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حمادخيريبقلم

الافضلالمبتمعبناءالسىواللهادفالجادالثوريباللفكربل،ماصيهمسواء،الادبحرقةيمارسمنكلعلىتطلق،مطلقةصفةالاديب

.الضرةطريقعنةالادبهماويولكن.ومفسراشارحاأمناقدا،كاتباأمشاعراأكان

،*،وكان،منتجاكاناداالا،دبالمطمنزلةعنويرتفع،آديبايصبحلا

بضقديمهايشرفاللذكبللب!تالاستهلالهذاسوقمنبدلاوكانالممج"عع،ونفعخيرمنيحملهماألىبالاضافةيحمل،الادبيانتاجه

يفرضان3-0والوطنيالقوميالواجبان،لابين،المؤتمرهذاالىالافل"هـ-كباحيزأمنينقلهوانسانياؤومياتفتحا،فيهيعيشالذي

نا،خاصبوج"فلسطينادباءوعلى،عامبوجهافىعربالادباءعلىدائمما،اياللعاالمدىالىوش4،الافاقالوالسعالقوميالمجالالى،لضيقا

المحالميالاستعمارمعتحاللفتالتي،الباغيةالصهيونيةبمكافحةيلتزموا.الارجاءوالشاسع،الرحاباللفسيج

على،الامبرياليةمعؤآمرتوالتي،مئ"يتجزألاجزءاهيالفتاذيا

ح!اتمواقامة،همنهاهلهتشريدبعد،اللعربيالوطنمنعالجزءاورطاعومهما،العالمطالم!سوىعلى،الاديبمثافسمتمهماولكن

البمغيضة،والفالش!،المئمريالتمييزةواعدابنتعا)ىيسشند،هـعه!أقعمفيدأيظل!ف،لنئموللالغزيرللانسانيالطابعأتتاجهحهل

والمس!تمر.اللدائموالمدوان،وا!جائراولنيالا!ماريوالا-طان.دطلصساتمنالمجتصعحذايحملهولرواقع،قيهيعشىاذياع8المرت

هـ-ذأمعأتفاعل!نالماضيفييتقا!واأنللادباءجازقدكانوأذارحورفيوراه،مجتمعهعننفسهلهصموالا.الفضلىالمحياةنحو

المشاعراعمقوعلى،اركمالعلىتنطويفنيةصورفيوعكسه،الواقع،ان،فيهاصحيحامسلقالهيعرفلا،الاطرافالمراميةالانسانجبة

النكساتبعدءمكناو،جائزايعدلمالتقاعسهذافان،الانسانيةالذيفالاديب.بآللخرتتسمانسانيةرسالةيؤديأنهالليهخبلى

طهسولا،قطعارضالاكالمنثتيغدو،مرضمعها.نفسهيفصم

هـنالخامسنكسةىنت.والتبم،العربيةبامتئاحلتالتيالمتوالليةمستقراةلهيعرفلا،امرهمنحيوةفيوهو،الامواجتتقادقه،الىقى

!كاذينا،علىظللئااذا،الاخيرةتكونلاوقد*نهاء!رةاخر!نيوابخض!فيكرأنقبل،ذاتهفينكرةالمتلاطمةلججهاوسطويفهجع

لمجابهة،الكاملوالظهب،التهضيالتقدممواكبةعنوعجزنا،وتقاعسنا.ليىيتنيلريل

فيةادبمائناللبعضجازواذا.وبطشقوةمنبهيتميزورماامعاعدائنا،بمجننمعهالصلةوثيقيبقىآن،الاديبعلىلزامايظلهناومن

علىالمكانةلليكتسبوا،المطلقةالرومانسيةوراءيجرواان،الما!!فى!ق،المج!هعهذألخيريعملوأن،ألانسانيةمكأنتهعلت"!ما

منيعدفلم،واللخيالاتالاوهاموراءيئساقواوان،الانسانيالصعلىنفسهيشدادذيالمثقفصفةتصبحأيضاهناومن.واهدافهتطلعانه

نا،النكسةلآلاماجترارهـن،عليهنحنماعلىونحن،المالجائزفياروقةر-،ك4تتضحكما،للاديبلازمة،مجتمعهفيجذورهالى

وان،مجتمعاتهموتعصئمه،امتهممتحياهاللذيالواقععنيضصرفواالل!!ونوؤ!ما،الليهينتميالذيالمجتمعوفي،يعيشهاالتكمااللحياة

ال*هال،طابعتحملفنيةصورفيليرسموه،انواقعهذا!عيرتفاعلوالا..أفرادهمنوا!رايؤلفالذي

اللببه.يتوقوناللذيالانسانيالبلوغلهمو"ضمن؟وبطبيص"بل،قكوينهبطبيعةنورىانسان،المثقفوالاديب

ومع،اللصهيوئيةمعطاحنةمعركةفيكلهااللعربيةفالامة،لاامهبيثس،حتمعهمععابناذاألامثقفايعتبرلافهو.تسميته

ويناصرها،.ازرهـ،يند،ورائهامنيقفاللذيالعالميالاستعمارهـطناذاالمج!عهذامعينسجمفهو،هناومن.تطلعا"ويعكس

الذياللفسعطيفيوالوطن.اليقاءوعوامل،الحياةمقوماتبكلويمدهاالذيألواقعوتغبر،وريةرروامجهدهقصارىوييذل.ثوريا

،والطغيانالطلمالاآيعاني،المحتلةالارضداًخلديارهجميعباتتتقيدياالمجمعكاناذا،ضيهيمردوهو.الاقنلالطريقفييحياه

فسيوهو.المتمجرفوالاستورء41نيتة:مريةوالع،والاحتللألواللعنتوالمرضالجهلأصفادشتكبله،والطغياناًلظلماغلال.نقيده،متخلفا

اللناسلة،بالمقاومةاستهلالالهابردأت،شاملةتحرربةمعركةالى!أجةا)دهـ-وفيهذأتمردهويجسد.والاقتصاديالاجتماجماوالتمييز

السمطرةضدنضالهمفيوالطا!افلسطعناشاءمنالطلائعتديهاالتي،تة:بماأول.نصيوانما،الانقلابمجردتعميلااًلتي،الثورةالى

.......السياسي!ةالمجالاتمخثلمففبى،جذورهامنالحياةصورنغيير

هذ!-خوضالان،اللفكرفي(الالتزاموحودمنلد؟لا.الاسرائيلية.....

...للحريةلإحقيىا،لضالهمنالاولهد!هويكون.والاجتماعيةوالاقتصادية

عنه،غنىولا،اساسيشوط،الالتزامهذاهثيللان،الفاريةالمعر!ب-4ال!يا!الحويةتحقيىصأي،للمواطنالحريةوتأمين،للوطن

العامله!حقعقنالعولكمعمصلدىالاهدنضمبالقوعلىاي!تح!لهدواللذلمعركةو؟لهلكسمبفىك!وؤ.ارواقعفيالحقيقيةاللحريةجناحي.نؤلفاىلانهما،والاجتماعية

........المثقفالاديبنظر

للنضال،مكملامحنصرايعتبراًلفكريالنضالاًنهذاالىيضاف.النصر***

مجالاتفياً،،التنظيماو،ارتخطيطصعيدعلىسواء،اللسعكريهـنالتمردويكون،ألاديبالىبالنسبة!زامالاليكونهنا،من

اءادلة.االحقةللقضيةواللدعوةالاعلام؟تناذا،فيهيعيشاللذيمجتمعهمعملتزمفهو.الاخرىالناحية

***الانطلاقوبينبينهيحوللاهداالتزامهكانوان،ثورياالمجتمعهذا

يحاولكما،الفكريةلالحريةوأدا،مطلقاالالنزامهذايعنيولاالا؟سجامكلهنسمجمالهيعنقدم!تحقيقوراءجريا،التقدميالخكري

اللنفسخ،وت!:ي،الفوضصتعني،المطلقةا!ريةاناذ،يزعمانالبعضالض-بمالمذهبيةوالعقيدة،بهارومنالونكبللثورةالمامةالمبادىءمع

اشعبايخوضهاالشمبموالوجوديةالمصيريةالمعركةفيالهزيمةوخنياذا،المجترو!عهذاعلىمتمرد،الاخرىالناحيةمنوهو.تتبناها

المستباحوطن!داخلدلسطينشعبويخوضها،عامبوجهبأسرهالعربيالاصلاحيةباللدعواتلا،لتغييرهيسعى،متخلفاتقليديايراهكان

من،اقداءهاورور!وخالحويرلآوجودعلىادليكونلاقده.خاصبوجههـنبهايتشدقونالادباءبعضنسمعطكثيراالتي،الخافتةاللباهتة
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اجلىمنائضالامسعؤوليةان،اهرادهيقولاخرفريقوهناكلمفاهيم،وم!نزمانعلؤي،أحريةاطلانعوهم،اقفسهما*شابانبمي

الا؟ء-ةإيةمسؤوهيوانما،،حدهشعبهامسصؤوليكألبست،4-طينؤ،واصرار،ومثابرةجدكيوالعمل،دهـ،والتزا!م،اتحرريةإدح!41*ر

التحرير،طريقهذهوالحالةهي،العربي!ةالوحدةوان،كلهاالمربهقى.بها،،-ريالجما!وء!!دءهجمق!لمى

ألمح!هةاللنلادتضم،هـصقبوحدة!مرحلبةوبصورةتبدأانعلى*،،

السبباسين!أأ"-بطاقافادرة،واحدةقوةمنهاوتجعل،باسرائيلوظواهر،ضخماتحولاشهدت،الاخيرةالسنوأتانفيورفىولا

شمثكعسهالذيالمدوانيالوجودتصفبةعلىىوالاؤتصاديةوالعسكريةالندبهـنالانمراففيشلخص،هي،اللقالسطينيالادبفييدةج!

اسرائبل.،الهممشحذالىالانجاهو،الاطلالواادياوعلىبتاءأرال،يلوالعو

***ا)وطنلتحربر،ضاريةلاهبةمعركةخوضهامحلى،والعزأنمالنواياوعقد

ومبرراته؟بلوموضوعيته"وجا!الرأيينمنلكلاناؤكرلاوانا.ناهبيهامنالضائعةاللحقوقواستعادة،عاصبيهايديمنايسهلهيب

والغلو،الاولابمماالرفيالافراطانأرىواكنئي.والاصبلمةالصحيحةويعود،التحريرمعركة.ننتهيانوالى3يتجهألفلسطينيالفكروبات

المرحلية،الوسيلة.والفرورةبالحت!يةيرمثلانلا،اتنانيالرأيفي،فلسطينأقضبةالاساسيةبالمفاهب!ملزما،ير4وروأهلهالىالوطن

الولسيلةتمثلوإنيا،،تو!لابس!عقدمنفيهاطبكل،المشكلةلمواجهة،ماد"هماتال!سىصهيستمداللذكيالاللهامتمثلا)-فقالمفاهيموهي

الجمع،هدامنينبعثتطبيقوؤبم،النظريتيئبينيجمعفكرفي.وتوجيههموحيهموالالتمعراء

منيتجزألاجزءاتا؟للف،متعاقبةمرحليةصورفيللنغالوممادسةوالمتقدمةالاولىالمكلانة،ا!تحريربهدفالمسلحالكفاحيحنلوهنا

واللصهيولية.الاستعمارمعوالمريرةالطويلةالمعركةيختلففلا.كلهابهاألالعزامالاديبمحلىيتحتما،تيالمفاهيمهدهلحلى

نامنالملتزملللاديببدلااليالحمقائقمنمجموعةتبرزوهئ!ارولميبالوطنتحريرانفيأ،ؤلسطينفياللعربيشعبناارئاءمناثنان

.اتحربرراهدفالىالمؤديةبا)وسيلةا)وتجقلا.نصالهااهايررههلانودلك،العدواناثارازإ،حزاهدفا*لولساءلاطالهدفهو

***،تتكررفهـلاانهاتعميلا،بأخرىاوبطريقةمؤقتااترأوانالأثار

هـعليست،فلسطين"عركةان،الح!قانقهذهاًولىتقولقلبفبمقائم،بكيانهااسرائيلتمثلهالديايعدوانيالوجودانطالما

تصور!يوالما،ت!جسداالتياسرائيلهعولا،وحدهاالصهيوفيةهـصنغسهجودالوهذا.نصفيةمنبدلاكانهناوممن.العربيالوطن

فيادبن،فيينمكسانيرجباللذيالتصوروهو،والواقعالحقيقةواي!قالارضاستعادة،يعنيمااوليعنياللذي،التحريرطريق

مع،اللصهيونيةمكاقحةفيالاديبدسالةمن3ءزء،الراهنةالرحلةبالاستعمارجديدةضربصةانزالمنيعنيهماالىبالاضامة،والكرامة

أعردي،االوطنقلبفىواقامها،اسرائيلخلقالذي،الاستعمار.الحمربةوراءجريا،المتلاحقةكهامعالىالمنعوبمعهتخوضالذي

القما!دةولتمثل،مممالحهوتحمي،4ومخطظااهدافهأ4لتحققعلى،فطسطينفيشعبناابناءبينايفأخلافلمنثمةولشي

.والاستعمارالصهيونيةطاقاتكانتولما.المنطقةفيلهالعسكرية،المسلحالكفاحانعلى،مجمعةمكلمتهم.الهددهذاتحقيقوسيلة

قان،واسنادرعممنبهحبي"هما،اللفلسطينيالشعبطاقاتتفوق.النتحريرطريقهو

الامةعلىوالمريرةاللطويلمةالمعركةفيتقعهدهوالحعالةالمسؤولية

ويبرز،الفلسطينب"للمتنهكلةلللقوميالبعديبرزهناومن.اللعربيةعاهـاالعشرينطيلة،الملميةوانوسائلالسبلا!يتهمانبعد

للمقماومةالمدىاللبعيدالاسترات!بجيأهورواالمرحواتكتيكياالدورمقدمتهاوفي،الدوليةانجالاتابوابيطرقوىابلنهاكانوا،الماصية

اشغ!الالهدو،الاولىالناحيقىمنيستهدففوو.فلسطينفياللعربيةالمشروعحقهمالىتصعياداناوراءهايجدورفلا،المتحدةالاممباب

الضي+البا)غةواللجهـودالتوترمنورشمرةاو!اعوخلمق،وا!ما!4ااشكرهـذاايستغرب،فلسطينشعبيكنولم.اللعادلةوقض!يتهم

اللفوةتتوأفرانالى،المستولاتمختلفءلى،طاظفه!ود!اوزيشاءلولا،الانسطنةاللحقوقابسط!نوهو،مصيرهتهقريرفيلحقه

..00001بةبر،لذات،المتحدةالامموبينها،اللدولية-المجالاتكانتفلقد.اسبابهعن

ا؟شطدزا)"لمشكلةلا،العسكريالحلمرضعلىالقادرةاللعربية-هـا-.

ا!مما.كلهالعدوانىالوحودتصفةولمشكلةلل،!!ا!وانالولاياترأسهاوعلىالاشعمأردولميهتمارسالديلمسرح،نزالولا

..........الدولهذهوكانتواردتها.هيمنتهاوتفرض،سلظانهاالاميركيةالمتحدة

ا)ملسلإ:بالسعباراده"جسميدالىأ)ثاليةالناحيةمنيهدفوهوخلقهـنوالاخيرةالاولىالمسؤولة،المتحدةالاممومعها،نفسها

،غلأتالتضحياتمهما،وطنهدخحررحتىالنضالمواصلةعلىوتصمي!هفي،اهدافهاطريقهعنلتحقق،اللعربياروطئقلبفي،اسراببل

.والاتشهاداللفداءصوروتوعت،الاخرهدقهاالىبالاضافةومصاللحها،لقواعدمامستقراآرضهوجعل

***،ألاخرهدفهاالىبالاضافة،ومصاللحهالقواعدهامستقراالىضهاوجعل

قلبفيالعدوانيبوجودهااسرائيلاناثانيةاالحقيقةوتقولاًلاستعمارلدومنهاتتسللألنيالقاعدة،اسرائيلمنتجعلانفي

.نمثلوانما،،حدهفلسطهبئشعبعلىخطراتمثللا،اللعربيالوطن.واسياافريقيةفيا!ئاميةاللحديثةالدولالىالجديد

ويقدكلههال!رديجودالوعلىالتوسعيةاهدافهافيالخطركلالخطر***

اسراتيلاحتلتاذطالاخ!رالعدوانفبم،الخطرهذانذرظهرتولااللهدففتنناوللافانها،الرأيفيتيبايناتهناككافتواذا

تتأكدهناومن.اخرىعربيةللدولاللدولي!ةاللحدودضمنتقعاراضيسيلةالو5هذفيهاتتباورا)تيوالصورالمراحلتتناولوإنما.الوسيلة

وانبدلاالخطرهذااناذ.المعركةمحنكلهااللعربيةالامةمسؤوللية.وجودهاوتحقق

.والامتدادلاستشراءبالهسمحادا،الاخرىالعربيةالدوليداهم**3

***لان،شعبهاقضيةهي،لمحلسطينقضيةبانيقولونمنفهناك

ااتوريمضمونهافيالعربيةالوحدةان،الثالثةالحقيقةو*قولويمضي.لفلسطينالفلسطينيونيكونانويجب،لابنائهافلسطين

الحتميةالضرورةهي،باسرائيلالمحيطةللبلادسيماولا،التقدميسببلهوالفلسطتبماالشعبكفاحإنفيقولونالرأيهذادعاة

فيتط!الحتميةضرورتهاالىبالاضافة،التحريرتحقيقفيللاسراعجميعمنوالرلعمالمساندةيلقىانيجبالكفاحهذاوان،التحرير

،48!\عامفيسواءالماصيةالتجاربوانسيمالا،اللقومياًلوجود.اللعالمفيللحريةالمحبةالشعوبكافةومنبل،العربيةالنسعوب

العربية،التجزئةمنافادتقداسرائيلانعلمتنا،6791عامفياوهـ4قيتاح،كياناوهيئةفيت!تيلهمفياللضنورةتيرزهناومن

،وحتميةوطولها،المعركةضراوةيكن.الحربينفيمكاسبهاتحقيقفيوهي،وطاقانهقدراتهشعبهاقيهيمارسو،والصمودالبقاء!وماتكل

مراحل،علىوسائلن!انقيمانمحلينأ"فرض،عواملكلها،استمرارهااضعاؤها،عاماعشريناستمرتالتيالنكبةاثارتستطعلمخلاقة)قدرات

الىاو!ولافيلا،الس-اسمالعامل،وبالتالي،ختامهاالوحدةعون.عليهاالقضاءاو
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الفلملإ:يءلأدبمعهاو.ل!-ز!،ألثووة-تلتزمانبدلاكان!،ومنالهسدوانيالوجودتصفيةالى.هبك،فحسبالكماملاخحريراهدف

التيالمناسرأتجميعبرفض،عامبوجهاللمربيوالارب.خاصنليوجه.ايضماكلهالامبريالي

منطقوبشجب،المجزأةغيرقلسطينشعببحنوقيالمساستضهدف***

ق!تاخفاءهااللبعضيحاولالتيإشوفيقيةاواللحلول،وياتالأنن!ىلاجزءأبوصفه،فلسمطينشعبان،الرابعةا!حقيقةوتقول

"لىىل!ؤدي،اللحقيقةهذهأ*نفيشكولا.بالواقعيةيهسمى(كاستاومحمليةفيوالمباتنرةاللفوريةالمسؤو!يةيتحمل،العربيةالامةمنيتجزا

دولةلش،التورةالميه"ض!اجكأاىومما،اخرى!قةانبثاقوهو.ايضماالوحدة.نحقصقفيمسؤوليتهينصهلكما،نرالحر

القدراتالطلافط.لضممن،الفاشطينيالمعملحريةوازما،قلسطيناوم!والحقوق،اغتصبتالتبمالارضصاحب،كلهذلكالىبالاضاقة

الله!دف.الثوريالضضالمتج،لفي،الفلهـممطينيةان،ث!انياألقوءيوزاجبه،اولاالوطنيواجبهعليهويقضي.سلبت

**،واسنعى،دة،ووطنهارعهتحويرفي،واللضمحيةالفداءطليعةيمئل

قه.وحه

ادالادعرالننزمي،ملادتها!اوراضيلفلسطينياضمؤلتنطهيمدهفيملأالىتوول!با***

لو،فعسمبالعامة.الشعبيةالثورةاوالتحريرلحربفاسطينثممعبفياللعربيةالوحدةكانتلمااله،الخامسةالحقيقةونقول

طليعةدوراداءمن،وقدراتطاقاتمنيملكهمابفضلتم!حينهوفي،تحقيقهافيالابطاءوكار،بعدتتحققلم،التقدمياكوريمضمونها

الشاملة،اتحريرحربخوضومن،وطنهتحرلرمعركةفيالفدأء!بمحعودةتظلىاىيجباللفلسطيئهاللقضيةمسؤثليةان!ب

دقيفةعلم!ةتهيئةلهاا!زمةاللظروفت!بنةبعدتعرضهامخادة،العربيةالثوريةبا!قوىهدعوما،)فلسطينشعب

..،الشعبهدابهامرايتيالتجاربوانسيمالا،وارر،وماتالمض!باع

**3الىامرهاايكالالىيعودلاارعليهزكرض،6791و4891عاميؤي

تمكبنالىبالدعوةالعرجميالاديبالترامدوريبررايضاوهنااللبافيضاعثم،وطنهمنجزءالاولىا)سنةفيضاعانبعد،عبره

نضاله،تخطيظفيالحريةمن،الثوريةوبحتمية،ا!فلسلإ:جماالعملدوريكونانيجبفلسوطينشعبردوفان.النانيالتاريحفي

والتحرك،والتطوروالاستمرارالحياةعلىقادراالل!ملهذاليكون،وصايةفيهيقبللاةمرحليةبصورةولو،قضيننهعناًلاولالمس!ؤنرل

فاللجما!ير.ادولليةوأوالعربيةالمحليةالظروفجميعفياللدا!اللقضيةتظلانالاطلاقملىينفيلاهذالكن.عليهلمملىاراداتاو

وتصعيدهاالمحتلةالادضداخلالمقاومةامحمالؤءبالمضيتطاللباومربية،ووجودهاأ!ربيةاتنورةبمستقبلومصيرياوجودياارتباطامرتبظة

ظىجبةالقضيةلابقاءالوسيلة،الا!ال5هدلننكون،وسيعهاو،والمصيريانوجوديالازفباطهذامثلنجطمرالفلسطيئيبعدهالان

ثالنا،ليواللد،ثانياالعربيوالقومي،اولاألفلسطينيالصعيد.الحتمياللقوميببعدها

وتجسد،الوطنتحرير!لىآلمصممةالفلسطينياللشعبارادةوإننمثل!2*

باسرائنلهـكمر!ةالمحيطةالبلادوحدةآلىلودياالثوريالعملانطلاقةفياإتمثلة،الفلسطينبةاًلمقاومةان،السادسة19حمقيالهوتقول

ا!ربيالاديبدوريبرزوهنا.التحريرمراحللاستكم،لمنهابدلاتحويريةحربالىتتحولوانبدلا،اولىمرحلة3،المدائيال!مل

يصسدراويكتبهفيمامتطلباهاوعكساللجماهيرهذهمعالتفامحلفي!املا،لذللك-بعاتمثلوهي.كلهاالمحتلةاًلمنطقةفيوكاملةشاملة

ايضا،اللفنيالكمالصورةيسضكملواربدلا،فنيأنشاجمنعنهفيشعارهايرقعالتيالعدوانافارارالةمعركةفيلا،فعالاايجابيا

.الخلاقا!دب!تبةالىليرقىالذيالعدوانيالوجودتصفيةمعركةوفيبل،فحسبالايامهذه

والموحدة،المحتلةالارضداخلالمنظمةالمقاومةانفيشكولاكتجسبصدبوجودهاتمثل،اسرائيلاناذ،ايضااسرائيلتمثله

باللقضية،والاصطدام،الفعليةواجهة41طريقعنالقادرةهبم.،ا!صفوفدائماعدوانا،والفاشيةوالعدوانيةالهئصرية،ايصهيونيةل!ذهبية

نشائجتحثيقعلى،القائم"للتحديات،الممليالتصديومم(رسةال*ملهذانجاحويتطلب.اللعربيالوطنفيومتجدداومسشمرا

احتمالاتمنالفلسطينيالشعبانقادومنهل،التحريرطريقفيفعليةفي،اللفلسطينيةالثوريةالقوىوحدة،يتطلبهااول،الإبجابي

قضينهالىثدهاللذي،اللفعالالايجابياللعملالىودفمه،ايئسالىتحويلهابعدالتحريرمنكلمةارضعلى،الفدائياللعملميداًن

ارر!رراءدماءومن،والممئويةالماديةالتضحياتمنمحكمةباواصركما،اللفلسإنيالشعبلكيانالمجسدةبوصفها،حقةثور.بةمنطمة

المق!بة.الطيبةالارضبهاتروىاوءبالزقيالثوربةاللخطةمنيتجزألاجزءاوجعلها،هخططاتهتنمسيقيتطلب

،،،ولهورهاالخطةهذهبروزبعد،كلهالعدوانيجودالولتصفيةاللعربية

المقاومة،اسنمراريحققهاالتي،الئتائجهدهمقدمةفيولعل".الواقعحيزالى

تظهركانتعماتختلفبصورة،الدوليالمجالديقلسطينقضيةاثارة**3

تغييرمحلىاللقادرةهبم،وحدووافالمقاومة.الماضيةالسنواتابانفيهميالعربيةافئورةعلىان،والاخيرةالسابعةاًلحقيقةوتقول

يناضلشعبكقضية،الصجبحاطارهافياللقضيهوطرح،اللصورةالمناطقفيالثوريةالوحدةلتحقيق،الانطلاقةتمثلوهي،فلسطين

يعكسانعلىقادر،الطرحهذاانفياشكولست.وطنهلتحررراسائيل،بازالة،كاملاالتزاماتلتزمان،الاقلعلىباسرلئيل،المحتلة

والشعونياللدولمواقفوعلى،نفسهاالمتحدةالامممسرحعلىنفسهوواقعاكيانالهاالازالة8هذكونوان،الناسمنفيهامنازالةلا

الالساني،الصعيدعلىآلاديبركالةتبرزوهنا.القضيةمنكلهاوسيلةوهي،التحريرمعركةمنالهدفهيانهااعتبارعلى،ووجودا

علسىيناضلاللذكطلشعب6خواللجيخطهبماينقلانعلىقادرفهو.العربيوطنئاقلبفيالاستعماراقامهاالتيالقاعدةعلىالقضاء

قربانا،الابراراللشهاءؤوأول،يرومكلفيويقدم،المتيةارووالليهودتحريرءلىيساعدف،اًللهدفهداًهثلتحقيقانفيشكولا

اللىخلاقأدبمنينتجهمابمستوىيرقىوان،اللحربةمذبحعلى،وا!مدوانيةوالفاشية،العنمريةالصهيونيةالمذهبيةمنانفسهم

المثقفينعلىاتىثميرفيالداويةاثارهيتركاللذكي،الانسمانيالمستوىحش!الىتدعوزا)تومادعتالتيالمسبباتانتفاءالىوبالتائي

هذايخوضهاللذيالننحر!يالنضالتآييلىالىوددعهم،العالمفياوطانهمالىمنهمالكثيرينعودةوالى،اسرائيلفيالعالميهود

التب.روابطهموفصم،منهاتهجيرهمعلىالصهيونيةعملتالت؟السابقة

***حقيقةمعتتنافىالننياًلاسرائيليةاًلقوميةابتكارنت!يجة،بهاالقومية

الفرصيةمناسرائيلحرمانقحققان،ايضاالمقاومةوتستطيعاسالىىعلىلاالريناساسعلىيقومكوجود،نفسها)ص!ودبم!الوجود

التيالمناطقفياقدامهالتثبيت،الاخيرعدوانهابعدلهااتيحتاًلتي.القومية
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والصهيونيةالاسنممارقوىوهي،وحربتهوطنهوعلى،عاليهأمرتلآلاقامةمخططاتهاتنفيدفيوللمضي،المدوانالذاكنتيجةاخنلتها

العالمية.والامبرياليةاًللحدبث*ئموخراالال!وائنلميونالمسؤولوناكثرالغيالكبرىاسرائيل

واءبناءاللصربحالشفدزوجيهفيمطلفاضراًرولاضببوفلاهناومن،والرزعرالننوترمنحالةخلقطريقعنالحرمانهذاويم.عنها

ساستنا،منبل،ومفكريناادبائنامنالكثيرونومعقلقد.ذاتناالىالهجىرةوتنتمجيع،اسرانيلدأخل،الاقثصاديةالحمياةشلالىنؤدي

الاستعم،رنصبهالذي،اتنركفيبلادنافيالنضالوقادة،ايضالتهيئة،منهابدلاخطواتوهي،اليهااللهجرةووقف،منهاالمضادة

عن،جاولتحقق،فيهلنقع،امامنا.حبالهالصهيونيةوممدت،لناازاهـةاللىتهدفالتي،الكبرىالننحريرمعركةلخوضالصاللحاجوا

منكثيرينادباءرأيناولقد.وتتوخاهلريدهما،الوؤوعهذاطريقدورهالاديبيلابايضاوهنا.العربيةالارضمنالعدوانيالوجود

العريبةالامةابتلاءعلىانقضتا)قيالسنواتطيلة،وشعراءكتاب،النتائجلهذهاللدفيقةالفنيةالصوررسمفي،الانسانيالصعيدعلى

الت-بالاولىافترةافيسيماولا،أللصهيوني-ألامبرياليبالمخطط،دةوالمض!اللصادقةالا*ميةالحملةلتمثل،العالميالفكرالىونقلها

اللعواط!بجيشانتمبزتوالتي،يونيومناللخامسنكسة.نلتالهجرةعاىاللعاللميهود"قسجيعالىتهدفالتيالصهميونيةللدعاوة

فكنشصةمنالادبيانتاجهمينطلقاث،الشركهذافييقعون،وثورتها.لاسرائيلالاقتصاديالكياندعمفياموالهمواستثمار،فلسطينالى

تصنتفييأثبرلاالتالعدلخوقوعهملااقدكيهوعصورانمالليهومعذلعدووهيلم!ةاللصهثسيةننقى،لتتحول،الانلىالاومراحلها.فجتار؟لتيالمقاومةلنجاخبدولا

.......،اولاذمركذيتهاالقيادةوحدةمن،وكاملةننعلملةتحريرحرباش

،لللاستع!لطرالللضهيولقمصمخططالمصرصضاتبعصلطلاقهالمؤمنتعذوالقممائد،النئبعرالعلميةالثوريةاللخظةمناطارصمن،تانياالوحداتولأ"ركزية

محنصريىرمتعصمونانهمعلى،العر!فتصور،لاوا!ية!مورة،ا!را!4جبهةفيتنظيمهاهو،العربيةالمقاومةنجاحفيهالاساس.اـلمدروسة

..التوجه،المناورةثحرية،الحركةحربةعلىفادرة،واحدةعرلييةثورية

قدلون.صريةفكريةرواس!عننالع،لاسرائملمحداءهمن005
......-.التضحياتمنيمكنماباقلالعدوالىاللقاصمةاللضربات

ضيوبكىلفدن!مافيلابعفىضاللعربيةللىلتيللكتبعلىفيفاحصوقداعيةاكوتمارسالتيالمنظماتتوحيدفياللقوميةالمسؤوليةفبررهنا،من

نا،العدالةمنذالاستعمارارادفلقداقولماعلىالناصعالدلملالاديبرسالةوتبر!،واحدتنظيمياطارصمئ،نادر"ببطولةالمقاومة

.......التوحيدهذأالىالدعوةفي،حاصةواللفلسطب!!عامةالعربي

فئتيئ،بنوعمصري،طائفييزاعانهاعلى،فلسطينمشكلةيصور***

ر!دثلطبعامنمالؤووولال!متعماثالثكانطر!ما،العالالعلىالفصمليمكىنحكمحلهلاوسياسيبنضالامصحوبة*لكوناىمن،المسلحةللثبىرةبدولا

..ر!.."،حاسمةجماهيريةقناعاتالىالعسكرية"حركاتهاقيرجم،وا*مي

والللاوعفي،بالوعيمناالكثيرورفيهاوقعوالتي،نصبهاا!تيالاحبورلآ.المخربيناومنالمتسللينمجمومحةبائهمرجالهااهاممحلىالطريقويقطع

نافيهايعتقدلتيلاللحظةالى،فلسماليئفياللامشروعوجودهتبرير،والدوليةالعربيةالمستوياتعلىالجهودبدلفيألنضالهداويتمثل

اللصهيولية.اللدولةلاقامةا*هيأةباتتاللظروفداخلالمتركزةاللفلسطينيةالمقاومةاهويةالحقيفيةاللصورةلابرار

علىوعملتالفكرةهذهبدورهانشرتفقد،الصهيونيةاماهذأتح!قفيالاولىالمسؤوليةانفيشكولا.المحتلةالارض

مذهبي،اوللهما،اساسيينلهدفين،ممكننطاقاوسععلى،مدهاعلىالسياسيالتوجيهرجالالىبالاضافةتتعفيهوألسيرالنضال

باإترويجويتصل،ذرائعيث.ئانيهما،نفسهاالصهيونيةباللفكرةيتعلقاقلامهميجعلواوان،التورةمعيتفاعلواأنبدلااللذينالادبراء!مانق

علىالتقدميينمنسيماولا،العاللممثقفيوحمل،الصهيونيةللعقيدة.وفلاقمجدعملصورةفيالتفاكلهذاللبلورةالوسيلةاللحرة

طلىقامست،اعقيدةاهذهان،اولانعرففنحن.ونأييدلمادعمهاالجماهيربتطلعاتيلتزموانبدلا،ثوريمثقفقلتكماوهوفالاديب

هذهوان،وقوميةديناليهوديةبأن،يقولاللذياللخاطىءالاساس.وقاروةقيادةالمقاومةتنظيمفيمعهايلتحموان،ي!سهاوان

اللعالم،بلادمختلففي،،الليهوديالوجودمنتجعل،الوهميةالنظرة*،*

افتشارالى،باتانيو؟دي،اللقوميةالصراعاتتولدهامشكلةفيوالاساسيةالاخرىالمفاهيماًلىالانتقالمنبدلاوهنا

هذهمناخذت،نفسهاالصهيونيةانابضانعرفونحن.الللاساميةاًلمتعلقالاولالمفهومهذاعنطويلاتحدثتانبعد،اللفلسطينيةاللقضية

اللذريهقي،،عشرا)ناسعالقرننهايةمنذبهابشرتالتيالوهميةالنظرةهى-ذهاهم،نظريفييملثلانهاد،التحريربههـدفالممسلحبالكفاح

راحتث،فيهالتبلورمنقوميةلكلبدلااللذي،الوطنعنللبحثمراحلمنالراهنةالمرحلةفيسيماولاضرورةثاكثرهاالمفاهيم

هـلاقةعلىعثرتانالى،صفحاتهاتقلب،التاريخكتبفيتنقبؤمثل.العابروالاستعمارالصهيونيةمع،والريرةالطويلةمعركتئا

تصدهلا،فلسطينارضوبين،القدامىالليهودبينوهميةتاريخيةولرشدهاطريقها،الادباء،بهاامنمااذا،للجماهيرتنير،المفاهيمهذه

التيالطويلةبالقرونتضاهيفكادلا،قصيرةفترةالرمنيمسارهافيجاءت-التي،طلعاتهالتحقيق،اتباعهتستطيعاللذيالاسلوبالى

اليها،العبرانينمجيءقبلسواءاللبلادهذءفيابانهاالعرباقام.لهاوالملتزماللصحيحالانعكاس،عنهاالادباءتعبيرات

وهـنباقامةالصهيونيةمطالبةبرزتهناومن.عنهارحيلهمبعد؟و***

طريقفيالاولىالرحلةالوطنهذاليكون،قلسطينفىلملليهودقو!يان،بهاالالتزامالاديبعلىيتحتم!التيالاساسيةالمفاهيمومن

الكبرىاسرائيلدبناء،التمهيديةواللخطوة،اًليهوديةاللدولةانشاء.الاستعمالىضدالعالميالنضالمنيتجزألاجزءاباتتفلسطينقضية

نعرفونحن.النيلالىالفراتمنبامتدادهاالصهيونيةتحلماتيمنيتجزألاجزء،التحريربهدففلسطينفياللعربيةالمقاومةوان

.فضاربمنعنهاينتجوما،المفتعلةلليهوديةاالقوميةنظريةان،كذلكهذاصاحبولقد.والعالمياللعرببمالصعيدينعلىالتحررحركات

الحركاتتزايدالىادتالتيهي،1كاناينمااليهوديولاءفيواللذي،الفلسطينيةللقضية،الوضوحكلالواضحالتقدميالمضمون

اق!ناعوالى،والاميركيةالاوروبيةالبلادفيوتصاعدها،اللاساميةالحقيقةمنلانطلاقه،العالميالصعيدعلىالنجاحمنالكيرحقق

فيها.بهمالخاصكيانهملاقامة،فلسطينالىالهجرةبوجوبالليهودقداللصهيونيةكانتالنىاللخاظنةللصورةولتبديده،اولاوالواقع

بعضفياسالليبمنالصهيونيةاليهتل!كانتماخافياولليشيقللا،اخرتقدميمضمون،ثانيابهاالعالماقناععلىوعملتنشرتها

اللاسامية،الحركاتلاةةحال،نفسهاهامصادربهااعترفت،اللبلادلهاارادكما،تمثل،قلسمطينقضيةتعدفلم.ووزنااهميةعنه

لضمان،فلسطيناهـ-مبهااللهجرةعلىالبلادتلكيهودوارعاموانما،والليهود،العرببينودينياعنصريانزاعا،تمثلانالاستعماد

اليهودية.ادواقياقامةفياساسيشرطوهو،فيهاالعدديتزايدهميربدشعببينصراعا،والواقعالحقيقةفيهيكماصمثلباتت

،وجودهلتبرير،الاستةمارنصبهاللذيالشركهذاعننتحولقدهائلةضخمة!ىوبين،مصيرهتقريرفيبحقهويطالبالتحرهـ،
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خاضتالتيه!ب،ومعنويةماديةوموارد،نجتريةطاقاتمنلملكهوماوفءان،المذهبيةاهدافهالخدمة،حبالهألصهيونية"دتوالذكب

في!ا،العسكريةبالنكمسةاصيبتاقيوهي،الفصيرةانتربهدهاوبالوعبمفيهوساشننامفكريناومن،فلتكما،ادبائنامنالكيرون

لمروواردهاءلطكما،المعركةفيتلتر!ء!،الامةهذهجماهيواناذتحملوافوال،اراءعنيصدرونكانوا،القادن!بعضأنحتى،اللاوعب

وف!يرها.خدمتهافيتحضدوللملعبامنهماللبعضسمعنافل!.كيهودللميهودوالعداءالعنصرياللطابع

،**.اللبحرفيقذدهمعن1،،فلسطينفيالليهودابادةعنيتحدت

انطلافاتمن.بمثلهوما،العربيالفكرعلىلراماباتفقدولذأونشرتها،استغلالاوسع،الاقوالهذهاللصهيونيةالدعايةواستغلت

هدهمواجهةفييقفأن،ادبيةكفاياتمنيحملهوما،انتاجومنعلىالتقدمينالمثقفينمنالكثيرينانحتى،وعرضهاللعاللمطولفي

يمحملوان،أللعربيةالا!سةللهاتعرضالتيالنفسيةالحرباللصورةعرواًطلاعهمعدمشيجة،يعتقدونباتوا،اللعالميالصعيد

.وظليهواباطيلهازيفهاكنوالكشفعليهاأدردفيالقياديةمسؤولببا"نه،تصرياخلافايمثلفلسطينحولالنزاعبئن،للقضيةا!محيحة

اللعالميةالامبرياي!يةورأنهاومنالصهيونيةعلىيفسدان،لذلكتبعاباللتصرية،يديناللذيالعربيالجانباحدما،جانبانأكهفوا،وطائفيا

عتىامتنامقدراتفيوالنشكين،العربيةالعزيمةلاضعافمخططانهاالوضعيةالظروفوانسيم،لا،والرجعيةالتخلف،ليبالتويمثل

الايونيومنالخامسنكسةديتنتهللمللتيالمعركةخوضمواصلةبعضيمسلكهاللذيوالسلوك،اللعربيالوطناجزاءبعض"نعيشهاالتي

علىويعمل،النفوسالىالثقةيعيدوان،جولانهامنواحدةجولة،والثاني،الصورةهذه-يؤكد،الغرببلادفيوامرائهالب!وولاثرياء

ومثويةماديةقدراتامنيملكونوما،فعليةبصورةمليونالمانةحشدويمتل،اللعربيةللعئصريةآلضحيةيمثلالذيالصهيونياللجانب

.والريرةالظويلةالمعركةمنالقادمةالجولاتفيتحاولأتبمءالعربالرجعيةصحراءفي،التقدمواحةبالتالي

التحريرمعركةبخوضالملتزم،العربياللفكرعلىلزاماباتوهكذا.محليهالقضاء

الحربفيسواء،زيرفكلعنالنقابيحسران،النهايةحتى***

بعضادعاءاتفياوعليهااللعربيةالامةاعداءيشنهاالتيالنفسيةالقضيورتصويرفي،الحقةالاديبرسالةتبرزهناومن

،العدومواجهةحول،ومقدرالهاالعربيةالامةشؤونفيالمتحكمينالصورةرفضوفي،الصادقةالصحيحةصور!افيالفدطيئية

الماديالتصويرعنبعبدا،للنكبةالحقيقيةالاسبابيصوروانبصورةاللعواطفاندفاعنتيجةضحيتهاادباظبعضوقعايتياسابقةا

اس!اسفيالكامنةالعميقةالاسبابعنوانطلاقا،المؤقتوالجانبيمنالناحيةاللصهيونية-الامبريالليةالمناورةونتيجة،ناحيةمنلاواعية

يكونهف،ومن.اللحضاريةالسياسيةوعللهاهنألراللعربيالوجودلالاننا،الاطلاقعلىدينيااوعنصريانزاعالليستفالقضية.الاخرى

هذاتعميقضرورةوتكون،الثوريالعلميأللفكرمنطقالتزام!رضمنكدينالليهوديةنحترمولاننا،ناحيةمنكقوميةبالليهوديةنؤمن

،الثوريالعربياللعملاشراتيجيةرسمميواسهامه،التورياًلفكر.الثانجطالناحيةمنالانسانيضمعالمجابناءبعضيعتنقهاالتيالاديان

اسرائيل،فيالمتمنلالعدوانيالوجودوازالة،السليبالوطنلتحريرولانها،اللعاللمفيالمماثلةاللقضاياابرزمنتحرريةقضيةهيوانما

يونيو.منالخامسعدوانعنالناتجةاللعدواناثارازالىمنبدلاومقومات،وديارهارضهواغ!بت،وطنهمنهانتزعشعبقضية

العربياللقوميالفكرمنطلقاتالىتنادالاس،يتطلبمااولهذاويتطلباللعهيونية-الامبرياليةللمؤامرةضحيةووقعحياتهأو(موارد،وجوده

اجسلمن،موحدنضالفي،الثوديالفكرمعوالالتحام،التقدميصورابشحتمثلوافي،بماسرائيلالمسماةالقاروةللكاقامتالتي

.الواحدةاللعربيةالامةاهدافتحقيق.والعدوانوالتوسع،اللعنصريةوالتفرقة،الاستعماريالاستيطان

******

يستندوان،العربيالمفكربهيلتزمانيجب،ثالثمفهوموهناكالفلسطينيةآ!ةمستقبلبينالوثيقالارتباطيبرزوهنا

اصسابما2ان،المفهوموهذا.انتاجمنعنهيصدرماكلفياليها!ما+لموفيرل،فحسبالعربيالوطنفيلا،الحريةمعركةوبين

حلقمنالاستعمارتمكنمنذ،تلاحقةنكساتمناللعربيةالامةوالتحالف،العربيةالامةبينالصراعتجسدالقضيةاناذ،ايضاكله

الامراضخلققها،مؤقتةظاهرة،العربيالوطنفلبفياسرائيلالفكرعلىيتحتمايضاهناومن.الرجعي-الصهيوني-الاستعماري

هـطنتواذا.العربيةامتناتعانيتزالولامنهاعانتالتيوالعللجميع،؟يدان،ش!عراامنثرااكانسواء،والعربيبلالفلسطيني

هئاكانطالما،ابداتضيعانيمكنلافانها،مؤقتاضاعتقدفلسطينوعملائهما،والامبريالليةالاسملرلسفية،اللعاللمفيآلمئاضلةالشعوب

وعاقدا،شعاراتهارا!عا،القوميةباهدافهيؤمنواعياعربياشعبا.ا(!رلعلىالقانمالعالميالسلامتيحقيقاجلمنوالمكافحة

اجزاءمنجزءأيفيللعربحريةفلا.واقعالىتحويلهاعلىالعزم،ص

التمددفيوخطرهاائيلاهنادانطالما،الكبيرالعربيوطنهمصورابشعمنصورة،الايامهذهوفي،الاننواجهونحن

اقامهاالتيالقاروةتمثل،الدخيلةاللدولةهذهانوطالما،والضوسعارة!أذمرضتآلتياللضغوطاعفمنوضغوطا،النفسيةاللحروني

،مخططافستذفيعليهالليقمد،العربيالوطنقلبفيا!ستمار،والاستعماداللصهيونيةرجالمنيشنونهامنوهد!.الامممنامة

الوطنوحدةولا.البرولليةشنجبرالبترويةومصالحهفواعدهوحمايةاًلرئش!الكما،المسضمنالبشوبعث،بانفسناثقتنااضعاف

الاستعمار4دفاللذيالاسفينتمثل،اسرائيلانطالما،العرجميلايهانوذللث،قلوبنافي،ألاخيرةخطبهاحدىفي،الناصرعبد

للالىتباط؟حقيقهدونليحول،العربيالوطنقلبفي،العالميخوضهامنبدلاالتي،والمريرةاللطويلةالمعركةفيالمضيعنعزائمنا

ومقوطتها.الوحدةعواملمنكبيراعاملايعتبراللذيالمباشراللجغرافيصورابرعمنو!مل.اعداورأ!لىالنصرلنايتحققحتىومواصلتها

أئملقتصافيطاعمليةانبناوح!لهضعمهاقيالالميميرثمونرتهاواتحقمقمةولالايمكند".حربفيهزمواقدعربيطيوىمائةبأنالقول،النفسيةالحربهده

..."""..الاسرائيليينمنمليونينامامالماضيةيونيو

ترصدانلهاالمحيطةاللعرليةاللدولعلىيفرض،العرليالوطنقل!..اءلا..ا........
.....05اللعامفيمعناحربهافيليلاسراننيالومعوالوالحاليعهلكن

وبدللك،الاسرائيليالعكلوصداللدماعلنأمين،مواردهامناكبراللجزءتمثلكانتوانما،و!الكماارتاسمنمليونينتمثل.لكنللم،الماضي

بدلاةائدقعفيالافياضفي،الواردهذءمنالكيراللقدريسئنزفبما،كلهاارروليةالامبريالليةوقوى،جميعهاالعالميةاللصهيونيةقوى

القوهي.الاقنصادبناءفي،انفاقهامناقيارقاعدةفي!جسدارمربيةللمحضارةامتدادمناللقوىهذهتعنيه

فلمم!طعنللقضميىسهلهدلفلسطينيةفالبعدئيلللقوللمميوهنالحلمةسالواضحةالاقتصادمجالاتفيدعمومن،اللعربيوطنناقلبفيالاستعماراقامها

...والماديةالبشريةواللقدرات،الفنيةوالخبرات،والتسليح،والتقنية

81-الصفحةعلىالتتمة-،اراسمنمليونمائةمنتعدهبمااللعربيةالإمةعنوللم.والمعنوية
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تعرقتصماديامابطإسمياس!يالاضمعاح!بةلو!لانتدغ!كربداجرااقدمتفنا!يوقراًلصهيونيةمكاهعةفيالادبجبرسالة

الاقتصاديةالامتيازاتفكانت.المجالاتهذهمختلففياليهودولتقويةلأ-95الصفحةعلىالمثشورتنمة-

الضرئبكانتكما،اليهوديةللمؤسساتالاتمنحلاالكبيرةللمشاريع***

التيهيالبريطانيةالسلطاتوكانت.19عربعلىتفرضالقاسية،والننوسعالعدوانفييطمع،مرومستدائمخطرهيوانما،وحدهم

فيبالفعلحدثكما،عسكرياوتدريبهماليهودتسليحعلىتشرلىكانواذأ.مصيزهاوفي،وجودهافي،كلهاالعربيةالامةويهدد

وهو،العسكريينفادتهاخيرةمنواحدالىعهدتعنمما،الثلا!ليناتفيالقوىطليعة،واللصرووةالوافعبحكمهم،وبناتهافلسطينابناء

اللفتانلبثتماخاصةيهوديةوحراتبتدريب،دكيجيتالجنراللافانهم،خضمهافياللفداءطليعة،وبالتائي،وطنهمتحريرمعبركة

ياامتلاكالعربعلىتحرمكانتبينما،الاسرائيليالهاجاناجيشج!عفيهاتشضركانمنبدولا.قيهاالقوىجميعبالطبعيرمثلون

السلاحمنسلعةايةحيازتهفيتوجد،عربيكلعلىوتقضي،سلاحالاووا!راءتخنيقسيلفياوعربياور!ألبوحدةالمؤمنؤاد!وى

بعضلان،العربمنكثيرينفيبالفعلالحكمهذانفذولقد.بالاروام،سواهسبيللااللذيالسبيلهو،المسعلحالكفاحكانولما.العربية

وجدتقدالسكاكيناو،الفادغةالخراطيشاو،القديمةالبنادقيتطلبذللكفان،الص!يونيالوجودوتص!ية،المربيةالارضيريتحر

حيارتهم.فيالجماهيرىالوجمطقيمحميق،انتاجهفييلتزمان،الصبيالاد.ببمن

فرضاللذيهو،اميركازعيمتهفيممثلا،الجديدممادوالاستوفي،سيةوالطكثيرةضنطلباتتحقيقعلىوبالعمل،الحقائقبرهذه

اسر!هيلليقيم،فممدهعلىلىواء،المتحدةالاهمعلىالتقسيممشروعمعمعركتهليخوضالظسطينيللثبالعملحربةضمارهقدمتها

حمايةمنعليهايخدقهبما،اقامتهبعدكيالهاوليعزز،فلسطينفيبالخ!طبمنفسهاعدادمنوتمكينه،وطنهتحتلالتيالعاصبةالقوة

الصواريخ،انواعفييتمثلودعم،ضخممادي!ونومن،سافىةوتوفير،االنضالمةوواجباتهمسؤو!ياز4لتحمل،واكسلحوالتدريب

اقامتها،منقصدولى.الغربيةالالمابةوالماركاتالدولاراتوملياراًت07الحاسمةنهايتهاحتىالمعركةفيالمضيعلىالقادرةا!عربيةالقوة

،التيالبناءةالجهودعنوصرفهم،بهاالعرباشغال،وقلتسبقكما3**

هنهاارادكما.بلادهمفيالعيثىاحوالوتحسين،رخا،همتستهدلىضدالعربيةالامةمعركةمنيتجزألاجزء،فلسطينفمعركة

السريع،طريه4في،العرجمرالركبمضيدونللحيلولةوسيلةممونانتكونانيجبواذا.صورهامنرئيسيةصورةتكونقدبل،اعدائها

الشاملة.والوحدة،الحضاريوالتقمم،الكاملىالتحررنحويصزضطومن.الواحدةالعربيمةالمعوكةمصياتعيئهيمعطيالها

مقوماهافيواضحةبأ-لتقلسطينمعرجمةانهذامنويتضحفلسطينصريربينوثبقاربطاالربطبوجوبالعربيالاديبالتزام

علسترةتخاضانيمكنفلا.واتجاهالهاومفاهيمها،ومعطيأقهاصورهماجس!يع،والاوولالاستعمارضدالعرييةالامةمعركةوبين

والحالةوانها،الاستعهلمربمصالحمعالحهاترتبطاقىوالقوىالفئاتالثووةحركةمنورجزألاجزء،فلسطين-حريرلانوذلك.واشكالهما

.مكانكلفيالاستعمارمنالتحرربمعركةوثيقاارتباطاصتبطةهذ.ع.ومصيراواقعاالمربية

******

الوثيقةالهلاقةصورةيصضانفيالاديبالتزاميتضحوهكذامنموقفهيحددان،لذ!كتبعاالعربيالاديبعلىويتحتم

يبينانفيالقياديوواجبه،والصهيونيةالاستعماربينوالصحيحةاووااطارضنيعملوان،العربيالوطنفيالقائمةالتناقضات

اوطو!،-معركتنافييواجهناالذيالعدوحقيقة،للجماهيرفيبدولا.العريينوالانحانللوطن(لحريةضمانعلى،التحديد

الصهيوثية.انتصارها،اناذالعربيةالثورةمعيكونانمن،الموقفلهذاتحديده

فيهم،وتؤلر،اعماقهمصميممنالادباءتؤالملأسيانوالمعرولىواشكاله،الاستعماهـبمختلمورهوتعفية،الحلفعلىالقضاءيمني

وقعحرعمافيهذنحينمونباجلإيهزمنفيستلهمورليةمنلهىفوحرجعهاالحأام!ميالمصاللحجميعوتصنية،فلسطينكىالصهيوئيالوجودكصؤلآيعنيكما

رور-.....الوجودبهذاالرتبطةوالاستغلاليةالاستعمارية

بتصفةمستلإلوجوجهييسهي-تقياو،التيبيةممهملاانتاجلصهلىفيبنعكمشضةذ-3**

اسرائيل.تسنلهالفىالعدوانىانبعد،بهالالتزاممنالعربيللاديببدلا،رابعمفهوموهنار

..-.معليستفلسطيئفيمعركتنااقوهو،ابعادهجميعاتضحت

***الحقيقةفييرمثلالئي،الاستصمارمعهيواؤما،وحدهاالصهيوئية

قياديةمسؤوليةمسعؤولوهو،العربيالاديبعلىلزاماوباتفيول!شا.بالذاتقلسطيئمشكلةفيالاساسيخصمئا،والواقع

انيل!رآ،كلهالعربيالمصيرعنالدفاعواجبالىالجماهيرلوجيهعنواقامهااسرائيلخلقالذيهوالاستعمارلان،هناالتاكيدالىحاجة

الوقوعويتجنب،المموضمنيخلوالذيالواضحالسياسيبال!منالجزءهذا!قاعدتهلعكون،الطاهرةهطيبة1الصبيةارضنافي

يحددانوعليه.الماضيفيمفكرينابعضفيهاوقعالتيالاخطاءفي!!قرارديوامان،ارمر!بمالوطن!!ا!ذةواداته،العالم

ا!ضال،يوضحهافيطريقناخطوط،العالميقبل،العرببماًلعامللرأيمراهراتهفبىوتجخدمه،وعدورالهسلطانهدعلالموكتوطد،ئفوذه

مناوليمابكل،عنهاالدقاعالىريهـبلاثم،ويشرحها،ويفسرهاومناورأظه

لئي.اسهوبوروعلا،باروجلبى،قولفصا!الذيهو،بريطلألياالسابقةزعيمتهفيممثلا،؟لقديمقالاستعمار

ادبائخامناجم!برنران،الصحيجمنولا،السليممنفيساهلهلهو،ما،بتحقلالمن،يملكلامنفاعلى،بلفوروعداصدر

ا!أالعدوواًنما3،ع!واناصاو!هااسرائيلىبانالقولعلىصاحبحرمانعلى،يستحقلاومن،يملكلامنكعاونكم،وشعبه

كيانها،ويد!ثم،ازرهايشد،اسرائيلوراءيقفمنهو،والفعلىهـفىضمئالذيهو،هذاوالاستعمار.ويستحقهيملكهمماا!ق

الاستعمارقوىبهاواعني،الوجودومقوماتالحيل!اسباببكلويمدهاابوطناقامةعلىالنص،السابقة*ممعصبةفرضتهالذي،الأشداب

ايانسانعلىخافيةائيلوابالصهيوئيةصلتهاتعدلمالتي،العا!يعليها،البغيضاشدابهفرضالذيوهو.فلسطينكبماليهوديالقوهبى

*درور.وسلامةالتبصرةمنقليلااوتياوقانوؤطاوو!اوجيةابلالهايتركلم،عاماثلاثينمنكثر

***اقامةلمحىمخططهوتنفيذ6فلسطينتهويدلتحقيقواًظبعها*،سياسة

فيلعدداتجسيدعلىيركزوهو،الاديبمن،صحيحاوليسالبلادفيالموضوعيةال!روفتغروانبمد،ارضهاعلى6ليلاسر

قدداتهاقيمةمنيقلل(و،بامرهايسقينأناسرائيلمورةالمؤكمراًعضاءكذكيرالىهئاحاجةفيكونلاوقد.لذلكمهيل!
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نكسةتلتالتيالقليلةالاشهرفيبرزت،خطيرةظاهرةوهناكوقوى،كاهااللعالميةالصهيونيةقوىتجسدقلناكمالانها،وطاقازها

اهـىتشبه،العربوشعرائناادبائنابعضعند،يونجبومناللخامسالغرري!الامبرياليةللحضارةأمت!ادولانها،جثيعهاالعالميألاستعم،ر

.8(91عامنكبةبعدالادبيالانرء،جفيبرزتالتيالظاهرةكبيرحديصورانالاديبواجبفمنولذا.شلق!نيماديتفوقمنتعنب"مابكل

وهـئءةهااتخذلانه،الأساةادباوانكبةابادباسميتوالتيمقوماتوبكلحاجا/"بكلالاستعماريزوده،قويخصما"،ماننا

وقائعها،وسجل،اح!اثهاتناول،موضوعاووقائعها،واثارهانتائجها،الصهيوليةخلمتهاالتيبمدبيعهمتألرا،أللعد،هداوأن.الوج،ر

عن!يالم!نوالانهـجأرصورة،الظاهرةبهذءواعني.اهواللهاوقصصالاحتفاظعلىوأمصمم،كنيد،بهااليهودجماهيرعقولوالسمدت

فيالعربيآلشعبتنئسكيكألىدفعهمالذي،والادبلءالن!حعراءبعضالامةدعوةفيالأديبرسالةإبرزهناومن،احتلهاادتيبلأرض

النكسةمنبريءالشعبهداانمع،وطاقا"ؤ"،قدراتهوفي،نفسهلهذاالتصدىالىواللبشريةوالمعنوءةالماريةقدراهاكل4ال*ربببة

اظراءمعالمعركةللخوضابانها4لىتتحللمالفرصةلان،اللبراءةكلفببهاالنصريكونانبدلاالمقييمالمصيرمعركةفيوهواجهـسه،المخصم

العربية.ألامة.العريبةالملأمة

****،*

وامجاد!ا،وبناريحها،بامتهم،رالشعراءالكتاببعضكفرولقدمجالهافيفلسطينقضيةيطرحان،ألاديبمنصحيحا،لليسى

لااهلليسواوانهم،للمحياةلمحونيصلااللعرببأن،يعلنونواخذواالطرحهذامثللان،تءصرياوطائفيصراعقضيةافها!نلى،لكماا)ما

يل!-ون،أمشهاهاعلىيحيونوانهم،ومسؤوللياتهااعبائهابتحمليق!اللذيالعالميألاستهماريخدمما3،نفسهاالمصهيونيةيخدم

اتداؤهميسير(للذيالانسانيةالحضاتةركبعنمتخلفين،بالتوافهاوضح،حقيقتهافياسردنيلانعلىالقهيةعرضمندرولا.7ورا،ها.

النفكير،بعقمالعربيةالامةا.نهامحد،الكفرهذا،بلغ.أمقدمتهفي،اللعربيوطئاقلبفياللجديدبشكلهألاميريالبللوجود!ديةصودة

اثقة9يحطمالذيالتشكيكهذايئ؟صرولم.اكيالادروبالتخلفومصالحوفالسفةقكرمنيمثلهمابكلا)وصودللهذاامتدادوالها

فحسب،المستقبلاواـرواضسعلى،العربيبالوجودوالاعتداد،بالنفسمنوطنهمتحرير،العربهد!طأنعلىالنرك!بزمنبدلاومئا.مادية

وامجادهم،القديمةالعربحض.،رةفتوارت،الماضيالىتعداهماوانمااطأ.بالرائيليسمىواللذيهيبألذيألكيانسمنة/الأءتدادهذأ

رالنفسمان4الااضاعةمنقاتمةحبىوراءالمتشككينهؤلاءنظرفيبصدعليهمفيوقف،العربيةارضناؤوقالمفبءيناًليهودم!-رما

ذأتي"كامة،أءالبقعلىالعربقدرةمنالبسومن،والتاريخونزعات،عئصريةفلسفةمنتمثلهوماالصهيونيةاللعقيدةكلتحررهم

.ورانمقوماتوفي،ناجةمنالموقفهذاضوءفيالمصيرهذاوسيتقرد.انيهةعهش

،الخطورةكلخطيرة،البئىمناللظاهرةهذ.انديشكولاالوهـنمنيتجزألاكجزء"الشرعييناهلهاالىفلسطينعودةضوء

فيشكولا.نفسهايونيونكس!مناعربيةاالامةعلىاخطرهيبلالصهيونيةضدنحنوانما،كيهودألمهودضدلسنافنحن.العربركبما

والاستعمري،الصهيونيالعدواهدافيخدمالظاهرةهذهآستمرارانفيريبولا.لارضظوالمغتصبةلحقوقناوالسالبةوطنهـنافيالطاععة

بنفءها،ثقتهالانفقدامةلكلالحتميةالنهايةهو،الضياعلانودللكالمشكلةحلعلىكثيراسيساعدفلسطينفينوطنناتحريرناان

منالافادةالىتطلما-،1وفخسر،بامجادهاالتغنيعلىقدرتهاوتفقدتحررهبعداليهودييرتبطاًذ.العالمبلادمختلففينفسهاالبيهودية

الطويلةالمعركةمنالمقبلةللجولاتالاعدأدفي،ودروسهااـنكسةاعبرعضواويصبح،نجبهيقيمكاناللذيللوطنبولائه،لاسرائيللولاءامن

للهاتتحققحتىتخوضهاانجة4العرالامةعلىيتحتمالتي،والمريرةالظئمةفا؟ةوتصر،المزدوجبرولائهلثيرانمن.بدلا،مجتمعهفينافعا

السليب.الوطناستعادةمقدصتهاوفي،القوميةاهدافها.المجتمعاتنلكفياللاساميةعقدةكوطنهاسرائيلالىااضظلععلى

الصالخطرةالظاهرةلهذهدؤيتيبعد،اللذاكرةبيعادتولقد*،*

تميتهساعلىاجسر؟والتي،4891عامنكسةتلتالتك!أالسنواتبوالتيالمذ!بيةاللعقيدةكانتمهما،للاديبالجائزءنوليس

اًلنضسالعمرمنطويلازمنياشطرااقتطعتانهااذ،للضياعبم!نواتلا!ةىهمن،العقيدةهذهبهلهوحيمما،وراءينساقيان،بها

ات!باقيوحصرته،عامةالعربيالنضالعمرومن،الفلسطيني،معواحدصففيالنظمهذهفيضع،ايطلمبلادبعضفيمعينةحكم

الفلسطينبمالشعبافاقانالى،والاطلالاللديارعلىواللبكاء؟ألعويلويبادرها،ظطينقضيةفياللداءاستمثلالتي،اللعالميةالاهبريالمة

والتي،واجههاالتيالمنتاليةالمراحلليخوض،ضياعهومنذهولهعناللحربانضالفيود!هاعونهاألىاللحاجةاشدفياننامع،بالعداء

السليب4وطةلاستخلاصالمسلحةالمقاومةبمرحلةآلآنيتوجهاباتمنوبالرغم.ارض!مناللتموانيالوجودلنصفية،والشرفياللعادل

.و!حريرهوقضية،اولاشعبهآقضيةهيفلسطينقضيةبأنالكاملايماننا

ءلميهزر.بو"أة،8،!اءأمفيفلسطينمأساةانننكرولسناعننتغافلاونغفللاانيجبانناالا،شيءكلقبلالعربيةامنننا

لوجوإهاءمةقوضربة،العربيةللامةعنيفةء!لممةمثلت،نتائحمنإ.وعليناقضيتنصرةفييؤدوهاناصدةا؟ناؤيهيسهنطيعالذيالدور

اسبابها،لنحلىلوالمؤرخينالكتابدفعت،الصدمةهذءوان،وكبانهاطئةمعنايكونوالنمنهمننتظرلاانالاصدقاءهؤلاءالىنتطلعونحن

،ايضطثعنلا/ء.علاجهاوسائلعنوالتقصي،!واةبهافيوالبحثييداقمنن!سبةايةعلىاللصديقمننحصلانيكهينابل،ا(أئةفي

واوصت،ءواطفهمكوامنواثارت،العربافئدةهزتالساةانفي.ايضامصالحهومنمذهبيتهمنبوحياللينات!قديمهايسمتطيع

صصدراوكانت.الرفيعوالاتاجالرائعبالبيان،وشعراًئهمادبائهمالىعلىبالناعنتغربلاانيجب،اخرىمهمةنقطةوهناك

الشعر.ينابيعمنوينبوعا،الادبهصادرمن،والخالليةوالتقدمية،المتفتحةبالصورةقضيتنالحرضأنوهبم،الاطلاق

ؤاد.فهميتومواان،انذاكوالشعراءالكتاب!؟لاءحقمنوكانالمؤيدينمنالكثبريكسبنا،طائفيعداءاوعنصريةشوائبكلمن

كانالذيللاستعما-منهمتبعية،تخاذلوالانهم،وحكامهموزعماءهم!بماللضخمالطثيرذويالعالميينالمثقفيناوساطفي،،الاصدقاء

وبعث(نه،وجيوشه،وقواعده،معاهداتهبموجبعليهميسيطروللقد.نفسهالليووديالوسظفيوحتى،عامبوجهالانسانياللفكر

هنا،وزفكرني.فدطينلانقاذالحادةاللحربخوضعن،امسكريةا،ضىالمسههذالحىالمكاسبمنالكئير،الاخيرةالآشنةفيحالقنا

....فيهاجاءالر!مالةمجلةنشرتهعربيلكاتبمقالفيوردتكلمةبعضاقلاموبينها،ةرنسافيسيماولا،كثيرةحرةاقلامانبرتة

فيهميتمثل،أذيناهؤلاءمنواحدلايولاءاعناقئافييكونلن"،دويتثسوالحق،رودنسونمكسيمام!المنالتقدميينا!يهود

عربيزعيمكليدفيان.اللعارهذا.بمحىانقبل،العربسلطانكاداة،باسرائلوللتنديد،رجعيةفاشيةكعقيدةباللصهيونيةالتنديد

نالذ،اولضكالا،جديدمن.نصافحلنايديئاوان،رجسمنائراالتقدمتيارشقفمحاولةفيتستحدمهااءةالكاالامبر.باليةادواتمن

مراتسبعاعدائهـبمدمفيوغمسوها،الرجسهذامنايديهم!روا.الصحيحالوحدويالاشتراكيالمجتمعبناءنحووالسيرالعربي
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:رشصدهاشمالشاعهـ!أدونوؤرلسوقلرينسمبوناللذينولاةاللهبيوتيحموناورين!.ورتوالمءأت

محه-فنلالعروبهيدءونالذينولا.اللهن!رعيحيونألدينو!ءاور.

الرمنوقسوةا!نتمقاءرءملاوهـصاخت-أهياسصءهـ!-ود...ءلى،
!ليريدحيصيعو!!ىهلا35جميعام!ر!ءهناـحى-!ا!مهلببم

والمحنواتثريدوالجوعطب-اللتابثاتألياليرضصوط،لتكييعيساهـ"ي،اكحري!داعمهيعس!صى6ي!و!

اـامدنوفصودسنشقهاف!اأطلامار1أتتمقاط!انربنا:اللهالولنرددكهلمثونا،ذلكقبلاما.المع!يينسهـه

الوهـصطلىبمضيجبارة!ىاروبلا!جربا!:"-ر،ارواب!نضعفيناتهمرفي.السبيلاكاصلوط،وبرءطرردلظ

***.كنيرالصوا.ممهم

ان!رفيواوالحسونوأ)زهرافجراصعلليلىياورمن*-ودا!سبرة!وئنك!وى،رتينسطرهأبياتايصاورددرلي

والنصرالتحريرءوكبف-!باسمةبالامال!-ضعىود...نعول!ر،"لمعنىهدهفيحبيرااصوأليمدلهجئفي

ا-راالموطنفصةاو"4جبمؤبادا3أسنعو!لعدمامعنىلوتءمعنىروحكعلىىيخنىلكماو!!يا

اللدهرعلىتزهـ-و-نعيدهاهـ-ويتراير"نرفياكووون-المحتدمادتزقفياسأتهخألهالذيايرحامصك

:طوقانقدوىارتصابر!و!ولوالمعتصمدراكتحصبهمضارعااستصرخهمألالىاين

أصىمحصرمأسالكنودودونهـمنحالقدبالهمما

الطلمغواتفياللفجر-حويمصب"وطفيا4!هرةاو!-تنجأكبماالملنطملجهافيتغرقهماهـواؤهمحتام،واخجلتا

ودلمبلهيبيردىلمىوفذؤىمهـماالطالىءالاكى-لوالمرماللبلاءدونابوابهماغفواقدالاذانيونهم

اللضرممعنىيحمليأتليماأ!يهـنال*لأ"نؤ،آوووهر

ألم:تقمالمسىوفزالجق!اللحمىذخرلحيطنن!بىابار!ويتوروأىيمردأن،شاغرأو،أديبكلحقمنأنشنولا

لقممبا7وجزالافقوفارفا.!قو!لوا4ج:،حيغاوأا،بل،!طنهتنزلالساةوهذه،بأمتهلحلانكنةأهذهيرىوهو

القدملدمي-للمقيدلا-وا(ق!دالمظىالاقتح!،مألى-ت،ضوهعأصطالا!ممعيرةمعل!وادا،يثرلىادا،نتاعراولاادبيكوىلا

......اللدصوممنيوجهوأن،ينقدأنايضاصقهومن.نن!عبهمنهايعماني

الخطيب:روسفاعرأ"اومؤلروح،وشعرهأدبهفييبعثن،حقهرون!يسولكن.وأعنفهاقساه

الاءمح!لا.ل!ولنيالرلحلا!-!رماددأدأ!هـلأنامعركت!،فيالمضعلىأ!تهبقدرةالتشكيكومشاعر،الغدمناللطس

و...-..ء.ء...ء.التضح!اتغلت!ما،النهايةحتى

اوارالخافقينفي)هاصمرااللظىالسنها،!اووكماد"امد

ت!ريا!وقديأسداؤءلميتن!حتىالليلولاصصقندافل،أوارهااتشعلاقىالفلسطينيةالمقاومةدورببرزو!نا

والنارأ)وغىس،حوللجنوتيوجرأحهمدموعهمللمتنيتترالذياشغ،ع)تكون،يونيومناللخامصدبعد،المحتلةأرضنا

ال!رعنهاويذوبا)ضحى"خل/رىححىجبقيأغسلولسصفالثاتءالدياجمماوسظةطريقهالللأمةينيراتذيأفوءزاءالاعل

أخترولاأرضىلاأقسمت!سراأظلولن!د2ب،ةاناالشسبالفلسطينيتصميمتجسدماأولنجسدفهي.بهاتحيطالتي

والاقدارالايصلام،تمسحأؤ!إمهءلىؤددومشيئت!القرابينتقديمعلىتلينولاتضعفلاالتبموعزيمته،نصتيلاالذي

الداو!أالىمحادىحتشىءء،،ص،قدأنا،*ءر-نافلسطينشهداءمنباخوالهملميلحقوآ،قافلةالرقافلة،الشهداء"ن

دو.."اد،مابالانتدابفلسطينابتليتمنذ،الالوفمحننراتعددهممتجاوزاذ/بئا

:،دحممحصام،عرالث،فىولواؤرتةالصهيونيةبالمطامحنكبتومنذ،17!اعامفيلبريطانيا

البسم3،)لمقدروزنهضوو،متمحنأحارارر!ض!دازالمافلسطنشعبان،بأسرهالمعاللمكعلنوهي.الي!وهـيةاللمولة

المبسمضاحكالسنىبهي(رشعوبقجر،الفجريطلععدا.ووطنهارضهلتحريرمهركنهيخوضايدانا!يامدأص

د!يمنلوحهفيوأذ!خغادبت!ياايالنأحو-لفاالادباءبعضنمرفبآنكةيلةالمقا،مةهدهانميشكولا

ؤهـ-طعلءباسمك،أهتفأدءاقتنفيذىكأ-!روأن،النكسةبعداجتاحتهمكطالبساكوجة؟ناللعاطفيينواللشعراء

ا"لمهمهاابداعوصتوانللادى،لص.رمزفانكاقاوء-ن1بصيووالاشادة،واللفداءاللبطواكأبأمجادالتغنيالى"-وللهم

...ولمحوي،سطوتهاشتدتمهماا)عدويختنونلاالهـين،اللبواهـل

رش!يد:هاشمالشاعهـءلميوؤول:نمرةخالدالفلسطيئيالشاعرقولهذافيوءفرني."جبرو

ءنءذرأذ-،كحنلممرئاىفماموطنينسيتكانفؤادي.شيت-لاحيوارويغداأسهقيسوف!الجرا!ث!نمنانآردممن

...وشاحياللجهادقبضصةنسجتوا"سىكطوالادىالءقي!للظىمن

00013ههحىت!!ح!!صح!حه!ح!!!رو!-!كأى!*صزر/لصباحالقاءلىاااستعداطلماجحفلياو،قيىل!ا!لموليا ،حاكتسىكلوالاضط!-إدالفء-سم!ت""شحأ"لإيصحتؤد
لمحالكفطررقلهوأنارت!ؤ!هـلألهبتأوءبمااحدشة

الاداًبداًرمئئم!وراث5:سلمؤأبي..ا!ل!ءطينيااكططروقول

وال،ضابلكس!وءنبميداأحياكيفالحبيبةورمطين
كاالداروليلمىتدمشتئفيتطلباالخضى،بإثارا!فاقو!يمخضباتالسفوحت،د(*لمي

ازءابصدىالرمانسمعوفيباكياتاشواطىءاياد

نيارغتىاردوي!بهعرتسيرتادو،"لاو!-جص-لانىررء،

النوريمكئبةلقبابا"عاكفريئجطزنادىيىصاكل-اثسمة-كمرارخ!بات،د

ا)غيابهبعدودةءمنوهلقتاءألافاقالرانيويرء-أ

لسنفرارشارع-"بغصالرحمرشفاهناوفوقالمنسدىالتربس"قبلأجسل
الغيابمحنداللخطا،ؤعا)ى-يت!صة،الاصء،لسنعودغدا

!باحرلاومعةلىلااهـبمولمىءميناحولا"مياًدتياالرا"ع

!!!!هههههلمجعههه-حيححجيحعههى!*!3ور-به!3ص،ص-سحع!-ببا3-لى"*تحالطلمةسحايااياالض-آلافستعودجل

83



ابطالهاكساعدلانها،المقاومة-لحركةمهمةجدالرسالةهذءيفيصبريبهينوءماصبريأحملقاننيدموعاأذرفلمأنا؟ان

الكاملالتفاعليخلقمما،للجماهيرالبطوليةأعمالهمتصويرفيللثمارنهتفحينمجيدنداءنمداسيجمعناشنتتنسائحنفان

فيتمرتزاللاالتيالمقاومةتحويلعلىيساعدومما،وبينهابينهموالنصربالفوزالجدثمارسيجنيوالهدىبالجدالاماليطلبومن

الاساسهبى،عادمةشعبيةثورةالىالفدائيالعملمنالاولىالمراحل:غزاللةابوسميرةالشاعرةوقول

.وا!ريرةالطويلةالتحريرمعركةفيالتاليةالمراحلالىالانتقال!طالنثسيدعنيكفلاماضأماهياواصلحس!ن

المسعيسداليمنفينجرانفيوهرانفيمصرفي
التوحيدهذاأصبحأنبمدالنضالاداةلوحيدالىالدعوة:ثانياالولييدشرايينالىكالدمساءيسريومسداه

العمووهجابهةالمعركةمستوىالىللارتفاعمنهابدلاالت!يالضرورةجدصدمنيبنىالاحراريصمع،احيساةايهب

نكسةأدتفلقد.و!دراتأوطاقاتمواردمنتصرفهتحتمابكل***

عربيةأجزاءمع،بكاملهافلسطينأرضووقوج،يونيومنالخامسالقريب!هعودشهـانسداءفيهأهاهياواللحسن

أساليبكغييرضرورةالى،الصهيونيالاحتلكوطاةتحت،أخرىالرهب"ليالينافيالع!واصفترويهقمسمسيا

هذهمتطلباتمعيتلاءمبما،العملهذاومخططاتاللقوجمماالعملالسليبهللرضالفجراذانفييعسلوسيظسل

السياسيظ،وارتباط!لهاالتقليديةالحربتعدفلم.الجديدةالاوضاعالحبيبهللامالابنيعمودكييع!ويسيصسل

تسبقها،أنمنبدلابل،فلسطينلشعبسيماولا،التهائيالمطمح:الحوتمحموداًاثمساعروقول

تترلسعبيسع!الاامفااحالعمللتدميرئعهكرهناصمفوفقهاائطصوركاخرىاسظمنلنموحولاالموتويلعبتصدخولاالنساراتصدع

وطنه،تحريرمعرك!فيافدطنياالثتردوالرازفيالادبالزمنويروبماالمجدويهتف

...الوطننداءالدنياويملا

حعرضرورةاصبح،وذاتهنفسهعلىالشعبهذاامحتملاوانسيمالاالسحالورىفبميراناولاالمحنصدورنرميلاونحسن

اًلبعداستبعادمطلقانجيزلاكناوان،مضىوقتايمنوضوحا3**

ظرووفئيعركةمنبقضسةضعتفلسمطسلشتغ!لولفل!ئعطينيالربيطليعةالعرصبمافرىولاغربيفتفلماطبقواالالىالق!وممناذن

.الورىرقابداتتالالىمن

ي!كيلاهذيمكننا!ميتهلادئبهووائحاصلللةفيتع!صلهاوابأبرجعلتهلهصمميمهاحهةالذرىشمثندرولملهم

الضمانةهيانوحدةهذهلان،ألمحتلةار!افوقالمقاللينوحدةالىفوالماللهبلادايم!ستعبراالق!رقالأيام

الىووصوا4وتصاعده،المسلحالشعبمالكفاح!ستمرار،اًلوحيدةاً-..!*كللأ

حمالوفهلالاقصىجواثبمزقواولوفلسمطينلنسا
الوطنية.للوحدةديوةايةمنالرجوةالنتائججميعأجمعواومنجاروالمنفقل

ندضعلانحئضلالعلى

بقدربةلناالميقثنايثبشهامعالعلومهابنفبمميةننا،كالثاضفافلععمبمنجلاللحرعليناالافيحالوغىصدروشاقناالمصربملناطابوكموكم

فيالعربيةامتئاولهاتتعرضالتيواللاداعيةالواعيةالتشكيكعهليات***

.الظافرةثهايتهاألىالمعركةطريقفيالمضيعلىتصميمناىجدوتحلموالربايغفووالسهل؟(لملهمالجبلآين!اوهل

يشجبان،الرسالةهذءلاداءيتصدىوهو*ديبعلىانفيشكولاالديارغريبالدارحمىوفي

فيالتفريطاوالمساوماىالىك!حثوانؤاميةمحاولاىايةيستنيواننارا!افييطلبكانه

التنازلاتاوالتوفيقيةالحلولمنطقمنائطلاقا،فلسطينشعبحقيكبحواوللميومايقهرواولموانتصماروغىابطالل!والص

الاديبعلىومن.اسرائيلواقعيسموئهبماالاعترافاوالتفاوضاو***

العلميالفكرجلالبالتزامالىيقثواًن،الرلهالةهذءيؤريوهوعثراتقالها،الطرازهذامنالقصائدمئاتبلمشراتوهنالر

اسر!لىكقديراتهاورلهم،للمعوكةالمخطيص!يأـ!قيقوااهـلميمالمقتضب،البحثهذافي؟ذكرهملمالذين،فلسطينايئاءمنالشعراء

الامحتدادف!ءوالاقراطوالغرور،والمبالغةالتهويسمنخالية،صالحة"الظرعلىب!صرارقعاث!همكنثحوالدين،ا!جاللثميقن!را

*ل!الم!ية.ولثروطهاالمعركةهذءمتطلباىاهم!حدالىباد!سليشكولا.(لمثتصرةثهايتهاحتىالمعركةخوضعسلىوالتصميم

وهسرحياتوفصىباتمنلشابههاوما،القصائدهذهمثلان

واضحةبصورةالعربية*م!كواجههالعالذيقحديد:رابعا.تمثليخيرالصهيوئيةمكاقحةفيالأديبرسالةتمثلانما

*ستعمارب!نالقثمةوالجئريةالعضويةالروابطوبيان،جليةبهألقدمالذيالبحثهذاتلخيصنستطيع،تعدمماضوءوفي

للههوتجاهلا،وحدمااصهيوئية1عداءعلىالتركيؤوعدم،واًلصهيوئيةوانبدلاالصهيوئهةمكافحةفيالاديبرسالةانفي،(لمرتمرالى

العوناسباببكلويمدها،اسراثيلوراءيقفالذيالاوراسىبكونأنيجبكما،الاديب!يكون،التاليةالاساسيةبالئقاطتلنئرم

وطنئا!لبقياكامتهافىاقلعانبعد،والدعموالتأييدوالنصرةمسؤوليتهومتحملا،الجماهيراتطلعاتعاكسا،والواكعالحقيقةفي

يص!قمدالتيوالقأعدة،ومخططاتهلاه!الهالمنفذ!*د*!عكون،المرلى؟ثوجيهافيالقيادية

لنفوذءالطبيعيوالامتداد،الاحرىو!اعدءمصائحهحمايلافيعليها

ئفسه،معصادقايكونانهذاكحديدءفيالاديبولحلى.وسيطرتهالسبلىبمختلف،المحتلةفي*رضالعربيةاكلاومةدعم:لا19

واصدقائها.العربيةالامةاعداءبيقالتمببزكلالتمبيزيحاولوانمنالاشواكوقعوالى،وئصرتها،تاييدهاالىوالعكوة،والوسائل

الكاملىالتاييدحدالىبعديصلوا3ل،*صدقاء!ؤلاءبعضكانواذافعالةأداةاعكون،تصعيدهاءئتخاذلونالذينومحاسبة،طريقها

فيالمتمثلىالطوانيالوجودتصفيةفي،العرليةالنطر!وجهاتلجميععلىدماءهميحملونالذين؟ولئكانفيريبولا.اًلتحريرادواتمن

مرتبةفييضمهانللاديب،*حوالمنحاطباييجوزقلا،اسرائبلووطنهم،اـعربيةا؟مت!عندفاعا،*س!ثمهادالىويمضون،أكفهم

العربى،وكأئا!لبفياسراتيلخلقواالذلن*عداءاولئكمعواحدةهذهيشاركهمأن،حقا؟دي!اكاناذا،*ديبمنيستصون،المحتل

قواعدها،وارساءكسيمهاعلىيعملونخلقهامنذالفكواماوالذينايضاشلىولا.6نتاجهوبقلمه،والفداءالباللعلىاثدائمةالرسالة
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ينتمون؟لتبم!يلادهم،الولاءالىودفعهمةللتقدمالمناقصةوهقيدلهاوالحالةؤعليهووجودفاةبمصيرئاأوبئاآبهيئكيروتسليحها،وققويي

ابنائها.منبغيرهماسوة،صالحينكمواطنين،الليهابعضعنالاصدقاءهؤلاءتحويلسبيلفي،الجهديواعلانهذه

صداقتهمبحكمموملونلاكم،قضيتناهوضىفيالفكريةمنطلقاتهم

ب!ي!ن-!بطان،رسالتهفيالاديبكللىي!نحتم:واخيراساثساتشدهما!يالمصالحوبحي،بهايومنوناتيالمبادىءوبحي،لنا

منالتحرر!ماياوبن،الصهيونيةومناهضة،ملسطينقضيةاهدافناجميعضجانبناالىوالوقوف،كاملةقضيتنالتقهم،اللينا

مننصورةتمثلبوجود!ااسرائيللان،العالميالصعيدعلىالاستممار.وظلطتنا

يتجنزألاجزءاتؤلفالصهيوتيةولانالاستيطاليالاستعمارمورابع

الالستعماربهامنيهزيمةكلانفيشكولا.العالميةالامبرياليةمنعنبعيرا،الظسطينيةللقف!يةالصحيحةاللصورةمحرضةخامسا

التحررطريقفيالخطواتمنخطوةتمثد،العالماجزاءمنجزءيفيانسافىاذا،وجودهايبررماكلهناك،احقاداوحزازاتاوتزعاتكل

الاستعماىضدنضالئاانفءيضااشكولا.منهالشاملالعالمبمواللرأيوالصوابالمنطقجادةيجنبه!اانسب،عواطفهوراءالانسان

النهائيةالهزيمةالحافىفيكبيرااسهامايسهم،والامبرياليالصهيونيكلعن،ودعوتهانتاجهفيالىيكليئىانالاديبفطى.السديد

الجلبن،الواضحالضهذاعلىسيرنافيونحن،الواحدبالمموعلىالمشكلةيصورانوعليه.طائفيلوعنصرياتجاهبانهيفسرقدما

مراعن!افبمممناللحريةالمحبةالشعوبجميعاستقطابعلىقادرونوبين،وديارءحقوقهوسلبت،وطنهمنهاغتصبشعببيننزاعانها

اعدائنا.معمنلتجعل،السلبوذلكالاغنصابهذاعلىتامرت،عالميةقوى

،لمي!هللامبريائيةالمصطنعالامتداد،فيهاالغاصبةاسرائيلاقامةبعدملسطين

ولا،نظرجميفي،ااصهيونيةمكافحةفيالاديبرسالههيهذهمعركةالاليستنخوضهاالتيالمعركةانيوضحانوعليه.العالمية

ولما،ساميةنبيلةمعانمنتحملهلما،قدسيةرسالةانهافياًشكوالاستغلال،العنصريةوالتفرفة،الصهيونيالاستممارمن،تحررية

...العربيةامتنالجماهيرقياديتوجيهمنتعنيهالىواعادته،الوطنتحرير،منهاوالاخيرالاولهدفناوان،الامبريالي

يؤديهاوان،رسالتهمعينسجمان،نفسهعلىالاديبحقومنوهنا.بلادهمفيحقهمانكاداحديستطيعلاالذينالشرعييناصحابه

سواءيهديهانبراسايظلان،عليهامتهحقومن،واخلاصبامانة،كيهودلليهودالمداءطابعضلر!وةكلعنالنايكلالنايمنبدلا

السبيل.الىيدفعنامافليس.بالنحرقذفهماووايادتهمبقتلهمالتهديداو

ابادتهم،فيالرغنةاو،لليهودكرهناهو،والمشروعالعادلنضالنا

الكبير،العربيوطننامنجزءاوعاشت،عربيةفلسطينعاشت،الديخ!التفرقةاوالعنصريبالتمييزنؤمنلااننااذ،الاطلاقعلى

نضالورموز،ولوجيهخيررسل،وضمائركمباقلاهكم،لهاوعشتمالكيانوازالة،غاصبيهمنوطنناتحريرفيالرنحبةهويدفعناماوانما

وبركاته.اللهورحمةعلييوالسلام.وقداءعلمىفيلكلنقضي،باسرائيلالمسى،ار!نوسعيالعدوانيالعنصريم!

حلفيولنسهم،لعنصريةواوالفاشيةالرجعيةالصهيونيةالعقيمه

حمادحهرياًلصهيونيةبلاءمناليهودانق!اذبعد،العالمفياليهوديةالمشكلة

فالهل!ؤرلةفبزاعا

!ظضمثاصتوهادارصله

الاستاذالكبيرالعربيالمفربقلم

الدينبهاءاحمد

يقولكما،ويلاقتراح.العربوالمفكرينجماسيينوالس!القادةياهتماماليومتستالرالت!أالاولىالقضية

واليالوجودالي،وأرضهوقدراتهباهله،+نفلسطشعبيعودبانالمطالبة"منأكثرليس،المؤلف

وشاركالاقتراححولدارتالتيالمناقشماتأهمالكتابويضم".بالذاتالقضيةهذهفيال!يعةمكان

.العرب(لمفكونكبارمنطائقةفيها

صدرحديثال.ق02.الثمن
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