عبد السالم بوعزة الجزائري من حركة الشّ باب
العريب يف لبنان إىل جمعية تحرير املغرب العريب*
د .مصطفى نويرص**
جامعة أبو القاسم سعد الله
عبد السالم بوعزة الجزائري ،هو واحد من آالف الشّ باب الذين هاجر أجدادهم أو أباؤهم من
الجزائر ،إىل ديار املرشق العريب بعد االحتالل الفرنيس لبالدهم ،وأصبحت لهم مكانة مه ّمة يف
السيايس أو اإلجتامعي ،وتب ّوأ
البلدان واملناطق التي استق ّروا فيها ،سواء عىل ّ
الصعيد الفكري أو ّ
الكثري منهم مناصب ريادية يف معظم األقطار التي نزلوا فيها منذ القرن التاسع عرش.
وهذه الورقة املتواضعة تحاول أن تسلّط الضّ وء عىل هذا ال ّرجل الذي أصبحت له مكانة عظيمة يف
املرشق العريب بصفة عامة وال ّديار الشّ ام ّية بصفة خاصة.
أ ّما املغاربة والجزائريون عىل وجه الخصوص فال يعرفون عنه شيئاً رغم األدوار التي قام بها إبّان
فرتة الكفاح الوطني لصالح قض ّية بالده ،إنطالقا من مق ّر إقامته يف بريوت.
باختصار أقول:
عبد السالم بوعزة من مواليد مدينة بريوت ،سنة  ،1907من أب جزائري وأ ّم لبنانية ،يعرف
بـ”الجزائري” نسبة إىل بلده األصيل (الجزائر).
*  -مداخلة ألقيت يف ملتقى« :دور ومساهمة الجزائريّني يف حركة التّح ّرر العريب خالل القرنني التّاسع عرش والعرشين»،
املنعقد يومي  19و 20أفريل  ،2015الذي نظّمه املركز الوطني للبحث يف تاريخ الحركة الوطنية وثورة أ ّول نوفمرب 1954م.
** باحث وأكادميي من فلسطني
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الصعوبة نظرا لفقدان األم واألب يف عمر مبكّر.
طفولته كانت شديدة ّ
كل ذلك مع
السنة الرابعة االبتدائية لصعوبة املعيشة بسبب اليتم ،حيث تزامن ّ
ترك املدرسة يف ّ
اندالع الحرب العاملية األوىل.
اشتغل يف مستودعات درويش حداد ،وكان غري مستقر يف عمله بسبب الحرب العاملية األوىل.
السيايس الذي كان يعرفه لبنان ابتدا ًء من ثالثينات القرن
انخرط عبد السالم منذ شبابه يف العمل ّ
املايض ،فكيف كان هذا ال ّنشاط؟

االنخراط يف ال ّنضال الوطني ملقاومة االنتداب والصهيون ّية

السيايس سنة  1936عندما قام مع اثنني من أصدقائه هام محمود سالم
السالم نشاطه ّ
بدأ عبد ّ
رسية” ملناهضة االنتداب الفرنيس يف لبنان وسوريا.
والحاج عثامن الح ّبال بتأسيس حركة ش ّبان ّية “ ّ
أطلقوا عليها اسم حركة الشّ باب العريب يف لبنان .ويف هذا اإلطار يقول محمود سالم يف مذكّراته
التي نرشها سنة  1992عن هذه الحركة وخلفية تأسيسها ما ييل:
“ ...وفكّرت مع عدد من أصدقايئ املخلصني سلك طريق املقاومة والعنف ملقاومته -يقصد االنتداب
والسيد “عبد
الفرنيس لبالده -مختارا أفضل اثنني منهام لهذا الغرض ،وهام“ :الحاج عثامن الح ّبال” ّ
السالم الجزائري” ،واخرتنا اسام ملنظّمتنا أال وهو “الشّ باب العريب يف لبنان” .قمنا ببعض األعامل
ّ
وكل بلد عر ّيب واقع تحت االحتالل خصوصا الفرنيس
ال ّدفاعية السرّ يّة من أجل منارصة بالدنا ّ
وكل احتالل ييسء أل ّمتنا العرب ّية بوحي من ضمرينا دون غريه؛ وأولينا
واالنكليزي واإلرسائييلّ ،
“قض ّية فلسطني” أه ّمية قصوى أل ّن الشّ عبني اآلخرين كانا يبغيان إستعامرها وجالء سكّانها عن
أراضيهم ،فال ّدفاع عن هذه األرايض املق ّدسة التي هي أوىل القبلتني وثالث الحرمني الشرّ يفني ،يعترب
أي
كل مسلم لدفع األذى عنها ّ
واجب ّ
بكل ما ميلك .لذلك ص ّممنا العمل عىل نرصتها وعدم تق ّبل ّ
عون ما ّدي يك ال نكون عبيدا ً ملن يق ّدمه لنا ،بل ك ّنا أسياد مصرينا وق ّررنا عدم البوح مبق ّرراتنا إالّ
لبعض ال ّزعامء الذين نثق بهم وتربطنا بهم صداقات مخلصة أمثال :سامحة “املفتي الحاج أمني
الحسيني” وسامحة مفتي بريوت الشّ يخ “توفيق خالد” ،وال ّزعيم “رياض الصلح” وال ّرئيس “صائب
سالم” ،وآخرين من املخلصني املسيح ّيني خصوصا املرحوم “قسطنطني يني ”...وك ّنا نشاروهم
ونستفيد من تجاربهم وأخذ العرب منهم يك ال نقع يف أمور مغايرة عن أهدافنا”(.أنظر مذكّرات
محمود سالم).
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إذن ،ساهم بوعزة وهو يف ريعان شبابه من خالل هذه الحركة يف مجمل ال ّنضال الوطني
كل من سوريا ولبنان.
الذي كانت تقوم به الشّ خص ّيات واألحزاب الوطن ّية االستقالل ّية يف ّ
ذلك أنّ “جذوة ال ّنضال هذه املتوقّدة فيه -كام يقول عنه صديقه صائب سالم -دفعته
إىل االنخراط يف صفوف املجاهدين األحرار يف سبيل وطنه الثّاين لبنان وعروبته األصيلة.
السالم من جذوره الجزائريّة ،ومن أصالة عائلته التي عانت
وهذا ما كان يستمدّ ه عبد ّ
الظّلم واالستبداد ،فارتحلت يف أواخر القرن املايض (القرن التاسع عرش) إىل بريوت،
السالم ليستعيد مجد تلك العائلة ويعيد إىل أهله وإخوته الثّقة
حيث انتفض عبد ّ
بأنفسهم”.
وقد تزامن هذا ال ّنشاط الوطني يف لبنان مع اندالع الثّورة الفلسطينية الكربى سنة 1936م ،التى
شكّلت أحد محاور نضاالت عبد السالم الجزائري ورفاقه يف أ ّول عهدهم بالعمل كفريق واحد،
واستم ّرت معه سنني طويلة.

توطّدت عالقة بوعزة بالقض ّية الفلسطينية أكرث بعد لجوء الحاج أمني الحسيني إىل بريوت ،وأصبح
اسم بوعزة الجزائري متداوال عند املجاهدين الفلسطينيني الوافدين إىل بريوت يف شأن من شؤون
السالم مينع اللّقمة عن
الثّورة ،ويقول محمد مصطفى عيتاين يف هذا ّ
الصدد“ :لقد كان عبد ّ
رسا وعالنية لالستنارة
فمه ليقدّ مها للمجاهدين األبطال الذين كانوا يرتدّدون عليه يف بريوت ّ
واالسرتشاد بآرائه ،وهذا بشهادة معظمهم.”...
وع ّزز هذه العالقة أ ّن حركة الشّ باب العريب راحت بني الحني واآلخر تستحصل عىل بعض قطع
السالح من الجنود املغاربة يف الجيش الفرنيس وإرسالها إىل املجاهدين يف أرض املعركة بفلسطني.
ّ
السالم سنة  1937من قبل سلطات االنتداب بسبب دوره ونشاطه يف دعم الثّورة
اعتقل عبد ّ
الفلسطين ّية املشتعلة يف كامل تراب فلسطني.
ومن األنشطة واملواقف ال ّنضالية لحركة الشّ باب العريب يف لبنان أيضا معارضتها قرار فصل لواء
االسكندرون وض ّمه إىل تركيا ،حيث رفعت الحركة عديد العرائض إىل الجهات املعنية باألمر.
فضال عن ذلك ساهم بوعزة الجزائري مع صديقه عامد منح الصلح بتشكيل لجنة شعبية ملقاطعة
مؤسسات االنتداب الفرنيس يف لبنان ،و لضامن نجاحها و استمرارها شكلت لها لجان فرعية يف
معظم أحياء بريوت( .أنظر عمر زين ،من ذاكرة بريوت ص).121 .
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السالم بوع ّزة واالنفتاح عىل حركات ال ّتح ّرر يف املغرب العريب
عبد ّ

يوسع من دائرة نشاطه
بعد الحرب العامل ّية الثّانية ،وتحديدا منذ سنة  1945بدأ عبد السالم بوعزة ّ
ال ّنضايل ،فبعد أن كان مقترصا يف البداية عىل مقاومة االنتداب الفرنيس يف لبنان ،ودعم الثّورة
الفلسطينية ،أصبح منذ هذا التاريخ مهتماّ بقضايا التّحرير يف املغرب العريب حيث قام بتأسيس
(جمعية تحرير املغرب العريب يف لبنان) وتولىّ بنفسه رئاستها وإدارة شؤونها ،فيام أسندت إىل
الشّ يخ محمد العريب العزوزي ال ّرئاسة الفخرية ،وأمانة السرّ العامة إىل األستاذ أحمد بديع املغريب
املحريث ،وأمانة السرّ إىل األستاذ زهري السعداوي.
الساحة السورية ،مثل جمعية مجاهدي
وقد انضافت هذه الجمعية إىل جمعيات أخرى سبقتها يف ّ
شامل إفريقيا ،وجمعية مهاجري شامل إفريقيا ،وجمعية الدّ فاع عن إفريقيا العربية ،فضال عن
مكتب املغرب العريب الذي أعاد بعثه يف دمشق املناضل يوسف الروييس سنة 1946م.
لكن عبد السالم مل يُ ِر ْد لجمعيته أن تكون مج ّرد هيئة تصدر بيانات التّنديد ،وال ارتىض لنفسه أن
يكون التزامه بقضايا املغرب العريب رشفيّاً فقط .ففي إحدى رسائله إىل الشّ يخ اإلبراهيمي الذي
كانت تربطه به صداقة قوية ،كتب يقول ...“ :س ّيدي وأستاذي إذا كنا نرى من واجبنا أن نثني
عىل طالب اإلستقالل ،ونقوم بذلك يف املناسبات ،فكيف يكون واجبنا نحو الذين يبنون ذلك
السذاجة ،إذ مل ندرك الفرق بني من يطلب
االستقالل؟ ال شكّ أنّنا ننزل بكرامتنا وعقولنا إىل دَرك ّ
االستقالل ومن يبني االستقالل؟”.

عبد السالم بوعزة وعبد الكريم الخطايب
السالم إىل القاهرة ملقابلة عبد الكريم الخطايب حامال تجربته املتواضعة يف معارك
تو ّجه عبد ّ
االستقالل الوطني اللّبناين ،كام حمل معه مرشوع جمعيته ،ووضعها أمام األمري عبد الكريم ،واعترب
السالم واحدا من الشّ باب الذين
نفسه منذ ذلك اللّقاء واحدا من جنوده املخلصني ،وأصبح عبد ّ
أوالهم الخطايب ثقته الكاملة ،وعول عليهم كثريا يف تحقيق مرشوعه التّح ّرري عىل مستوى املرشق
والساحة اللّبنان ّية عىل وجه الخصوص.
العريب ّ
ومن مظاهر هذه الثّقة قيامه بإرسال رسالة إىل رئيس الجمهورية اللّبنانية الشّ يخ بشارة الخوري
السالم ،ومماّ جاء فيها:
يف األول من نيسان سنة  ،1948يوصيه خريا بعبد ّ
“حرضة صاحب الفخامة الشّ يخ بشارة خليل الخوري
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رئيس جمهورية لبنان املوقّر األفخم ح ِفظَهُ الله
فيسنا أن نرسل تح ّياتنا لشخص فخامتكم مع حاملِ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبَ ْعدُ  ،رُ ُّ
كاملِ ثقتنا رئيس جمعية تحرير املغرب العريب يف لبنان األستاذ عبد السالم بوع ّزة الجزائري،
كل محبة واحرتام ،وقد حدّ ثَنا عن مآثركم الكثرية والط ّيبة ،فوق ما
الذي يكُ ُّن لفخامتكم وللبنان َّ
هو معروف عنكم ومشهور لكم من مواقف فخر واعتزاز لقضايا العرب ،وعن تلطُّ ِفكُم وعط ِفكُم
عىل جمع ّيته الفَت َّية ،وعىل شخصه واملغاربة ،ما جعلنا نردّد آيات الشّ كر ،ونس ّجل الثّناء العاطر
لفخامتكم ولحكومتكم املوقّرة.
ورئيسها مبزيد من العطف وال ّتشجيع،
ولنا كبري األمل يف أنّ فخامتكم ستشملون هذه الجمعية
َ
السامية ستكون حافزاً إلبراز حيويّتها.
وأنّ رعايتكم ّ
وال َي َس ُعني إالّ أن أن ِّوه لفخامتكم مبا يقوم به رئيس الجمعية من نشاط مشكور يف خدمة قض ّية
الصعيد اللّبناين ،مماّ جعلنا نعتمد عليه يف جميع الشّ ؤون املتعلّقة بقضايانا
املغرب العريب عىل ّ
لدى فخامتكم”.

ويُؤكّد األمري عبد الكريم هذه الثّقة يف رسالة مامثلة إىل رئيس الوزراء اللّبناين رياض الصلح حيث
جاء فيها:
“حرضة األخ املجاهد العريب الكريم
دولة ال ّزعيم رياض بك الصلح املحرتم حفظه الله.
السالم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدُ  ،فقد تسل ُ
ّمت تحري َركم الكريم مع األستاذ عبد ّ
بوع ّزة الجزائري ،رئيس جمعية تحرير املغرب العريب يف لبنان .وإنّني أشكركم ألخ َّوتِكُم عطفكم
وصداقتكم ونضالكم عىل شخصه وعىل قض ّية املغرب ،ال أستغرب ذلك من مجاهد يف سبيل قضايا
كل قطر عريب من الشرّ ق
العرب منذ نعومة أظفاره ،ومل يزل يف طليعة العاملني املخلصني لتحرير ّ
إىل الغرب.
أهل
السالم أخباركم وتشجيعكم وعطفكم ،وهو كام ن َّوه ُتم بتحريركمٌ ،
وقد نقل لنا األستاذ عبد ّ
لكل ما تشملونه به من رعاية .أ ّما حديثه عن نضالكم للمغرب فلم يكن باليشء الجديد ،ألنّ
ِّ
َو ْج َهكم ليس غري ًبا يف املغرب ،فهو معروف بالدّ فاع عنه ،وكان له نصيب يف جهادكم املايض،
كذلك إن شاء الله يف املستقبل .وفّقنا الله وإيّاكم لتحرير املغرب العريب ور ْفعِ هذا الكابوس عن
إخوانكم ،فيكون لكم الفضل يف ال ّنتائج ،كام كان لكم يف األوائل.
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السالم يحمل إليكم مع تح ّياتنا ثق َتنا متأ ّملني أن متنحوه ثقتكم ،فقد اعتمدنا
وإنّ األستاذ عبد ّ
عليه يف جميع الشّ ؤون املتعلّقة بقضايانا عندكم”.
وعندما قام األمري عبد الكريم يف أوائل سنة  1948بتأسيس لجنة تحرير املغرب العريب ،رأى عبد
السالم يف هذه املبادرة بارقة أمل أخرى فكتب له رسالة يوم  29ديسمرب  1948جاء فيها:
السم ِّو األمري عبد الكريم الخطايب
“موالي
َ
َ
صاحب ُّ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعدُ  ،فإنَّ جمعي َة تحرير املغرب العريب يف لبنان ،إذ تح ّيي يف س ُم ّوكُم رمز ال ّنضال وعنوان الجهاد،
جمع ِ
شتات األقطار املغربية وتوحيدَ
لتب َته ُِل إىل الله ان يكْألَكم بعني رعايته ،ويحق َّق عىل أيديكم َ
كلمتها ،ح ّتى تتم ّتع بسيادتها الكاملة ،وتخف َُق فوق روابيها راياتها القومية.
موالي السمو امللَيك،
عندما أتيح يل رشف تأليف هذه الجمعية مع فئة كرمية من إخواين املجاهدين املخلصني ،كان
شخصكم الكريم خ َري حافز يل عىل االضطالع بهذه امله ّمة الشّ اقة ،فقلت يف نفيس :ها إن األسد
ُ
الصامت والعريب األمني بتطهري
قد عاد إىل عرينه ،و َمن هو أ ْوىل من موالي عبد الكريم املجاهد ّ
املغرب العريب من رسطان االستعامر الوبيل؟
ميي ًنا إنّنا مل نتاملك أنفسنا من البكاء فر ًحا وع ّزة حني تلقّينا من مكتب املغرب العريب يف القاهرة بيانكم
ٍ
مفعم بال ّرجاء:
الكريم ،بل ص ْي َحتكم الدّ اوية منادين أبناء املغرب العريب
بصوت عام ٍر باإلميان ٍ
وقلب ٍ
لقد دقّت ساعة العمل ،بل ساع ُة الجهاد ،ف ُه ّبوا يا أبنايئ معي عىل تحرير الجناح األيرس من دنيانا العربية.

إنّ جمعية تحرير املغرب العريب يف لبنان ،إذ تعت ُّز باالنضامم إىل لجنة تحرير املغرب العريب يف
لسم ِّوكُم العهدَ أن تكون أمين ًة ملبادئِكُم وف ّية ألهدافكم .إنّ العهد
القاهرة تحت لوائكم ،لتُجدِّ ُد ُ
كان مسؤوال”.
السالم بالتّأييد واملباركة بل ذهب أبعد من ذلك ،حيث ساهم يف وضع تص ّور شامل
ومل يكتف عبد ّ
للجنة ،متثّلت يف ورقة عمل ق ّدمها إىل األمري عبد الكريم يف  27مارس  ،1948ورأى فيها أ ّن قضيّة
املغرب العريب مت ّر مبرحلة تكوين جديدة ،وتحتاج إىل رشطني رئيسيني إلعادة بعثها من جديد:
الصف املغريب:
األ ّول -وحدة ّ
وصف عب ُد السالم ال ّن ً
كل
ضال يف ورقته التي ق ّدمها لألمري عبد الكريم بأنّه “كالبحر ي ّتسع للجميعّ ،
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حسب قُدرتِه ومعرفته ونشاطه” وش ّدد عىل رفع شعار وحدة الكلمة يف هذه املرحلة ،والعمل
بشتّى الوسائل ملنع الخروج عىل مبادئ هذه الوحدة وتج َّن َب التّشهري والحزبية املتط ّرفَة.
الثاين -الدّ عاية واإلعالم:
الساحتني
يف هذه املسألة ،يُثب ُِت عبد السالم أنّ ُه كان يقرأ ج ّي ًدا ُمعطيات الواقع وتط ّوراته ،يف ّ
العربية والعامليةُ ،مستو ِعبًا ما ل ِإلعالم وال ّدعاية من فعالية وتأثري .لهذا اقرتح نوعني من اإلعالم:
واحد مو ّجه إىل األقطار املغربية ،وآخ َر عرب ًّيا وعامل ًّيا.
كل قطر عريب جمعي ٌة مغربية مستقلّة ،تؤل ُّف
وتتجلىّ واقعيّتُه يف ال ّدعوة إىل أن تتولىّ الدعاي َة يف ّ
ِ
ليكتسبوا ثقة أحزاب
من أبناء املغرب العريب الذين يسكنون ذلك القطر ،عىل أن يكونوا محايدين
وأحب أن تض َّم الجمعية مواطنني كأعضاء رشف ،رشط أن يكونوا مستقلّني.
القُطر وقادته جمي ًعا،
َّ
وكان ينطلق ،يف هذا التّصور ،من تجربة جمعيته التي أنشأها يف لبنان ،حيث نجح يف تحويلها إىل
صوت يحظى بالعطف والتّأييد من معظم الفئات واألحزاب اللّبنانية ،مبا فيها األصوات املعارضة
للتّو ُّجهات العربية واملتعاطفة مع االحتالل الفرنيس للجزائر.
يشري عبد السالم لل ّداللة عىل ص ّحة رأيه ،إىل ما تشهده املنطقة العربية من تضا ُر ٍب يف املصالح بني
القوى الكربى (فرنسا وأمريكا وبريطانيا وروسيا) ،داعياً اللّجنة إىل االستفادة من هذا التّضارب،
مش ّددا يف الوقت نفسه عىل مبدأ الحياد وعدم الدخول طرفًا يف الصرّ اعات ال ّدولية ،ومحاول ِة
تستغل بها املالبسات
ّ
االستفادة من الجميع ،إذ يقول« :أرى أن تت َب َع اللّجن ُة سياس ًة دولي ًة،
كل دولة ،ومبلغ ق ّوتها
والظّروف الدّ ولية ،وال يتس ّنى لنا ذلك إالّ بجمع املعلومات عن ظروف ّ
أو ضَ ْع ِفها ،وسياس ِة رجاالتها وأحزابها وارتباطاتها الدّ ولية وعالقاتها الخارجية ،وما تهدف إليه
حق املعرفة ماه ّي َة مصالِحها
سياس ُتها العامة والخاصة يف البالد العربية والعامل .كام يجب أن
نعرف َّ
َ
خلق ال ّتزاحم بني هذه الدّ ولِ
عندنا ون ْو َعها ،وهل هي
نفسها التي للدّ ول األخرى ،بهدف ِ
ُ
املصالح ُ
يقل
السالح يف نظري ال ّ
واستغاللِه ملصلحتنا ،من دون ال ّتق ُّيد بالتزامات تيسء إلينا ،إذ أنّ هذا ّ
أهم ّي ًة عن سالح ال ّتح ّرر يف املعارك ،عىل أن تناط هذه األعامل برجال ُمخلِصني ،بإرشاف وتوجيه
من اللّجنة املركزية .ومن الضرّ وري أن نتظاهر باالختالف (كقوى مغربية) عند املباحثات معها،
وأن نكون يف الواقع متضامنني ومتفا ِه ِمني».
عبد السالم بوع ّزة مو ّحدا:
يف أواخر األربعينات قام عبد السالم بخطوة وحدوية مه ّمة متثّلت يف مسعاه لتوحيد جهود جمعيته
يف لبنان مع جهود جمعية الدّ فاع عن إفريقيا الشّ املية يف دمشق ،حيث أصبح يتنقّل باستمرار
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بني بريوت ودمشق ث ّم القاهرة ،حامال إليها ما استطاعت الجمعية أن يَجمعه من مساعدات لدعم
مكتب املغرب العريب يف القاهرة.
كام ات ّج َه رها ُن عبد السالم وجمعيته إىل ما ميكن أن تق ّدمه جامعة ال ّدول العربية من مساعدة،
وذلك من خالل عديد املذكرات التي كانت ترفعها الجمعية إىل مجلس الجامعة يف دورات انعقاده.
ففي أ ّول مذكّرة عىل سبيل املثال ،ناشدت الجمعيّة مجلس الجامعة العربيّة تعي َني ممثّل َني قنصلي َني
لألقطار املغربية وفتح مصارف يف الجزائر ومراكش وتونس.
كام مل تخ َْف عن عبد السالم خطور ُة “سياسة الفرنسة” التي كانت تتع ّرض لها أقطار املغرب
وخاصة القطر الجزائري ،لهذا كان من بني مطالب الجمعية امللِ َّحة أن تحتضن ُ
الدول العربي ُة
العريب،
ّ
واملؤسسات العاملة عىل
املستقلّة الطال َّب امل َغا ِربَة وتوفّ َر لهم التّعليم عىل حسابها ،وتساعد األفراد
ّ
مؤس ٍ
سات ثقافية يف مدنِه أُس َو ًة مبا تقوم به
إحياء اللّغة العربية ونَشرِْها يف املغرب العريب ،وإنشاء ّ
فرنسا يف هذه األقطار.
وحني عقد مجلس الجامعة العربية دورته يف بريوت ،كانت الجمعية العمومية لهيئة األمم املتّحدة
نت مذكّر ُة جمعية تحرير
عىل أعتاب عقد جلسة لتقرير مصري املستعمرات اإليطالية يف إفريقيا .فتض ّم ْ
املغرب العريب يف لبنان إىل األمني العام لجامعة ال ّدول العربية عبد الرحمن عزام باشا هذا ال ّنداء:
“آن األوانُ إلثارة قضية املغرب العريب يف هذه الدّ ورة التي تعقدها الجمعية العمومية لهيئة
األمم امل ّتحدة ،وذلك ملناسبة محاولة (الكبار) تصفي ًة املستعمرات اإليطالي ًة يف إفريقيا ،قبل أن
يوم أمام واقعٍ ،ال ِق َب َل لنا عىل دف ِعه أو تج ّن ِب أخطاره”.
يفوتنا القطار ،فنصبح نرى أنفُسنا ذات ٍ

َو َّس َعت جمعية تحرير املغرب العريب دائر َة نشاطها إليصال صوت أبناء املغرب العريب ،وما
كل جهة مسؤولة ،فات ّجهت
يتع ّرضون له من إرهاب وقمع عىل أيدي سلطات االحتالل الفرنيس ،إىل ّ
إىل البعثات ال ّدبلوماسية يف بريوت ،وال سيام التي متثّل ال ّدول الكربى ،وأرسلت إليها عديد ال ّرسائل
واملذكّرات لفضح املامرسات الفرنسية العنرصيّة...

ومن الالّفت أ ّن الجمعية أحاطت ّ
بأدق التّفاصيل عن تط ّور األوضاع يف الجزائر ومراكش وتونس،
وتعاملت مع ِ
أبسط األحداث مبثل تعا ُملِها مع أخطرها ،كام يتبينّ من هذه الربقية املو ّجهة يف 16
شباط  1948إىل إمام جامع باريس قدور بن غربيط ،وجاء فيها“ :جمعية تحرير املغرب العريب يف
لبنان ترى يف ظهوركم يف صورة واحدة مع الجرنال غوان ،عد ّو مراكش واملغرب ،أم ًرا يتناىف مع
لسمعتكم و ْحدكم يف العامل العريب”.
جوهر عملكم بوصفكم إما ًما للجامع ،ومسيئا ُ
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السالم يف ركاب معارك ال ّتحرير املغارب ّية
عبد ّ

مع انطالقة الثّورة املسلّحة يف الجزائر ،سنة  1954خشيت فرنسا أن يتو ّحد الكفاح املسلّح يف
البلدان الثالثة ،لذا سارعت إىل انتهاج سياسة املراوغة وراحت تقوم باملناورات إلخامد الثّورة التي
الصفوف ،وبدأت ذلك من تونس حني
أصبحت مشتعلة يف ّ
كل األقطار املغرب ّية عن طريق تفريق ّ
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية منديس فرانس يف  31متوز  1954عن رغبة حكومته يف إنهاء الحامية
الفرنسية عىل تونس واالعرتاف باستقاللها يف ال ّنطاق الفرنيس.
متسكت
ولكسب الوقت ،راحت فرنسا تطيل أَ َم َد املفاوضات ،التي استم ّرت تسعة أشهر تقريباًّ ،
خاللها مبرشوع ات ّفاقيّ ٍ
أي نوع من االستقالل الفعيل .وحدث َِت املفاجأة عندما
تونس َّ
ات ال ُ
متنح َ
رئيس الحزب ال ُح ّر ال ّدستوري التّونيس الحبيب بورقيبة،
رئيس الوزراء الفرنيس إدجار فور َ
استد َعى ُ
إىل باريس ،وألزمه بقبول العرض الفرنيس الستقالل تونس وبقائها يف الفلك الفرنيس.
وخاصة عندما انقلب بورقيبة عىل أمني عام حزبه صالح
الصدم ُة كبري ًة يف األقطار املغربية
ّ
وكانت ّ
بن يوسف الذي رفض هذه االت ّفاقيّة وقاد املعارضة ض ّدها .وتحت الضّ غط الفرنيس جرت محاول ُة
القبض عىل صالح بن يوسف ،الذي لجأ إىل الخارج ليقود منه حركة املعارضة ،يف الوقت الذي
وتصفي ِته ومنعه من التّواصل مع جييش التّحرير
رض ِب جيش ال ّتحرير ال ّتونيس ْ
بدأت فيه خطواتُ ْ
يف املغرب والجزائر.
ومل يغب بوع ّزة وجمعيته عن املعركة التي خاضها صالح بن يوسف حيال تو ّجهات بورقيبة يف
السالم كان ُّ
يشك يف
تصفية الثّورة املسلّحة التّونسية ومهادنة الفرنسيني .ومن الالّفت أ ّن عبد ّ
صدق نيّات بورقيبة منذ أوائل الخمسينات ،كام ّ
رسائل تبا َدلها مع مكتب املغرب
ُ
تدل عىل ذلك
العريب يف القاهرة ،وجاءت األحداث يف تونس لتؤكّد هذه الشّ كوك ،ولتدفع بن يوسف إىل محاولة
تطويق تراجعات بورقيبة ،عن طريق الحصول عىل دعم خارجي ملوقفه ال ّرافض لالت ّفاقيات .وكانت
الساحات ال ّرئيسية التي تو ّجه إليها ،للحصول عىل هذا ال ّدعم واملساندة.
الساحة اللّبنانية إحدى ّ
ّ
ففي صيف عام  1955كان لبنان يشهد حدثني :األ ّول عىل صعيد املجلس ال ّنيايب ،حيث كانت
اللّجنة الربملانية للشّ ؤون الخارجية يف برملانات سوريا ولبنان والعراق واألردن .والثاين عىل املستوى
الطّاليب ،إذ كانت االستعدادات تجري لعقد مؤمتر للطّلبة العرب يف بريوت.
السالم يوم  14أوت  ،1955يك يسعى لدى اللّجنة
األمر الذي جعل صالح بن يوسف يراسل عبد ّ
ال ّنيابيّة إلدراج املوقف يف تونس عىل جدول أعامل االجتامع ،وليك تَض َم َن له فُرصة الحديث أمام
املجتمعني .يقول يف ال ّرسالة“ :هي فُرصة جدُّ مفيدة ،لو أمتكّن من إسامع ِ
الحقيقي
تونس
صوت َ
ِّ
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ْفت أنظا َرهم إىل ما يب ّي ُت لتونسنا العربية من ن ّية ف َْصلِها عن
ألعضاء تلك اللّجان مجتمعني ،وأل ُ
األ ّمة العربية ،مبوجب االتّفاقيات األخرية ( )...فرجايئ أن ت ّتصل من اآلن برئيس اللّجنة الدّ اعية يف
بريوت ،وبوزير الخارجية حميد فرنجية ( )...ومن املمكن أن يُ َ
حاط هذا املسعى بال ِك ْتامن حتى
يوم االجتامع ،ويقوم بعرض طلبي الرئيس الدّ اعي ،ويدعم اقرتاحه مبا لَقيته من مساعدات يف
أثناء رحلتي يف آسيا”.
و قبل هذا التّاريخ كانت جمعية تحرير املغرب العريب يف لبنان قد أعلنت موقفها من هذه
االت ّفاقيات ،حني أصدرت بيانًا عارضت فيه هذه االتفاقيات واعتربتها رضبة قاصمة لوحدة ال ّنضال
يف املغرب العريب.
السالم بوعزة مؤ ّرخة يوم 13
السيد عبد ّ
السيد صالح بن يوسف عىل هذا البيان برسالة إىل ّ
وقد ر ّد ّ
متوز سنة  ،1955جاء فيها« :حمدً ا وصال ًة وسال ًما،
السالم بوع ّزة الجزائري حفظه الله ،وبَ ْعدُ ،
عزيزي الفاضل والوطني ّ
الصميم عبد ّ

ُيسعدُ ين أن أتقدَّ َم لكم بشكري الجزيل عىل تلبيتكم لطلبي الذي كلفت بتبليغه لكم أخَ الجميع
يوسف ال ّرويس ،وهو اإلبراق بألفي لرية لبنانية إىل الوطني األخ حسني الترّ ييك باألرجنتني ،حيث
يقوم بدعاية جدّ مفيدة لقض ّية مغربنا العريب ( )...بارك الله فيكم وجزاكم الله عن مغربنا
املُجاهد أو َف َر الجزاء.
أخي العزيز :ال زلت أتذكّ ُر حديثنا بال ّريجانت أوتيل ،حيث ك ّنا مجتمعني به وبأخينا يوسف
متسكا بعقيدتنا الوطنية العربية الخالصة من
الروييس .فاألحداث التي تجري بتونس ما زادتنا إالّ ّ
دنس فرنيس وغريب ،وإنيّ واثق من أنّنا سنخلّص بالدنا من الهاوية التي أ ْوقعنا فيها أولئك
كل ٍ
ّ
ييأس من رحمته إالّ القوم الكافرون».
الذين يئسوا من رحمة الله ،وال ُ

كام وضعت جمعي ُة تحرير املغرب العريب يف لبنان كامل طاقاتها لل ّدفاع عن القضية امل ّراكشية
السلطان محمد الخامس يف العرشين من آب (أوت)
السلطات الفرنسية بنفي ّ
وخاصة بعد قيام ّ
 ،1953حيث وقفت الجمعية إىل جانب محمد الخامس.
السالم أن يستفيد من املوقع
وقفت الجمعية إىل جانب محمد الخامس يف محنته ،واستطاع عبد ّ
املميَّز للبنا َن ِ
وصالتِه وصداقاته ،ليوظّفَها يف حملة إعالمية قويّة ،وبتضافُر الجهود العربية أمثرت
َ
إطالق رسا ِح مح ّمد الخامس وعودتَه إىل بالده.
هذه الحملة

السالم بوع ّزة الجزائري والثّورة الجزائريّة
عبد ّ
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السالم أ ّن الفرصة قد
عندما قامت الثّورة يف الجزائر يف األ ّول من نوفمرب سنة  ،1954رأى عبد ّ
كل يشء ،فك ّرس وقتَه وبيتَ ُه وطاقاتِه الفك ِريّة واملا ّديَة كلّها ،وشبكة عالقاته
سنحت له ليك يق ّدم َّ
ْ
بال ّرسميّني وال ّزعامء اللّبنانيّني ،لخدمة الثّورة التّحريريّة يف بلد آبائه وأجداده.

السالم أ ّول لقاء مع عدد من قادة الثّورة العاملني يف الخارج .وكانت البداية
ويف القاهرة كان لعبد ّ
َ
املسؤول عن
بوص ِفه
مع محمد خيض وأحمد بن بالّ أو “مزياين مسعود”( ،قُ ّدم إليه بهذا االسم)ْ ،
توسعت ال ّدائرة ملعظم قادة الثّورة.
إدارة الشّ ؤون الخارج ّية للثّورة .ث ّم ّ
ٍ
برحالت دوريّة
الساحة اللّبنانيةّ ،وأصبح يقوم
وتولىّ عب ُد السالم املهماّ ت املنوطة به ،فيام ّ
يخص ّ
إىل القاهرة ،ليك يلتقي مبسؤويل الثّورة وقادة حزبيَ االستقالل املراكيش والح ِّر الدّ ستوري التونيس.
وجمعت الهمو ُم املشترَ ك ُة بينه وبني بن بالّ ومحمد خَيضرَ وعالّل الفايس والحبيب بورقيبة وصالح
بن يوسف ويوسف الروييس وغريِهم من مناضيل املغرب العريب.
الساحة
السالم أن تتّجه الجهود إىل تفضيل العمل ال ّدعايئ (اإلعالمي) ،وال ّدبلومايس يف ّ
ورأى عبد ّ
اللّبنانية ،فو ّجه َدع َوت َه إىل هذه القيادات لزيارة بريوت .وخالل سنوات الثّورة فتح بيته لهم،
رش َف بنفسه عىل تنظيم هذه ال ّنشاطات؛ من ندوات
وجعله مق ًّرا ومنطلقًا لنشاطاتهم يف لبنان ،وأ َ
ومؤمترات صحافية ولقاءات شعبية ورسمية ،وتح ّول بيتُ ُه إىل مرك ٍز شب ِه دائم لألحزاب والحركات
املغربية كلِّها من دون استثناء حسب عديد الشّ هادات ،ومنها شهادة األستاذ عبد الحميد مهري
الذي كان عىل تواصل دائم معه أثناء رئاسته ملكتب جبهة ال ّتحرير الوطني يف دمشق ،فضال
عن شهادات العديد من الطّلبة املغاربة يف سوريا ولبنان ،أمثال محمد األخرض بلعيد والشرّ يف
سيسبان ومح ّمد مهري وغريهم.
يقول الكاتب واملناضل املغريب عبد الهادي بوطالب يف كتابه (ذكريات وشهادات ووجوه) ،عن عبد
السالم بوع ّزة ،ما ييل:
ّ
أي قطر عريب،
« ...مجاهد عريب كبري ،كان بيته يف بريوت مفتوحا ّ
لكل من حرض إىل لبنان قادما من ّ
كل ما متلكه يداه لضيافة الوافدين ،ولعقد اجتامعات وندوات
أو منتميا ،إىل اإلسالم ( )...يرصف ّ
يف بيته للتّعريف بقضايا الشّ عوب املستعبدة ،وهو ،وإن كان يحمل اسم «الجزائري» ألنّه أصال من
الجزائر .فقد كان مثال املواطن العريب الذي ال تح ُّد مواطنيه حدود جغرافية ( )...كان يحمل قل ًبا
كبريا يُ ِ
غذ ُق منه بفيض دافق من مشاعر التّقدير عىل من يلتقيهم يف بريوت ،أو يسمع بوفادتهم
عليها من ال ّزعامء وصفوة املفكّرين ،واملهاجرين من أوطانهم ،ويكرم وفادة الجميع .كان عطوفا
السياسية،
بشوشا بادي األريح ّية .استضافني مرا ًرا ،وفتح بيته ملحارضتني ألقيتهام يف قض ّية املغرب ّ
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دعا إليهام وأرشف عىل تنظيمهام.»...
وهناك شهادة أخرى للسفري محمد األخرض بلعيد قال فيها« :عرفته قبل أن أعرفه جسديّا ،سمعت
عنه الكثري .وعندما أرسلتني الحكومة الجزائرية املؤقّتة يف العام  1961إىل مكتب بريوت ،كان
الصوت املد ّوي للثّورة الجزائرية يف لبنان،
يف ذهني أنّني سألتقي جزائريًا اس ُمه عبد السالم ،هو ّ
بكل يش ٍء يف سبيل
كل ه ِّمه ،ويض ّحي ِّ
وتع ّرفت عليه ،ووجدتُه -كام قيل يل -ر ُجالً صارت الثّورة َّ
ثم يضيف:
دعم مسريتها» ّ

«مل ي ْح ِ
السالم إىل هذه ال ّرحلة الطّويلة من
دث األم ُر صدف ًة ،وال األقدا ُر هي التي قادت عبد ّ
ال ّنضال ،بل كان هذا خيا َره .وأحيانًا تحمل الخيارات الكثري من املرارات واليأس ألصحابها ،أ ّما هو
القلب
فقد كانت راحته يف رّ
الصاع ويف االندفاع إىل وسط تيار الحياة .لهذا مل يكن غريباً أن يتح ّول َ
مؤسسته التي كانت
ال ّنابض يف جمعيته .ومل ت ْث ِنه عن ذلك أعبا ُء املعيشة وال متطلّبات أعامل ّ
يف طفولة عه ِدها .فكان يسهر حتى ساعة متأخّرة من اللّيل ،يح ّرر بنفسه البيانات وال ّن ِ
داءات
واملذك ِ
الص ُحف.»...
ّرات التي تُص ِد ُرها الجمعية ،ويتابع توزي َعها عىل ُّ

بالسياسيّني والقيادات الحزبيّة اللبنانية توظيفا
السالم من توظيف شبكة عالقاته ّ
متكن السيّد عبد ّ
الساحة اللّبنان ّية الح ّرة منربا ً
ناجحا سمح للقيادات الجزائريّة ّ
خاصة واملغرب ّية عامة بأن تجعل من ّ
سياسيّا وإعالميّا قويّا لها.

كل هذا كان القادة املغاربة يصلون إىل لبنان بجوازات تحمل أسامء مستعارة ،ومبعرفة
وفضال عن ّ
السلطات ال ّرسميّة التي تستقبلهم بوضعهم ممثّلني لشعوبهم وقضاياهم التّح ّررية،
مسبقة من ّ
كل هذه األمور.
السالم دور يف ّ
وكان لعبد ّ
السالم مل يرتك
وانسياقا مع الشّ هادات الحيّة لبعض املناضلني املغاربة ميكن القول أيضا ا ّن عبد ّ
فرصة تتاح له لرشح قض ّية املغرب العريب والتّعريف بها إالّ انتهزها .وكانت املؤمترات العرب ّية
واإلسالميّة واحدة من هذه الفرص.

ففي مؤمتر العامل اإلسالمي عىل سبيل املثال ،املنعقد بكراتيش يف شهر فيفري سنة  ،1951ح ّول عبد
السالم غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه إىل مكتب إعالمي حقيقي ،وقام بالتّنسيق مع الوفد
ّ
الجزائري املشارك يف املؤمتر.
وفعل الشيّ ء نفسه يف املؤمتر اإلسالمي العام املنعقد يف ال ّدار البيضاء يف شهر ديسمرب سنة 1953
الصني وأندونيسيا وباكستان وإيران
الذي حرضته وفود من مختلف ال ّدول العرب ّية واإلسالم ّية من ّ
ككل.
السالم يف هذا املؤمتر لصالح القض ّية املغرب ّية ّ
وأفغانستان وأمريكا والبالد العربية ...ورافع عبد ّ

102

د .مصطفى نويرص

السالم الشّ يخ محمد البشري اإلبراهيمي وزعي َم حزب االستقالل
ويف أحد املؤمترات إلتقى عب ُد ّ
املراكيش عالّل الفايس ،حيث ساهم الثّالثة يف تقديم صورة متكاملة ملعاناة الشّ عب املغريب ،وعقدوا
مهم من
اللّقاءات عىل هامش جلسات املؤمتر .وكانت ال ّنتيجة أن احتل ِّت القضية املغربية حيّ ًزا اًّ
املناقشات واملداوالت ،كام حظيت بنصيب واف ٍر من املق ّررات ،حيث أوىص املؤمترون بان تعمل
الحكومات العربية واإلسالمية إلنقاذ األقطار املغربية ،وإثارة قضيّتها يف املحافل ال ّدولية وأمام
باي
األمم املتّحدة ،كام أكّدوا وقوفهم إىل جانب سلطان مراكش محمد بن يوسف ومحمد األمني ّ
تونس يف سعيهام إللغاء الحامية الفرنسية املفروضة عىل بلديهام...إلخ.
السنوية،
حب لنشاطه ،فدأب عىل حضور دوراتها ّ
أ ّما املؤمتراتُ العربية الشّ عبية فوفّرت ل ُه ميدانًا أ ْر َ
ونستشف ذلك من أرشيف ال ّرسائل التي كان يتلقّاها من
حيث تح َّول إىل عضو فاعلٍ يف بعضها،
ّ
لجنة االتّصال للمؤمتر الشّ عبي العريب ،التي كانت تتك ّون من شخص ّيات عرب ّية مرموقة أمثال:
أكرم الحوراين ،معروف الدّ واليبي ،فاخر الكيايل ،ظافر القاسمي ،كامل الجادرجي ،صديق شنشل،
سلامن ال ّنابليس ،محمد فؤاد جالل ،يوسف الروييس ،أحمد توفيق مدين ،وحميد فرنجية.

السالم بوع ّزة وأسابيع الثّورة الجزائر ّية
عبد ّ

بدأ الجزائري عملَه لتنظيم أسابيع نُرصة الجزائر منذ العام  ،1955وكان ه ّمه يف تلك الفرتة أن
ينأى بالقض ّية عن الصرّ اعات الحزبية اللّبنانية ،كام نلمس يف إحدى رسائله التي بعثها إىل مكتب
جبهة التّحرير يف القاهرة يف  ،1955 /08 /13ألنّه كان يأمل دعم الجميع ،لهذا اتّ َج َه إىل تأليف لجنة
منتقاة من ممثّلني حزبيني وهيئات وطنية ب ِِصف ِتهم الشّ خصية ،أطلق عليها اس َم “اللّجنة ال ّتحضريية
الصايغ ،إدمون نعيم ،محمد عيل بَ ْي ُهم ،نسيب املتني،
للدّ فاع عن املغرب العريب” ،وض َّمت :نجيب ّ
رمضان الونْد ،نجال كفوري ،نرصي املعلوف ،حبيبة شعبان َيكَنْ ،عبد الوهاب رفاعي ،عبد السالم
ج ّنون ،ورفيق نجا.
وكانت باكُور ُة أعامل هذه اللّجنة مؤمترا ً جامعاً وطن ّياً ات ُِّخذت فيه مجموع ُة من املق ّررات
والسالح لحركات املقاومة املسلّحة يف الجزائر
والتّوصيات ،من أه ّمها قرار تقديم املال وال َعتاد ّ
ومراكش وتونس ،وإقامة املهرجانات الشّ عبية ال ّدورية لل ّدعوة إىل نُصرْ ة قضايا املغرب العريب،
واالت ّصال باللّجان املامثلة يف األقطار العربية األخرى ،لتنسيق الجهود لصالح قضايا املغرب العريب.
وتح ّولت التّوصياتُ إىل برامج عمل بدأت اللّجنة بتنفيذها ،عرب املهرجانات وحمالت جمع التّربعات
بواسطة لجان مع ّينة شكّلت لهذه الغاية.
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السالم يف هذه الحمالت ،يك تع ّمم عىل كافّة املدن اللّبنانية ،وتطلّب األمر ليا ٍل طويلة
وانغمس عبد ّ
السهر املتواصل يف كتابة التّقارير وال ّنرشات والبيانات ،فعاىن يف تلك الفرتة من تدهو ٍر يف ص ّحته،
من ّ
لك ّن ذلك مل مينعه من متابعة نشاطه ،إذ قال يف رسال ٍة بعثها إىل مكتب الجبهة يف القاهرة« :ص ّحة
آمل أن أكتب إليكم مزيدً ا من ال ّتفاصيل مع بداية األعامل ،ألنّ طرابلس ستبدأ
الوطن قبل ص ّحتيُ ،
بجمع ال ّتربعات يوم اإلثنني يف  15آب  ،1955كذلك بريوت ( ،)...ولن نرتك عمالً ينفع املغرب
بإمكاننا القيام به ،وإن شاء الله ،بعد تنظيم األمور يف لبنان ،سنسعى ألن تتحمس بقية اللّجان».
ِ
خطت اللّجنة خطو ًة متق ّدمة يف عملها ،عندما تح ّولت إىل جمعية تعرتف بها
الستينات،
ويف أوائل ّ
ترخيص عملٍ يف  11ترشين األول من العام  ،1961تحت اسم “اللّجنة اللّبنانية
ال ّدولة التي أعطتها
َ
لنرصة الجزائر” ،غَايَتُها ،تقدي ُم املساعدات املمكنة لشعب الجزائر ودعمه مبختلف الوسائل املادية
الساحة العرب ّية عموما واللّبنانية عىل وجه الخصوص.
وال ّدعائية املرشوعة يف ّ
السالم بوع ّزة الجزائري ،جوزيف مغيزل،
وقد تشكّلت الهيئة اإلدارية يف بادئ األمر من :عبد ّ
السالم ،حسان طبارة ،شكيب جابر ،عباس خلف،
سهيل إدريس ،ث ّم أعيد تشكيلها لتض ّم عبد ّ
الدّ كتور محمد املجذوب ،سهيل إدريس ،جربان مجدالين ،فريد جربان.
السنة :األوىل شتوية تستم ّر طول شهر شباط ،ويجري خاللها
قامت الجمعية بإطالق حملتني يف ّ
ج ْم ُع التّ ّربعات ،والثانية حملة صيفية ،وهي عبارة عن أسبوع تقام فيه مهرجانات ال ّدعم ،وت ُ ْج َم ُع
التّ ّربعاتُ أيضاً.
شعبي لهذه الحمالت ،جمع عبد السالم حول اللّجنة أكرب عد ٍد من القيادات اللّبنانية
ولتوفري غطا ٍء
ّ
السياس ّية اللّبنان ّية ،فتشكّلت نتيجة ذلك لجنة عليا ألسابيع الجزائر شارك
من مختلف الحساس ّيات ّ
فيها أربعة وستّون شخصيّ ًة لبنانية كان منهم :سليامن فرنجية ،رينيه معوض ،أَلْ ْف ِر ْد نقّاش ،صائب
الصلح ،عبد الله
تقي الدّ ين ّ
سالم ،حسني العويني ،رشيد كرامي ،أمني الحافظ ،صربي حامدةّ ،
اليايف ،وال ّنواب :جان سكاف ،جعفر رشف الدّ ين ،الدّ كتور رفيق شاهني ،عبد العزيز شهاب ،عصام
صفي الدين ،نسيم مجدالين ،عزيز عون،
ح ّجار ،عيل ب ّزي ،كامل جنبالط ،معروف سعد ،محمد ّ
إدمون ربّاط ،إدمون نعيم ،إسكندر غربيل ،رياض طه ،زاهية سلامن ،سعيد فريحة ،غربيال ط َراد،
الدّ كتور محمد خالد ،محمد جميل كبي ،توفيق عساف ،فؤاد نجار ،الدكتور عبد املجيد الرافعي،
أنور الخطيب ،عفيف الطيبي ،هراتش سرتاكيان ،نظاريت غريبيان وغريهم.
كل حمل ٍة كان يجري تأسيس مكاتب تنفيذية يف معظم املدن اللّبنانية لترشف عىل
ومع بدء ِّ
مكتب مركزي يف بريوت ترشف عليه اللّجنة ،ويُصد ُر يوم ّياً نرش ًة توزَّع
العمليات ،وينسق فيام بينها
ٌ
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الصحف حامل ًة أسامء املت ّربعني واملبالغ التي دفعوها لحساب اللّجنة التي تُسلِّ ُمها إىل مكتب
عىل ّ
الحكومة الجزائرية املؤقّتة يف بريوت.
ِ
الحمالت العائدة لسنتي  1961و 1962يف بريوت ،أنّه كان يجري تقسيم العاصمة
وتوضح ملفّات
إىل شوار َع وأحيا ٍء لجمع التّ ّربعات الشّ عبية ،كام يت ُّم وضْ ُع الئح ٍة اسمية باملصارف والشرّ كات
كتاب تذكريٍ
واملؤسسات التّجارية والصناعية ورشكات الطّريان وال ّنقابات ،فيرُ َس ُل إىل ٍّ
كل منها ُ
املؤسسة أو الشرّ كة
كتاب آخ ُر ت ٌعلِن فيه اللّجنة عن تسلُّمها املبلغ ،وإدراج اسم ّ
ببدء الحملة ،ث ّم ٌ
تصد ُر الئحة سنوية تفصيلية بأسامء املت ّربعني
يف الالّئحة اليومية للمت ّربعني ،وعند انتهاء الحملة ْ
واملبالغ العامة .وكانت آخر الحمالت حملة األسبوع األ ّول من حزيران  - 1962أي بعد وقف
طلقت تحت شعار إعادة بناء الجزائر وتوفري ال ِكساء وال ِغذاء لنحو
إطالق ال ّنار يف الجزائر -وأُ ْ
 300ألف الجئ ،أجربتهم الحرب عىل اللّجوء إىل تونس واملغرب ،ومعظمهم من األطفال
وال ّنساء والشّ يوخ.
ّالب الجس َم الفاعل
وقد ات ّخذت اللّجنة من نادي متخ ّرجي املقاصد اإلسالمية مق ًّرا لها .وشكّل الط ُ
الصيفيّة لسنة  1961مدى ال ّنجاح الذي
ّوائح العائدة للحملة ّ
يف لجان الشّ وارع واألحياء .وتكشف الل ُ
حقّقته ،فقد بلغت حصيلة اليوم األ ّول فقط  22,811لرية ،أي أكرث من عرشة آالف دوالر ،األمر
الذي يوضّ ح مدى إلتصاق الشّ ارع اللّبناين بالقضيّة الجزائرية وإلتزامه بها.

كل لبنان تلك الثّق ُة التي منحتها إيّاها القيادات واألحزاب الوطنية
ومماّ ساعد اللّجنة يف الوصول إىل ّ
السالم بوعزة ،فأ ّدت دورها بأمانة
والسلطات ال ّرسمية والحكومة الجزائرية املؤقّتة للسيّد عبد ّ
ّ
(((()
وصدق .

ويف  24آذار  ،1962وزّعت جمعي ُة تحرير املغرب العريب يف لبنان بيانًا مبناسبة وقْف إطالق ال ّنار يف
حق لنا اعتبا ُر وقف إطالق ال ّنار يف الجزائر حتم ًّيا لل ّنضال الطّويل،
الجزائر ،جاء فيه« :وألن كان َّ
وحق اعتباره انتصا ًرا للعرب ،فإنّ عوامل االنتصار يجب أن تُس َتكْ َم َل حتى ِ
ف مثارهُ».
ّ
نقط َ

السالم بوع ّزة القومي العريب
عبد ّ

كان عبد السالم مؤمناً برضورة أن تبني الجزائ ُر ق ّوتها الذّات ّي َة يف شتّى أشكالها ،ليك تستطيع أن
رشقًا ومغ ِربًا،
تكون مستقلّ ًة فعل ًّيا ،ومتتلك ح ّرية القرار يف إطار التّكامل مع شقيقاتها العرب ّيات م ِ
السفارة الجزائرية يف بريوت آخر قرش كان يف ذ ّمتها.
 -1يف  11شباط (فرباير) سنة  1964سلّمت اللّجنة إىل ّ
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انطالقا من مبادئه القوميّة التي آمن بها منذ انخراطه يف ال ّنضال الوطني والقومي عرب حركة
الشّ باب العريب يف لبنان التي ساهم يف تأسيسها سنة  1936وهو يف ريعان شبابه.
كل ما تركه من أدبيّات ووثائق سياسية :يف مذكّرات
وباستطاعتنا أن نل ُم َس هذا التّو ُّج َه القومي يف ّ
ومسو ّدات رسائل وبيانات...
ويوم بدأت االنتقاداتُ تو ّج ُه إىل جامعة ال ّدول العربية ،كتب عبد السالم إىل أمينها العام يقول:
«إنّ العرب عىل اختالف أقطارهم وأوضاعهم ،ل َيعلّقون -عىل ال ّرغم من الزوابع والعواصف-
رصون عليه ،ليسوا يف نظرنا
أعظَم اآلمال عىل جامعتكم املباركة .وهم إذ يفعلون ذلك وي ّ
املؤسسة ال ّناشئة ليس مرج ُعها إىل الفكرة
مبخطئني ،ألنّ عوامل الفشل يف كثري من محاوالت هذه ّ
نفسها ،فالفكرة يف ذاتها رضوريّة ومقدّ سة ،ونعتقد أنّها ستعيش حتماً ألنّها حقيقة ثابتة .وألنّ
كل من
العرب أ ّم ٌة واحدة ،تج ُربهم رضور ُة األخ ّوة والحياة عىل ال ّتعاون والوحدة .ونعتقد أنّ َّ
يُض ِم ُر لهذا املولود أدىن سوء -من أهله أو من غري أهله -فسوف ال تُ ْفلِتُهُ يدُ ال ّتاريخ واألجيال.
اس يف أعامل الجامعة فشالً ،لن يخ ُرج عن سنن االجتامع التي عرفها ال ّتاريخُ
ّ
ثم إنّ ما ُيس ّميه ال ّن ُ
يف جميع العصور».
رص ال ّنهضة القومية ،شهد يف أواخر عمره انحسار امل َ ّد القومي .ومل
إ ّن عبد ّ
السالم الذي عاش ع َ
نفسه يف خانة املتشامئني من املستقبل ولو يو ًما واح ًدا ،حيث كان ير ّدد يف معظم مجالسه:
يص ِّن ْف َ
«نحن يف كبوة .والبدّ أن ننهض منها».
كل مقولة تشكّك يف األ ّمة العربية ،وقُ ْدرتِها ،عىل استعادة
وهو ال ّرد الجاهز الذي كان يواجه به ّ
مكانتها.
السالم بوعزة صبيحة يوم األحد  10فرباير (شباط) سن  1991وبكته بريوت ولبنان كلّه.
توفيّ عبد ّ
وأبّنه صديقه ورفيق دربه رئيس الوزراء اللّبناين ال ّدكتور سليم الحص بكلامت معبرّ ة جاء فيها:
لقصة نضال طويل .فقد
السالم الجزائري يف وجدان ّ
كل من عرفه عنوانا ّ
« ...سيبقى اسم عبد ّ
اقرتن اسمه ّ
ولصحبِه ،من أجل
بخط نضال وطني وقومي التزمه يف شبابه ،وبقي فخراً واعتزازاً له َ
ح ّرية العرب واستقاللهم متحدّ يا قوى االنتداب واالستعامر.
ناضل مع املناضلني لغري ما ٍ
غرض سيايس شخيص لذاته من أجل لبنان وسوريا وفلسطني والجزائر
والعروبة ،وكانت ذكريات نضاله تشحن حديثه بالحالوة واللّهفة ،وبقيت جذوة اندفاعه الوطني
والقومي ،لبنانيا وعرب ّيا ،تالزمه حتى ال ّنفس األخري.»...
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مالحظة :اعتمدنا يف هذه الورقة عىل:
السالم بوع ّزة الجزائري»،
 -كتاب «رحلة من غري زاد – سرية عبد ّ

السالم،
 -مذكّرات محمود ّ

 -عمر زين -من ذاكرة بريوت،

وشهادات أخرى.
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