلك كان 
 ة وكّلھمیحدوھم شعور وطني حاد بالقضّیة الفلسطینّی

یعتقدون راسخًا أّن المعركة من أجل فلسطین ھي الخطوة 
لقد شقوا عشرات  .األولى لتحریر إفریقیا الشمالیة كاملة

الكیلومترات على األرجل لبلوغ طرابلس وتعّرضوا لكّل 
المخاطر عند اجتیازھم الحدود والعدید منھم تّم إیقافھم 

مع الكثیر من  لقد تحّدثت. وتعّرضوا لإلھانات والّتعذیب
ھؤالء المتطّوعین وحكوا لي عن مشاق مغامرة الطریق 
خاّصة وأن الكثیر منھم كانوا كبارًا جدا أو صغارًا جّدا، 

  .                     لحمل الّسالح
كانت ھناك في العاصمة وفي المدن الداخلیة مكاتب تستقبل 

ب، المتطوعین وتحّولھم حتى الحدود مع طرابلس في الجنو
لكن یبدو أّن الكثیرین ھّبوا فرادى أو في مجموعات 
صغیرة لعبور الحدود دون وعي بالصعوبات التي تعترضھم 

             . وقلوبھم تھفو للقدس واالستشھاد في سبیلھا
وھناك تقریر من المقیم العام الفرنسي بتاریخ 

أحصت  20/7/1948یفید أّنھ حتى  22/7/1948
  تونسّیًا متطّوًعا إّما وقع 2676 المصالح األمنیة عدد

..... 

حجزھم في الحدود مع طرابلس أو وقع إیقافھم قبل 
فلسطین؟ غیر لكن كم وصل مصر وكم وصل . اجتیازھا

معروف بالّضبط، لكن تقریرًا آخر من المقیم العام بتاریخ 
، أي بعد إعالن تأسیس الكیان الصھیوني 17/5/1949

 188وإیقاف الحرب على جّل الجبھات تقریبًا، كان ھناك 
تونسّیا ال یزال عالقًا في طرابلس وتعمل السلطات على 

الذین  لكن إذا أضیف العشرات). 47(ترحیلھم إلى تونس
نجحوا في الوصول إلى ساحة المعارك بفلسطین فیقدر عدد 
المتطّوعین اإلجمالي بثالثة آالف تونسي وھو رقم كبیر 
مقارنة مثًال بعدد متطّوعي البلدان المغربّیة األخرى، إذ 

 110إّال  1948جویلیة / مثًال لم یقع إحصاء حتى تموز
 مغربّیًا كانوا قادمین للتطّوع 25جزائریین و

، مرورًا بتونس، وطبعًا یمكن أن یكون )48(لفلسطین
وصل آخرون فلسطین من أبواب أخرى وغیر معروف عدد 

  .                  المتطّوعین من لیبیا
في دراسة للتوزیع الجغرافي من حیث أصول المتطّوعین 

جویلیة آنف الّذكر أن العدد األكبر / تموز 22یفید تقریر 
 (متطّوعًا 657(المدنّیة لتونس العاصمة كان من المراقبة 

متطّوعا ثّم سوسة  276تلیھا صفاقس مع ظھیرھا بـ 
متطّوعًا، وأخیرًا قابس وبقیة الجنوب بـ  256والّساحل بـ 

متطّوعا مع ضعف واضح لمشاركة سكان الوسط  222
                                    .)49( التونسي وشمالھ

حیاتھم للجھاد في فلسطین، وفیما بعد ككل الذّین وھُبوا 
لتحریر تونس، كان المتطّوعون من الفقراء والمعدمین في 

 ، شباب حرفّیین، عّمال، فّالحین فقراء، عاطلین )غالبیتھم 
وفي العّینة التي وقع فرزھا من مصالح اإلقامة العامة ...) 

جوان تبّین إّنھ كان من / وفي التقریر ذاتھ لشھر حزیران
من % 3من قدماء المحاربین أي  73المتطّوعین بین 

% 5المجموع، أّما المثّقفون فكانوا قّلة ال تتجاوز نسبتھم 
وھم أساسًا من طلبة الزیتونة أو قدمائھا إن كانوا في 

 .الجامع األكبر في العاصمة أو من فروعھ بالداخل
أّن الفرقة  15/7/1948یذكر المقیم العام في تقریره لـ 

تونسیة الطرابلسّیة تمكنت فعًال من بلوغ بیت لحم األولى ال
/  ودخلت في معارك خالل الّنصف األّول من شھر حزیران

 11جوان مع القّوات الّصھیونّیة واستشھد من الّتونسّیین 
متطّوعًا كما تذكر المصادر أّن آخرین سقطوا في ساحات 
الشرف على أرض فلسطین منھم علي بن صالح التونسي 

وعبد   (1948أفریل /  نیسان 28بیافا في استشھد (
 الحمید الحاج سعید وبلقاسم عبد القادر ومحّمد الّتونسي ،

جنوب القدس أّما  1948وثالثتھم استشھدوا في ماي 
أحمد إدریس فقد استشھد قرب مستعمرة راحات راحیل یوم 

  ، وھناك بعض المصادر )50(1948أكتوبر  21
 



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

شھید تونسي من أجل  1500تشیر إلى سقوط أكثر من 
 ...الفلسطینیةفلسطین في نضاالت فصائل الثورة 

كما جاء أھل المغرب العربي الكبیر إلى فلسطین دفاعًا عن 
األقصى وفلسطین، ومنھم من أصبح من سكان القدس، 

المغربي، : (ومدن فلسطینیة عدیدة، مثل عائالت
 .             ) وغیرھا.. الجندوبي، الھرماسي

لقد أثبت التونسیون كعرب ومسلمین حضورھم في تبّني 
الفلسطینیة والتضحیة من أجلھا بدافع الوعي القضّیة 

 بالھویة الواحدة وبالعدو الواحد وإّن الّناظر للسنوات
یلحظ دون عناء تواصل الّروح  1948الّالحقة منذ نكبة 

 .                     ذاتھا رغم تنكر البعض وتعب اآلخرین
 

عمیرة علّیة الصغّیر، الشعب التونسي .د (44) :ھوامش 
، المعھد العالي لتاریخ 1948-1947في نصرة فلسطین 

 .الحركة الوطنیة
  .عمیرة علّیة الصغّیر، المصدر السابق.د (45)
 .الصغّیر، المصدر السابقعمیرة علّیة .د (46)
، أرشیف اإلقامة 17/5/1949جون مونس  تقریر (47)
-R,198, FR; c1871(1), D 1,FF. 44) العامة

351).  
  .22/7/1948تقریر جون مونس،  (48)
   .المصدر السابق (49)

ربي سایس ب یا سي علي ،
مازال حاجتنا   .. الراجل بجنبك

 !! ..بیھ 



                                                                                             
         

    

  

        

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

   

العرب ال یستطیعون اآلن أن یقبلوا أن یكونوا ذیًال لسیاسة بریطانیا ، أو أن تملى علیھم سیاستھم من لندن ، فھذا  " 
یفرض من الخارج ، لن تكون لھ أیة  ينظام دفاع يویجب أن یعلم علم الیقین أن أ.  أمر لم یعودوا یستطیعون قبولھ

                                                                    . المصالح الحقیقیة للعرب  يالتى ستحم يداخلیة ھة الداخلیة ؛ فالجبھة القیمة إذا انھارت الجبھ
 .الزعیم الراحل جمال عبد الناصر                                                                                          

عاصمة القطر العربي االكثر تقدما واالكثر والء للقضایا  الذكرى الثانیة عشرة لسقوط أفریل من ھذا العام  9یوم تمر 
 الغزو األمریكىفي الوطن العربي ، قدیما وحدیثا ، جراء والحصضارة ، عاصمة الرشید ، ومنارة العلم بغداد القومیة 
، فیما حمل في طیاتھ  ، الذي تم تحت مزاعم نشر الدیمقراطیة وبذریعة امتالك أسلحة دمار شامل للعراق الغاشم 

من األیتام  ، فضًال عما خلفتھ مالیین 7، تسببت في مقتل وإصابة نحو ملیون عراقي، وتھجیر نحو  حرًبا ضروًسا
 . واألرامل والمعّوقین والمعتقلین

كتدمیر البنى ..  ، تم خاللھا تدمیر ھیاكل الدولة العراقیة بالكامل مر االحتالل األمریكى للعراق تسع سنواتاستو
، كما تم تدمیر العدید من المدن  الیومیة  لتي تخص حیاة المواطنین، ا ، والمرافق الحیویة التحتیة االقتصادیة

ابیین او مالحقة أتباع صدام حسین، كما حدث في الفلوجة والقرى العراقیة بدعوى محاربة اإلرھاب ومالحقة اإلرھ
وتلعفر والخالص والقائم وبعقوبة، فقد تم تدمیر ھذه القرى والبلدات بالمدفعیة والصواریخ والقنابل الفسفوریة وقنابل 

 . النابالم الحارقة

االشتباه أن أحدھم یشكل خطًرا  وتم إطالق ید الشركات األمنیة إلثارة الرعب في نفوس المواطنین، وترویعھم لمجرد
، وكذلك تم إطالق ید الملیشیات الطائفیة في القتل على الھویة، وتصفیة كبار الضباط والعلماء وأساتذة  علیھم

 . الجامعات واألطباء والمھندسین بدعوى أنھم موالون للنظام السابق

إرھابیة إلى بعض المحافظات للقیام بأعمال وغضت النظر عن جرائم ملیشیات إیران التي كانت ترسل مجموعات 
إرھابیة، واستھداف شخصیات وطنیة وشیوخ عشائر، وتفجیر مساجد وحسینیات إلثارة الفتنة الطائفیة في البالد 

حكومیة الموالیة قوات اللبھدف تحویل األنظار عن الثورة الشعبیة السلمیة وخلط األوراق، ثم تشدید القبضة األمنیة ل
 . ، وإجھاض الثورةلالحتالل 

فیما شھدت السنوات التسع لالحتالل العدید من انتھاكات حقوق اإلنسان في العراق، تمثلت في وفاة عشرات السجناء 
، حیث كان یتم الحصول على  ، وارتفاع عدد حاالت اإلعدام والمعتقلین بسبب التعذیب القاسي المفضي إلى الموت

 . تحت التعذیب" عترافاتاال"

  : ة على النفطالسیطر

 ت، حیث ھیمن ، وفي المقدمة منھا النفط وفي مقابل جمیع ھذ االنتھاكات سیطرت أمریكا على ثروات العراق
الوالیات المتحدة األمریكیة على  ت، وھیمن الشركات األمریكیة والغربیة على الثروات النفطیة العراقیة بصورة مطلقة

، ورغم إعالن أمریكا االنسحاب من العراق  تكبیلھ باتفاقیات أمنیة واقتصادیة، بعد أن جرى  القرار السیادي للعراق
بعد إدارة الرئیس األمریكى أوباما إال أنھا تعمدت أن تجعل من العراق ساحة للقتل والعنف الطائفي، باعتماد 

 . المحاصصة الطائفیة البغیضة

التفجیرات اإلجرامیة الدمویة التي یتعرض لھا العراقیون ولة عن ؤق أمام الملیشیات اإلرھابیة المسوفتح أبواب العرا
، فغاب عنھ األمن واالستقرار، وتفشى الفساد السیاسي واالداري، وسرقة المال  اآلمنون على امتداد أرض الوطن

عراق ، ووضعت منظمة الشفافیة الدولیة ال ، وساد التناحر بین أطراف العملیة السیاسیة ، وعم الفقر، والتسلط العام
 ) .نافذة مصر (                                       ..  في خانة أسوأ الدول الغارقة فى الفساد بین دول العالم


