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هـاعللاقسقساواتجاث!!مط

-عي!حمر-هـ.لد!!ص!ثضمسيهـء!

وسائروالمتذبذبةالاستعمارهـعالتواطئةاللحكمهـ،صروببيبن،جهةدشر

الصهيوذىاللحلفقوىانالا.أخرىجهةمن،الرجعيةاللفصائل

الجودللكمثلحلولعلىبيترماتماماإمدركةكالت،الاستعماري

ممصا)صهاوزوال،بالثورةالمحهابهامن،الىربيةالاقطماربعضافقفياو،ايفلسطينيةاللعربيةللثورةنؤرخانالل!لمةهذهفي.تصدلا

اًلل!دوللكثرعجلت،!ذاثوريمئاختخييمتوفياجلومن.فببهالبك4الاحاطيقتضيئطؤذلك،رروكةتارونجبةدرالصةندرسهاان

اللغزوقوىوثالثتهـماوفرذ"صابريطانيا،وتحمساتصرراالاستعماربقيالسنواتمرعلىتفجرتثوراتمناعقبهاوماوالانتفاضاتالاحداث

وفوعمنلرغموبا.المصريالعربياللقطرضدباللحرب،الصهيونيو؟كويضها،وبنيتهازعاماهاعلىالتعرف:وكذلك،لماضيةااللخمس!ين

ء-ئوبالرعم،الصهيوليةالسيطرةتحت-اللفدائيةالتورةءنطلق-عزةلياوعا،وعربياوقطرياداخاب،الثورةبهامرتالتيالظروفوكل

-راًتفبسازدادتاكورةفأن،الثوارمنقليلفرءدداستشهاداطرافهوسائروتحركاتهمتيطانيالالماللصهيونياغزواوراءيقفوما

القواتوفوفغير،يشلهاويصلهـاانيستطعولم،واشتعالاينسعلاقد،ملةوشلممعمقةدراسةالىشكولايحتاجوذللك.واعما)-"

./المصر!والقطرالعدوبينالناراطلاقوقفخطامتدادعاىا)دوللبكأتترتب!التيالنتائجاًبرزتناولالىنهدفوانما.بذاتهكأابلها

الحربخاة"تالتيالعربيةالجيوشمنكتائببضعاندحارعلى

-2سبهذااقترنوما،آنذاكال!ثورةطلائعجانبالى،مسبقافلمهااًلمقرد

......لء"مثلهحكومةوقياميطأنيتالا!هونياللصللغزو"كريسءنررالفنه

اللعربيه.الالمحطاروصصء،رافقهاواءفبهاالحربتلكوإكبوء،،اخرىجهةومن.8،91عام

عقبخائنيهاضدالعربيهالجيوشتتفضانطييعياكانلئنمناًلحقيقيالنضالعناب!دوااللذبنفلسطينعربتشربدمن

8(91عامخاةضهاالتياللفاشلمةاللحربفيبهالحمقا!ذيالانكسار.كبيرحد،الىالتحريرأجل

اسب"السبالاحابيلات!دالذيالعنصريالصهيونيضهـالغزواجماهيرابهابهبتاالتيالريرةالاملبخيبةالمسوبالذهولفمع

امتمادهمنأكثر،بريطانياتنفذهاكانتالتيالعسكريةوالالاعيبسرت،ا679ًعاموح!ىالتاريخذلكومنذ،الاندحارجراءالعربية

الانقلابيةأهابعمبباالجيوشتاكفضقوم،المجندةللصهيونيةااللظوىعاىآفذة،عيرهممناكثرفل!طينابناءاناذ!فيتركزتللعلهامقولة

اللحكامازاحةمستهدفة،ومصرسوريافيالعربيةالمنطقةشهدهاالتياطلاقوقفلخطوطالمتاخمةاللعربياللحكملانظمةتب!امتعددةاسكالا

بالتنعكلالتحريريةالحربخوضدونتحولاننياللكاداءالعقبةبوصفهمستعىودوانهااللعربيهبهـاللجيوشفيالحلان:مفادهـا،اكار

الاقطسلماربعضجماهبرتثورانايضاالطبيعيمنكانفقد.لمجدياعربلدىذلكتقرفاس.فلسطينأرضوتحرراًلصهيونيجودالولتزيل

نا5591عامانطلقتالتيالفدائيةللثورةكتبدوفيعهااعرب!ةاواءا)هم،وممف،عرهملعواطفهمالعذباللحلمهذادغدغةمع،فلمصطين

عندهتتعرىحيدامحكاتصبحلانفيةكاكانتلان!اذللك.ور؟مر.مضتعاماعشرينطو"لمعهـمشاموعليهيبتون

لمذللكاننجيد.مهيونيةوالهالاستعمارمعالمتواطئةالرجعيةقوىفيباقياظلالحلمفأن،تلكا،نتظارسنواتتواليءنوبالرغم

حصلاللذيانمماو.الاستمرارعنلتورةاعملتوقفبسبب،يحههـل.فلمصءطينابناءمنكبيرة4غالببللدى،النفوبرفيقائما،الاذهان

فرض!ا!حاولإلتيالافكارلحلىثارتاللعربيةاللجماهيرانهوفييشاركهم،والحقيقةالعملمجالالىفتحوله،مافكرةتزاحمهلا

الاستعمارمنبتخطيط،وجماعاتواحزاباحكاما،الرجعيةالقوىا"،.هـاحدالى-اًلارادةالمث!لولالموقفنفس،كلهاالأمةعربذلك

صعفيضانأوشكت،الويفيعارمةئورةتقوموان،والصهيونيةالتبالنفسيةالفوراتركبواففر،فك"طينعربمنالقليلةالقلة.

س،اًنغملولا،ا)تحريرنحوالوحيدالطريقات(بعلىالجماهيرعنالمتأ"يةوالحذروالركودله-براطائلةتحتمراجلهاتغليكانت

رالجماهـءالمثربكأومعها-لاالوعيهذافيالقاعلةالاطرافبعضان!لملمخيلاهمتراءى،لحملياتيخوضونفاندفعوا،المقولةتلك

يفرضهوماالثوريالوأقععنالمجردةاللفكريةالمناقنتماتفي-المناضلة،الصهيونيةالعسكريةاللقوىفاعلجميةعلىاللقضاءتكفلكبرىعمليات

نضا!ية.متطلباتمنتلى-نكلانعلى.ديارهمالىالمرباللاجئبقاعادةالىتضطرهماو

النفه،نيالوعيذلكابان،العربياللشععبمنقوىاستطاعتولقدعامانبثقالذيالفدائيللعملارهاءماتبمثابةكانتانمما،الاندفاءأت

الىوتنرجمه"العودةطريق،الوحدةطريق"شعارصمليان،المتعاظمذللكوبعد،المجاورةالمناطقفيانتشرانلبثماواللذي،ءزةفيء591

دوائرتحركت،لذللكوزإجمجة.وسوريامصروحدةبقيمامعمليواقع-عاءلأبه!ورة-ا)خوريةالبدايةهذهكانتفقد.الغربيةاللضفةالى

الوحدةعرىفكالىراللهادفالمضادتحركهاوالصهيونييةالاستعمارعبئشةو،الانتصاربشائرتحملكبيرةثورةللقيامفقطليسناجحة

المجاورةالاقطاربعضفيثوراتقيامخشية،وفصمهاالسياسيةجيوشلاشراككافيةووسيلهبل،اللفلممهطينيةالعربيةالجماهيوقوى

اففجارهـاالىادىقداللعراقىفيالتورةنضحانالا.الوحدةللدولةخدءقيفيجعلهناحيةاقطارهااقتصادوتسييراًلعرسةالدولبعض

اللعربيةالثورةلهيبفامتد.الوحدةقياممنمعدودةأثهرعقبهـنواسمعاميدانايسودهذاءثلومناخ.ءباشرةالتحريريرةالحرب

المهونياللحلفالردوفانكبت،!رمنأكثرفيالمتقدةجمراتهااجلامسأومدىعلى،التظقضاتبتفجير!يلايكون،اللعربيةالارض

الننيوالاسائيبالو!،ئللتمحص،جةالمحلوالرجعيةالاستعماريء-ن،التحرريهدةهانحواتطلم!لأااللعربيةالجماهيوبين،آخر

!!



الالتزاكلاتمجالفي5591آعاانطلقتالتياللفلسطينببةيةا!ليالثورةاو،ممكنن!اقاضيقفيوحصرهاالثورةحولالتفافهامنتض

وتدريباعدأد:هاعا.على،اخذلتنبئتهاالتيلللأولةالهـمسياسيةتفجيرهاتهيئةعلىوالعملصفوفهافيالتغلغلهـنتمكنهاالتي

انهذاتدرك.كنلمألجهماووءصفتلك.نفسهااكورةطلائعو.نسليح.المحلية!يقىالرجقبضةفيواسقاطهااداخلامن

النورة"رأدةعمنخلرج،دملهاالىادىالذيالمقصودغيرالسببخوضمنباقترابهااللعربيهاللجماهيرللدىالاملصاعدومع

السليمة.الانطلاؤ-قىمجموعفىبالتا)يفتفرزه،نف*هاخاصسة،ؤإسطينوجماه!ر،ال.ربيللشعبتبدى،التحريرءعر!كأ

الرائف،اًلصهيونيالكيانعلىالعربيةاللجيوشاطباقبومحلولان

-3-ء-ممأهويرالتحرا!مقواةالىقبلهـيمنأكثرؤاستسلمت.قرببابات

الص!وليى"هـهاافادتاتيالمقوللةهذه،داتهاا!ربي!ةالجيوشنضحألط

"صة:العربالنظموصع،جياهـيرهافاعديةنغ!لى/يئطرءئ،العربيةالامةبهاتضررت"،بقدر

فلسطين.جماهير:مقدكلضهاوفي

المختلفىة4ال،ربب-اًلنطمبودكانالذيالوضعاجمال.بمكنالاهـةاشصاران-ذلكجانبالى-اللعربيللشعب!دىكما

يلي:بماالتحربر،وجوبعندالالن!اءوالواحدة،والاجتهاداتايغظراًتتحرزهااضيااللجزئيةالازضصالىاتخلالمنيكون،انمااعدائهاءلى

آخر،الىقط!رهـندرجته.نتفاوت،ودسكريسياسيتمتت-اجموعهاورصقواهافتوحبيد،والننسإطوالتفتتالتجزثةواقععلى

القوميءالوبرغياببممه:ب،والنضهالللاضزالموضوعياللفهم1!انعدجراء.بالتانياللفاصلةالمعركةخوضبغب"-ثممن-

نكتلالتمتعددةقمياما(ىادىاللذيالامرءالنضجواننامالشا"لالثوريفيواندحارءـاانكسارهافان-صحيحا،يزالولا-ذلككانولش

بالمبضالجديرانهبدعوىالسلطةتسلمالىيطمحمنهاكل،ومختلفة،علىالعكسبل.بالضرورةك!وتهايعنيلا،معركةاوواقعةهـناكثر

اكحرير.لمعركةوالارواد،اًلحيخلالمنالثنورةتسييرعلىقعانيها،اءنياسيوالالنكباتخلالمنصحيحةولادةالامةتولداذ

عقائديا،المتقاربةالنظمببئسسوبونناحراعلاميةحرب-2-الاعاصيربرغم-كفيلصحي":اخفيوتشبسليمانموافتنمو

قبقكلبينلجغ!ه-ان.بجقللمءطديةدرجة-الاحيانبعض-،تجلغ.بجدارةأللحياةتممتحقوعظيمةقوب"أمةيجعل!ابىن

متناقضبين.نطاقفيفوقعهاوالثوراتبعضانحراف،غداةالامركانو!ذا

اسلموباعتمادجرا?دم،أقتصاديتفتت-أ:ذلكعنتنجما-3ا*،داةفياسبقالوحدةان"صورالىقاداللذياللحدالى،الاقلبهية

فيلا،حربافتصادا)ىنحويلهاجلهنالاؤنص،ديالتخطيطفيواحدبالئهايةادىرجعيتآمرنشموبالىوبالتاني،المهيونيالوجودمن

فبمولا-السياسية-والضغوطالانقلاباتليسبب-الواحدللقطرأ"حليةافىرجعيةتساندها-دمشقفيعسكريةشرذمةقياماصا

اككلم.المتقاربةألاقطارا.بلىولفيالأنفصالبعمبة-صراحة،والاستعماروالصهيوب-كأ

الخبرةبربتطوالاهترواموءدمالعسكريادنخطي!تجمد-ب.بسهواقىالحكموتإمت،6191

لمحليها.والتدرباللعسكرب"بالمعدات!راءى،كبيرةاملبخيبة،ذافىازاءالعرب!يةالجماهيرللقدءمدلت

ية.اللعسكرو!لموسسلتالثورييشالمثقفينبينالالتحامانعدام-جقدللمعركةالاعدادوان،معتمةاؤاقفيءإصقدالننحريريومانللها

،اقطارهـاوجماهيراـلعر،يةاإحكوماتبينالتلاحماذءفاء-44طوبد!نوات،اليهااللعودةاجلمنيحتاجبجبدغمواقعالىتراجع

الاحايين.اغلبفي،وأنحنبادلدانمشكرجودالىمعهوءررحدالى.وا!ىالاحا!ضالمن

بالشلاو!صطبتهاصالقليلةاقطارهـ،فيالعربيةالئيرةتقوقع-5اللجزافربمهالقطرثورةانتصاروباسمتثناء،اجمناثورةعداوفيما

،مستممرةظلىتاكيالكتيرةالاق!،رالىالانتتنعارمنتمكنهاورومعاممنذ-للعروبةحققيرجد!،صأرالاتعلىموشكةكانتلانها

الاسضعماهـوالرجعيةنهب-آتوثروبثربا-وامكافيا"هلقوأهافظلتنضاللهافيملصوستقدم-النضجالتامغبرانضالياعيالوعام5891

المحلية..السد،بالكفاحطريقعتبةمنطلائعها:قريبثأذهامنيكونبحيث

أمراضشا.جذرث!لكلهوذللكفكراً،ي3االالشترمضمونهاعلىالنركيزناحيةمسارهاانخاذالاالللهم

الوجودلإؤللفاتياالمتعددةالقوىعليها.ت3الذياللحالهوفمااًلاؤتصادحررجا.اعدادمنرأكثرالداخلياللبئاءاستهدفاللذي،وتطبيقا

تماما.،العربيواقعنيانقيضعلىكانلقد.؟الاستيطانيالصهيونيءخساضعملبصةايخفاءفييشهدكاننفسهالوعيعامانعلسى

والاعدادالبناءاجلمنمستنفرة،العسكريةوغيراللعسكربر-ةقو.هكلعا"قي،1علىاحدتبؤرالىات.عتانلبثتء،ثوريةبؤرةاولوولادة

عدىودائبة،يرةتحررعربيةمبادرةاومحاولةكلضدللتصديالدائمالطريقوشق،نضاجه1والعربيالثسعبلدىالسائدالوعيطبخ

نفسه.للغرض،ودإستمراراجم!اإوصلمتماكلتطويرخلاهـ-4من!فذالذي،المسلحاللكفاحطريق،الوحيدالنضالي

رأقضلحالهايكنفلم،فلمسطينءهـبمناةاضلهااللقوىامااللبؤرهدهصموتانهـنوبالرعم.التحريرنحواًلمناض!ةاللجماهير

بقطنوناللذ/بئ،الخصوصو!ر،العربيالشعبوضععلإ"كانمص،يكن)3وانه،جدامحدودةمجالاتفيالامسموعايكئللمالثورية

ا)تزامطتهـنر"ارتيطتهابسمبب،النارلخطوطةالمتاخ!الاقطارحيحاللصمدخلهادخلتقدالعربيةانئورةفأن،قليلعددغيرليقنع

!للذدن.الاقطارمذهانظمةمعبمحزبيةغيروسياسيةحزبيةبادىء"صحيرتهافيفاعليةذاتنكنلمواناننياللبؤرتلىلمثقبلمن

الى:،انفسهمعلىالمناضلمونانقسمققدمثرفةالمستالمقدامةطلليه-ها،ثلاثاوسنتينمضيبعدورمتكون،الامر

ا)*هـببم،ال*ملفيارلاستءرلخلالمنيرلتحورلميناديرققر-1.ا!حريرلاررهـاد

ءنطوهـالرأيوهد!.الءحريرطريق،هوحدةالوطربقبانمنهايمانااللفلسطينيسكأاًلعربيه4هيراإجمغاللبيةظلتففد،ذلكو"ع

المربيىقيالجيوشمنالحلمجيءبنالمنتظرنالاز*اليرأيعنكثيراالتواكلمفضلة"اللعربيةالجيوشبيدالتحريرأ)مقولةللخدرمشسلمة

التيصاكلالمنةالمكلعبءوالمتعماقي.ا!ارهامضصاكلفيضمغلةالمنالمكبةمسبباتفيالخموضعلى،الصلمنمذاؤاأللذبوصفهوالكسل

اخدهـةافيالارعاداواللجسدبقىم!بةاتصمحناعرهـ،ءاىجرتعبرالمتراكمالاسترخاء!ادهالقدبل.اللحلعن،يقالطرعنبحثا

،ء-ايزوابى،المضمارعةالؤوى،3--روالاررضنكانهوا!-!يم،الفعاجةء(ساةنفوسهاتمس)مأبدعلىبىيرالتحمجيءوانتظاريلةطوسفوات

الحاكمة.تكون!ملايجدوىد،دمالادعاءحد،بعيد،-نالاالتشردلام3واككبة

يكو!التحريرطريقشقفيالفعليسةابى،شرةانيرىوفويق-02جديدفدائى

ئر؟ماتوالالالارتباطاتعسندابه"،!إ-طينعربابديمنمنطلف،ا)ماريخ،حركةادراكعنن!رهاوقصوروعيه-انصجروبمانواللحق

ان!ب5اجلمن،"لمكا!الحكومةهذهقبلمنالتودةلحوهـةالمقيدةوثوعوسهب،معقولة-ارحالب!مة-بدتمرراتل!(يقدممان
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برهـدمءوالا!عا"و!!تكنيكياللعلميالتفوق"مزاعمندحضوان،ايضاؤطوبال!"الشعببةا!تورةحيى،و؟هوذجارقىالتحريرالةورةطليعة"

ورهـادتاءياوالغطرررءكأايزهـوتمزقوان،وءفارءتهءج(بهتهامكاليةمناكأجيج،واالاىت!رارءوقفباتخادل!اوالفاعا--كأقىالحرباتا!قى

.خاصبوجهبقوادهاومةاقى،الات!ه،وك!ال?،ءونيالاسهتبط،نيالضجمع.الخركيالاستقلالخلال

لدىهائلانعطافمن"حققهاناسطاءتما،ذلكمنوالأهميرتأيهءصاتحقيقعوبةليء،الاولاللفريقهـاييقترنكانلقد

ل!لةالاساسيالمحركبوء"فهم،اللفدائيالعملنحوؤلم!عطين!يرجماقياماستحا،ةالىدهبلقدبل،باللغةصوبة،الثايالفريق

ءا-ىباتقاللهملديهمبرالضحرمؤ!ومبرداكفصححت.ومسيوتهااًاثورةتهسورهفيصحيحاربمدوكانوانالرأيهداانعلى.كهذاثوريعمل

وتقدما!ركةت!تصدرااتياللطلائعهماياوجعلوو،الءرديةالجيوثحىتتذلللانهاالا،ثوريةنطلاقةلهكذاانبثاقازاءالمر!قةللصعوبات

الفل!طينيةالعربيةالقضيةموضع-ذللكمع-ضححو.الجيوشهذهالباددالجووأسخينبااجما!رايم،نهخلالمنالتانيإبئالفرلدى

المكا!فيووضعهاالمتحدةا،مماروقةداخلمنبسحبهاودلك،عالمي!ا،للتورةالموصوعيةال!روفتهيف-قىوفي،المةطقةيسوداللذي

،ولتبعداستكمراالمالم!فيلئاشبةأالتحوهـيةاثوراتاببنلهاا!طبي!كطمواصلةعلىهيموالتصاللفدائيهالعملياتاءصتمرارمنتلقائياالمتولدة

علىالحريصة؟للحقي!ليةالايديواحلال،الثقي!يئالآخرينايديعن!،هـ-ذهاثرمفاعفةالىحتمي!ةوبهمورةيؤدياللذيالمسلحالكفاح

منها.بدلاحلهااحداثاهـى،اللعدوكيانفيالمستمرالوخزمنانتقالا،العمليات

طرحشعارتقلبانالفدائي!ةالثورةاستطاعتققد،وايضامنيبغيهمانجاهوازاءهااللعدويشطيعلا،اخرىجروحتليهجرح

رألمى،،وعربياعالمياالمطروح،"لقضعيةللحلكادا!اللسياسياللهدفالا،الهدنةخطوطوعلىالدنجبلكيانهداخل"دائمسلام"تحقيق

نحواللهدفجدالوالاساسالم!ىلمحالكف!لميمشعاربطرحها،عقبعلىحملقصد،العربيةالقرىاواللقطعاتعلىعدوانيةهجماتيشنان

اجهت"!،سياسيةحربهيالشعببةاللحربان"ذلك،السياسي.اخرىبعملياتاللقياممنالفدائيينفععلىالعربيةالحكوهـات

امكانخرافةاكوريالموضوعيالطرحهذافمزق."بكاملهالشعببفعل،الفدائيةالثورةحركةعنأنحسرقدالوصايةسلطانانغير

ا،-لمحوسبلمةالثءجميا!كفاحاعتماددوناأسياسىيا!دؤطاالىانوصلا-جهةمن-يةوصطايةعنبعيداالسيرعلىرجاللهاتصميم

اليه.للتوصلرئشيةالايديكفمنالنورة!ئجاحبدلابانالعربيةالجماهيروعيوتعاظم

للب!،الهناضلةف!-طينعربجموعتت!قدمانطبيعب،كانلفد.بالقضيةوالمتاجرةالضرةفياللعبعن(البابوبية)

الشة!بيتحركالااللطبصميمنليسانهالا،المس!حالكفاحطريقفيالتوقرلدىمنالحالةهذهمثلحموثعنيتمخضمافأن،وعليه

ناذللك.اللعرب-كأالنفسفيومخلفاتهاالتجزئة!واملبرغماللعربيحلفاءوفشل،الثورةقوىوعلىاعصابهعلىاللسيطرةوفقدانالعدو

وجودهاخلالمنحيعةمويارتباطهوانما.العربيةالاءكأارتباطهؤلاءقبضاتمنالثورةوخلاص،ايضاعليهسمالضاغطالاشنعماد

ايفدائيةالثودةفيالفعليةبالمشاركة،التحركهذاتمثلوقد.وبمقائها:يليبماونلخصه،ذكرناهانسبقءاهو،جميعا

اللجمل-محزالدينخاليل،الجليلالاستشهادميدانفيتصدرهاالتيللتورةالموضوعيةالظروفوتهيئةثوريوفكرينفسيتسخين-ا

وغيرهم.،العراقمنلفدافيحركياسم-احمدومهند-للبناًن.عاهةاللعربيالوطنوجماهير،خاصةفلسطينجماهيربين

،الذيالتحرريةالفدائيةالثودةم!ىيرةفياًللهامالتحولهذاانلممريعبشكل"السموع"علىالعدوانعقببالفعلحدثماوهذا

باسرها،اللعربيةالمنطقةفيالاستعمارهصاللحيهددخطيرامدخلايمثلمعركةفيبعدفيماتجسمولكنه،محدودايكنوان،ىوملمو!

فلىطن،فيالاستيطانيالاستعماريالغزوترسانشة:مقدمتهلوفي."الكرامة)

فلسطينجماهيرجانبمناللجزئ!يةالمشاركةحدودمحنديقفانيمكنلا.وشعبيارسمياالهلائدالسياسيالجوهز-2

تحتتف!لمالتيبالملايينالمقاتلةلللالوفقياسا،العربيوالشعب،فاكراكنرالنارخطوطت!سليحالتياللحكوماتبعضدفع-3

جددبمقاتلين،والآخراللحينبينزرفعوالضي،بعد.للمعركة.تحصينهانحواوللى!وة

.الئارخطوطالىعامولادتهاشهدالصيالثوريةالبؤرةتراهمامجمل،ذلككان

والمقاومةالفدائيةالثورةاستمرار4فاعلينسجلاناللجديرومننمتانلبثتء،!التي،النضجالتامغيرالنضالليالوعيعام91ع8

الجيو"شمعتئتيقمنتماريعبعيوما،المحتلةالاراًصيفيالشعبيةالتموإسلمعتمدة،ثوريةتشكيلسةاعتبارهيمكنماالىوتحولت

هـ-عجنبالىجنباالثورةلهيبتأججستراتيجيةوفقاللعربيةالسابقةوالثوراتالاندفاعاتتجاربمنومشفيدة،الشخصيوالتسلح

قبل،الاستصمارىالكيانركائزتهشيمبهدف،وانتشارهااتساعهاالتحرريةوالثوراتالجزائرفياللعربيةالثورةتجاربومن،فلسطينفي

تسهدإسدبوادرارتفاعازاءالاستعماردوالراليهت!نظرماندونانميشددلتعلن691ععاممنالاولاليومفيقواهافانطلقت.العالمفبم

ستتخذهوما،وسياسيااقتصاديا،ايعربيةالهح!ةفيمصالحهاالسكونولتهز،والمنشوراتبالكلاملاوالانفجاراتبالرصاصانفجارها

ناذللك.السواءعلىوعسكريةسياسيءموأقفمن-لهذاتبعا-ثغراتوللتفتح،وقنوطهاويأسهاواتكالهافلشطينجماهيرعلىالجاثم

مصاللحهاعنتتخلىلن،اًميركارأسهلوعلىاًلاست!عماريةالدولارتبلطهيعادوانالسحيليتدفقاناجلمنعليهاالمضروبةالسدودفي

،حتىا!روبةارضفيوالعسكريةالسياسيةومواقع!االاقتصاديةكلجمتسحهادرثوريتيارمجرىفييصباناجلومن،بروا.فده

مكاسبمنحزيرانحربعقبعليهحصلتعما-جلي!،حالةفيولتجتث،فلسطينابناءنفسيةفيحلتالتيوالترسباتالتراكمات

الحفاظ،قليلاوبكعيريهمهاركنلماو"مباشرةغيربصورة"التيوالمعوقاتالصخوروتجرفتجمعاتهمبيننبتتالتيالطحاللب

عليها..التحريرطريقفيوضعت

عاماحتلهاالتيالارضهواقعمنالصهيونيالعدوأفادللقدلشي"العدودتسمخين"الىيشاج،اًلستراتيجيةهذهتحقيقان

وفق،ذللكالىواستنادا-الاخصعلى-عسكريمايهملوهو،6791منالليهتؤديومابل،وحسبالفدائيةالعطياتاستمرارطريقعن

الحربنقل(حوزتهفياصبحتدل،عليهجديدةليستاساتيجيةهذهخطوطولكن.ا!هدنةخطوطالىللجيوشهاالحكوماتدفع

معسكراتث"عنبعيدا،ولاحرث"سابقاالمحتلةالارضخارجالىبقدرألث؟ومحزيرانفيتتحققئمالرئيمصميةونقاطهاالستراتيجية

قواتهبينالمعركةاحتدامحالةفيوباللذات،اللحربيةوورننعمراتهاليسالفدائيةالثورةقوىاثبتتحيث،الكرامة"عركةفيتحققها

فاعبقيكبيرحدالىيلغيا!فدائيينردوولكن.اللعرببموالجيشوالمنندرعةالكعيفةالعدوبقواتالهزيمةوالحاقبل،وحدءاللصمود

فطعاتهمضبهيصتهانلابصاوي!حيل،السشراتيجسةبهدهالغكل.اللفدائيةالثورةفحققت.الغروؤةالفتاكةاللقتالاسلحةبجميع

اللى،جبهةايةنحوتحريكهلالممكنمنكاناقياالعسكليةباسرهالعربياشعباثقةعلىحازتاذ،مسيرتهافيكبيراتحولا

الى،والقربائبعدمتفاوتةبمسافاتالنأرخطوطخلفمجمدةقواتاللعاللمامام،والاستمراهـوالانتصارالصمودعلىقدرتهماواثبات
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تشرفاللذيالحالذلكمنلهايلوحماتجاه،اميركاراسهايعلىخلالمن،اليهاالمشدودةمعسكراؤهافيوالهلعالرعببثجانب

ايصهيونية؟دولة:حليغتهاعاجهللحظةأيةفيالضربةشنتلمقىنهابا،واحدانوفي،جميعاتوقعها

نايمكنالثيوفاعليةبرلموىألاكنرالتكنيكهوما:والثاني،الآنالمجمدةالل!ووحداتجميعتبقىوهكذا.الفدائيينأيديعلى

قوىمعبالتنسيق،للعدوالمواجهةالعربيةالقواتتستخدمهثقله-نردادالذيارعباالمخيفالشعورهذاوطأةتحت،وورتقبلا

اللعئصركطالكيانانهس!س!اءفيالتعجيلاجلمن،اللفدائيةالثورةمنمرحلةتجاوزتكلماالتيالفدائيينعملياتتزايسرمعوحدته

الاستيطائي؟الاستعماويالعدو،!دىالفعلردودازدادتكاما،وخبراتهاقوتهاواشتدادنموها

بهصرحما،الاولالسمؤالجذرعنملخصةاجابةافضلولعلالعربيةالقوات!لىالعدوانيةبصملياتهالقبامعلىيحملهاللذيالامر

اهلاقةاان"ن،المرننلةا،رضفيا!حاكمهالطضةكباراحدافتفاحباللضرورةهداعنوينتج.معاالفدائيينوقواتالمرابطة

هيانما،الصهيونيوالوجود-خاصعة-اميركابينابقائمةلدب"العسكريةاللعقولقدرةواسنتهلاك،وانكشافهاالعسكريةخططه

انطقة،افيمصاللحهالهاتضمن،واقتصاديسياسيزواجعلاقةالجبهويسةالهجماتبمواصلة،للمواجهةجد.بدةخططابتكارعن

،اللهخليالم!صالحهذهفي!االمرتبطةاًلاخرىللدوليمكنلاوانه.والدراسةبالت!ر4داللفرعىةاؤا!قىوعدموالقدائية

-.!"ئيلاا"عن-4-

منيلوحفهو،بالموقفالكبيرالص!هيونيالمسؤولهذايصرحلاواذ-خاصة-اللعسكريةاللطغمةاماميبقىلا،الحالةهذهوازاء

لانقاذ-خاصة-أمريكابرنندخلالآننقطعلماداواننا.اجابتهثنايابهدفليسالعربيةاللقطعاتضدواسعهجومشنعلىتقدمانالا

احتمالايبقىفلنه-فيتسنامفيكما-الموتمنالصهيونيالعدوجسدمابقدر،اللعربيةالدولعلسىضغوطهاخلالهمنتضاعفجديداحتلال

تدخلهاثفلو)كن.قبلهاأوالحرجةاللا!ةفيايتحققممكنبارزافيألاسضمماريالاستصطانيالعنصريالتجمعتطميناجلهني!ن

فيماينعكسفعلردحدوثالىيؤديالمنطقةفيالمباشرالعسكر!5ىحصللووحتى.ايديهافيتزاللاالمبادرةبانالمحتلةالارض

وحاكميها،جية"نالعربيالتنهحبجماهيرقوتيبين(رتطاممنيحدثالئار.خطوطمنقريبةلمنطقةسيكونالمؤكدمنفأن،جديداحتلال

،اخرىجهةهـق،الرجع!يةال!صائل،سائرالاستعمارمعاتواطئينوربم،قتاهـ،مناخفييجبون-الآن-الادةىهذهابناءانبمعنى

اقدامسحتمنالارضيميدعنميفءعدامالىالارتطاميتحولماوسرعانكانتمهماقتاليسةوخبرة،قليلةغيربكمياتالاسلحةيحملون

المتمثلةمواقكلهاعنالاستصماراقدامأزاحة:إبوبالتا،المحليةالرجعيةفكلوازاءجديدةمجابهةامامالعدوستجعلفانها،لرج!وو

4لروافونهب،والبشربةالسياسيةاهربياالوطنمكانةاستغلالفيالجديدالاحتلالعننجمتمشاكلمنفيهتورطماالىتضافاكأرى

ابقائهاعلىىالحرصاشديحرصالتبمالامكانياتهذه،1،قتصادية0جدوىدونولكناماتتهاالىجاهدايسهى،6791عام

خزائنه.مصبنحوالجريانمستمرةان-وقعان-الاحتلالهذاعنيتمخضالذيالثانيوالامر

ازاء،الاستعماربقذفاناما:الاول،احتمالانهذاعنوينشأزيادةالىزلمقائياستندفي،ا!ارلحطالمجاورةوالمدذاللقرىابناء

بغزوويقوم،المنطقةفيثقلهبكل،،مصالحهيهددالذيالداهماللخطرعمفوففيتخرطلمان،اًللشعبيةالقتالفنونعلىوتدربهاتسلحها

مشاركتهحصريحاولاناواء،كلهااو،اللعربيةالاقظارلمعظممباشراللدمويوالدفقالمقاتلةماه!يريةاللجالدفعاتوهذه.الفدائيةالثورة

المخنملةالنووبةبالحربارتلواحطريقعن،همكننطاقأصيقفيموا!افيا!وقوىتوقفا!تشطيع،الثورةتكتسبهالذيالعظيم

)دولالعسكريالننحركحالاتمنماحالةفي،المعسكرينبينالوقوع.الكرامةمعركةفيحدث3ء-لم،الهزيمةبهتلحقلمان

وحداتسراامريكافيهترسلالذيالوقتفي،الاشتراكيالمعسكرالهجماتشنتوجبالتيالشعبيةاللحرباستراخيجيةوبحكم

نإريقينهاء،شمجعة،المحتلةالارضالىالمسنتكلبجيتمهامنمختلفةمتجمدةتقفلنالمقاللةاللجماهيرهذهفن،العدوضدالخاطفة

المعسمكرتحريكاحتمالوان،سواهاا!زوالىمبادرمنبيسالىستبادربل،عتوانهعلىالردرونتظرة،ايخعدومواجهةتلقاء

بعيد.احتمال،الاشتراكيستدفسعالقتاليةاحالةاهذهانبمعنى.وباستمرارمهاجمته

تصفيةالىيقودان،المحدوداوالواسعالغزواًحتمالانعلىررالا!قواتعلىال!ومفيالفعا)ةالمشاركةالىالعربيةبالجماهير

وان،الرىالوطنمنالمباثروغيرالمبابربشكليهالاستعماريالوجود.الصهيوني

وقوععلىيترؤباللذي،ن.الثانيمن،الانهاءا)ىاسرعالاوليكنو"الحكوماتهارومثلةلييتسالحالبطبيعة-اللجماهيروهذه

واسعةمعاركفيالعربيالشعبالتحمامهو،اتدخلشكلياحدلجماهيراقطارها،والشعبممثلةوانمأنظر،وجهاتاومشروعاتمنتتبناه

قد،"عهاتواطئة1المحليةوالرجعيةالعالميألاستعمارقوىمعوضاريةالامةعليهامليهاًلذيبالنضالوءلمترمةمؤمنة،باجمعهاللعربي

.وضراوةعنفاالفيتناميون4يخوضماعلىتزيد.است!ماريتمه"لمطايهـنحرةوببقائهاوجودهابحماية،العربية

عربي،قطرمناكثرفيمسلحةشعبيةلورةمناكثرانبثاقانالارضمنمامكانفيعربيامواطنايمنعاناحدي!م!نطيعولن"

هرفهاالىالهتطلعةالعروبةبينقائمة1المواجهةلحالةطبيعيةكئتيجةالعربيالتلاحمهذافان."ويقاتلبئدقيةيحملانمنالعربية

والرجعي،متعماريالالهاللصهيونياللحلفوقوى،جهةمن،التحرريالمتعارف-اللدوليةالاعرافمنعرفليايملتزمغيرالتحرريالقتالي

قلب،وجوهرهءعناهوانما،الوقوعحتعيفقطليس،ثانيةجهةمنفلن،وعليه.مثلاالناراطلاقكوقف،المتحدةألاممهيئةفيعليها

غيرالنضاليالوعيعام5891عامفيالجماهيرطرحتهالذيالمشعارمجراهافيلتغيرالثورةالىتمدهنفوذاي!جصمعا-لهايكون

كونمن،فقطاللسياسةصعيدعلىسائداظلاللذي،النضحالتامالتفوقعجز،كلههذاالىاضفناواذا.كثبرااوقليلاومسارها

بجعل:،ات؟رياللضفيذموضعوضعهالى،العودةتعنيالوحدةوان،الشعبيةاًلتحررثوراتعلىالقضاءعنوالعلميالتكنولوجي

-العربالمقاتلينوحدةاو،الم!سلحالكفاعطريق-العودةنحواللطريقفاعليةوتعاظمتفجرهانطاقاتسماعفيالماضيةالفائيةاللثورة

واللشامخة.المكينةالرأسخةالوحدةالىالمؤدياللطريقهو،اقتمادياولزفاعمقااللعدوجسممفيالداميةالجروحستزيد،عملياتها

اخثصمى-افيما-وذهـلمث.الاولالافتراضعنيتمخضماوذللكبفقر"صتماسيصابانهبمعنى.الحربعنصراوهما،وجسديا

.الاسضمماريخشاهماعنعاجزا-الشهورلوانيومع،عندئذ-وي!مبج.والشلل"الدم

مقدمنتهوفي-ألاستعمارمحاولة،هو،اًلثانيالاحتمالاما.ضاربةقوةيكوناننحسوالنموالمطردالفدائيةالثورةجيشمواجهة

ممكنىنطاقاضيقدو.فياللهمعالعسكويةالمشالىكةتأثيرحصر-امريكاللثورةيكونوان،ا!حتميةالشللحالةالىالعلأويصلانوقبل

منغفيرةجماهيرلدىاهـلحةللنثورةخلاقمناخايجادالىيقودفانهيبرز،للعدواللقاضيةاأضربةتوجيهيتولىاللذيالضاربجبشها

!فحتسىلللاشتعالقابلةخطرةحاللةلشوءاي.العربىالشعب،الاستعماريةالدولموقفسيكون"اذا:الاول،سؤالينفيامران
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ا(زرية،العالقىهـذهازاءالحقيقيالردعلىحريةنرمةوليسى،بعضالثورة"تصدرطلاف--عانطلاق"جردمن،المستكيةقياللرالمدةالاقطار

حينفي.)".ووقيالكبرىالأووإنةءنالممضاررللأوتالاشيءثمةليسال"،غطىالمههاالارر.ونء،رقيفيطر.طاء-بئالالقوأتاو،الث**-ة

غا--ى"ا!ءة،نها،1)ةف-ا)-"الحفيور4ظك،بعةنح!غإ،،ؤت"ءولااز"االسصاسيةألهءعوط*مارسفهور،المحبيةالرجعيهؤرى:حا-ورنتهعلى

هـنإ!فاعاوسالىأحسنضمنحتىوهاجم!اجمان،التاريحمرمناكخفيفاجلىمن،إممبانترءيربشكلالممهعتصرةالاقطارحكوماتعلى

،دوالل!جيئنىمنبهانتهالاقوىتدميرتستطيعوحتى،كلهثجؤدكارقيواتمن!حبهيمكنماوسحب،*ريالمص-ةء!ادالالهفيامكانياقها

بمعنو/--اتء!ايرحو.انيمكنلاالتيمعنوياته.نحطيممنهاوالاهمونمارسرىالاخهبماءماهيران2ول.اداللهخطوطلمحلىا،راليط*

ار"ماعف(ن.ال!ربيكاامردخولفيحتى،رجالخل*ني!توودهاانقما،دططربظء!توقءةدلهسغغد!ا!ضيالحلأرمافطللكعلىضفوطها

.مجددادتنهاودن،3بهبطانيلبثماروؤقت،4جيتمهخوراتيعرضهاوهذا،القحوير"*ركةوفخوة!،وقونهاارجماهيرباوادةلإسحير

:شعار"طبيقف،،ةان،ومواقعهاالعررجةبالجيوشيتعلقوفيماعندئذ.دكونلإرضخلمفان،الرجمبما!يونياالاروهاوي"راوظالى

وشالجهكلواقع!نب*-دافقطليسالعدو.لألاشيحتىاضوبثماةسبتنظيمهاأهفوالمهم)-ر"ف!لاال!غيالجماهيرقوةالىا*!تندتقد

اقرىاولمتناعنوصوار.بخهمدفعيتهلسلطانواقصاء،نفسهااللعربيةفةواجه،لمث"،هـررضختوان(أدائمونوءتهابتدرير:ها،واعدادلكا

الجبوشناحيةهـناله*الليهلارادتهوتحطيمابل،ايضاالعربيةوالمدن.شعبيةثورة

ارباكهلفماناللفدائيةاللهجماتشنناحيةمنوءلاحقته،اللعربيةيتولىعسكريبانقلاب،اكثراوبحكومةالاطاحةبطيعانواما

التحرير!ربان.*فديراقلعلى-اللد.ئموافزاعه،راخهواقلاقوالمزاباتال"-ارةتطريقعىنأجماهيرانحضبا!هماصمهمة

محلىوالعسيرةالمحكمةبالاللغامشبيهة،الفدائيونيمارسهااك!الشعبيةاللجماهيربينالثورةهخلفةلمبتهاتنكشفانتلبث"،تم،السياسية

و!نبم؟.،"!جوالارضمنبقعةايرقىتحتومنبمكانهايدرىلأ،الكضمف،"نفسهالوقتفي-الاستعمار-يمارسبينما.ذاكأوامدلىابهذأ

مثنوداًالمباشرالفعد-يتأثيرهايكنوانومدمرةمفزعة،موررسةحرببعمليةلتقوم،مبانترةالمستعمرةالاؤطارحكوماتمحلىاخرىضغوطا

يملأماسرعانالمتصاءداستمرارهاانالا،نفسهاللغمءوضعبحدودبشخوصقتلهابقصمدلليس،كأالعربيالثورةقوىضدتقتيلوارهاب

هتزايدين.وهلعبخوف(لمعاديالكيانميالانخراًطمنالآخرينوارعابتخويفوبهدفبل،وحمسبرجالها

الموذمى.الكئببالنفسيالجوهذافياللعموقطعاتتظلوهكذاات"الى،النقاشيقبللادهاتتنميرافناريخحركةانعلى.صفوفها

وابلو!ولعرباتهالمختالارضتفجرمنالخشيةدائمةفدوريات،-م-!ره-الارءـ،بانالا،الرمنمنحيناا)ثورةتصيلا!مكنءى

ولا،ءليهاهجومالحظةكل.توقع،المعسكرةوقطعاته.عليهاالرصاص.الثورةيميتانيستطع

نانلبتماثم،الشمسأرتفاع"ءالاالططلينةمنشيئاتتنفستكادحبروفبعامربيةاالاؤطلمربعضيسوداللذيإرحم!ايىالمناحأن

والخائف.المتوجسالمربصالنفسياللجوللببخيمأللشمسزوالمع./زولالوطناقدادعلىافئورةاًنفجاراحتمالوان.ارولمحةالش!عبيعةالثورة

حفارتةاع،اخرىجهةومن.وقزعوخوف،دائمرعب..وهكذابر-رةبرجةينبعىنوان،ممابغزوؤةجلةالفعالعلى.بتوقفالعربي

الجيوشىوهـدىلديهم-المعنوياتوفي،القتاليةالفدائينبراتايرفظاشمواريعنياللذيالمحتلةالارضفيالقتالىاستمرارخلالمن

افعينالوا)عربالىالثقةاعادةعنقضلا.السواءمحلى-اًلنظاميهوبرلور!4.ا)ةوريوعيهوانضاج،كلهاوظروقهوافعهعلىالعربيالشعب

اللىالانتشارامك(نيةلللتورةيهيىءمما،خاصبشكل،لالالاحت"حتيثو،،،ارتيالريرةحقيقة51الاقطاربعضللجماهيرتجلتاذاوبخاصة

واكلهت!دادهاالمحتلةالارضفيالمقاومةاشتدادولعل.مكانمناكثرالاذهـأنو!ننالاعماقمنالئفوسهزلممكانيةالحقيقةلهذهواصبح

ف-،ن.الفدائيةالثورةلاعتدادعظيمةارهاصةيمثلان-الايامهذه-الوهـ-شثروأتالهتخداميجبوانه،التحويرالىيهدفونكوز!على

ب-للأ،وإللصباياالصبةاو،اللشباباوالنساءمنمئاتبضعخروجافحركحريةيملكلنلامست!رونهمرجنمل،ألتحريريةالحرباجلمن

ف-كبماوعياعلىليمثل،المحققالموتلمواجهة،دة2الارسلاحءيرسلاحاشيءفا!-دهـ"وأنهم،العظيمةثرواتر،ممنالاسضفادةامكانيةولا

نوء-اطهكأاا)شخصيةاللخسارة!يدرجا.نهاأعلىيعنيلانه،اث!ورةتفاير!حونب-ل،بااتدوةشثايشسرونلااذنفهـم."يعطيهلا

.العدوعلىمباشراانتصارايحققانءير.شيءكل

اتجمعاسلدااللذينوالارتياحالططنينة.نحويلعلىعلاوة،هذاا!طكمةالصهونيةجانبالىاللحربفيللمشاركةمحاولةفأية

ارشى،حزيرانمناللخامسعقب،الاستعماريالعئصريالاستيطانيانم،.وا!مةامكاشتمح!ودة-غزوعمليةوأدبئ،المحتلةالارضفي

اوتحولراققاخرىخطوةتخطوانعليهايوجبالتيالعربيةالجيوشالىتعدتهابماولر.ا)عربيةالارضاتساععلىالثورة!ضيلاشعالتضي

مجاميعتغطيةعفىبامتصارهاليى،الفدائيةالثورةتحررهاللذي.اخرىآسيويةاواكربقيةبل!ان

طهيريرحفالىالاعدادفيمعهابالمشاركةوانما،لنسحبةاالفدائين

المتقدعه.العدومسمكراتمنمالمعسكر

،اللدائرةالحربفيجداضروري،ونجيرهاتكتيكاهذااتباعان

بل،فحسبحزيران5بعداحتلتالتيالاراضيتطهيرأجلمنلليسالمهوتقىوان،الضريرألىتهدفالعربيةالحوبانوطالما

يه!!لتقريرفاصلملاحكماالسلاحيعتمد"مهـهماكلاوان،اللبقاءاجلمنتجهد

ج!وىالاكثرالتكتيكهوفما،!بقائهاوالصهيونياًلوجودزوال

دصلأرورغعضشغانهاءفىالتعحمللصة،اللفدائةانتورةقوىءعلالتنمسق،المحالهة
.اممداد.-ءواوحعلىالعربيهاجيوساسسحدمهاريمكىالديوماعليه

.؟تلةالمحالارضمنالار!نتعماريال!نصرىاللصهيونىالكيان

افضلبأنالقائلةيةالشعبالتحريرحربستراتبيجيةميان

جديدد-سانهذاعنالاجابةتكمن،اللعدوعلىالمستمرالهجوم!يللدؤ(عوسيلة

لمةالمحتالاوضفيالمقاومةلثاعروقيها.زعقيدولاقيهاغموصلا،وبجظةواضحةاجادقى،الننسا؟ل

بصورة،الفاءملةالمعركةخوضقبلالانتصارضماط-وحدها-
الفأدمسميحينشبمهرغيدانوماللعدويهيىء"دعربيةاللجبهاتحركةخمولان.ا!ة

ل.قي0.2:صقث!اضويستخورجعلتهلف!حتى.يقظتهفيا)ططنبئةلةويحققبالمعنويات

عنتفصلهمالتيايىاهاصتارعبرمريراهزءا"نهـميهزاوا!عربابالمقاتلين
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!محميمعممسسىعي!8صسسييردقطرعن،الفلس!طينيةالعرصييةالثورةأ!لصارفيالتعجيماأجلىؤمن

:يضمنالتي"السلمياللحل))للغةمنبدلاالانسانيانتاريحمنطقاحلال

هـ-م-التعبيرجارا!-متنروعةعير:حقوقا،الدفي*ديالمعفيها

لىكلاإممففم،ما،ء،.كلهاتابىبنط.1فياخرىزورةنشبهلالتنمةالقلسالوررسةالثورةانمن

نطصص.الوحيدالسرعياللحقصاحبلهيهبها

دء*ح-وعبره-التكت!مكدلكانتهاجفياقصوىاالضرورةولعل

!أع!"فا-عطينجماووجمبر/قيفاكثر.الاستيطنياءمهيونياألاةممارواقعبحىكم

!اكو!!ااوالصينتورةتماثللاانهاكمما-اللقطريرة-ارضهاخارج

(اتزل"دءونا)ذ"نمطالمذزفءنيئا!ن!را!اىا).لم!افيمونهافزدها.ء!نيالمنطالفدائيةافىرةعنطبيدننيهمالاخ*لاف
ا!صهـنية،دو?ةا!،بر؟ليةاللدولالمهأوصلتماآخرهوارر"ض!مارا

.الجديدةامسءممارلاشكالا!نكارمن

ا!ناكحص!مةالتحرريرةالعوب!بةالحربءلمب4ل!تكونماذا،"نرى

ؤ!!"م3ضرتضالورورلور--إكأ؟بمزر!ءباشر،غيرفكلا!سئهماردولومع،ءباشرةالص!ونيألال!تعمار،ح

هأسش،ئر.نرو،يذقاأاضسال!-و!و.زلشء!بالاساطبلالتهديدعشىقاصرةباردة-الوقتهذاللح!-تبدوفلإكطا

...ارؤر-،اي//لتعاستسخنأم،باردةهكذااتظل،للغزوالمعدةواللجوبةاللبحربة

ا-!ش،ر؟ا-!بصنحصوط!از--!تبم!!لاوالعربيةالجيولثىبمساندةالفدائيةاقورةل!يمبلاش!اد

مناشنأمحهوانتهاجه،المتحر!ةاًاعربيةالدولءلىيتوجبوءاذا؟.عنها

التج!ارزرارعء"رالورزمأور،،ارر-صتهـإءتيوابىدرةالشحريرهدفابقاءستهـاتيجبةضهن،لةوؤظ"ديدةت.فك!"كا

ارحىرألمؤخالش،ر.صتطكتال-"،فيرر--ححءلىعد-ىالاقدأممنهماريرةالاست.نحيالكولوبرحيث،أللعربةف!ة!ي

وبهب"،م3خؤورصبردأ،ظنص"،أهةوأل!!؟.جم!بعهااوالعربيةالاقطارللنعضغزوعمل!بةأية

العرجاءأحىكم"ا-ب،لرز!!ول؟ممنفظطيتأتىلاالتخويف!داان-الاقلعلىعندي-والواضح

،وكفاءةوصلاحاصضدا،ءطيمةيةتقوالنظاميةالجيوشبر"تهوخثل

...!ار؟اىلمصا!حعلىلهتبقيلاشعبةبحرباللعربيةالارضبأ!ابايضاوانما

.....قدم،وطىءله"درو!

الاحرأروروراركلي*لورخف!"

ا--،كلحفةوكلللهايحسبو،كبيرةخمتعيةالاسنعماريضشماهاالتيفهي

االإ.اًكا..قطرمناكثروجودالماهـمةا!شعبيةاالثورةل!ذهتهبأ"افاذا.حساب

تورووحلىبحم-لنفسهالقطرجما!يسرتساندهاللجينتىذلكمثليمتلكمحرر

المتداجلإهـدىأتيرل!أءننألموقعفيألعربي!الا!ةلإضبحددند،الانتاجوءفساعفةالسلاج

والمطلقألكلاءاصتوأنالض-!ديفيزت-دوأ!ساركةامكالية-كببرحدالى-يضلاللذيالقويوالموقع،المخي!

غدااة.ال!صش-ء:ختق!ه،فيهوالذيكيانهوتديمم،للصهيونيالغزوللقوىالا-ةءمار
رووث

صلىالارزرا!!-ت-ت،ماجس-لمندائماعملالذيو،الاستمار"عالص!وليالتحالفنتماج

....هذهمسؤوليتهقضتلوحتىبقائهاستمرارعنمسؤولفهـو،حمايته

ة،5الجبءرثكلكتالخ!بابإترإنىسبؤ؟مألشبمناخرىآلافبضعةج،نبالى،كلهافلسطينجماهيربابادة

دمهم.إحىأصن.نصذىبموك.العرببم

...هوإتاير-،ويسلمالواقعللامى-راللمهمعبهذايستسيهلترى:وايضا

..القرحب،لفيتضرسزدادالذيالوقتفي؟بالحكم،الاستعمارحايفة،المحليةللرجعية

4ءل،الء!؟تحربرحربخوضفيالا!لملأيجدولا،نضجاالنضانيود4ه!ه
!ررر-"أ"ومسؤراتشائمااتصوراهداوقوعحالةفيحتى؟وكاسحةقيواسعففعبية

أبدا"زءرلاأو3نر.ل!ل،محديردةلممنواتالىيحتاجمانه،ارتحققواتح!يل،جدا

يخالخارزء!يرحوؤان؟؟.جمراللعرالت!عبلدى1)ضوريفط!،،اثناءهااذورة

هـأرؤلي،اصخط!تلكب/ردعاندحارهو،التحررتوراتأ،ريحقراءاسةعليهيدك،مااولا!

،.دائمماالمكافحةلللضعوبالنصروانبماللغزاةوانهزاما!ءداء

هـ...صىليديرءلم

إلخ!!!دكأوبءإىخطماكبنهأ!ىفطعمةهماديبمغداد

)ضور!!الي!وإس!ماهـاأ!وصت-تارصا5ز!سوحمفدوأ:جعاادار

..رتاد،:ىلاماءمكتباصد؟ر-14الىامناللفدمطيفنم!اثورةامج!-

يمات،1انح!ص:طيرحىورءت."!نح"

دا.التقي!قولس!!ي!كلالنت!،بر،لجف-فلسطينفياكبرىااءرب-ةااضورةاكتماب-

هـ.ياسمينء-مدمبحيالقائد

العؤ!عبدماك.اللقاث-دالش!يد؟ليف-قلسطينفيصاباتاللهحربكتاب-7
؟سين.محمدصحي

.حزيرنعبرعداصادرةاعربيةدراساتمحلةاررادبعض-

يرة.الجزائرالمحاهدمحلةاداء!بعض-
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