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لإإبى!ئرر!رر!ص!

ءالصقطاركليحتوي1\ن1!المحشمنكاناذالكنةسن!اتعدةمنذحنالاشتراكىالزعماءاحدقأل

انتحشويايضاالمحتومؤصن،احير*ءربهوءلى.أولىعربةفئزفسمهكتجشهلم،اراليسمااقصشهاىااذوو-/))

كانتمهما،يساروع!ىيه-نءلىاشتراكيهثةحرنل7."!الي!ن

معنىفيرأيهكأنورو،ء،ر،مهنهمهاكليحي!هاألشئالاسسماء-الهعمطمني!لأون،السميار-"ة/المواقفمنكشمروهشب-

.اليىحاووكلمنىلبمبنا.أليميقفاراطراليسمارقه-ىاش-نؤ،صلااص،جزرقيمانأ

لدىاليهمساري1،شحرافيكوشه،انكثيرايحدثشلسخهنلفشهرررهرانالمواقفههـذ،5مثللمحياذنؤصمههط

منفاتطراكثر،هـمىلأالماريددس!والمالذينلاء!اس،نواجههاالتي"المرحلكمق!تص!يهات.اساسءالىالازجا!،ت

لانالافلعلى،سب-ن3الارلدىاليسص،ريالافسراؤ!واح!تمالات،العهىدوالهايسمعىأضياالاهداف!لموزوع

تراثاالعالمبلادفيالم،رك!ب"الاجيه،لخلألزهناقلوأهدء.أيمهمابىاؤطصفوفييظ!رانحزاؤ!-ايمناستهفهادشه4

كلنالكببرونناقلوا،ار!-اواضر،ر!ولالشهتسيىءن؟:صراا.زستخلد/ما.نش،الىالى/دءمضذزضيرانوريالضوصن

شعارمثلامنها،اليساريللانحرافالمضعاشهةالشمثا.راتاثهورةقوىعن"تمهنه!برأمالعامعنهـا،هافيابيسمارىاهمة

بل،"طفولي2اضطراشهال-هماريةإشيرعيئا"لي!-ن،باخرىاوبدوجةالرأسمااليللطريقهشةالمعاالاجتهـمهأعيئ

اليهـمهمارشهة"؟الماضيفيزوزبمتهسمطماوشع،روأبكأ،عنلهـلتعنه-رالخاهنمعناهاوالماأليسماركلمةونسهتخهدم

نحدالمجماريالاوحىرافاننجدلمهذا03"مغلمقهمحلقيةبسالصنهىالالثهنراكيالهم-،رشهاحلالانحرافاوالتحطرف

يحاولمتخفيا.ملنويهاشكلاالعادة!طيتخذالر!-جمن)ستخدامانيمكن،التمييزهذااساسى!على.العام

الى"معقولة"يراتبتبرورضموفيخءنيفانألاظىءلىاليساراتهجكاهات.صتوقعالشب9الممروفهةالتقاحديةالتقم!صيمات

غبرالاشهـتراكيينعنداليساري،اؤالافساما.ما!ويمي!ن/(إيس!ارياالازحرافاو)الشساراريسا:الى

تراثيقيدهلام!نطنقاعار!ا!شكلافيتخذ.،الماركسيينار!الثوريواليسمار،(اليميف!،الانحرافاو)ا)يسار

للتنهريرمهمهماولاتولألا"-نهـظراقيراتولاايدليولوجمماهذهكلوتته*-صز.(الشممارفيالصحهـيحالاتجاء

تتصورالتيالذاتيةالنوايابت!لهـقاتيةيتحركبل،رالتمنهفيف"طالعامبالمهط"يناليم"ءنباخهراوبهثصكلالتقسيميا"ت

.الاخلاهروفيالتوريةفيالافراطعنتعبهرأفشطالتخ!ااجتماعيه،الحافهـظةالقوىءلمىيطاقالذيا،لهمموهو

ي،نواازهمشكبلأيتذ؟رونالماركس!يينمعظمتتخلفاوقصورعنلس!واء،الاشترا؟-4الشورةترفضالتي

فيالشحارية،"مفرطةهشتهصورماتالالثمهتراكياكفاجهميبداواطمعاشهيةرجعيئارتباطاتتهجةاو.القوميالمفمهومفي

تدرجمعالشماريالتطرفطمن.شجتهمف!!لصونو؟،اههـ؟-.للنهسعهط

وزر!فالا.الاشتراكجةللثورةال!للهبللم!"وماسش-ورابهمالتطهرفاننلاحمظانالمؤلميدفمن،اخرىناش!ة!من

إورشطالماركسيعيرالاشتراكيانلتوضحاللاصظةهمذهالفكهحرءلىيقترشهانلا؟،الشمهط"ريالثطرفاومكينيالمه

الذيالاشتراكىمنالشماريالازحراففيالىش!عألىبالضر!رةقبرزانظاهر.تانه!مماابل،الاوك!-لطالاششراكي،

الاشتراكيينعنالح!ديثبما،واعرب.الماركم!--24الحمتوعبومنهس!،حولن3ضراالانت.للطرسهنشا!اوفكرايفي

الاششراكيينمنالمتنوعةالفهئاتهذه،هفأالم،ركسيينصحيربعضانذلك.بىالار!يةيعترفونلاالذ.ينلاء!ز

للاشتراكيةيخلصمهونالذينأعهرلىيةاالبلادفيصنالثورروعلوماتمهامه!تستقالتيآجهديدةاالاشترا؟حهمالاتجاهات

كببرحداالىيستفيدونوقدا،اجلهماامنوللعملون.حقااعني-الثالثهأوالثازجةالدرصةمحمادرمنالماركسيةعن

شهورانهذلكيدركوااندون،الاركسيهمنصغيراوانحرافاتانتشحهور-المباشرةالدهراسةطرشقغيرعن

به.يعترفواانهـناختراعاناالاشتراكيةالحركةفيواليسلراليميق

الانحرافبيةجاذمداىتوضحالتيالثانيةوالملاحظهممهناشهبالا"بتعهاتملماتجنبهمهم،يمكنالماركسيةاخهتراعات

معظمان،الار،كسيهغيرالاشتراكيهللعناصراليمهماريار،جمالمتجااحدىفيطفلسئلوقد.الاركسيهمنحهنيات

نحوبالتعاطفغيرهامناكثرتشمعرابالذاتالعظصرهذهالحوأدثالتبلتجهـضبيقترحههالذايالحلعنىالنف!علم

رشهبم،العاليهالشهيوعيهالحركةفيالصينيةالاتجاهاتالحوادثهذهمعظمانكللملأحظةمعالقطاراتتصيمط

بشمكه-لالشيوعيهمنمعمتعاطفغيرموقفهاتتخذقلدانمهااإه-تلى:بريئهبسهاطهفيفقال،الاخيرةالعربةأتصيمهط

اليفضاريةالاتجاهاثاننقول،صريحةوبعبارة.عام!الق!ل،منالاخيرةالعربةالغاءهو

!



مرحلمنكلف!يدوركانالديللصراعبروأذبها!بعضألترحيبتجد،انتهـستظيمحعالا(وسطىالتثرقفيأدصينيةا

ب!ينالهرأعةالميةللعاالاشتراكيلااللثورةالسالأبقمةالصراحللاكث!رالقوميةب!الاشتراكيبةتوصفالتيالقهطهـاعاتلدى

ببنتم-الا/ولىالداوليةفيور،كونينوبرودونماركى.الاركسحيةبالاشتراكيةيسمصمالدى(التر-يبتجدم!ا

الثانيه!الدوليةفيلو(كسمهبرجوروزاوكاوتسكيلينينذلك!وقفهو،الماضيبةالفترةفيذلكءلىمثالوابرز

وبوخلارينتروتسكيوانصارستالينبينثم-الثةأوالثاالبعثحلكلمةعيل"ىسيطرالذيللن!-وعية،ديالمعالجناح

بينثم-3،91عا/محدلهاتقررالتيالثةاأدتاالداوليةفيرضعإنكاجناحوهو،عارفالرئيس!تورإةقبلالعرافي

ذلكبعهـدتأسسالذيالد!لطاالمكتبفيوتيتوستالسينالميةالعاالنتيوعيةفيالصين!التيارمعامتعاطفاذلك

.خروشوفعهدابدالةفيحلهتقررتم!العراقخارج

تملكواحطدةقوةهناككا/نالاحوالهذهمعطموفياناننتسيراذنيمكن،المبد(ئيةالنقهـا!هزهاساسبثلى

فللم!،اليوماما".الميأعاالمعارضالاتجهاهتصفيةعلىالقهـدرةيكوناندون،الحاضرةالمرجهـلةفياراليسااتجاوو،تالى

اطراوءبينالخلافانفجرههناومن.كذلكالا-مريعد/هوالمهمفلا.الماركسيةاهاتالاتجهاعلى!قحمموراالحديث-

وهـن.واسععللنيبسكلالميهالعاالاشتراكيةالحركةمختلهـفعلسىوموضوعيةاعهمميظبطريقةايدينانضعان

تستطعلماصرخابشكلالصيني!هنجاهات3الاانالم!ؤسفيالتىاءالاسماعنللنظربغضاليوماتواجهناالتبماإواقفا

اماتوالاتهياالتقهـايديالحادالصراعاساليبانتدركانالرسصيغسيراوالرسىىر،ألأيهاءنالنهظر)وبغضى،تح!ملهاا

داخلالايدايولوجيبالصراعدائهـماارتبطتالتيالمللتهبةاوالاولىالعربة!يلىايهمااكانافمهما.الماركسميةافي

مناسبةأسعاليبالاطهلاقعلىليستا،الننميوعية(الحركاتق!،موبالضرورةقحتلف!،القطارمنالاخيرةالعربة

الكلمى"اصداءفيهتهـترددالذيالعصراهذاظروففيالعربة/بههذهعلاقضلمهتحديدييمهكنالاشتراك!بةقطارداخل"

يكن،ومهمهـا.ك!لهالمالعا)وصحهفاذاعماتعبرالصغيرة.تلكاو

الصينيالصراعانالىفهـقهـطىه!نالشيراناردنافقدالعا!مفياليمسالىاتجلاالات

لكنه،"دولتين"بينصراعمجردليسرىفييتالسوموضوعالاخيرةالسنواتخلالالمعلهـقونتناول

شحركةصداخلبالضرورةتبرزااتجاهاتبينطبيعيصراعلابهـح!يث،ا!فصلبالتحلليلفييتي/السويني/الص!الصراع

علجهانطلقانذلكفييسسخوي-!كانكلفيللاشتراكيةابالاسباكانتومهـطا.الح!ديثا!نالزليدالىيحتاج

نءافعونيداالذينالزعماءاسماءاو،إخرىيلاداسصاءالد(وركهـانومهما،الصراعالهذاالمباشرةوغيرالبانترة

.من!ا/سبةااخرىاسماءاياو،منهااهاتجاكلالعالميةالرجعيهاوالدوائرالاميركيةالخابراتءلعبتهالذي

ال!ربةالغاءبعقاكيةيفكرونالدين!قلاءلانذلكظاهرةبأنهنعترفانوسيجب،صرارتهغورتوهـيعهفي

:/سذاجةفييقولونقد،القطار،في/يرةالاصوليحسس.العالميةالاشتراكيةركةاللحىفيمحتومةطبيعية

؟االسوفييتيةاوال!صينيةاههـاتبالاتجانحنشأننأاما"مماكللكقلم؟المراعهذابانتهاءمنحللانا)واقعيهرون

"!االقوميةاالاتجاهاتعلىالحدإيثانقصرإ،نيجب،العالمفي/والاشتراكيةالسلامعنالمدافعونؤليهيأمل

تبرزاطرافمشكلة-2قهـلنماكحاا-هىالمشمكلة2لكناضيقفىاومهـحمصىوزهادىءسلهكطصراعالىتحويله!و

غيراوماركسمىاشتراك!نشاطايداخلوعياموض!فيالتخريباسبابمنلى:ثبالىيتحوللاحتىنطاق

التسمياتهذهتفيد)وانمما".اسمايوتحت،محاركسيدواثرتستخد،مها"واداة،2والاشتراكببةالسلامحركات

العالميةللتوزيعاتمبللوارةواضحهاذجنماتقهـدمانهافيلاوتبدلدالثوريالننت!ماطلشقالصألميةادةالمضاالثورة

اهاتفالاتجاذلك،ع!نوفضلا.الصساعاطراففيقعةالتو.ات!قاطا

وماديةائيةدعااتأثيراتارسىتمااوالسوفييتيهالصيينيةالحركة/انهـصي،التحهـديدوجهه!ر!ىألةاوالمس!

عليهاوتترك،كل"العالمفياالاشتراكيةالحر!اتع!لى،اليومحتىماركسركارالاياممهـنذالعاليةالاشتراكية

فهـالكا/!ح.انكرناهااوبذلكاعترفناسراءواضحةبصماتالاجهـنحةبينالخطيرالحراعرونبانواعدائم،تمركانهتا

الصراعتأثيرعناماتهـمامنفصلانهيزعمالذيالاشتراكىالصراعهذاانالارورفىامابهل.صفوفهاداخلالختلفة

هذاظهرعهـلىيعشىلااافمانهو،فييت!السوالصمينيالذيالمىاالعاالتنهـظيمداخلاوالاإحلزابداخليجريكان

الكوكب.وفي."الدولية"اسمتحتاالاحزابهدهيجلمعكان

لكلالنمطيةسيهالاسلالسماتالىنشبرانوقهـبل2عاتالقهـطهـاالى!ملالصراعموضوعيكنلمإلت!نالحاكلا

حقهـيقةاولانقررانيجب،الاتجاهينهذينمناتجاهعهنندهـاا!ا.الميالعااوكيالمحلالعامالرأيصنالواسعة

وجهةيحلدد،الثورةعصورمنعصركلانهي،أمةهاذاتعلاقاتعديدةدولبهتأخذنظاماالاشتراكيةبحتاء

ر"-!دكهما،غيرهمناكثرلهيتعرضالذيالانحرافطتهـمهـلكاجهزةامنهياواحدةوكل،الاخرىرالدولواتصالات

له.با/لنسبةالرئيسيالخطري!مثلالذيالانحراف!نوعفقد،المالعااءانحافيوالاذاع!ةوالنهشرالدعأقيتمارس

طبيعيينقطهبين2واليساراليمينانكااذاانهذلكومعنئالمواطنلدىنقهاشمثاروالمحتومالطهـبيعيالصراعاصبح

نهذبمنانحرافكلؤ،ن،لااكيالاشترالنشاطفييالصينىاالصراعانذلكومعنى.مكانكلفيادىالعا

اوسعامكانياتتعطليه،معينهبظروفيرتبطالانحرافينفيمتتحوهةا(و!كبرةصورةسبوىليسكأوفييتالس!
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السهإاتعإ،مبشكلزحددانالانونهإهتطإيعخلماورفمدىوتحدد،ذاكاواووسهإذافيللات،ر

الظروؤط!هإيمالعالمفيالشهارلاتجاهاتلرئيسهيةال.فيمهيظهإرالذيالعصرلطبيعلآوفقهاواضراره

:الحهاصرةالتاريخيةالضعفانظروف!!الط.،عهامبشكلفهالمعرووالقاعدة

:الثورىال!ال!مالى-اًالىميلا!اشتهجعهـلهـهاالانتترا!ةالقوىالهاتتعرضالتي

....ميلااكثرتجعهـلهإاالقواةظروفابينما،اليهإاريالانحإراف

الدوليةالعهلاقاتفيالظررفإن5الاتجا1هذاويرى.يشباليهالانحرافالى

وان،السلمإيايشوالتعاالسلاماامكانياتهإنليدالمزتقدم)سمثلاليساريالانحراففمللهإ2،لخرىنالحيةومن

لاتباعيةالمطالمجهتمعاتمنكهثيرفياسبةمناالظروفطهذاهالظإروفف!بالاشتراكيةللقواىبالنسمبةالرئيسيالخنطر

يرىالا-!جطههذالكن.انسهـلمقيالتدريجيةالثورةطريمق.متقو!عةح!ةافي!انغلاف!ااتهجهمدلىه!ايعض!لانه،ءالضعيفة

فهإى2الاالثوانهسكللىهإلهإهإالعدلعااأووتصفمهيهيزعمالمقالهولمحهإالالضااريهـصهإجمحالخهإطاليميونبإلازحراففان،القوةظروفطفي!اما

!"2"-هـروعدمالعدوفيالذوران.الىاهالاتجأيعنيالانه،الرئشي

المسملح.العنفطرجماتستهلزمالمجتمعاتبعضى.ضربهعلىالقدرةمنالاشتفادة

:اور(ريمببن-؟نق!ولبهبساطةانيهـمكن،تفاصميلفيدخولغير،ومن

ال!سل!بءالتعاينتورتكتيكتوسميعفييمبالغالا/تهجاهوهذافيا"لقهـدرةالغيبياالذءيفالاتر،1هواليسماريالاؤحرافان

ا!طهاتمعا!صداممنالاو!لوتاالىاهـ!فيويهبا!غبيهن!م،،،للعد،والموضوعيةافلدرةمنويقللللثورةالذاتية

اصإرامهـنوالاهإل!تالدوليةاهإهإلرإقإاتفيالاستعماريةللثوبىةالذاتيةالقدرةكلنيقللالذيهواليمينهإالانحراف

ومن.المحلليةالمجتم!عهـاتفيدةالمضل/الثورات!عالعنيف.العدوقدرةفيالغويبا

المومالانتشارواهإعليهإساهالاتجاهذاانالح!ظحسن.ذلكعلىامثلةولنأخذ

ل!.العالميةال!مياسةاف!التأثيرذأتا!وىفيالاحزابكانت،الاولىالعالميةاالحرب/قبل

الصينيئالاتجهـاهاتفيهوتدخل)اليم!اريسصر-3لآجمااهيرقوىالىتحودتاقداالديمهـقراطيهالاشتراكية

:(الصينمعالمتفقةو11الااحلزاباهذهانكاولو.او(روبااب!لادمنعددفيكبيرة

اسهـبابمنالمزيدتحهـملالعالميةالظروفطانويرىانلاستهطداعت،ثوريةأتا2قيادالوقتذلكفيالاشتراكية

فييجهإثمومن،الكهـبرىالدولبينوالهإمدامالحربالاستعهـمارية،الحربتحويلفيالواسعهإاقدرتهإهاإتستخدإم

)الحربهإمواجهإةالمناطحهإلهإياسهإاتهباعالدهإليةالعلاقاالتاحإدإثكمهاإالمحلليمهإابالرأسماليةوالتطويحاهليةحروبالى

يفهاالعنالصدامانيرى،المحهليةالمجهـتميعاتوفي.العالة،أالاحزابهعستاهقياداتلكن.القيصريةروسيافي

..العالملجلأدفيللثورةاما!االاسلوبهوالنطرفيمهينيةانننهازيهنتءكالم،وفرنسابريطهـانيلفيخصوضا

أهإاظبيقإافيالاتإجااهـاتهذاهنتابعانامإكلومنبعزلامت،ف!قها،الااوروبيةاليةالراسهمهاالحهإابتعمل

ؤ!وسو.الطبصةوا!طلأقاتجمةالدولا!طلأ!ساتافيا!ةالذوبالنالىوانتهت،الاشتراكيةالثوارةعناهيرالجهقا

الاسإاليهإاتباعظروفهإ!اتستلزمالتيالبهلادفيانهنجدجمهإحيزجمهإفياليوميظهإركهـمهـاإالرجهعيهإجبهإهةإفيتماما

ناكثرا-دث(اللاتيهنيةااميركادلمولمثل)العنيفهةاليميهإ"الا؟تهإازيةتإرارسطإناللذوللسونوهارولدموليه

نامع،(الشهإاريهإار)االصينيههإالاتجهاهاتتنتعهثره.السابقالعصرذلكهإن

هذههـعارضتهتإعالا،الصينيههإغيرالثوريةالاتجاهاتكانت،الههإوفياتيهإالدولهإةعهإد،بدايةوفي

بهإسإهإاالاعترافرف!ضعهـلىهإهإطتقتصربل،اليهإالاساعدلىالوالهإعالعهـهإهكريبالهإجومتقومالعاليهإالرأسماءليةا

الغوغاءللية2مستوىانىفهإاتطرفضتركمما،عامةاعدةكقافهإالاشتإراكيةالحركهإليحنهمإماا،الوحيد(ةالوليدةولةالده

ات-تكافاذا،اضرىناحيةوصن.الاجلتهـماعىوالتهور.الراسمااليةجبهةالىمعظمهاوا.فماتمزفخشاقدا!الم

بعإضتطرحالبلاداههذههمثلهإيالصينيةالاتجاهاتيدعلىالشههإاريالانحهإافظهإر،الظروؤطهذهوفي

المحلي،الكفاجكلجالفى)موضوعياحيحةالص!الالساليبالثصرةبتحهقهـيقالخمارجيمةالسيالسة!فييطالبتروتسمكي

وانحرافهإا(الاتجاههإاتهذهقصورلظهـرم!سرعانانهالاالداخليةالمهإياسةفهـهإويطافياالبلادكلفيالهإالميهإ

والسلامالتحرراتللحإركابالنسهبهإأاي،المجا/لهذاخهارجدأوروالغاءاهإيبقيهإادةقبضهفيالسلطاتكلبتركيز

داخلالثوويكفاحهما"رغمفهي.العالىالمجتهمعفيكانولوا.النقابىالعملفيحهـنىالحزبيةغيرالجماهير

النشإاهـؤلىالت-ريههإاعمالممارسهةءنتتورع،بللادها،الو(قتذلكهإهإانتههإهإ2قهـدالشهاريالانحرافهإهذا

ايهـضا.هإهإهإاع!داءهاالاتفيدلابطريقةالدولهإوهـنالخارجمنا-لجديهـدةالدءولةتهحطميمالىلانتهإى

هذهتهفاصهلالىنتطرقالاالمفيدفمن،يهكلنومهإما.الداخلل

فىاهرهامظلاالىننتقلوان،الاخرىالبلادفيالمواقففان،الميالهإاالذرايالتوازرإظلفي،ال!يومااهإا

المعركةظروفبهتسمحماقدلىعلىا،العربىالوطنفيخححلددالضادةالثورةوقوىالثورةقوىبينالموقهف

واًلتفهصيل.التحديدكلنالحاضرة.تهـطورهومراحلالخاءمةظروفهوفقبلداكل

ه



م!مارسمةالس!هلمنيكونلا،السىوؤي!ا،قىالإتحاد"نالماديالعر!!االوطنفيارا!بسااتجآهات

يتحسذولهذا.السوافيماتيادالاتهـح!أعلىالصريحالهجوم-.ة

ذلكمن.متنوء+ةملنويةأشكالاالبلاد!ذهؤدطالهجومعىلىالعرجمهوط-خمامىالظرومسالمىخعرضناأذا

،."الاولىاالهصربةإ)يسمىماحولالضحيحاتارةمثلوالىزهملأننسمتطيما،،ابقةللس!الفكريةىءالمبادأورماررى+

..لل.انيمكنالذميالانهحراؤ!طبيعةحول14واضحفئنتا

هووصكلدممعقيانككممسهللاالعربيةلسمب!جيهبعماسص!فهملحمعقوعموالضطرواحتممعالاتالعربيةايةالثورالقوىأ"تشعرض

لناكس!بالذيه!الواءكطالالتزامهذاأنهيالحقيقه*1.عنهالناتج

الخطةاحبكاولناوأتاحالعالمدول!نكثيرتهأييدا!-نأملتساععنلآالمرحل!ذهتعبرهل:الالس!ى

الار،اضيداخل3واسع11للتوضكللالصهيونيةالامبركيةا؟العربيةية3الاشتراالقوىقدرة؟فيصيق

ههـذ،هتتمدرجالاولى،الضربةأسطورةاسدساوعيلى.العوبيةالىأدتالشك!سةطراوفان:!واالواضحالبمواب

السوفيهاتهطالاتحاددورالىالمنحرفةاليساويةالعناصرلأ.قدرتهماتضييق

أعر!ه!اا!جوملعبرقل!زوالاميربهيالشوأطؤمهـاعهـد!ةهممااهذهمثل)(ننجد،السابقهالتحهدبهـداتعلىوبناء

ممهـارلى"فيالاخرىالملتوبء(الاساليبومن،حاوياليم!الانحرافارانتشاالىعادةآؤديالطروف

تردد!الذيتولمرالمثيرالشعارذلك،ارياليسماالازحرافالانحسرافديكون،فالذاليالظروؤلاهذهمملفيوانه

ا)-طوقات!مدا!لضرورة"حولالماضىالثهرفي؟لاذا.الثورالآءالحركةعلىخطراالاكثرهوارياليسما

--مالتعلاقيعلىتزرد"بحيثالصهميرةلبالدووفي!.لية!السم،تدافعهس،اورلىالازكمامنتعانيالتىةالثورالحركةلان

!"لهاالعهيمالآابالدول!خعما(ريةالاسىالدولالاتجاهيكونبيهنما،اقوالاخهـتهـنهـأالضكوقعالىاريةالشما

موقفعهـاىالتركيز،أهمضشاأذ!للثءلىالاوراةومنوإلانفتاحالتوسعرونالمزبدالبىدفعهاووو،الصحيح

الور-كريالهجومبتجنهبالخ!،صؤياجمأالسموالاتحاد!لىبالضرورةلميترتبالذيالذايخ!الضعفلتعويهـض

الاودصمطم،النترأقمشكلةفيالاميركيهالت؟القوعيلكأالبانترا.نكسى"أي

/البلاد.معمباشرعسكريصدلمامفيتهتورطالمانهاطالملار.ة"،الشحاالانهحرافهاتقهيهاتىرؤمعينةنقاطاولنأخذ

!ذاينهـاقهنشمونلاالصينيرالا؟-رافوالمتأثبرون.ا!مربيةهـزرلمهفيخطاراالاكثرالانحراف!ا/تقلناأكمابات،ر!

وبىدىءالع،صقىالدودبهةالمبادىءزاويةمنالوقمف.الانتمثمارعلىقدرةمتالاكثر،المرش،

اهـ-،س!ةؤاوللةرون4يهنحاقشوزولا.السهاميالتعايش:الالسوفيان!الا!ز*إدمنا(وقف-ا

4لمحمثموزبنابمل،لعاليةالثورةادزاء2الحكيمةجيةستراتهالا...

:....ؤ......ص........وبعدالعدوانأتهناءالصينيه(الاتهجاهاتتتورعلم
رمس--لح!وهم.متالاصيممه!يميههنموزاويه.

يالصيتلارالشعايرددون،"فقطاضاانفسىعلىالاعتماد)مهصب"التنتىوصمهـلاتوتوجيهالحيادالهجوامعنالع-بىاوان

للاتحادةبالعالمالقهدرةأهحميةمنيقللالذيمماالمغلقا.نهامهدرجىولالىالسموافيام!الاأتهحى،ادضداوالاافتراء

الاتحس،د-منبعهلوا-أ،نرذلكومحاو)وان،هـدفهياقيل.امه!ربيةافتسورةضسذالاميركيالاستعمارمعأقبالاتفا

يسمد!مللرورب،يقصد"اسلحةاجرتا"مجردفيماممإاسواودوائر!الاميرجممايطازيالبرالاستعماردوائروكا(نت

ولعل!ذلكرونإهملدأم!مهميتمقدامالئفهصىيرلكت"رالسلاحهذهتردد،المح!لقيلعهمهـلةوالاوساهـلالصهميونيةالدعاية

ا!رءيهذا،الاسطورةهذهعن"وقح"تعبيراوصحي!فهكسى-ر-لمذلكومع.نفهـسمهااوألاتهماماتالافتراءات

كوباثحعبانعناالص-نجأالانحرافانصاريرددهالذيالواضمهالالتيقاءههـذانتائجفييةالصيتبالدعايةالمتامرون

..000001لل.005ء--إىالواقعهذاويدل.العداوودعاوىاواهمدع!ابين
وج!"جمأوحداهههيهمهدلاردالااهممااملمحيتىشعب5

-منعالذيمماالوحيدم!أءالنتانمع،الارويرممإ!الا-مهـمهاروأو!س!طالمحافظآيميناتدؤيعالت!،الاسبابأحد.

اضلجنالمناالبلدينهذيناكتسثاحكلنالاميركيةالقوةؤتنثحيطتنتجيهعالىالعرم!الوطنمنأجزاءفيالرجعهـية

!.اهـ!ؤ-،قي(ادالاتحلاقدرةمنادخوف!وار!فيرين.يةالمجتبالدعايةشزةالمثالمنحرفةاليسهـماريةالعناءس

بة......ؤ-د-.هـنتسمتطيعللاشتراكهية!المصادلةالاوساصههذهانذلك

لبعضتم!النقهـح!عد/بينههـناكموفرلمحماكبيراوبدلصمقالنقداشالصريحالمهجومارستممثاأنالصينيمهالعناصرخلال

الذيواله!وم،قفالولهـ-!هفيالثانوايةا)،حوان!ابل،يساريةارايةتحتفياجم!االسموالاتحادعلىالمستتر

..........بة....قهـناعاتسدتهخدمها!يقمهالطلبمهذهوهي.أيضاومارصمسيهم

اكيةلثمت!ااآكمرسهقولمهصوالميتةليهعمعىشتراكمةسممطالتحرسسىآهـلىالهجومالىتدفعهالأأالتيالرجعيةالحللمصالاخفهـلءلم

العناصر-اعأوضافيالنظرد،ققناواذا.فهياتمإ.السموالاتحهـاد

.والسلاموالتحروالوهنفيايةالد/عاامجالاتفياالصينيالانحرافذاتا

ادوللية:ا!سةفي-2هذهمحظموراءع!اد/ةيوجلدانهنكتشهف!طسوف،العرب!

المجال!ذاا!إبالصيناليسا/ري!فالانحرااتخذ/.(وخبيثهنشيطةيمين!يةمراكز،العناصر

اينتلىالت!وعلىمالاصووجئظعلىالشساملمالهبمشكلعلىالدءمتعتمدالتيالعربيةالبلادفيانهوطبيعى

ث!



صراعاهوالحأاضرةأ!رحلة،فيالصراعن2كااذا-جالاستعما"رية!للسيطرةوشيلتانانهماباعتبار!السمامبي

الرأسمالب"مناوسعقطاعاتضدمباشرااجتماءيا.نطهـالببالانسحابأصواتبالفعلترددتوقد.لمالطعلى

نايجبل!لعدوانالمضادةالجهـب،-ةفالن،العقاريةاوالملكيةوكان.صيالسلايشالتعالمبداوالتنكرالاممهيئةمن

.ةؤلقيراهيروجمهـاوفلاحيمنعمحالجبهـقى-رأيهمفي-تكونهيئةصنالانسحهـابلتبريرقي!لتالتيئارالافكهـاأأغربمن

لقطاعاتولاالوطضجينأ-جنللرأسىامجالاتفسحلا0591عامالشمماليظكورير،ءلىالاميركيالعدوانانالامم

الوطض!ه.اليمينالاخهـتلافورغم.المتأح،-ةالااصمرايظتحتاالايح!دنأالم

جهبهةهيللعدأوانالضسادةالجهبهة؟ا)نتأاذا-دفا/لواوعة،افأرتينلي!ن4لاإلعاليأالظروففيالواشع

يهم-رلقيأ-اذنفيجب،اشتراكيئحةكادجهماهبرالاميركيحمارالاستانهي(ضوعالموهذلفيالصحيحة

هـ--ضجالكدلفيالمتأطرفأةاليساريةالعناصرووةدأعنترسبعةهـزرالرايةبهذهعدواز"زولحففيينجحلم

الثأوريالنأقحاء"شعارتحت؟وذلك،النشاطأأحالاتتعليماتوؤقفيازبالسموالمندأوبانسحهابزأيحةالا!اط

اليهايدعوكانللتيالسمياسةهىوهذه."ا!لق-ذلكومعنى.ال!قتاذلكصنال!تافيبالشساريإل!طام

تعيين""بضرورةتمسمسكعيندما"لينينعهدفي.كيوتتركورياعلأى"الداوني"الامبحرجم!.اتعهـدوانحهادثةان

وهـ!!وثوريتهمائهمنقياارالضماالعماليئالنهقا.باتقادةالد.وليةالمنظ!م!اتمقالانسحهابسمياسةتدين،الشمال!ية

يفجرالذيالمغوغائأ!"الاحلمرالحرس"سياسةنفسى.المنظمااتهذهفيالاشتراكتد،ين!ماأكثر

امشهويجعلالصينجمهأورية،أنحا"ءفياالدمويةالغاركالميةاالعلاالمعركةظروؤط،اخرمكانفيعرضناوقدا

يزاللاا!زياليومالمعافيالوحيدالاتراكيالمحتمأعاجلومن،الدوأليةالمنهـظماتداخدلنخوضهاانيجبالتي

داخله.فيقيالاهلا!حروبامنيعانيكفسى،نواقرارهلكل!االس!التعايشامكالمنياتتوسبع

في،يطأمالباليسه!،رالانحرا!هذاانوالخلاصةويكفي.ا(إادنترولعالمفيالاشتراع!!التطورلطريق

:أيلكابمماا-4الداخلالجهـبهةانكاالصهيونيالاميريالضك!انالىهنانشير1ان

والاسرأع-المتهلكةلنقطهاأعاتالتصفيمةمنالمزيدالبهلاديهأسار"اثااتجاه-فيالاحيرةالفترةفييتحرك

ء...وذلك،ال!االسلمالسنتلىالتعهـاوكلنالاممهأيئةرونالصغيرة
ميالصجمينالمهغيرالموظفهـيناروكبماالمدأيرينفأما.تتصمفيه!......

ص-نالاشترالمح!واليمينبلالوطنياليميناستمعا.دكاالموهبسيطرالا/عترافالىالبهلادهذهتضنطرلكئيا

في4حرؤالمناليساريةانعناصروفرض!الجالاتكافهوفيالعالمقالعامالرأيقدرةفيالثقةوتفقدصة3الامبر

هـذهتحقيقفيالعنفألساوبخداممتواس!مكانكلادىحتما.ةاؤديالذيالامر،1السىوفهـياتجبماالاتحهادقدرة

الامر.استدعىااذالاهداف.الاستعمارر*"ادلأطجه("أمامكلعظمهاإستسلام

زفريبشكل!جمماءالاهداؤ!هذهبعضانوبديهي:اللداخليةاله!!بهـةفي-3

السميارر!ة!كانتاذاآكن.صحيجةاشتراكيةاهكداف،عامفىألعملميدإنفياليساريالانحراؤ!تركز

اليعبد.اوالواقعيغيرالهد/فانذلكفمعنى،.الممأكناتؤنالثسلعليأهاينطحبقشعاراتعد،ةفأىةاخدليالدأالجبهه

عناص!منعنصرالىالمبالترالتطبيقفييتحولالمددأ."باطلابهايرادح!وأدءوة":القائل

.الع،ح!لقى،االواقع!ةالمهاموعرقلةالتأخريبوالم!"ركوأور-عتهـعرضئتا/التىالنتمحاراتههذدمن

ا!دىعاى2يجسأالاشتراكيةالثوإرةانالمؤك!دفمن!نةعادتج!انأنص!أرات،الضمارةاريةاليسمااوالتخريجاتلا

محهيييييييون----ء--الا"سالى!فياستههدفطالعدوانانهأىو؟اضح"حقيقهـة

حديثا:صدرا.العرجم!الوطنفيالاشتراقي!الثوريةادةالقي!اةسب

لآ:التاليالالستذتلجاتالىذلكبعدتنتهقلثم

!"أأأا،لاللاتكونأنيمكنلاالحاهـ"المعركةفان،الاشتراكية
االمورصربهوالع!!دوالىهد!كارادا-ا

اشتراكية.معركنأ

!ءبى!،اشتراكيةمعركةهياالحال!يةالمعركةكانتادا-ب

قصص*التهـأمحماتمنوالزيدالاحشملعية.الثورةاحراءات

منالمريدالجاهمى.لمحردأريحبالعأدوارصواجههما!

بمماتتملىال!الراسم!اليةالقطهـاد1توتصهفيةوالحراس!،ت

ارصىاص!!ق!رعل"بينالقوارقتذويبعللىالصملمنوالمزير-،تهمفيتهل

لم--م--المزربىنحوالتحرك،العربىالمستوىوعلى)..الطبقهـات

الا!ابدأارمذشمورات!.لىق..؟.(الالثأنتراكية،المعارضةالحكوماتعلكأالهجوممن

--2!حهييححيم..6791.بروليو!يمشهرمقالاتس!لة،"ريهاًلجمهـ9-."جر"دة)1(
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المعركةفياأطراقماالعمهـليالواقعبحكماصهجحتالاحرىالط!بقات،بينالفوارقتذويبااتهجاهفيتتحزكأنالطويل

لاخر.اوولسبب،بأخرىأوبدرجةالعدوانضدتهقمف،المجتمعفيالطبقيةالامتهـيازات،علىائيانيأوالقهـضاء

المحلى،المجتهـمغاداخلنفسهالنتميءيحدثأنوطبيعياهـ!الفرديالدخنلتهـحويللاتجاهفيتتءركأنويجب

بدرجةتقفالاشتراكيهإغيراالفئاتمإنكثيرااناذاتجاهفيتهإحهإكانويجب،للملكيةلاللجهإدروباشرنتاحإ

،وطنهإا(منلجزءالعهإمكإريالاحتلالضدبأحرىأوفيظهإرتهالتيالجديداةالاداريةالفئاتامتيمازاتالغاء

ذلكبعديكونأ.لناهـوطنالإهذهتتمإنىكانتلو!حهـنىاتجاهفهإاايهـضاتتحركأناويجب،.الم،ضيةالسنوات

ههذا-الحديثمناتماامانستبعداانناوبدءلهيابةرأسمالياكلفيأالعمللضو)!لأالثوريةالنقيةالعنهـاصراخت!يار

ضوحليوتستهدفالتيالم!ت!امرةاوالعميلةالخائنةالفئاتتحلتى،جلاصتشايحةاشضراكيةفاهـلدلهذه.مجال

منادةالاستفهاو.العسكريالاحهتهـلالخهـدمةمباشهإ.وبشكل.نقاشالى

.الاشتراكبةبالقيادةالتطويهحفيالاسرائيليةا!رابفىالعداوانمواجهةمرحلةهل:هوالمؤاليلكن

العدوانانهيا،امةالعياالتارلخيةالقاع!دة-بعهـاجهـل!ةمهإهـامالىالاهداؤطهذهتحويلتحهـتملالحاضهإ

فيئ/تهكلتيكيةاتغييراتالى؟اؤديوطنايضدالا"جنبيبعدأ!االىها.تأجيلتسش!لنرمالعهـكسىعلىانهاأم،الثرةمبا

الوطن.هذلداخلالمضادةالثورةوقواتالثورة.قوات؟العدوانتصفيه

أ!صىالىتستفيدأنعيةلالوأاكوريةالقيادةو!اجباا!الا(رزصافورةبينخيارلة،اذنمسمألشحتالةالمسأ

توسيععهـلىتعملوانالماؤلمقتاالواقعهذلمامندلى!لأتمهيبزذمثهيبل،ال!بعضيلزعمكماالوطهـنيةوالمعركة

مكن.حهـدأقهـصىالىالعدوانضدالمقثاومةصفوفاستراتيجيةاجاتإواحتيامباشرةتكتيهكيئاحتهـياجاتبيق

والتعبئةلوطنيةلالمعركةظروف!تقهـتضىإا-ح/.مباأنئرةعإير

الطهبقياألصراعصإصالمهإة،الاجنبهإالإعداوانضداالمبا.شرةالاهإنإفادةتحاولالمحهافهظةاليمينيةالعناصرانصحميح

الااجراءاتبتهـأجيلوذلك،القوكلجةالوهإدةاطارداهإلاادوالاستعمدإمراكهإهإا.توسيهإعفيالوطنميةالمعركةمإ-ن

دونللحيلوورالوسائلكافةاتخ!اذوالعمإيقةألاجكتماعيةهـلىوالازقضإاضذلكبعهإهالاشتراكيةالثورةلاجهإاض

ناشكولاا.؟ضادصهإأعالىالاجبتماهإالصراعتح!المجتمعبهحركةوالانقلا،باوقتأقراباهإما.الثوريأليسار

الأفراينيخرالم!دءيرينفئاتاوالمت!مدكةالفهـئاتضربلىانموا!ةاد!اوهـيرح.الرأسمال!االطريقالىالعربي

وقراراتادارإيةااجراءاتم!أ*لش!ت،ذلكالىماأو!كن.و!طهـيرضروريواجباليمينيةالمخهط!طهـاتهذه

وهإثمدابرةاهإةاجتمهـاامعركةتشكللكنهإا،جمهوريهةاليميهن،اظمإاعاطواهإمباالاشتراكيةاالثورةمستهقهـبلحهـمهاية

.داخاطإصدلمامالىيتحإولأنيهمإكنواسعإاجيمهـاهيرياتورطانإيل!الرئيسيةالمهإاممستوىالىيرتفعاألايجب

رايتهصورون،المتطرفإيإناليمساريينالشبانبعهإلكنالرئيهإيةمهإاهـ"عهـلىتطهإهإىداخهـلهإةمعركةفيالمجتمع

،م!د.ودةكماخأتهـناكثريكلفلاالمعركةهذهمثلحسم.الاجهـنبيالص-كريانالعدوضدءالرئيسيةومعركته

السهإولة،هإذ،5الامرهإنولو!الدولةجهـهإلزمنتصدرالعداوانضد!المعركةمرحهـلةفييجهب،أخرىوبعبارة

فيأالاجراءاتهذاهمثلتتهمأنالعقلالىاقربالكانالوحلهدةاطهـالرداخلاالوطنياليهـمهـيقمعالصراعيدوران

بهذهالامركانلوبل.العداو.انقبلالسابقةالسضاتوا!ةتبدو2حتيقةوهزه.العسكريالاحهـتلالضدروعه

رالاصلرسالغوغائية!القواتاضطرتلا،السهولة!وىىلىا!قوميةالمجبمهةفي.العملمجا"لقىجهـدا

المسلحةالاكأهإبا(كاهطإعثراتفيالدنهىلالىاالصينفي.الهإاهإالا"لالانإعندسنذكركما،العربيهاليلادا

لمإظ!بيقاهإلإمنايرومهإتىهـنإمرةتزاللاالتهإ(هإنالفروقلطهإبيعإةاخرهإكاءنفيتعرضنما)وقهإ

.الاهدلمافههإاهوا-هإياجإلاإت،الوططؤ!للمعرهإالتكهـتيكيةإلمرح!لةاحتيا(جاتا

افةكاتعملأناجميعأالظروؤذاهذهتقتضى-د.)1(الاشتراكيةالثورةلاستكمالالا/لستراتيجيمهالمرهإهلة

الوحدة"رايةتحتإالعسكر!هإ،للاحتلالالمهعلاديهإالقيوإىتلدعمهإهإ!ااسيةأسانقاطعدةهي،نضيفأنويمكن

."اكيهالاشترالوحمدة"رايةتحتلا،"لوطنيهلخاءلىبنث!ك!لتنتهإجهإاالتياالحكي!مإة.الثوريةالسياهإ"

الاشترابههإةالثوريهة،القوىتتحهإلهإأنب!بساطهإدلنإومعنإى:المتحلد(ةالإعربإيةاالجمهإوريةفيالثورةأدةقيا

الو!--دةصقوفهبللمقاومةواسعةف!صفواوسطالصه!ونيالاست!عمار/يالعدوانهد"فانكااذا-أ

حهل،النازيالاحتلالاثناءمثلاقرنسا!ه.الوطنيةااواطنابتلاعاجملمنالاشتراكبفالثورةتصفنيةهو

شعارمإحل"الفاشيههإدالديمقراظإةالجبهإهإ1"شعار-العس!رياالا(حهتلالهياتبعهإاالتيالوسيلةفان،العربى

الحصربقبليستهدفكانالذي"الشعبيةالجبهة"قد،ض!وعيالموالواقعوهذا.االعربيةالاراضىمنلمجزء

أرضتحريرمجردلا(الااشتراكيةاالىالأانتقالتحقيقالىالعربيةوالفئاتالقوىمنعدأيد.جرالىعملصاأدى

الذيالفرنسيالبرجولأازياليمإينانورهإم.الوطنوالحزبالامة،وحزبحهـسينالمهلهـكان.العدوضهإلأالمعركة

.،الديمقراطمهةالاشتراكيةمنالانتهإإزإيةالاجإنحهإينإممزإالقوىمنوكثيراالكويتوأمراءالسمودانفيالوطني

-61االصفدحالة.طلىاًلتتمةاس67910اغطس(و3يوميفي،"الجمهورية"جريدةسا
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اهـ،رفيالمتطرفالشحاريفكرلك2وبذ.الااششراكية!ه!د.3

مم!رالفلئاتمنالنر.يدانضربكيفالالسى-+هيذاأاد-!رررا!"تواالو!قى1!!

العدوانضمهالمعركإمتتهحولأنهيوالنتيجةأالاشهتراكية.90.0.0 هـحهاواسعةاح!تماعيةافئاتضدمعركةالىالاجنهبي-ا16الصهيحه.عل!!المئيننمور4قنه-

،الحهلفالمءمنالمزبمطالعرميمكيسباوبذلك.اخلالدأ

...........:ة..استسلاممسهووليةمنالاكمرالجزءتحنملالذيهو
طافامطولمبدد،الاعدا!منالريدالموريهالقييادولكسب.

/ي!.ايه!الداخلالاجتماالصراعا!صبتفيالوطنيةا!اومةالبىرينتورصوربلىر!ع!د،الهضلزيللعدوأنورز-،

ا.مربرية:ا!ومي!ةالص،ةف!ا-(ا!لطصناازحدوالةرز-"-وأن/أيها"شحعأراقتالوذلك

.......لا.-..تكتيك3791عاممنهذبدأالصينوفي."!اوطنأ

ديالعورو-"الجبهـ"أدميال-ورلميالعهلمجالفي....

لتياالشساريفللانحراكلظاهرتت!رر،العرجم!الوكاننشلطالجيووصىصولبعد"الص،بانصدالمخحدهلجبههاا"

يبداايضااهنمافهما.المحهليةالتجبهاتافياهماااسشعرضنافكمازغزشرو،زإنس!كأواكتفئ،بكينضوابهمالىاابياز:ةاليا

استمهدفانالعدواناهيضحةواحقيقهاصنف!الانحراعلىلضرانبوايجاراتالابشخهةيضالاحهمرالجمشلىمن،محلق

أليساريغرقثم.الاشترا؟يةادقيادةشمهطماساسا.عالثوريالزراعيالاهـلاحزط!:فتمنبدلاالفلا-جن

يختفلأنورلنبدلاالهدافهذاعناد!.رجثفياكحرؤ!وو!"درةتروز!نغور،وتكباعافىاليابانهزيمةوبعد

العدوانولىاء؟يةالتاريخ!همالاصلالاهدأمطدرالى"الىواسقاطالفلاحين!ردى3اروجازونوز.ةروهما،الاقطاعيينأراضي

....001جبمسة"شعارتحتوذلكههؤلاءءلىلهتراك!"ااالديون

عمه.لتحالدي.المباالعصاياالوا!عودراس!"التححدةالجبهمة"منبدلا"ع!يةالمالثوريةالقوى

ملالصهيونيالاستعمارلايالعدلأوأنانحقةوالحقؤ!يالحمينية2المرو.زلآخبرةكازحتهكذا."ابانالياضد

المخاحمةالقيادةبصفتهاألاالاشمشراكيةالقيادةيسمتهدلمف!قي!،ددالىؤ-نشةالموالا!امهـاعتدؤلعهـ،أنقبل،الماضي

العر/بي.الوطنعنالاصينسمبئ"والمدافعالعررر"!للامة.العالمىالجمسما/ريالانحرافط

الطريقلنفسهليفتمحالقياد.ةهذهتنهحهص"أيريد!ؤكالعد/وانالف،ءقطايرعن!هالاالواطنصةدةالوشعاران-!

-بالمطلانذلفي.كا"العربهمطاصنالوعلى.اررطرةامامالاإبرنهحى"تتوهمكمما""الاشتراكيةالقوىوحهـرة"ورمعار

البلادهو،الحسهبوان!ةالاستعماريةمخطهـطناتللالحقيقي.قهبلالمستفيالارزحتراكيةرايةبتنك!بلى.نحلمالتييأليه!ف!ة

علىوالدلمليل.ف!قمط3بمية/الااشتراالدوللاجهمهع،الوررب"لموتد.عيمعالاشتراكيةالقوىتعزيزانهيالحقيقهل؟ن

تظههـرأنقبلاضيالمافيأتبداالعدو.انمخلططاتانذلكا!فوفح!بمعاىالقادرةإوسائلاأهمهو،اوحدتها

إرض!!ماالالىانكا!اذأ.العربيالعهـالمفياششراك!"دوولدي.م!اوولىلالمترددةالف!ئاتوجذبالهما،صوالوطنية

الرئيسقبيادةعلىضرباتهمارر!زانمهيونيةوالهييؤديالاشتراكيةالقهـالأهـ-دةفيتفهككأوضعفأيوان

لمصسا)حامينااتورالاحارسمابصفهت"فذلك،الناصرعهبدا!اوابتعهـادوتنامزرهاالوطنيةفالصفوتفككالىبىالضرورة

ولقد".لاطما"عهماالا!ملىالهدءفهي/أالتىالعربيةالامةالاشتراكيئفالوحداة.لن!اجح"لالومحنيهالمقاومةطريقعن

بيهنتتأنيون-"9خهـطابفي/النااءرع!الرئيسأ.رأد،ةالحبيحركالذيالق!ابتشمبه،ا!وطنهةالوح!داةداخلل

رؤ،لاس!تعمىإ2.اريخيةالتاالحهـقيقةهـذهالتحديدباانطبي!ةهيالمزواجههعلىالمسأدةلكن.الجهممدداخ!ل

تصفيتها،لمجردية2الثوراالقياداتإهاجمان،.والصهيونيهالقاغدةهذهءلىتفرةى،لعدوانلضدالمباشرة"المعركة

بكلالعربيالعالمابتلاأعاىماذلكبعدلل،وصىولبلاجنحته.تضمواسعجيشوسطتتحركانألاشتراكية

ههد،فانيزعمونالذربئهؤلاءوان.ونظمههاتجاهاتهالنوريةوغيربلالاتراكيمهغيرالوطتقيالفئاتمنعديدا

الثورذقيادةتصفيةفيورمحص!والحسهميوزيةالاستعمارمادةالقتدعيمالممكنمنانكا،وكله.الاحيانبعضفي

نءواسرائيلاميركأ،دعاوىبذ/لكيرددون،الاشتراكيةل!ن،أؤضلذلككالط،.4ال!طنهورركة،للالاش!كرا؟ية

محدهودين/أشخاص!ضد/روعركةؤقط!هيالقائ!!ةالمعركةانالمقاومةجيختىتوسيعهو،ملكابمثمكلالضهموريالواجب

أبواقانتاكاواذا!"المنماقةفيالااضطراباتيثيرون"وبحيث،لآالممكناعاتكاالقطأعرض!مت!عببحيثالشطن!ة

الاشتهراكيهمالقوىتعزلانيهالدعاب"ذهلىدترارالاستعماالاشتراكفضرهتر!التياليميشيهمالقطاعاتتحميدفيينجح

يقعاانالمعقولغبرفمن،العربيةالامةقطهـإءإتلمبقيةعن.النش!حيطةاار"الخيامستوىالىتصللالكنهاالمقا(ومةفي

الساذجالحهريث(لرددواوأ"نالفطمههذافياليساريرونالعملانيدركالثورياليسسارفهان،وباختح!،ر

!"فهـقاه"الاشتراكيةالثووأةهوالعروانهدمفانءنهوالمرحلةههذهؤكمااءالاشتراكيةللخورةبالنمهمبةالاكبر

،أدائهن!هـكدانامن!اءيقتضيالثور(يالعلصيالادراكانبلريفكههنامن.الثووةرقاءانقاذ،اي-(العدوانهرليمة

وبعيدة"والم!عةمخطهطهـاتاتحهقيقرسحتمرطالعدوانانطبهبف:الالسئزهذااطارفيالثوريالا.شتراكيهسارالي

اميركبةمسخعم!رةالىكلهال!ربىالوطنكحويل؟امحنيةالوالعركة(فيزف

،"داخلفيالمستقهل!"2النظمؤةكا.وابتلاعاسرازمليةالححممان،إماماالعربةيضعاهمو،المنحرفاراليسما%ما

ف-صبىحتىالاستقلالمظاوورمنمظهرأدلىوتحهطيمالثورةصنالمزيدهوالعد)!انهضدعهلأكبرانويزعم
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اليإماريتحركأنيج!ا.العناصرهذهاساسعملى.مع!تتعاونالتيالحيكوصإات

نا!والحقيقة.االعربيةالقوميةالجبهةميدانفيالثوريإوافحاالىسريعةةنظ!إالق!اءالىاذنفلكهـنتقل

،حهدإةالمتالعربيةالجممهوريةفيأالحلكيمةالثولىيةالقيادة:انالعدوابعرإاالعربيإللوطنالمباشراضوعيالمو

الىارعتهاأمسافوظإوللمرونةالوعيفيرائعامثلاضربهتحهـكومةصإعمسلحصدامفيالعدواندخل-أ

الحلولتقدلمعهـلىواصرارهمااالخلرطومووقمرفياالمشممارءةطرفابذلكوجعلههاإألىضهاورنجنرءااواحتلحسينالمل!ك

العهـملوتوخيدءالقوأميالصفلضوسيعالممكنةالمع!قولةحكومةليسمتانهارغم،الوطهنيةالمعركةق!أسالى!ا

الااجنهبي.العد(وانضددرجاتهبمختلإفالوطني..اشتراكيه

الحيكيمة،الثوريةا!جاسةهذهءكسرعلىجفوبفياريةالاستعماالموامراتازدادت-ب

جسدوىفيتشمككمهـنحرفةيساريةأصموات!الىتفعتالح!هيونيةالدوافىاتحتلحيخظحدودهو،ءلىوادانالسى

نتروطاتضعاو"التقدميةغعير"الحكواماتمعالتعا(و.نليستالسودانوحكوص".المجاورةالبلادبعضفيصراكز

بتشد!يى!طها!بااو،ا!ظمهذه!مة!ا!تهمللاتورقيتقبللا!مستقلةحكومةذلكمعلكنها،اشتراكيةحكومة

رءالابتعادالىودفعهاابهاوالاصط!دامبلءل-طالهروم.عميماجهازالىتتحولأن

لىايلهاوتهحو،.العداومراكزمناب!والااقترالمعركةميدانشإلاد01رروضفإهما(ماتإالح*وبعصإ!كانتاذا-بم

جزءاوتنت!عقطاقاونهـنماهـ-نجزءاتستهلكمضادةقواىوبريطنانباوريركاح!كومتيا!عتعاونتقدللبترولأالمنتجة

اليإنا.الضربااتعتوجيهفىإ!العدووتشماركصفوؤإلنمامنؤقد،صإعهإمما/التعاونفيللاست!مرار(مستعدمةتزالولا

ا!مملفيالياريالانحرافاتجاههو!زاكاناواذاالدولمقاوصةادازدياصنتسىتفيد.أنذلكرغماستهـطاعت

المؤاص-اتاتجاهالوإقتنفإسرإفيفهىوا،العربينترك،تكل-نحإ!-لان!في،آلاستورمار(الثوريةالعربية

ؤ!الخللاهوة.نوسيعفياليومتسمتهيتالتيالا/له-ت!ه،ريةأاززرولت!كمأ،اوالتهـنمازلاتااالامتيازات!نإدعدعلىولالبتر

وومالىالوصولفهـيوتستميتاالعربيهلالدوبينحإربء"و"الاحهترام"والاستتإلالمنالمزيدالى

.ا!قواصياواثإاربالتجمعا!ىانياتيطانيةالبرالكإوماتمع"اونالتعا"مستوىفي"الحركهإ

ابب!بنوأ"وقفالببسالىيألانيح!رافدا!ربيةاووأص،ت!ذهمصلرلةمنكانافاذ.والاميركبة

-ىاقص!الىاذهب":القحالألهذابدايةفيقلنإا!يىصإن،العربإما.الوفىؤإي--رابإالاشالثور.ةتضربان

."ال!يمينفينفسمكت!جد،اليسإا.رالصهيوفياالاستعماريممداواناالعإيفرضانمصلحهتها

مواقفاناتضح،لهاتعرضنا"التيالعديدةاطالنقاوفيالىال!رىبهاترجيعللعربيةالبلاادمسلىواسعةسيطرة

اءالالتقاالىالاحيمانمنكشيرفيتصلالمنحوفارالجابهىفورسا(ئداكانلمالذيالذليلالخماضعالضماملمستوى

الالتقاءالىأ-ياناوتصلبل،اليمينبمواقمفالعمليرزحإحرإدالاساسههـذاو-ءلى.والاربعيناتالثلاثينات

وا!هيويخة.الا!ماربد!اوىكانؤلاذا.العربيالوطنفيلسياستطالمزدوجالطيابع

باليمينيس،ىماعلى!كايهث2الخداقصرناواذل،انترالمجاال!طر!!الاستعماريجوفيالص!العدوالئ

تدفأ(سببهابعد/ةالىنشميرأننسشطميع،الو!اىدائ!صالتأجهيلدااستعد/1اكهثرالحهـبهوماتهذ.هتصبخ

المنححرفةليساريةإلايمةالدعاتنشيط!الىمنهفنظااإعاتعلىاذلنف!يج!ب.ر،"لعكشرإوالعكمسرإ.الاشتراكيةللهثورة

خصوصا-ار.ياليساالتطرفمنةالااستفهـاد-ا"المرحلهذ/5طبيعةريؤكدأ)نالثإوريالاشتراكي!-اليسار

اراليساتشويهفي-اجدداتراكيينالاننإالشمبانلدى،للاشتراكيإةالمعارضةإ:العربية"للحكوماتويوضحها

الحنإمة.وعدمالرعونهبمظهرواظهارهكنهالاشتراكييههـددالصهيونيةالاستعماريةالسيطرةتوسيعانباعتبار

استفزازالىودفعه،الوط!نيةالعركهإقيالمدةعنوالعجز"اونالتعا"فياوامكانياإنمه!المحنليةإامتيازاتهاصإباشربشكل

ا!تزدادالممكنمنانكاءالتيالمترددةالاجهـتماعيةاالقطاعات.وواشن!طنلندنمعليل.الذمغير

مواقفسحبذلكومعنإى.الاشتراكيةلي،لثورةالتصاقاالتها.ب،الاجنبيالعسهكريالعدوانعننتج-د

الىللوصولالاإشتراكيااآيساركلعلىالمنحرفاليسمابى،وعرضهمااالعربيهالبشإلأدطولفيالوطني"المشاعر

.تأثيرهوخنفضرإفهصلأووتهضييقعزلهعإلىوغضبهاواستفزإازهاالجهمحاههـيرلىخهـطىواستثالأرة

فىإالسإماريالانحزاففدعا%وىمنالا"ستفادة-؟الوطنيئالشمعإوارجووأصبح.يةإوالصهيونالاستعيماار

ب!م!ظهروإاظهاأرهم،خاسبشكلإركسيينالماتشويهالموضوعسبيأالواقعصنجزءاالعربي+العالمفياالملتهب

للمطالبة؟توطئةوذلك،الوطنيةللوحهداةالمعارضةالعناصرالوطونيةالقوىمنعلدللدتحرينك/فيدورا.يلعب،المبانتر

التجارابأأثبتتفقهـدأ.فرصهأقرب!فيرإبهموةبتصمفهيتهم.العهميلةالمراكزروناءأبرز43حرشلوفيوالمترددة

الوسائلكلتستخهـدامللشيو.عيةالعداءسياسهإانجديدةأمكانياتيقهد(مالجدايداالواقعهذاانذلكومعنى

أتالاضطزإاباتفإجىيروايضمابل،.واليمينيتةإاليساريةإمقا،وهـصةاتجا.هفياالعربيالوطنداخل!القومىاملللتعا

التنتعوي!هوهوا،ههـدفطالىالوصولأجلمن،حهةالمسل،امكانيب،ت!مجردانهاصحصح.:باخراوبشككلالعدوان

.(الضربثم،العزلثممنالفشملتنتقلانيمكنالصبورةالمتكررةالمحاولاتلكق

الصيفية()اليساريةالافتراءاتمنالاستفادة-3.جزئيماولوالنجباحالى
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خطأفيتقعلكنها.امراكزهاوتولصميغتدء!ملهاينجححالاشتراكىالعألمدولرروع!ممالسموف!ياتبىالاتحاددلى

نمؤداهـا،إإحإيحءيرتصىورمنتبداد.فهي..كبيرالاشتراكياصنالت!ضانحواالجماهيراعرمشاتثبيطفي

للهـتوإسعواح!تلالالملائمإإآظروفطالهاتقدمالحهـالمضرةالمرحهـلكأانسسإائيامكإإظهـاللاشتراكيه(حماسهماوتخفيض/العالمي

لكنهاا.الوطمنياحميناأوتصفيةبالاشتراكاليمينمراكزجذرياتخلتلإفلاالاشتراكيإإالدولانوايهامها،ثوري

بهايدافعإإطىءالخماالتإإ!وراهذااناعإإلياتكتخشحففسإوال!ذيالاميركإإلشإهـمعارمبىعملا،الرأسماليةالداولعن

مص!الحالعكنىعهـلىيخد.مبل،مصالحهايخدأملا:اتجماهالىمصرفهيأدوانال!ابسم!طى)1:يقولا56!عا"مارتفع

تع،ارضه.الذيايميناالهجومشكلقفالواهذايتخ!ذءلماذا.وحتى."!والمجر

؟لم،ذااإإ"شسإساإرمجردفا/ن،فياإإإإااهـوالاتحادءلىالصرإيرح

القوىبمظهريظهرها"انيستمايعاليمينهذالانا)-لإإ-بالشإعاإإرإؤ-بوالإإإسإزالتطرؤ!ال-سماريالجإو

تجإإرانبدترإشإب)لوطنيةاإإإإللوضةالغإارالمتإإورةبالورإإيم!،ىاصإا.مدحأو،العالمحة(الحرإسإتجطإاولات.ومحا

و!!رطهربينم!ا،را!والهزقالانعزالالىا!يلأدفيالمظلوبالغرضإودي،إأنلميسمكن،الح!!نؤيا،ؤ-ة!الثق

أوطنيهابالوحد(ة.إإأوالتعلالحكمةبمظهر.الاششرالمجما!العا"لإإبقيةءنالجماهيرءزل

***ارايى-فياتجاهالىهشإاونصيرأن-دالمفيومن

يةصالثورالاشتراكيةالقي،داتتتنبهأناذنالمهمورنص-عواسعاتعاملا.تعارولادتيالبلادؤالماإاظإإرطرفالمش

اإإإإانتشا.راه(واحتمالاتااليساريالازحراؤطاخط!ارالىالصيبإبم.الاتجاه"تإإهإإيتهيإإن،ؤصاربا)-وادالاتحنا

هـن.الدرجبةليضفسرإتواجههوأن،اتالذأباالمرحلةهذهحدإال-دشكلل"جردالحإإ!يقةفيوهو،"ؤيا.نيالسو

جناليهاهاتاتجابه4اجزواالذ(ياالرنالىمريالف!الصراعؤ-بار!مابأختألاتجا"ههمذاويتصثل.بالصينأليسار

مختهـلوو!-معالعملشعماركانقاذا.الوط!يةالجبهةاخلدابرمدمكالتمسهمع،ف!ةالمنحرالهصصتيةفكارلأالامعظمتبون!ا

واذا،"لتشدأدواالمرونة":!والاج!تماعية،القطاعاتبصمداقت!4الاأشادةوبرل،فيازيالسوتهص!ادالاءلىالهـمحبموم

:هـواالقوصيةاو.الوطنيةالجبههفيالعمملشعارانكا!السياسحي(والدعمللسلاحمحهـمدرمجرد.رحمفهتسه!أحياز،

صف!وفداإإلالعملشعأرفهـلن،"والصراعالوحدة"او-نالإإ!مشكلةلىممتالشكلليةانقبلمنقل-،1وقدإ

الف!زيالصراع"؟يكونأنيجباكي!الاشتراليسمارورذإلفرركاتبرزاتجاهاتاممشمكلة"لكنهما،فمياتيالسوالاتحهـاد

القوىوحد)ةتهدثكيمأجلصن،ا!س!ار،يالانحرافضدالمذ!ورالاتجما.هاننجدالمع!نىءوبهذا.الشحارداخل

وحدةتوسيإغاجلومن،اتجاهاتهابمختافالاشتراكيةاسمليحلمبأنجلدايراويظلمنحرفمايسا.رإيااهكا2اتج!ايظل

."لوطنيةالقوىا."لإإ-ينياؤطالانحرا"

وثورايةمخ!لح!هلآالعربب!باالشعاه!يرج!ماان،التشعككالىالجديداةتراعيةالانتءرالعنا!عد-(

الشحروإطإإما3اششرالااإإشإإبىصاإسإلموج!ماهير،إإطبيعتهااس-عدادالكوذ،ششإراكيهإالاللثورةاعيئلوالقيادةافي

تلقائيةلكن.الاانتىتراكى!ايروكازهمفيلموأنوثورمخلصونوضرإإطإالقيادةههـذلمهءلىالانقلاإسإالىالمستقبلفي"،فعلد

اليساريالتهـطرفالىأحهيانانداؤيعقدالثوريالاخلاطإاليسا.رإصإإةإصرالعشانذلك.نفسهاالارزصتراكيهإاإإورإإ

افالاوو!داتحقيقؤك!العارورةالر!حبة.عنتعبيراالمتزايدالمر--إةظروؤ!عنمنهحرفطبمفهومتبدأالشلميماالمتطرؤة

اتبسإاعاعبإإإإرلمورةإليالمسإاوالنتإإعإور،الفورعلىالبعيداةمعألخلمإإ/ؤطاذىبالضرإورةتصل،وأهدلمافيهاالح!اضرإة

وفرزوتنقيهةوتصسفيهإ،المستقيمةالنموذجيهالوسائلازإإبإدباويبمإإن.ادةالقياتشبإعهاالتي4؟يمالحىالسيارر-14

(؟أ)المطفرينالثورةبفرسانوالا.كضفاء،االجبهةقواتوركوىالىالخلافط!ذايصلان4ؤالنحر،رربةاليم!من

غيراوالمشرددينمع-بالتع،!ه--لالايهـديزاويثوعدمالاجراءاتإإعضحولالخللاؤطمثلاذلكمن.الثقةؤروإإان

جبه!ةتضييقالواقعفيذلكومعنى.الاشتراكيبنعن،صربعضص--ولالرلملأفرم،بالحراسمةالخاص!ة

.العدوجبهةوتوس!عالثورة.،يةالميزان،تتوزيعصولالخلاؤ!تم،الاشتراكىأليهجن

)المنظماترممضى-داخلنلموحصأن!كلريب،يكونلاوقدهـ-عالاتف،قوحولالخرطومتهر"أشصولىؤطالخلازم

الثوريوالتقهـا(ءللتظرفالمشإحهمهـم!مينأشدكلنانالتعبيةإإ-،وصن.لثكبلاخبإيثةخطةوهذه.الخ،السعودية

،اشتراكي"رغيرنظيفةإإحيرعنياإإر،2الاششراكبوالعبإفليبحثظهر-5وراءينظرانالمتطرفطاليإمار،يءلىيجب

والتطإرفطالح!إإالىرإهـنالستوىهذالاالىتندفعلكنهإإإإرإحركتهيدؤعقيدالذ(يبماااليميننثصيإإالتفصركزعن

خلاطإبالااهروالتظمايةالتغإطلمجرداماسب:حنمنسإبإب.اوءيهغيرعنأووءإإ!

ادراكعناواصا،للخيارومجاراةالع-وانفيلارمادذراا-جاز،ليص-ركارايالجساالاز-راففان،ذلكوصع

هـإإاعلىاتمرزبإةالبعيمدةإإ،.لنكتائححمري.تاو،و.ءإإ!خبيثابعد!إإ!لتقي4ازرغإإ،يإإمار(إإية"قيادية"عناصررونابدافع

.أالمعركةبعد،ءماخإإىوافالا.حىوالتياليسارية،إءإإالعضفهـبعض.اليمينكلخإإظاتكلعذلك

هذهؤوإنالمتطرال!يسار.يونإإلمجهمانلمؤيإجبواذنالجوتتكش--ط-انتشإإإإوار،!إرياليساؤطب،إإطرحقازؤصنلا

قائع.لوواالامانيبينالتوريزايكمعاسهوأناويسب،الحقلائق(ازابضزاو)ضغطأداةيكونأ/نيمكنؤ!حر/المن،رياليسه
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يجب،اتواطفقيالمعركةااحتياجاتعلىألتركيزفاحهمللى"--موراءؤحنتلىأنالثوريالاخلاءىمنوليس

وتأمينالاشتراكيةالثورةحما.يةاجاتاحتيا!نيقكلألاالتحركبايؤمن!ونالذينه!ولاءيرى،كما،و!اقازرتم

المستقبل.فيانطلاقهاامامالطريقتهـداورحيمثاالصينفيالاحلمرالحرس!اهيرلجملأئيالغوغا

نصيقهـللألا.يجب،الوطنيةالوحهـد.ةع!والخركيزاشسرا!فيبرلدفيالمسحلحظ،يةالاهلالاشتباكاتاليوم

اصلاحوضرورة،االاشتراكيةبا)واحدةامالاهتماضرورة.عاماعشرثمانيةالاشتراكيةال!ثورةاشعا

الىتؤديانيمكن.التيالصارخهالظروفبعضالتطرهـنارر-ناليسامنعهدداانأالغريبومن

.اتازروجارأ!قراءوالاغنياءاعنكثيرا"المرحلهزرهفييتحدثوناالذلىين

العداوانضداالمهـقا!ومةفصفوتوسيععلىرالتركيزالموضوء،تهذهيكتنشحفوالم،الترأحيلوعمالوالمدرررن

لس!يناألاءيجب،الاشتراكبةغيرالقيطاعاتونمملبحببثوالصراعالااثارتهارولائمما؟الوقتكانعندكل،آعدمواناوجمل

الثوريةللاتجا.ههـاتالقيادللةالمراكبزتدعيم"اهمية.اجلهاصن

.ابهب"الا؟شتراكثب-ريطالبونمهد!أصدددانا.!ضعالغرثبااوصن

أ"وسطعفيالوحدةواالمرونةسياسةاتباعانثمأنفشهمهميحشميلوانلا،المطاقوالنقاءاليساريإلفرزب!ا

التشمدد"سياسةاتبحاع(ع!يرتك!أ.نيهجبلم،نطناققة!ممواوةحعنافسلو.يقيةالحظدالكنقية!الفرنىعمماجه

ا-نترةالمبىالوطذيةاف!الاهداحماإيةاجلمنوالصراعصنلكان،.الثور،!ال!قما/ءحمرنتف!!السى،بقةالسمب،سية

.اةالطوليالانض-راكيةوالا!دافالحقيقةبل.أوبالطأأالنقاءعلىمنهـمنحصلأنالصعب

احتياجاتؤجرتوهو،ألهذلكفيالتحد:يدومعيارخماايرذ3ل4)مشااماما،واسعالبعاباقفمتحالمهرو"هذهمثلان

فاكبر.؟الحتلةالاراضيوتحريرالعد.وانعلىالنصر.زس"ايرشارسوؤ!داخلل

هي،.اليومالاشتراكيئاكوراةطريقفيتقهدميهخ!طوة!كملاحظى-ةالمقالهذانخهتمألنىالمهـمقمن،ذلكومع

استقلالوح!م!ايةالصهيونيالاستعمارايالغزوهزيمة.كث!رتوضيحالىتحض،جلاقد

بقاءاتحميالتيهىالكبرىالخهطوةهذه..العربيالوطنءلىخطراكهثرالالمهو-،رياليالازءرا!كاانذافا

طىلاقالانامكانياتذلكبعدلها!وتكعفلاالاشتراكيةالثورةاكيى"الاشمشرالقياداتءلىفيجب،اليومأثورةاحركه

الواسع.والتطورؤطالتطرازاءيمينطف!علردفيؤوعالوتحذراأنالتورية

المهلوييياسماعالقاهرة.ليساريا

!ح-صه!لرهـأصي

إغ----
لماباء

الشهيرللكاتثرإنايةاإر

بطمبغيس

يوماولفيأوشاهدسليغونفيعيناميركيسسفيريرويهاكما،فيتنامفيالقذرةالحربرواية

والدينيةالسياسيةالخلافاتتمزقهاالتىالنطقة.نلكقصةهنايقصوهو..لوذيراه!انتحار. ..ميهوصل

عليهيكوناذضميريةمأساةالسفيرهذاويعيش.كلههذافيالاميركيةالمتحدةالولاياتوتدخلية والعسكر

المخابراتتدعمهمالذينالمتأمرينالجنرالاتمنطغمةولمجن(كوفغالرئيسهوليحترمهرجلبينريخظان

منهايخرجشخصيةمأساةكذلكوللكنه،السياسيةيةوالانتهازالاخلاقبينالصراعانه..الاميركيةالسرية

راهبمنبالقربالروحيالخلاصليلسمسماسيةالدبلىمهنتهيهجربحيثضميرهفيمجروحالسفير ا

..ياباني

الفيتنامحربتصويرفي،اللشهيرة"الشيطانمحاصي"روايةمؤلفاوهو،ويستصوريسنجحوقد

جعلترائعةانسانيةنزعةعنالتعبيروفي،الغامضةالمختلفةالشخصياتمن"أففتلعبهالذيواذدور

.المعاصرةالرواياتطليعةفيالروايةهذه

الشهرهذاصلر

خ!
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