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التركيةالغزووجحافل،الصليبيةالسفنوالوف،بغدادحريقرغمالسيادةمرضعنالحديثمضموناحددان،بدءذيبادىءيهمني

الجرحعلىل!لق13اررشنعمرةالدولتسلطوبقاء(!)الحلفاءوضيافةالموثرات"1":زاويةهيواحدةزاولمكأرون-الاستعماروهو-القومية

.النارفتسلطجراءمن-وقضيةكأعب-ارعروبكأبهاانطبعتالضيالمختلفة

صورفنصورةعنالايعبرلااليومالماثلةحقيقتهفيالاسضعماريكادالعروبةنهضةدونتحولالتيالاخرىوالعناصر"2)).طببهاالاسعم(ر

عصرمند،انبعثتالتيالحضارةهذه.الفرنسيةالحضارةاصضماقتمخضتالتي(لنض"ئحو"لك((13)0بهام!مارالاسىقيهـطاقيا!ودمن

الخبرةفعاليا.نهاشتىمعهاوتتطور،تتطورالانص*ىإزالولاالنهضة.بالذاتالبغيضوجودهمنجزءاضحتحهىالاورضعماريلقيد1هداعن

،!بالسوبرمان(لانسانتصنعاناستطاعتانفهي.التريرةوفعالياتها.القوميةبسيادتنايخل؟لذيالاس!نعمارهذامظاهرالىبالاضاقة"())

،عصابات،البشرمجموعمنجعلتانهاالا،والفكروروالش!ا!اطفةالبشريةبركبللحاقمن"بالمضخاصاكفيلةاا!عمليةوالطرق"5))

كانواد(.وارز؟قهماموالهمالامنينوسلبالقانونوخرقالتعدي،!م،1.اففلعمالمنحوالم!طورة

-كئنعبالعروبةبهاانطبعتالتيالمختلفةالموثراتنستعرضانالانلنا.

نقضدمانحدداننودفاننا،عليهاالاستعمارتسلطجراءمن-وقضيةمعوماسيهابفصولهاجاعتجديدةقصةالاستعمارقصةاحسبلا

اولا.المختلفةبملؤثراتوالسيطرة،الهئدوفتح.0امريركااكتشافتمرومالحديرثةالحضارةمطع

وحديثا،،قديماشأنهاهكذا.عزلةفيالشعوبتعينئىانممكناليم!رقدم..قديمةقصةهيبل.الصالحالرجاءراسباكتشافالبحارعلى

بعضهاجهودمن،دائماالاسننفادةالىتعمدهيبل.المستقبلوفي-يكمنفيالنطريةالناحيةمن-الاستعماربانتحدثناوهي،نفسها(لحياة

والاخر،الصحوناعدادفييعملالذياليابانيالعاملفهذا.بعضاوالقهرالتسلطوفي..وجديثاقددماالامملهاعملتالتي(لفنوحاتهذه

ابرارفيالكادحوالعربي،فيليبسمصابيحلنايصنعالذيالهولنديصنوفا،يزالولا.ناريخههبدايةمندالبشريةورث1؟لذي،انفضوحوحب

صفةيتخذالذيالتعميمطابعلهابسيطةنماذججميعاانهم،النفطولا،ومراسوعزيمةساميةبروحالانسانتكبدهما،والظلمالارهاقمن

مدىعلىالتعاونهذاوتطور،الشعوببينالتعاونعن،الدا"ئمالشمولقلتاذامغاليا؟كونولا.المعموربقاعاكثرفيالانحتىيتكبد!مايزال

ذخائرمنوذخرةالتطورنحودافعةقوةفانه،الفكريالنتاجاما.لايام3خلال،ارالإستعماصنولىمنذاقتقد-وقضيةكشعب-العروبة(ن

فلاالحضاراتاوصالفيالحياةدفءسمثالذيذلك،ا!يارغتوالمغولفالتتر.الضابىبخفياخرىقوميةتؤقهلمما،الماضيةالسنةالالف

الصناعة-الانتاجفروعماشتمأالحضاراتوخير.تتحجراوتتجمد.،الغربمنوالصليبيون،الشمالمنوالانراك،سقالنهمنجاكلو؟الذين

تجدعندئذ.الفكرنتاجمعجنبالىجنبا-والتجاريةوالزرايةلهسببتالتيتلك؟لعقدعقدةالعربيالشعباورثواانما،يمزالونولا

السليم-الانساهيونزوعهاالضطوريلعطائها-وجود!ايبررما؟لحضاراتالحياةفينظيرلهليهـمىمما،ال!يموانس!حاق،الروخوهزالالضعف

فبىاتسلميةالغلبةلها7،-ويكونوالناسالمجتمعحياةفيجذورهافضطأسل.قاطبة

.ءالردىواجتناببلاجودألاخذعلىالقا"لمةالمباراةمضماربيتاحتلواعندماوالصليبييئ..بغداداحرقعندماو3هولاانع

حضارةهذهبانالقوليصحالحضار(تلرفيالخلابالاطارهذاضمن...كلهالعرببمالوطنبفتوحالهمشملواعندماوالعثمانيين..المقعسى

وحتىالغابةانسانمنابتداء،متحضرمجموعوحضارة،مثاليانسانوالبستهم،لإلراكغل،العروبةعنخلعتالتيالاولىالعالميةوالحرب

تتطور،وهيشأنهايكنلمالحضاراتاكثرولكن.الحديثالعصرانسانقعةتحكي،كلهاوالحواث،كلهاالتطوراتهؤه،الحلفاءالسادةاغلال

وحيث،العملجانبالىالفكرفيهايزد!رالتيالحضاراتهذهشأن،المحترقةبغدادصورة،ذاكرتهافيتزالولا،العروبةعانتها(لتيالاهوال

ايضا.وخلقاخلقاالمجموعازدهارجانبالى،وخلقاخلقا،الفرديزدهر،العربيةالشواطيءتملأالسفنوالوف،دجلةفيتلقىالكتبوخزائن

علىألرغمكانت-خاصبوجهالغربيةوالحضارة-الحضاراتهذهاناذوالمدنالقرىابو؟ب،وقسوةبعنفتطرقكانتالتيالتربهبةوالجحافل

دعاماتعلىيقامشامخببناءاشبهكانتفانها،العامةالحيلأة(زهارمنوحتى..القاهرةالى..دروشقالىبغدادمن،العربيالشرقفي

دعاطئفعلىيقامشامحببناءاشبهكانتفانها،؟لعامة؟لحياةازدهارمنكثائرين،،الاولىالحربفيالعربواشتراك،العربيةوالجزيرة،المغرب

الانعتافىاناستطاعتوهي.مشيديهدؤوسعلىينهارماسرعان،رخوةالحربمنذالعربيةالقضيةوماسي..الحرببعدسنمارجزاءومجازاتهم

باتعيرالالسنةواطلافى،الاقطاعقصورودك،الوسطىالعصوراغلالمن(لمريروالجباةالقاسية،التطورمنالرهيبةالصورهذه،ا!نوصشالاولى

البحارمجاهيللارتيادالانئرعةوفتحوالمساواةو(لعدالة(لحريةعنالاسطورةتلك،الاسطورةحدحتىالبطولية..النضارنالملاحمهي

(لانساقوصقلها،والجيوشوالمبشرينوانخبراءالعلماءفيوالقارات-المتفائلة،الخطوبرغمالثابتة،؟لاعماقحتىبالحياةحوادثهاالمتفاعلة
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فدرشيءيضعفهالمكقضميةالعروبةولعل.الكيانمرهوبةوعزة،افضلبللتهةبربمونمااؤربوجعله-الجبارةالحضارةهدهوليد-الأوروبي

سمائهـافيتخفقالاجنبيةالاعلاموءتر(توالغزو...الحرباضعه،1ماحسه،ونضارةوخيالهوطموحهوعاطفنهفكرهفيسسها،الاولينالبونان

الخليج.الىالمحيظمنالصافيةالزرؤاءصعحراءفيدرةمنهجعلت،الصراعغريزةفيهايرقظتوقدانهاالا

الذاتفيتولدت،والاخرالانبين،المذابحواعادة،الغزوتوالميومعوالىافيوالىالحقوألى(لعدلالىالظطيقتلهاالميتلك،المجموع

للحماية،القويجانبالىالركونوعقدة،الغدمنالخوفعقدة،العربيةالملائكةانما،ملاك!اقبوالهرد،الحضارةهذهوباتت.الج!ال

معركةمعوعدتناحيل!نناوما،فاتقدالعروبةركببانالمريضوالايمانصياحءاىاستيقظواقد،الشياطينمنعصابة!لفون،اجتماعهمحالفي

عابرةاصواريخواوالهيروجينالدرةقنابلجانبالى،معروفةالبعثايطال!باذغورمن،الانجاهاتمختلفؤب!مشبرهمفاستأنفوا،اديرلكة

الدولمعتعقدال!نيالمعاهداتوهذه..الاصطئاعيةوالاقمار،القاراتمطلععندوبعيدهقرببهالشرقنحومتجهين،وهولندا،وفرنسعاوانكلترا

الدولجانبالىوالركونالغدكلئالخوفعقدةءلىدلالةنجبرهيالكبرىمنعليهاوماكلهاوالار(ضيكلهاالبحارهؤهانمعتقدين،الشمس

..الشيوعيالغزواولهاموهومة؟خطارمنالحمايةبفضيلةللشعورالقويةوطاعتهالخدمتهامسخرةهيانما،وارزاقخيىاتءنفيهاوماشعوب

وعقدة،الخوفعقدةعلىالعقدتقنصرولم.الثبيوعيالغزوواخرهارعيةعنالباحثالاسطوريبالالهأشبهحضارتهابفضلاوروبةواضحت

،اخرى(سماء،الحقرة(لقائمةالىاضيفتبل،بالنفسالثق!فقدان.وعشيابكرةبحمدهونجسبح..بهوتومن،تعبده

والسيادة؟لحريةفيالاساسيةحقوقهوعلىالشعبعلىمرانطبعضهاكلانهارتاذا،قدميهعاىالانسانلاخ!بهالانسانتقديرعاملقف4

العبيدمئاتبهشدطويلحبلطهرانينابينونشأ.الرأيءنوالتعبراغربربزةالان!انوصقلوابداعخلقفالحضارة.الاخرىالحضاريةالمعوافل

بيوطنهم..علىللاجحبيعوناوكانوا..(لحكمكراسيعلىتربعواالذين.السويالبشرسويةالى.وحسهبمداركهوالسمو،وتهذببهالاولى

،الرصاصنفداذاوالابعادوالنةي..تارةوالسجون،تارةبالرصاصايفتوحفيوعظمة،المعرفةومواكبوالاخؤاعاتوالغئون؟لطلم!ومتقفوقد

!إبلاحرارالسجونواكتظتالمقوماتهذهو)*ن،الراسخةالنهضةعلىرارزةكأدلةالمعل!يالكشفمضمار

حولنابلىونمدافعهدرتمنذونصفقرنبعدالعربانتهىانوكانبا!وحوتزويدهالانسانارشادالىتهدفانيجب،الالماعةالحضاربة

عنفضلا،العارمةالجزاثرثورة،كقضيةالعروبةتخوضانالى،(لاهراممناوقومهبني"ناكانسواء-الانسانانجبهتجاهمنهتجعللاالتي

الاؤطارواكثر،والمحمياتعمانفيالعروبةتخوضها.تحريربةثوراتعدةلمحيوتنتتمر،الغذ(ءجوفهافييحترق،تتحركمجردقطعة-عدينالالي

صفه.فيوففوؤد-الاستعماربينسجالالحربحيث،الاخرىالعربيةمنالخمسالحواسفتنطلق،فتيةحإرةدماء،والاوردةالشرايبن

المريحةحربهرونيهدفالذيالعربيالشعبوبين-والخونةالعبيداحدهما،طالرجناحاالحضارةانذلك.كلههؤابعدشيءولاعقالها

يريرونالذيناولئك،العبيدطغمةاثرهوفي..الاستعمارءطردالىهذههوانما،والاخر-كبرامصغر-4الييأويالذيالعثرعلىمفتوح

حمايةجز؟ء،لسادز،م!.هدية،العربيوالشعبالعربيالوطنيقدمواان.الاتجاهينهذينبدوننبيلةلحياةقوامولا.اجمعالعالمعلىمؤتوح

.والمغربراتالاساليببشتىالحكممنوتمكينهماياهمالسادةهولاءافراحهويشاركهويحترمهفيساعدهالمواطنزميلهالىالمواطن/يخظروكما

الثقافةبؤوربثفيوالالحاح..الضعففيالالحاحذلكحيالالاقلنحؤ!اوالاكثر،منهاالافقرنحو(لاغنىالاكل!تفعلكذلك،وهمومه

تصويرا،الوافعهذاوتصوير،ووافعهاالا"كأح-(ةرونمجردة،الحديرثةمدفوعة،المدنيةاوالرقيسلمفيخرةالمطمعوالمتحضرة..روت!اعلما

الامراضلهذهالناجعالدواءووصف،وامراضهعللهارراسة،صادفا:كمجموعالانسانهويكونانيجبكفردالانسانلان.ساميةباهداف

يقودون،المثقفينمنجمهرة،الحديثةالثقافةهذهانجبتحتى،والعللحيمضمونلبناءالحضارةهذهاشنض!امهوالىالحضارةالىزظرتهؤي

اتجاهاتفي،طولولالهمحوللاوالذين،البسطاءالسذجبعضخلفهمء.فاضلة(نسازي!ةلص؟

واؤامةالغربنصوتنحرانيجبالعروبةانيومنبعضهممختللفةبعد.0كقضيةوبالعروبة..كشعببالعرب..اوروبافعلتفماذا

..وثصركات..واحزاب..ديمقرامة،المغربيالنمطءلىعربيمجتمع؟ا!كلههدا

تدعواخرىوفئة.المواطنينبينالفرصوتكافو..صرةوصحافةشبهالعربي؟لانسانمنتجعلانحضارتهاحاولت.الكيرفعلتانها

وبالانحاد،كلمنقذرالمتبوعيةدللأييان،ا!ثمرقنحوخجهلانالعروبةولكنها.القديسينمرتبةالىوحسهبعواطفهوالرقي،ببثقيفه،اله

والحضارة...محل!ورالعارمبانلذلكمدعينكنصير،السوقياتيال!الفكريةالعزلةهذهوما.منهنبتالذيشعبهمجموععنعزلته

(ليوموهتاك،التطوربركباللحاقعنللعروبةمعدىولا..ككلتتطورلتلكالمصدىرجعسوى،العربيشعبنامنالمثقفالجمهور)جياها

عالمهو،قجرهيشر!جديدوعالم،الرأسماليةعالمم!وينهارقديمعالموبيئتهواقعهعنالانسانعزلبامكانتومنالتيالحضاريةالاسايب

العروبةالىتدعواحزاباروادهاانتتأ،ثالثةفئةوهناك.الاث؟راكية*بتساممنوالمز،ب،التحضرمنوالمزيدالعلممنبالمز،ب،شعبهوقضايا

العووبةالىتمسثوالتيالاحز(بهذهوللأن،وال!ربالىشرقعنرمعزل،الجماعةروحالمثقفالانسانهذاميواما.نت.تيل3الكلحفلاتفي

ربطالىيدعونالذين؟ولئكتكتسحانالىواؤعفيتتطيعلا،الصرفة،بعامةالثقافةومحىالمثقفينتفيروعاد.المفردةالبقاءغريزةؤيهوبعثت

وكذلك..بالشرقربطهاالىإلمعونالذ/ناولئكاو..رالطربالعروبةوهـط،(لميهاينتميالتيالامةلكرامةفهرمع،الفردامةلميتعزيزا

هذينضدللئضالحيةمادة،العربيللشمعبتقدمانتضطبيعلااثحضرينغبرالصشرلاعداموفحتسجيلمعالانسانيالسمولصفحات

.بالذ(تالمتطرفينالانجاهين!ريرعلىمضياؤدونصفؤرنكانواذا.مثروءةليمستبروسادل

انصارالانفسهمييسرونالحلفا*كان،القياديةالفوضىهدهمثلتجاهالمصعليبيةالحملةعلى،ونيفقرونسبعةاوالاهرامحولنابليونمدإفع

فيلهميتيسرانفيهالمنئ!كوكءنكانوانءالميتبنحربينةيالعربمنتزاللاوالسفن..تهدرتزاللانابليونمدافعفان،المقسىبيتءلى

نهايةوحنى..القرنهذامطلعمنذلهمينتيسرمامثل،مقبلةحربايةحياةنحوتطورناوعرقلةالناشئةقوميننالتديرجديدمنالسمومتحمل
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لاحيانناتكمادالذيالوقتفي..اودوبافييعيش،قطيتراجعحو!نانرىد"ناما،نجزماننس!تطيعلأكناوان،الثانينةالمعالمبةالحرب

وبحماسة،جديدمنالخضمهذافي(نسقنااننابل..شيئافيهتساوىاجنثيةوجيوشا..تمهدومطارات..تشاددواعد،العربيةالارضظى

الاكتسابوكان،المميتةالطريقهذهفيفرادىننساقكناانبعداذخمسىرومكلللاسحم،رتصليرجعيةوح!مات..تنتظروتعسكر

حدالىناجحةمحاولاتوسطنعينئىاليوماضحينا،ايضافردياالمبانرما،والجاهالأللثيطانارضاء،وقوهـالااق!ابحعمقىوتكفر..مرات

الغربي،الاستعمارنطاقفيالمعربيالعالممنكيبرجزءلادخالتبنل،ماإ!بالالحادوأوصاها..بالكفرالاستعمار(مرها.

علأنقعلىالقىوقد،الحضارةعنالدفاعوواجبالمصبروحدةباسم

يعانييزاللاالعربيوالفردكلهلكذيجوي.()!!اجمع(لمالمفيالاحراروامة.طقاملكلروفبىلاالذيبالملحاشبه،الاممحياةفيالمنطور

الضمنيللاحتقاريتعرضوكذلك،الاوروبيالفردتجاه(لنقصمرممبذللى.مخنلفةمئازعيئخذقدوافتطور.محالةلاتموتامة،تتطورلا

والعوبكقضيةالعروبةيئتظرمصرايادريولا.ي!حي!نبعضفيمئهذات!بانما،تطورهمادةال!رجممااثمبمنهـايست!التيالمشاربان

الغربيةوالحضارة-الغربيالمعالممعبرفعواانحاولوااذاكعباررظامو!طايوورةمعينئتهوسادلالث!عببهايوفراتي.بالكيفيةصلة-.

التيوالمزاحمةالمتطورريح5تجا،النهايةحتىالصمودراية-بالذاتقي؟لتياراترحاموسطي!بالذيالجديدا!واءاهدالمهييسرال!ي

4افاعماقهفيالعربييشعراندون،الشرفيالمع!كرمنعيهات!بذللى.التطورتاراتمنجد،بىبفبارنذيرافيهاماكلاضحيحاة

وفكريااقتصاد.با،الداخلةيمستعبدفهو.ا!و!ةوكآمل..حرمورمنالنعبذاكزةخلتاذابالملاحظةمتصلالاسص!اسفيالتطوران

معبندقيةفهيعطيالذيالوقتفيسياسيمامستبعدالخمارجوفيالملاحظةكانتادالمباتتر1بلاكتسابالملاحظةتقحوىوقد.ةالمقروالعلم

بمزيدمطالبينتطاهرواانقومهبئيالاحبنبعضفيبهـاليقتلدجبرتهالشعب1وتطور.ميممشر!ومستقبل،مائلحاصربينتتورعارتستطيع

العربيالفرديحملوقد.يهالعروبيا!مدفىمنوبمزيد،ادطورمنالى!طرمناررطورو!ؤأوتا!جز!ةعو؟كلعنإلنظربغضى-العربي

يسخرونههـولئد.الذينمستدمريهاعداءضد،يومذاتالبند!قهـزهيقعدمعكولةبصورةنجنمماواحيانا.،عفويةبصورةيخغانما-أخر

يعرهـمنهالمالتيتلك،الحضارةعن؟لدفاعفيانحراضهملخدمةالتطورفيالراغبالف!عبهذايتطلعفلاكا.استعماريةمصالحخدمةمنها

ناهب.خاصبوجهسمومهاعلىاوالغربيةالحضارةقشورعلىالا
شعبهابناءيعتعاطاهاالتيالقاتلةوسمومها،وطنهمي(لكالحوجههاسوى

الاقليةتحكمالىبلاضافة،احرحيناامرهممنيقظةوفي،حيناغفلةفيلانه-رولحهفيادخلكما-الغربيةآلحضارةعلىالاطلاعيدحميشابا

في،العبيدمنوزمرة،الفقؤاءجمهرةفيوالثروة،؟لاكثريةفيالعددية-لاحةاو،بباريسرمونمارترفي،ولياليهايامه(كثروأمضى،اوروبازار

مبجلونوحهـاماحياناسادةوهم-بالذاتالعبيدهؤلاء.الاحرارملاييناستقرنيو!ركزاداذاحتى-،منعطفانهابهتزخرومالنعنفبىالثيكادللي

الحياةبمباهجالتنعمسوىالغربيةالحضارةمنيعرفوالم-اخرىاحبانا..بلاد!ميببشونفي(لاقوياءكيفهؤلاءنرىانولكنالخامسإ!الشارعفي

واقداحسفافةوتلفونوراديوكهربائيةومراوحوغسالةبراد:بيوتهمداخل؟لث!عبيئظمكف.وابآت،!بوماحقوقههيماالعامليحيأكيف

لمكانوااذانقطعاندون..والارواحالقلوبفيالويسكيمفعولتزيديتحملهاألمحبالمسؤوليات!طوما..بحقوقهالمطالبةعلىويصرشؤونه

البيكادللي،ساحةومنعطفات،مونمارترمقاهيفيالحضارةنجمناهجينعمواانعكستاذ؟حتى..لهمالممنوحةالامت!يازاتتجاهوألاعمالالمالرجال

!أالخامسالشارعكيالحرالزصاموففيلةموقانفسهوجد..بحقالتطوريريدانسانخيالفيالصورهذهكل.

.3المجتمعوواقعالحياةواقععنممعزلةجمعيةفيللانخراطعنهرغما

شملت،فيما،العربيالعالمالىانتقلتالتيالغربيةالحضارةشملتثبنفسهيقسراندون،والمجتمعالحياةعنالمنعزلةثقافتهابسبب

فينتخذهالذيالشكلهذا.بلادهفيالغربيحياهاالتيالطريقة،بمدينتهالمجيطالديفالى،دبرمذ(تمدينتهيغادرلان،كانسان،مثقف

مضمونه.يفتقردامماالافادةعنصرمنيخلو،لديناللحكماساسا،القمةبغض-الغربيةوالحضارةإ!تشريعهيرىاندونحمودابيمحراثيرى

لاومنبهاتت1بموثراكلعربيةالشخصيةجوهرالحضارةهذهتربطاذ-مصدرهـطجنسيةمنتجريدهاشرطمفيدةاشياءمنفيهاعماالنظر

بعوامل،مدفوعة،كشعبالعرباو،كقضيةالعروبةواقع؟لىتمت(لشرقفشيتتحرك؟لتيالدمىخيوطربطتاستعماريةإجوبةتعتبر

..الرفاهالاستمر(رفي(لىالى!ادفةومضامينهااشهـالهاادامةمنها،عديدةالعواصممنوغرهاونهويورروباريسلندنفيالاصيلةبمراكزهااليربي

العربيةشخصيتناومقومات،العربيةقضاياناحسابعلى..والسيطرةعاشلوتمنى،ر(فهةبحياةحلماذاالعربيالمواطنواضحى-الكبمة

.البناءةالاصيلةعزواذا..الكبرةالعواصممنغيرها؟ونيوبوركاولندن؟و.باريسفي

المقلوبة؟لمفاهيمهذءتولدهوما،المفاهيمفيانقلابا،نحمتد،واليوم،قوي،مرفهسعبوعنصادقينشرفاءقومعنالطيبالمثالاتيانعليه

عنالحضارةصرفتنافقد.الصاعدة(لعربيةالاجياللروحيةمثيطاتمناماشه،اما،وطنهاما.الاميركاناوالروساوالالماناوالانجليزذكر

الاصيلخلقهوسمتفضائلهومعدن-الانسانوهو-الحياةجوهرتشدهاذقومهمعبضيهويجياهاالتيالجياةحيالهذهواجبهتاريخه،اما

البطلالوليدبنفخالد.والقشور؟لمظاهرالعنايةالى،لحر1وتمرفهلمحبطامحاومخبولكلألايتطلبهالاوجائبفهذه،الاواصرمئاتاليهم

وطارق.بالسيفويقلاللالحصانظهرعلىيحارب3دماشيئاليس.اغنياءلانهمفقراءواننا.قويغيرنالانضعفاءاننايعتقددامماخيال

بالذرةالمسرةالسفنمنخلاقداسطولهدأمماشيئاليسزيادابننموتونحن،الحياةويوآصلونيحيونوانهم.متعلمونلانهمجهلةوانتا

حفلاتتجاهشيئاليسالعربيوالسمر.القاراتعابرةوالصواريخالجباةولكن..لهمالدنياالحياةهذهوان.جببدمنالموتنعيدثم

الشعبيبالزييز(لىونلاالذيناولئكحتى.الصاخبةرولاندالروكإ!وحدنارئامضمونةالثائية

.(لايامهذهفيالبنطالدخلوامنبعضمنبالاحتقاريلاحقونبرحواماإلحضاري(لاكتسابحد:الجدهذاعندتقفلمالفوضىانعلى

اللسانفيتدورولكنة،فخمةوسياراتضخمةبنايات:الحضارةوباتتانيمكنلاقويسعيدلعالمنفوسناقيالامثولةوضعوحد..الحر
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وكسائلعلىوالزراعةوالصناعةالم!تجادةوتمقتصر،الدينيةالكتببعضضد،القصورودسافس،،-وجاهاثروةتملأأنيجبومعدة،اللبانمع

وعندما..البدائيةا!حضارةلشوءاولىنماذجلعلهابل،قديمةفيالخاصةوسيلتنالناتكوناناما.ذلكبعدشيءولا،القصور

وتحكمه،وتو!هتقوده،خشبمنسيوفعلىالشعبسلاحيظهتصرعرباتوعوبلالرصاصوازبرالمحركاتهديرمنمجردةالحياةفهم

المدارسوتحول.،مستشفىومن..مدرسةمنكلهالبلديخلووعندمامناضلاالحياةهذهيحياالذيالانسان5تجانظرةلنايكوناناما،المترو

-بسببنقففاننا،سجونالىوالمستشفيات،قصبورالىفيهكانتالتي،فيهاوبالمصدارة،(لحياةبهدهجدارتهعنمبرهنا،وجودهعنذائدا

والافكارالعقوليغلاستعمار:الاستعمارانواعاعلىحيال-كالهذلكالوليدبنخالدفنذكر،بهنعتزخالدنبراسمافبينافيلنايكوناناما

المعزولالجزءهذافيالعروبةحهالواجبهالتؤديتنطلقفلا،والنفوسالدينوصلاح،شكسبيرلا،والمعري،كانتلاوالغزالي،نابليونلا

الىيروديالاستعمارمنالخوففيالتفريطانذلك.كافةالمعالم-عننحصلاندون،ونعيدبهنحلمالذيالخيالمنفهذا...فريدريكلا-

جديد،هواءبلاتعاشبحيث،هكذاالحياةاتكونوالامملانل.استعمار-.مزيدعلى

الا-منهتبرهلاالذيبالعقم(لشعوبلتصاب،جذيدةتجربةوبلاالعريضةالنو؟فذفتحضدولاالاكتسابضدولاالعقافةضدلسنااننا

المصامتة.الضخيةهيتبهوناجيالعدةبمرور،المجردةبالحقيقةنؤمنلاننا...ث!بهامنمجردة؟لحضاراتلتدخل

اصيبتقد،بالكئير،الغازيالاستعمارمناصيبتوقد،والعروبة.!ر!لمالعلمبطلبونومن،كلهبوجودنا،وجودهاعنوندافع،ونحترمها

ا!سلطانوفوضىالقياراتفوضىمنداخلهامنالمنبعتالاستحمارمنايضااررهـبيون(ن،فحسببثيابهاتدخلالحضاراتيغالامريكوناناما

.لتنهارمعهاالرمالعلىتنهارالقصورإلمثمبيدةفلابينهافيماوتآزرهذهالمق!باداتخاصةمن،مجردابعينهلانسان-التعصبتعرفانلاوالمعرفةوالعلمس

.الىمصغيةغببر،والمتعاويذبالادعية،الملايينتحكمالتيالفارغةالرووسىصالوقوفيكونوان،تلكاوالحضارةهؤهلابناء،التعصب!ا

محطا،السمراءوالجباهالنبيلةالنفوسمنجاعلة،!ودةاونعجةالمبمروهوالثقافةمنالغايةهو،لمهاوالتعصب،العبقريهذ؟!ائل

.الاوطانعنوالابعادوالنفيواتشريدالعذابانواعلاقساننانؤمنلاظ،سهنقبللاوما،نحاربهمافهذا،مواردهالنهلالوجد

بهتحفلالؤيالشذوذعندائمايلهئالا،السليمالمنطقانعلىوذاكالحافرهذاهبىعلىمستقبلهولهه،وحاضتاريخهلىنئعب

للشعب،العربيةللقوميةعدو،الخارجيالاستعمارانفكما.القاعدةو؟!اظت..كلهاالحضاراتمنالاكتسابعننقفاندون.(لماضي

الخارجيكالاستعماراعتبارهينبغيالداخليالاستعمارفكذلك-،المربي.وحودفسبرراتفنفقد،شخصننناجوهر،بذلكنفقدفلا،كلها

منالملايبنتعطيلتجاه،خطرااكثرتغدوالجريمةانبل.بسواءسواء2هـرو،ا!قرنوو!مطلعورر،لهتعرضوافيماالعربتعرضولقد

الحقيقيبالاستعمادابتلوالمنونصبراملاذاتكونفلا،العرليالشع!ادناء.......

،...لحمىننيجه،قبورهامنحضاراتلبعث،بخاصهالاولىالعامهالمحرب

رجىمنشكوتزاللاعربيةارضوكل،وعمانوالجزائرفلسطينفي-اذا.ار!الممنالبقعةهذءفيالتاريخالانسانحضار؟تعنالبحث

الناصمن.

...العربيالمغربواذا.آشوريوالعراقنجينيقيولبنان.فرعونيةمصر

ءا0.1بعصهوبربري-الجزائربفرنسةاليوميدعيكما-بعضهفرنسي،كله
ليل.سر،الاول:مظهرينمييتجلىالعربيالعالمميالاستعمار؟ن

العرجمه،العالمعلىالاستعماريةالدولتفرضهاالتيالاحلاف،وا!انيهذهوقيصلت.بهايكبوااندونالعربيةينطقونفاسلامتبقىوما

..الحكملمجمابقائهاأمدمنتزيد؟رأملةالاحنلافهدهتقبلالتيوالرجعيةبهاقيدتاذ؟السلسلةتتأصلكما،حدود(اسميتالتيالخطوط

الداخلي.للاستعماركمظهرشيءكلفيالرجعيةوا!قاءنظرات،خارجهاواظم..وحكوماتدولاداخلهافي.اقاممما،الاقدام

المرءيمؤرهاانيمكنالتيالاخطاركلالحقالةفي!لقسرا!لبينوفيماالعربيةالاقطالرهذهضدالاستعماريوججهاوالاستيلاءالطمع

عالمئاوسطالاستعمارخلقه؟لمذي؟لكيانهذافييدققإنيريدعندمايئها،ق!ماالعرجمبالما"شزعتالتيالاستعماريةالدولبعضا.واذابعضها

اقنمادية.فهـرةهيمابقدردينةنزعة!تاسرا!لان.ارعربيفلا،الحدودهذهلتؤصلجاهدةتسعى،والشركاتالجيوشفيممثلة

فيالمنطقةدولبكافةمحدقخطرميمابقصرللعدواناد؟ةويستبهاىواذا،تسعى!بفاذا،المحنطة(لحضاراتتلكوتقيم،تنهار

يتأدبلممنبهايؤثبونالاحلافجماعةيدفيطيعةاداةوهي.آنكل؟لعالميةالحرباتتاذاحتى،وعلانيةسرا،والمددالتشجيعمنهاتلقى

العربيالشعبتطويعمعركهفيقر؟دهمنمجرداسيفاويسهرونها،بعدمسوقانهالعربيالعالمتبين،(لشرعلىمنتمرامنهاالعالموخرجالثانية

امبراطورياتببعثتحلمتزاللاالتيوالدولى،النهارةالحضارةلخدىةالرقبة،والقيدمنجزءاالنيرفسيكون،القيودهذهينزعلم(نحتفهالى

القرنفي،الاولىالاقتصادية؟لامبراطوريةوتوطتد،الو!طىادقرونتماثيلتشبهالتيالحضاراتهذهيقرانفحاول.الاقداممنجزءا

و(لفضةالذ!بومناجمالشركاتواسهماوللامبراطورية:ا!عشرينالاستعمارنار:نارينبينالعروبةوبلالت..الروحمنالخاليةالشموع

غلىالاستيلاءالىالهادفةبرامجهافيالعبيدطلأسبنوتسخر،البرولوابارعصارتهـ4والاستعمار-الغربيةبالحضارةآمنواالذينونار..وزبانيته

العربي.الشرىفيالامبراطوريةهذهممثلةوباسرائيل،اجمعالعالم،الشعبهذا-.وبتابىبخبشعبهملهمصلةكلوآنكروا،وقيمها-الحتمية

لاجيءمليونتتعدىلاالانحتىاسر؟ئيلاقامةضحاياكانتواذامتطلبةنارها،اليوم.بتأبجالتيالبضالية؟لمعركهساحةمنفافهـزموا

ترصدهوماوادزاقهماملاكهمقيمة،اللراتمنالملايينالوفعدا،مشرد.أدبيآوماديعونكل،جميعامنا

الخطرفان،عليها؟سرائيللمعدواناحتساباالتسلحعلىالعربيةالدولايضا.الد(خلمنينبع؟نهبل.فحمسبالخارجمنيأتيلاوالاستعمار

سولى.اخرىثغراتفانالثغرةهذهتسدلموا؟ا،بدايننهفييزاللاحياةتتفتحلماذا،عربيقطرايوسيادةبتحررنقنعاننستطيعلالاننا

التسلحمعالداخلفيالاصلاحمثلشيءالثغرةهذءيسدولا،تقنجمنبالمزيدلملاكتسابشعبهدوجهولم،نطاقاوسععلىفيهانتعب

هالتهوقد-اليومالاشنعمارهووها.الخارجفبىللحربوالاستعدادتقتصروعندما.المعموراطرافاربعةمنريحهاتهبالتيالتطورالسباب

وكذلك،؟لانتفاضةهذهجماحلكبحجاهدايسعى-النكبةبعدالانتفاضةقراءةعلىالثقافةو.نقتعر،والجمالىوالبغالالحيمعلىالمواصلاتوسائط
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الحصبأبانوالغلبةالفحفكباحلامهوراءانساقانهحتى.الاخرى،الشيوعيالخطربحجةاحلافهفيالعربيةالدولمنووداكبرلادخال

،المشرقفيوحليفتها-استعماريةدولةايضاوهي-المانيافحارب،الاولىفلسطينوفي،احمياتاوفيعمانفي،في")جاربئايزاللاال!يالوقتفي

الاستعما!ونشجيع،المعنصريةءلىتقوملانهااستعمابىبة(يضاوهي...احلاقهفيجميعاانحرطنااداصالناستخدوفكيف،الجزائروفي

وهيكلنفودهاعلىلتبقىرالقوةومدهاالرجعيةاحياءفيالممثل(لداخلنيثورةانتهصارفياملايبقى؟الادلبنعبيدهرون.نفر،امرنارماموتسلم

بوحي-اسر(ئيلولادةاسبابهاءنوكان-الاولىفالحرب.المنداغيبقائهاوتحررمنهاالعصاراتطردبعرد؟إرهمالىاللاجئببنعودةوفيالجزائر

التيالغربيةالحضارةتخبطمطاهرمنمظهراكادتانما-بلفوروعدالمتجليةالمذاهبتياراتمنالعروبةوتخلص،النئقيلالنيرربقةمنالعرب

قكريا.او،روحيااواقتصاديااكان،الاختناقمعانيباوسعالميومتختنقؤأوقمناوماارضمنتحتظماعالىنىلممقد،انتحلاءلصمنغدوانناام؟ايوم

الداخليةاحربكا،بقائهاوسائلمنوسيلةالحربتعتبرحضارةانذلد؟نسلملاوؤدسماءمن

!ل،العالمبقيمةضدالخارجيةوالحرب-الحضارةهذهممثليبين-ذلك.كذلمكالحقيقةفيوهي.مزدوحةتبدوالاستعمارمعوالمعركة

خارجهىامناو،الد؟خليةبحروبهاداخلهامنتنهارسوفحضارةوصشه-اادةينةاالقوىبعتفيبتجلىبحت،عربيالاولوجههاان

،الاننشمهدهماوهدا،عليها،امرهاعلىالمغلمودةالثمعو!وانتفاضة

،..الثانيوالوجه.مباتنرخطر3اسرائيلوجهمىللوقلوفجدبربمنواطلاقها
امريكاوفي،وافريقيااسياقارتيفيالشعوبانتفاضاتلرىحيث

الداخل،فيادنابهجهودمعجهودهتضاؤرتالذيالبغيضالاستعماروجه
بينللملاقاتتئظيمهاحيثمن،الغرب!يةالحضارةهدهعلى،الحنودلآ..ء.

....تدلبادرهبايالإيالهاودوندونهاوالحيلولةوبعترتهاالجهودهدهلتشتيت

بعسصاستطاعت،بينهافيماتحاربتلمما3وهي!.والثصعوط،الافراد.........

العناصربينلمحيماتجهـاوبالىالمؤديهالم!متميمهالطرير!ميسيعلى
لم-التيالشعوبولعل.الاستعماريةالقبضةمنتتخلصانالشعوط....

اسوائيلى.علىللعفاءالعروبهبهاتمرالتيالجد.بدالخلقعمليةلمحيالمشتركلة

بازخصار،قوىجدالاملفان،عالميتينحرب!ثمضيبرنجم،بعدتضرارخمرق!ان،(يومهي!ام!توسة،هكذابقيتانالتيالثغرةوسد

بصدو!-طيقافيالعرجمطوا!شعب،امرهاعلىالمةلموبةاثعوبهده،كلهالعربيالعالمهدا،الاحلافسياسةتغمروسوف،يتسعس!وف

فيالرا!بةالشعوبمعاجمعالعالمفيالسلمقوئلتساندنظرا،ثالثة،الامورابسطمنمتحررةعربيةدولةكلعاىاسراؤيلروواند؟مما

.والاستقلالالحريةلاكثر،!عدواوكذلك،مرةمنلاكثز،سورياعاىاسرائيلرووانوما

الحضارةهذه.الحضارةهذهلبقاءملازمعنصر،والفتحفالحرب.ببعيدالادهان"!،ممرعلى.،مرةررئ

الاسترالية،والقبائل،بامريكاالحمرالهنودافناءديحرجاتجدلاارنيعلىالاستعمار،بمتبهاالتيالوح!يدةالقصةليست،اسرائيلوقصة

الانسانقدموطئتهاالتيالبقاعاكعروفي،الجزائرفيالعربيواشبالمفزعةالقصصيكنب،داخلهفيانهذلك.الطيبةارضناصفحة

الغاباتراخلالىالاصليينسكانهامثهاطاردة،وافربقياآسيافيالابيض

والوحوشهيفتنقرص،مرةالوحوشروتفترسها،.مرةالوحوشتفترس

.إومدات،معا

،التيخاصةبضورةمنهموالغرباء،الاصرينالىالنظرةقوامهيهده%إ؟؟-أا1111إ%،اإأ12إ؟ا2إ%ا1101اأإإا11ااإ/1ا"إ!ا؟إاااإأ،"ا"اأ!اإااا%.ا!اا(اااااا%اا.%الهاإإاإإاا012101إ."ا

بحتةفيبممتعمانظر"بعومالتعلة،دفوساعربىءلت!رجىامليونماليهاحعللحضاساجتم!كثواا=أا1112.إاإاما111!1111101(0ا"اا.اا-اأطا1111اأا%0.0110(1111ا.االما11
.......ااإ11ا!

اعماقه،حتىتهزهولم،اوللاقي(للاضميرهفهضمها،الاوروبيالعامدشورم

وكانت،البشمعةالسويسحربتهزهلموكذلك،(لعربللمنتردينلينتصرأ:صئماعرهـاكا

..شهدا،اولئكمنجاعلا،المجرثورةلاخمادروسيامبادرةالهبتهقد

منجماعة،الاوروبيوالاس!نعمارالظلمضدالثائريئالعربملايبنومن

السوكاإاـالبشرمصافالىرفعتهم(لتيالحضارةعلىالثائرينالعصاة"

منالثانيالمظهرفهي،العربيالعالمفييساذدهاومنالاحلافاماأ

يدعونوالذينالا!لأفانذلك.بالذاتبسيادتنا.القوميةالمخلةالمظاهر(للفكبةالماسةال!بهرىلمجفاك!ة

الاستعمارخططمنرهيبةلخطة،متكاملشامل،كلمقاجزءهي،اليها10-

االعر!امالششوالحطسبافىعامأن7الاشترواكيهحسىفي؟ةعاتشعرلنحقمقكقضيةحظهمااسما)و!خ!صهاضر1ممبمرفييجريزهاأأا111ا"ا"أاأا-ا

والعروبه،كسد!العربحظحسىصكاراذاادرىولا.الجهمميه5

حملبينلىلمعسكرلمطعوميتأرجحولمصممحوبم!عمدسشعماررزماصوسعهمر!الطبقلاححا!إشرةعلاقةلفبملتاب-110111
.....م.....ك!طهيه!!ضيةي111

خلالمنليبرزواولكن.؟لمحققهلركهمدلدففيثنرقييناو،جديد

عادلةوفضية،طموحاشعبا،المظالموقسوة،اثشردةوالملاينالانقاضاأش!كطلرصاصىضهـضبرعه:..

الغربان،،العروبةحظسوءويبدو.الاهدافسامية،المقاءررنبيلة-سلد!اتجل!عليرءجمصر!ص!ص!3عننمإسض

فى3الراغبةالامموسطضدهاللدعطيةدسمةمادةالثسودكأفيوحد
........لأ

-وحدهالاستعمارشانمنوهرا-بينهامنالعربيةمبتنا1و،الحياد
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حهث،ايرضامعروفونالعروبةضدوالمعاربون.اجمعالعالمفيللسم!ملمهذهسهلةفريسةالحكامبصطاءبعضيقعانالخطركلالمخطرولمكن

غلىمسلطكسيفواسرائيل،واستعباداستغلالكفكرةالاستعماربهلناالذيفهداالاستعمار،صفالىبتشعوبهميئقادواوانالدعاية

وبعضالسياسةوتجاروالاذنابالخونةمنرجعيةوطبقة،الرؤوسوددهت،ادئوفحدهتعدىقدالامرلان.اثنكلبل..النتأن

الصورةاما.ومضموناصورةبارزةالحربوسيلةوتبدو.الحكماصئاميكونماذاادريولا-براءالشيوعيةمنوهي-بالشيوعةتنهمالعروبة

كثيربهاتمرسالتيالكاذبةالديمقراءيةمنالاساليبهذهفيفتتجلىعاىماركسيكنلمولوالشيوعيةتكنلملوالصومالاستعمارموقف

،المضموناما.الاستعمارخلفهمومن،الحكمولصوصوالادنابالخونةورن-وامربالشيوعيةالتهمةكلنادهى-اخرىضجةتعدماتراها؟الاطلاق

بفصلحةمصلمحتهاربطتالنيالخونةمنبالذاتالطبقةهذهفوجودولبلده،.الاستعمارمنيتحررانلموطنهيررب،حرعربيبكل!لصاقها

ن!،براءالشيوعيةمن،كقضية،والعروبة-(لشيوعيةضد،ا!ستعماروراحةوالكرامةالحريةمن؟لمزبدولمواطنيه،المرازقةالمعبيدمنيخلوان

بالاتحادولابالشيوعيةلايصعطدملمالانالىالعروبةتحررطريق.الضمير

النهمةتنركاتهةياننمثل(!ل!تعمارهذاوجودوكذلك.السوفياتيوالبشرية،ووبدلاماتطور.تخميناليس،الواقعفيالامرانغلى

يحترمهاإلتيوالمعاهدات،العربيةالارضعلىالمعسكرةوجبوشه،الن!ابةوكل.الملحسيرهاتوقفانتستطيععقبةرونوليس،الامامالىسا؟رة

علىالحفاطتبغياحلافاالمممماةا!ستعمار،قىآلحلقاتوكل،واحدجانبوالاستعمار،تتطورانونريد.0.تتحررانترربالشعوبانهنالكما

عمليةكفكرةاسرائيلوجود،و(يضاإ!واسائيلالحروالعالمالحضارة.احلافهايضاهيأقد،العربيةالدولحدودخارجاسائيلهيأوقد

حتىاينزف/ؤاللاوجرح،طريدشعبفيتجسدت،الاستعمارجانبمنالعربيوسل!،العربيالعالمداخلالنارفاشعل،المنظورةوغرالمنطورة

وجود،ايضاثموا،ض!ا.النارفالجوحهذامنيرتوييراللاوعلقالانعلىالعبيدالسادةوسلط،المحكومعلىالحاكمسلط،العربيمحلى

علاوةالدي!مقراط!يةمنبمزبدا!ستعمارمحاربةالىيدعوكلنكلا)تمعبيخوضهاالتيالمعركةنتيجةقبيروجلس.المستعبدينا!حرار

جرائهامنالعربيالث!.شخبطالتيالمريضةالديمقراطيةمظاهرعلىكدولة(لرائيلضد...ا!ستعمارضدالخمليجالىالمجيطمنالعربي

.يزالو!الان-تىوالاستغلالالثوسفياسرائيلتستطيعهانبرمكنماوضد..العربيالعالمقلبفيقائمة

فان،(لاستعمارومعسكر،العروبةمعسكز:المعسكرانوضحوقداماالقوةمئبععلىالسيطرةالىالر(ميةالاحلافوشد..المستقبلفي

نسردهاانالاالانلناوليسممروفةايضاهياضحتالخلاصطريقيمكنماودوندونهاليحولالعربيةالشخصيةفيالقويموالخلقوالصفاء

وهدوء.ببساطةالجا"سسمالخارجيالاستعمارمطاهرمنكمظهراسرائيلضدتعدهان

وفي.8ء!افي-عاماليومونحن.ثوهـة91ع2عاممصرفيقامت-بحجةالاستعماريةالاحلافهذهتعدهماوضد..العربي(لعالمصدرعالى

الرجعيةمند(خليامصرتحررانالثورةاستطاعتالقليلةالسنواتهذهالاتحادلمحاربةخارجهوفي..(لعربيالعالمداخلفيالشيوعيةمحاربة

5!ر؟هههههههههههههلمالمغرمينبعضباستجابةمستعينة،العربيالعالممنبوقيد،السوفياتي

!عناءهـالبقاء.بأثنروتزويدهاالرجعيةوحماية..التطور.واعداء.؟لحكم

أ-رسلاركلشإعة"لآئخسزت"اب-...ء

المتعددةبمظاهرهالاستعماراليوميقاومكاراداالعربيوالشعب

البعثمعركةفيالحيوجودهلا"لباتمدعوفانه،منهاوالداخليةالخادحمة

الطسةارضناعلىالاستعمارتركهماكافةضديحوضهاالتىالخالدة

،حضاريوكاتجاه..قكحضارةكأمة،(لغدمناوفوالشالنق!ىعقدمن

الموسوعةو(خراجط!مععانقهاعلىاخ!غتالفنى5(لحضاراتبقعور(دعنايةوضد..يزالولايعلوالذيالصخبهذ(وستط

"..5،الجد/دةالاقتصاديةا!مبراطوريةبوتقةفيادابتناوفد..لبابهاوترك

كاالكبربسإالب!،فلسطينفيلهانتعرضالتيالابادةحربوضد..وعبيدكخرم

سرقهاالتي*متيازاتضد..عربيةارضكلوعلى،وعمانوالجزائر

!ه4إئآسمع-،أ5كلوضدقدما.،وللخونة0،قدماللاستعمارتوطدالتيالمعاهداتكلوضد ..الدال!امولطاليوماسعيالط!(لىالسعبعيىعطعاللهفىا!لسعمار

!5
مهىالسيرعنالتطورعجلة!يقافوالرجعيةالعبيدطبقةتعدهما

.0صعابمناعترضتها
صراءدلاشيضللعلامة

ه
!ما

الحزء!لاصدارهاالعرلىالعالماليىالمشرىتزف5.عمانفي!رة.الجزائرفي!رة:قدمب"عاىاليومالعروبةتقف

....همقتاحهوضعبغلالاستعماريقيدهاعرببيةارضكلفيبالثورةرهاء!1

توكد!.أدوهي،للاسواقالموسوعةهدهمن!الثازبالمعربيالشعبمعرك!وتبدوا!ذلمين.وخدمهعبيدهمنحفنةا،ديفي

فةه2ثعربيةقرإءنفوسالىستعيدانهاهئابمنتروعها5الاستعمارلعبثحد(نجضعالذيالموزرباننعرلهانهاية!مستهرةمعركة

.الض!مة؟للغويرة2لموسوعةهذهبماكمالهلألتامة0المنبيلتاريخهوامجاد،الوطنيةوءزته،القوميةبسيادته

-5.و(صحةمعركة(نهاالاستعمارمعالعروبةمعركةفيالباررولعل

-5المحيطمنالعربيالشعبح!يث،معروفونالعروبةصففيفالمحاربون

9!ههه!ههههـ!هههههههههههصهتسعىو،ينالمعسكربينبالحيادتومنتحرريةعربيةوقيادةالخليجالى
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آملهوفقد،والاستغلالالدسىمنذنجبرتهنفدتفلما..(لامرلزماداوعلىالاستممار!لىالانتصارواستطاعت،الاس!تعماروووءادنابومن

امرهافكان..العريحةالحربجرب،وخارجهامصرداخلاعوانهفيبعزموالوحدةالتحردمعركةتض!ضانواستطات،احلافالاشنعمار

..كشعب؟لعربزعيمالناصرعبدواضحى..جاميكافيبطلهازوى؟نالفولاذيسعيدبورجد؟رعلىوحطمت.وصفهـماالىسبيل!وحزم

؟لعروبةفلسفة-والحكمالاصلاحفيكطريقة-الثورةفلسفةواضحتبكلالثورةجاءتأينفمن.فيالتاريخحرشعبلهتعرضروواناعى

كقضية.منالحكايةسردمنلناب!لاالسوالهذامحلىوللاجابة؟؟لفض!للهذه

احزابهالندرس..العربيةلبلاد4اكثرعلىنلقيهافاحصةونظرة.اولها

ناتوكد،واضحةبئتائجبفانخرج،والاقتصاديةإلاجتماعيةواوضاعهاولعل.5891عامفياليومنحن.ثورة91ع2محاممصرفيقامت

كأحزابمموواحزاب،العربيةالبلاداكثرفيللاوضاعمشابهممروضعثورةايةتاريخفيمئهاالثورةهذهتاريخفيهوكماييتجللم؟لصدق

ذاتهي،مصرفيقائمةكانتالتيوالشركات..؟لعربيةالبلاداكثرالعا!ة.منمجرداايماناهوكمابالواقعتؤمنممرثورةكانت-.مماثلة

والمطامعا!هدافنفسىلها..العريبةالبلاداكثرفي(ليوم؟لقائمةالنصركاتالعاطغةمنايمانا!مجرداالواقعهذالاصلاحتحملهاالتيبالفكرةوتومن

!!المستهلكواستعبادالسوقعلىالسيطرةفيتطبيقاالاصلاحهذاتطبيقفيانتهجتهاالتيبوسيلتهاوتؤمن.ايضا

فبم-قدوةالصالحوالمثل-(لصالحالمثلضربتقدالثورةمصران..وايضا،ايضاالعاطفةمنمجردا

من؟لوطنوتخليصي-الاحزاب-الشركاتهذهربقةمننفسهاتحريردمرضيةطاهرةالاحزابواكثر-بالاحزابتزخرمحران7ءالثورةوجدت

غرالىالاستعماروطردت،ادارتهامحالسفيالمنشنالاستعمارانصار..لا...اء*..لااالا0110
....عنلعبروجدريهلجاهاتل!نلحزبهده.-لعربيلمجتمعمي

ضدجبهةاوسععلىالكبرىالمتحريرمعركة،؟ليومتخوضوهي،رجعةمنتتكونهيبل.مصوفيالعربيالشعبلجمههـوراجتماعيةمحتويات

السغبانجاءمنالمواطنيننفوسالىالثقةلتميد،تاريخهعرفهاالاستممارو!كرامناءاوتمتلكالارضتمتلكالتيالطبقةطينة،واحدةطينة

الكاصةالسيادةفيوحقه،الكيبرالعربيوطثهمبقضية،العرجم!.وخدمرورمن،ايحفومنوالمشاريعالشركاتوتمنوو،التجارة

اسايبوعن،المختلفةالمذاهبتياراتعنبعيدا،الصحيحةوالحريةتمثللاالعددحيتمنولكن!،..ممرفيالعروةكلتملكقدالطبقةهده

رايةظلفي،اصيلعربيكيانلاقامة،والحكمالسياسةفيالمذأهبهذءمنلهاليىطبقة.!رفيالعربي(لسعبمجموعمنالمئةفيخممسة
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