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اذحثحتى!لبعدلطال!ح!فمهارلافمبرعد!6،!واشارودازمد!ىخلآكاوماطولفاعاهرباثنمقطع(ا))تمالأم!حديمماور!مصلمهاأ!ه
ءاىالحمواالعربىالسمابص!جمعالىصوجها"صب"كول!ط!روجههصى4المارص"م!رالحدصطكار-

اقعصوؤىوهؤلاءلاءهصوءجر.العدةتهماجاباحتبارلاالالص-ئلةرجبرونطمررنوا.ه

ناهذااهـ-لكلنوثبت.احد،طرحهامت،ؤلاتطر-تالتيالالصمئماةاثارتولقد.ةصتصدبىبص"خءدة--

يؤ،يا!ضصنرمزجرهما؟لءنللاجاإةق!بمر-دليثإكةيان/صن،ص-توصطوأ?ق،اترااك-ر"المرو،وصة"

،إالقضال3ننااطحدلىا"المقاوصة"تثمر!االتيت!ممص،ؤلاوالتثلةالالىذهبتؤقد.لعربياا)نت!-،باذ!،ن

بعد.ارالحوررقظعولا،ا!صمااو،فيهالحء،ةصسمتقصلوالقورويلي،لوصط-ودتت!ل!أالش3:"والحررةرالفك

ؤ-ياإشاركوان،مكانكلفيالعرلىلمباوالمشباب،تهماقيادو،،وكلةالمقفصإنمؤ،تل-ناحقصناءمصحعمدئذ-

ب!قيا!ر،تهواجاباسئلتهانتقاءرهـد،الحوارم3وها،كانكماثالحدم3فها.حديثابداالذيالصوار

العدواجهـ"صوؤمصطتقفالفصالمنظماتاوالقومطرونبأمطالتشم!يروعدم،ثرال-دوالصىلة،ضوءصهالمو

البناءالحوارصنصزيدالىعوذد.ذاتهالحديثنقاصاتمصل-لروعإخفقوجهءإىصر.نبةوصم-،غشها.الممثترك

.س.ع.القوميةولياتنابمسىاقفاءلوااسلوبحول

هـ!ححيمسسيم!ي!-مم.!ىعىهعى

هـصبى"المقاو.قى"مقد!دةيدعمماالانقوداذنقولى!لاالمعركةبحدودا!دي!-اً

مالدسهلااروليستهاف!بمافي!دل!لمعرمقدو،المعاحتىمةالمقاتمة)لانلك!قتلحدذقيبمصركل-:مدخل

دف"المقاومة"هقالإاوبهايقومالبهماالرائعة2وا!بطولات،هذابعدانضااولها.عدةلالسهـبابشائكحديث"المقاومة"ءن،اللحددثان

ماالااللحدوثمنتقبللاالفدسيئء-نها)ة"المقاومة"ءلىاضفىضى!جةالبطولهعركتهامنالع!ي!ادعلىاهـتا(!المقاومة"عننضحدثاد

اللقريب،تاريخناهـنتعلمنافقدهذاومع.والتمجيدلملأةاللصيشبهملمنؤموناننايعنيهذاان."المقاومةمع!"نحنبل،الصهيونيا!زو



المقاومة.عننمتحدثعنم!اجميعانعنيهاذللكوءع.ايعرببةالدولىبرمضروامحرنمسلا-خى،اص!تاانذاتها6791!نيوهزيرمةومن

ا!سهمةتركهـ-وال!هـيثهـدافي"المقاومة"منيوأمناء،لانذلكف!نرا؟.ت.الهز!مةفحبماأسهمفد،*4وتقد!قيهتأهلفيماالجلماهير

المسح.اًلجماهجمرياله"،لاسلوب:وهياًلماظماتكلبينااشتركةقابلةاف!ااحديظنكانهاالتيالقيوىانهارتتىخفيةالسلبيات

السبب."المقاوءقى"ءنالننعائكيثالحداحننرناققدلهذا.لللانهيار

:((أ!ةوميدةاأ)تععبئدامط2يواج!نابطالهـننضحدث"المقاومة"عننتحدثاذاننا،المثاني

ي!-ونانالم!شةيثبر"مافلعلهوبمسيطاواضحاهذاكانانفيالمريحةمقاعبنامن!نهمنتحدثونحن.يمقؤوناو،يومكلالموت

نعتقدفيماهذا!جع.تعقيداواكثووضوحااقل"اللقو!ة"!وم.منعزلهنفف!عالمينالىتحتميكنالوكمايبدووجهعلى"لقا!رة

اهمهاومتفاعلةمى،ددةعواملالىصصعمنظريخااللعزاةهـ-ذهوراءان-ويرددون-برون"ن!اك

جذبتقد91ع5سنةفيبدأتاًلتيالقو"!ه!ءالمد-ءوجةان-اولا"ماحاديثفيطويلةسئينأهـرواانهماذ،انفسهـماعرباا!ق

سلبياننمماءان!اعلىالقومية!موااللذينأتنقالينءنبعفتاالليهاطتالكلم!قروصوينىنواتماانهماكتمتفوا"ن!ماالاقنق!ع

حدهاالىينتبهواانبمونانتصاراتهاعائمدفيانصيهلهميحققءممتفييص!إمدواكان،صاخناجدلاوالقائهاو!"طوراجملاورصها

حية.اممينمضاتحقيقاجلمنبر،لنضمالالتزامهبمجيثمنالايجا؟يالذيالحوارعقمعنفكثفتالهزيرمةبدوللهمأوقعتاقياالمقاتلةؤوته

الريففقسراءكتفاخرفارعاحدي!ناالقوميةشالحديثكثرلهذاسلاحاما،الصح!بحةهي"السلاح"فلسفةواناعمارهمفيمهاضاعوا

!ىنالقوميةاعدأءو؟لمقف.4فن!رض،ءريقةء،ئلاتءنبازح!ارهمف!راالاتهامهداوراءاننسكولا.يطاقلابىثفهو"ا!طسمة"

القومي.اللفكرحسابالى-نيةبسوء-فاضافوهاالاحاديثومع.يئالمغامرنوايالتعطيماكاففيركانوانالحق!يقةمنمحدودا

ءتحيأ!ا)!ه!الرإصمودا!اصرةا!قوءقيالحوكاتان-!أررأ،اللعالمفيمالهورات!اريخومن،لقريباتاري!خنامن.لعلمنلفقدهذا

اللقوميمةوادينت،الرأسمال!ممةمثالبكلاقوميةاعلىاسقطتقداوروبامنالمجردالسلاحفان،فارعاعبتاالسلاحءنالمجرداللفكركاناذاانه

علميبرهدالىمراجعهاتحتاجادانةالرأل!مماليبن!أيديجنتبماانه،اللعظيمببفن،المنروبرثورةؤائدمنوتعاهضا.جاهلةء"اءرةاللفكر

مل!،اللقوهيمةرفضفاءمبح.فيمهيرغبونلااوالكثصرونعليمهبرمدرلاعنالشائكالحديثاخترناهذاأجلمن."نظريةبدونثورةلا11

فيانوفهمتعتيجريوماالتاريخحركةقهمءنللعاجزينمربحاهـننفتقدنزالمابأنامنايقينا"قومية"نظبروجهةمن"المقاوءة))

العثمرين.اللقر!.اإهـفعالالسلاحمننفتقدممااكثرالمحركاللفكر

ظي!تقدالعربره"القو?لآإلحركةان-ثا)ثا-واخطر!او!هاانغايتهان.فيأيةبدونفكبىيااستعراض،لليس،بعد،وحديثنا

التحولسبقتوبهذا،والاوروببماللتركيالاستعمارءنالتحبرر"حماولاتكمقد"لأالعربرياللشياببينالفكريةالوحدةمنقدرنحنن!قفييسهم

ا)!نحولقضاياطرحت!اما.التحرربعدبداالذيالاشتراكيالمصبراعداءمحلىالنصراثبابا!ؤلاءبهايحققثوررقىلوصدةلازمة

تبقىبماالرجيموقمفهاتغلفانالعرب!بةالرجعيةحاولثالاشتراكي،الفكريمةللوحدةتعويقااك!عرودر.النهيضطلعوناللذيالتقدمبم

التقد"!طمضمونهامناقومي!ةافافرغت،القوميالنضالترأثمنلديهاالننيالاللفاظسامينمة-حديدعدممن،ائوريةابلفرقةتكرلمشاوبالتالي

ورجعية.متعصبةعرفهةرابطةمجردالىايديهاعلىقىا!قوميوانقلبتومئي!أ،واىرةللغةؤ؟*لمرود!أ.الحواراواوو!رإثافيلها!ء

.فيةبابااهـذاوغيرحديثئابدايةستكونللهـذا.فئخنلف،مختلفامعنىمناواحدكلبها

اللتيراتمنل!ديد*باهـاالفوسيمةءناحمفيثااصبحوهكذاووا!ور-لاللقوءهـة"؟اضظرة)41نعنبماثم"بالمقاوم!قى"4نهنبلماتحديدا

!ظروحه""الاح!اثفيلهمن!آوكل،يدبهامنهاكل،الثنافضةافكارهمناساسرعلىإقال*،احديف،مألاءلىيساعدانالىتهـيد

."قوميةحدإشفلماكأرسيستغرقاللذييدالتصرهذامنانتهيضافاذا.الحاءصة

عناًلحمديثطولعلىنص!رانمنلنالا.مبد،هذااجلمنافالرة-طويلحدرتالىحاجةبدونندركانعلينا!مهلاسب*ون

"المقاوهـة"ولرى،ونلتزء"،نهتيهاللذكبمفومهاليكون"القومية"."!ورقياومة"ا!و!ة

همكنة.الت!دايدمندرجةاقصىالىمحددا،ضوئهعلى.ا!راءفيهتخإلمففداجتهادهذاكلبانمقدء،الهـ-.لمبم"ح

اال!!ط:ا!وجود

؟((الم!و!ال)ت!هيكلإذا

معطىكأي،1(الامة)الظوميالوجودانفيهشكلااللذي1

تل!نلحلىوعدماوجودا!وقفغيركانوانلل!رفةقابل،"وضو!يالمسلى-ا!قتالالىلوبفعسي"المؤاومة"ثننتحون!ندها

"وضوعية.لحقيقةاكتشاففذلكءرفناهاذاانئابرم!خى.المعرفةفالمقاوهة.هيونياءاالغز،هـنالعرب!ةالارضلتحريرالجماوويري

الكعيرونوصلوقد.نعرفهالاكناوانقائمةؤاللحقيقةنعرفهرمواذا،للنضال"ا!ملوب"هيحهثمن-اللحدإثءـذانطاقفي!!منبنا

باشنصمالالملميا!بحتاطربق!نالقوميةقىالحقيقىأكنمتؤصافالىاوالدعائياوادبلوءاسيا.ادضالعنمتميز""سلح"ق!تالا!*اوب

خص،ئصذااجتماعياوبوداثمةبرأناممه.لمماواصبح.مختلفةمناهحالاسلوبعنمتميز"جم،هيري"ءسلحقتال"اسلوب))وهي.أة*ريا

تلكاكتشافنحاولاننبريداليومولكنا."الامة"يسمى"شميزةهبردالمقاومةانيعنيلاهذاان.النظاميةالحربراسلوبئيالدو

نبدااننريد.الاشتراكيالمنطلسق:حديدمتصقمناللحقيهةاو،الدعائبماو،الدبلوكلأس*جمطباللعراعاللملةمقطوعة"!لحةتءه"،با

نكونانالىبناسيصلذلمحككاناذاماكلعالنرىكاشتراكيينالمقاومةانيعنيانما.ابدا.هاوجيوشهوسياستهاربالدولى،افكريا

قوميين.كدءصمهذات!فورلانصصا،الاسصاليبتلكمناكثراووأحدالالىألمجأأذ

؟لماذا.المسلحاًلجماهيريالقتال:المتميزلاساوبهاندةوورط

وىاللقىان!صيالانمننراهاكماالعرببمالمستقبلارمةانمبردليستاللص!لهونيالعروضد"المقاومة))انزعلموذتن!

القوىوح!دةلان.قو!نولاقو!طاهـىم!ق!ممةالاشؤافيتحريرخداهـىتذهبهجو/منةنوايا.مت!ة.منبرل"ةدفاع"مقاومه"

كمااقاوهةالان.قوميةضرورةنطلبهاكماالعربيالوطنفيالاشتراقي"المقاومة"انونغد-م."مقاومة"نسمميهاذالمثومع،فلسطين

ولن.اشتراكيةقوميةمقاوءقىاصبحتانالانهائيافنتصرلننعرفهااو،الفكز!ةهنطالقازهاحيثمنآلمتمبيزةالمنظماتمنعديدفيةمسد

بندقية.ؤوهةمليودطهذاعنيغئيهااو،القنابيةمقدرتفااو،الاستراتيحيةغاياتهااو،البشريترك!بها

إبداية.امنفلنبدأهـ-!ذانطاقفي-ئدناوكلها.آخرل!وضوعبممميزدونبقادتهاحننى

اللذيا!عيويالسمؤالذلكصاجابةعنالبحثهيوالبدايةالمتعددة"الجماهيرية"المنظماتنلكاننطمكما.كلفاومة-إحمدرثا

باةلنفسياحققكيف:اوهونفسهعلىمناكلطرحهقدانبدلابعضالىبالنسبةالتبعيةاوالاستقلالمنموحدقدرعلىليست



ذللك.التقدمعلىومقدرة،وعلاقات،امكاذياتولها،حكومةوفيهااسرةمناؤلمكلمكئغيرهذا؟...امنفردا؟...ومعنويامادياافضل

الطريقبداي!ةهوالماقعالامرانالمفكرمن.ولشىاواقعاالامرهو.عنهى،بمعزلافضلحيا!لنغصصهيحققانيستطيعولااليهايئتمي

واانوافعالامرتجاهلوان.الطريقهذانحايةكانتا!االنضالي..؟.معاواسرتهلئفسهألأفضلالح!لمةيرحققان،اذنوةةغلفلتكن

الاهوهنتغيرولاالطاقاتتيدومثا!يهغيرهالىؤوفهمنالقفزالمجتمعمنيتجزألاجزءم!اكل!سرة،ممكنغيرهذا؟...منفردين

امرالتخلففانوافعاامراالدونةكانتاذاولكن.نتبظابواقع.لردهلمامهذاارادتسواءبهوتنظثرميهقؤثرا!يهينتبماللذي

واقع،امرواسرائيلوأفع،اًمروالاحتلال،وافعامروالاستظل،واقعف،لايم!تحقق2انيمكنلا،اختلاسبدون،الالمحضلفنالحيماةاذن

لان؟الواقعةالاموعهذهكلنقبللافلماذا،واقعامروالهزيصةا،فضلاةبالحبوعلاقاتهامكانياتهنسمحمجتمعداخلفيالاواسرته

فيهوواقعاامرايبروماكلانيعرفونفهمتقدمبونالاشتراكيمن.لانفسنالريدهاالني

المثمس.تحتجديدايومكلفيثمةوان.دازهـنونغيرحركةلمهاؤضلحياةادىيسعىوهو،مناكلدوريهعبحهنامن

الامرا،فضل.الىالواقعالامرتغييرهيوجهالتحديدعلىمهمتهموانا!ى"ا!يهيننبماللذيالمجتمع"للنطويرايجابيايعملان،ولاسرته

ليسمعيناورجتمعالنايحددوافعاامراألدولةفكون،اذنا،يجابيالدوعهذا.الالمحضلالحياةوعلاقاتامكانياتتتحققحيت

ويكون.اليهننتميالذك!للمجتمعتحديدافضلانفاباللضرورةانفيالحقأيجابياعامللكلان:الاول.اساسيىنأمرينيتضمن

بعدلنرىالمجتمعلهذاالموضوعيهاللحقيمةعننبحثانمحلينالنطوروموضوعيالازماشرطاهذاآداماالل!يمهينتميالديالمجتمعيتطمر

تتفق.لااوالحقيقةتلكمعتتفقالدولةكانتاذاهـا،ووا:والعلاماتالامثاني!اتمنكلعلىفيصبالحقهذاان.الخاصة2نهحيا

يجبالوضموعيةالحقيقةهـلمكمعمتفقةالدولةنكونلاوعندماتنطب-موحق،بهاوالمسعطفرينمغتصبيهامنالأمكانياتاستردادحتى

معتتفقالتبما!دولةمنهابرلالتقومالمصطن!ة4ا!و)تزولانالاجتمالمحيالتقدمعائدهنواحدكليحصلبلت"ماعيةالاجاللعلاف!ات

لا.اليهننتمبماللذيالمجتىعصقيقةف!طمسأهمة،ايجابيءملمنقدمهمامعمتكافىءخاهرنصيبعلى

مدىلتحديدلإزهة1الحقيق!زثنكتتنوران،مكنفكيفمواج!!فيايجابياعىصلكلالتزام:الثانيالامر.ا!تقدمذللك

الاشترا!ة؟اجلهـناللنفاليافؤامنايتح!قحبثالىالمجمتمعتطويرفبميس!مبانالليهينت!ياللذيالهجتمع

وذات!ةورء!ة(الامة)ا!قوميالوجودانارووميونروولهـءا.افضلبحه،ةتسمحالتبموالعلافاتالامكانيات،ولغيره،له

التد!ملفيويقدمونلانتماء،2نطاقتحديدمع!ايسولخصائصوالمجمع.المجمعمواجهةفياقئامبل،منفرداالتزاما!بالاتزام

ف!طالاشرايهينبعضاسهماقي،ا!ظر/إتمنوريداهذاءلى!قومالارطوهذا.حقوقهااشيفاءعلىوؤادرةهر*دةحيفىجماهير

وح!المصالح،الارضوحدةاللفة!حدة:الامة!طئصعنو!م!اكلتضعم!ظمةجما!يةعلاقةخلالالاالتقدماجلمنبا!ضالىالالتزام

ا!!تا!ظرياتاخرالى..الارادةوهـرة،اور!يا!موروحدةجماهيرهـ!يمحددةجماهير،رقابةوتحت،مواجهةفيمناضل

ا!الاممالىا!حوارهذامناللقو!ونوينمت!.الاهـةخصائصفي."الليهيشمياللذبم!المجتمع"

ام!انسانلكلاوان،التاساالي!ينتميالتبم"المجتمعات))هبم.الاشترابههينببنخلافيثورلاهناالى

(لنضائيا!تزامهوان.،الي!بنتصياا!تكوينطورفياو،عننينسةرفضاو،اليهينتمياللذيالمجتعكعامكاني!اتفيعااملكلفحق

حياةفيحقهوان،وبشراوفاامنهكليمث!لانالىيقدالاشاجلمصادرالاجتماعيةللطيئترجمةهو،والاةعثارالا،شصاب

العربي!ضيفثم.وعلاقاهاامتهاءكانباتكل):شمليمهدافضلعلىالاجتما!بماالتقدمعائدمنيحصلإنفيعاملكلوحق.وادواته

اهـرزيمجتمعنافي،واحدةءربي!ةامةابناءون!ت:ارةوميونحمبلكل"لتنمعارترجمةهو،عملمنقلىمهمامعمتكادىءنصيب

كافةجماهوهاامامقائموالتزا!ا،حضاواءكانيان!،،اليهثميداليهصطاللذيالمجت!عمواجهةفيايجابياعاملكلواتزام."عمله

عليها.الطارئةالتجزئةبرغمهـوالمنظمالجماعيوالعمل."الشعبيةنلديموقراطية"ترجمةهو

الوطنفياللقوهيةالدراساتكلكانتبداكزيبعهدواللى.الديموقراطيةتلكتجمسدالتيا/لصيغة

محندها.وتقفالفكرةهذهحولتدورالعرببمتفدمبيل!ي!مناضلون،اشتراكيونكلناا!حدهذاعند

كافيا.هـذايكنولمل."ليه1ننت!الذيالمجتمع))

ولم.الاشتراكي!بنبعضورىالهكريالمج!هود4لاذابركاوياكنلم:اًلمهمالسؤاليردئم

ا)ءزامانهمبمضاعة-قىاكيببنالاشترمنآخربعضلاقناعكاؤبا!نمصيرنا-ويرقي،"الب"اللذيصطالمج"مع""ذللكهوما

فيالوطنالحياةوتغييرالاقليمميةا!ولل!حقوافولياور!أ!قىإ"علا!اع!باغةفيو-ق،ملألنياته1كلكما9حقلناراللذيبهمنير"،

فيالحياةنعييووهم!ن!بمباالس!لةالمهمةهـئبذ!لاكلبماالحربيالاشتراكيظالحياةفيهونحققنطورهبانجطهيرهامامالتزا!وءلمينا

العربالانضترابهبنمنكثيراالرقضهذاالصتةزوقد.منهجزء؟.الافضل

الرجعيةانوطبييم.الاش!تراك!ينصةوف-بئالمعركةفاصترمتلحليها،جابةانبل.فعسغاولات!فلسفا)ببسيؤال11هذا!حان

ايىوص!لماانوالواقع.الكلاف!ذامنالاولىالمشفيدةكانتنق!ةنعبرفضوئهعلىاد.اشتواكينضالايلمنجاحجو!ريشرط

يمكنانولا،كافيايكنلمالامةلخصمائهربريانمناللقوهبمالفكرالحليفهوالقوى،وقوانا،والبشر!ةالمادبقىوامكانياتنا،انطلا!ا

يمدالنزامهبانالاشراكيهاجلمنمناضلابممالافناعكاقحايكون.المقبلةامعارمفى-وورءمما!"وحلفاءهـأ،لغاياتنا"ضادةوالؤوى،!نا

فوريةاعباءمنهذايتضمنهبما،دو)تهحدود-خاربمالىليالنةط.نرماضكتبفيامعاركنانديراواق!هوفي،اس!راتيجءت:انضع4اسالصوعلى

اخو.تلمثالح!ودخارجالمقهوريناولئكانلهيقالاًنلمجرد،مضاعفةلىهانحققباناماه!ازمنااوةاهممماالمثددةإ-ماهرهالروبنقدم

جغرافيى"رقعةعلىمعهموتصيش،للغتهمتتكلملانكامتكابر!ناء.تراهـيالاشاوومت!ل

يكنلماولىبابومناًللخبة..ءنعتركةمصاللحمعهـموللك،واحدة"-ننعلنهوما،تقدءةمنندءيهفيماجادينكئااذاهذا

!دهـوةيشجيبانأاشتراكيلاي،كافببمااكونانيمكنولا،كافيا.اؤضلحياةاجلمن!لنضالاسلتعداد

ا!لىمنجهدهفيهدرتقدميمضصرنذاتغيرقوء.ءعصبية.جادونن!ئو

جاءتاذاخاصةافضلح!لمةالىتتءوللانقابلةءبرمجردةمعان؟اللبهننتميالأذفيتمعالمجء-وؤما

للنضالاللنهائيةالغاية.لانذللك.الرجعيةالقورصفوفمنالدعوةالليهجهكيرالذيالمجتمعانهيالذهنالىوافربهاتالاجابااسهـل

افضل.حياةيحققانهوالاشتراكي،وشعب،وطئ"دولة"فلكل.رعاياهان!7افني"نجالدولة"يرتحدد
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وانه،ابداصاعدتقدمالتطورانالجدليمنهجوممنيعرهـ-ونالاباكنمثالىا)تقمميةالعربيةاللقوىوحدةفياملثمةي!نويم

جريا.لموا4للاة.اؤخلالمنيئمول،4ن!محه؟-ررل!لللرابهـةالنسبيالخباتانومع.والتقدميةالقويةبيناملا!ةا

الامم؟كونتةلماذااذاناتيسبقتالمجتمعاتفيالالضتراكيائبناءعلىت!اوانعلأالط،القومية

منتطورتقدالبنتربةالمجتمعاتانالعرباًلانشتراكيونروولالم!معاتتلك!لدقدمكاطاروصمودها،الاشقياهـ"بئاءابى

المشقرالشعبالىالقبهبةالىاللعنسيرةالىالاسرةهـئا&موحيثب-نموصوبمبةعلاقةهناراىالىيشيركا!ادانتهلمنبالرعم

الغايةتلك.افضلحياةءنالبحثخلالالامةالىالارضءلىىابطةالملاضعالىقابلةكانتالقوميةفانواًلاشتراكيةالقومية

"ضموناختلفيهمماهكانايفيالانسىان.نحركتزاللاالتيلمما،الافراهمبماالمعودعصرفي،كحر!واللفشلكفكرةواللذبول

افضسللحياهإتحقيقسادإانالعشالريؤإ(!دإر.الافضلالجإاةعاف،ليستانهاالاقلعلىاوتقدمهإرابطةبذاتهاانهابثبت

لحياةتحقيقاكانالقبليوالطور.تحققهاعندفردةالاسعجزت.الاشتراكيةسبيلفي

دإانالقوميوالطور.قحقيقهاعنمشفردةالعشائرعجزتافضلوحإدةفيرعإبتهمالحاح-حت،العربالاشزإاكيونلمحدموقد

منفردةوالشإعوبيةالقبليةالمجتمعاتعجزتاؤإضلللحياةتحقيرإاامامالقو.يةبمسذولياتهممنهمووفاء،التقرميهإالعربيةالقوى

ذاريخيةومراحلاحداثحإللالهذاكلتمو!ر.!ورؤسإاعنعنالكأفاءضنهدفتالتيالدراساتهـنعديدا،اًلعربيةاللجماهير

الجنرهـاتداخلا!وىبيناءروبواواوجراتبا!صراع!ثلآاوالفكريةالزواياجميعمن،والاشتراكيةالقوهـ"علاقة

فيهااستنفد،الافضلالعياةعنرحثاالتمالدةالاخرىالمجتمعاتومع.ايتقدميةالقوىمعمفتوححوارفيالاشتراًبهينتهمالتيايتطبيقية

رإءعجزانفلمإا،التقدمعلى،طاؤنر-كأاقهسقحإلفطوركلئحارإةسنيناسإتنفدالذياللحوارمنالجأداللجانبهـوذلكودإان

يتقدمانالتأريخقوانينبحكمللهبدلاوكان،التقدممنمزيدحتى.ئوربةوحدهفيالتقدميينكلللف(ءاملعلىحيلانحامن

لهيقرإمانهحيثمنتقدمااكثر.تقدماممثرطورالىانتقلاللطءعيإنباحلاميرمصفالمشتركالامبربالياللصهيونيواللمدوفوجئنا

ادمابق.طورهفيلهمتاصء؟كنامللتقدمامكافياتالعربيطنالوهنمنفردجزءفيالافضلالاشتراكيةاللحياةبفاءفي

كناننتمبمواذا،القوميالطورفيالاننحنكنطاذا،وهكذا(ثلالمتوالتفاعلالموضوعيةالوحدةتلىكالظرولىاسو(فيوتبينوا

فدتاريخناانيت!هذافان،تاريخياتكونتعربيةا"ةالىظكوتذكروا،الهربيةلآالاهواقعيطرحهاالتيعلاتالمشكلبين

ات!-!معلى2اللعر،بوالاقاليموالقبائلالعشائرءقررةكلاستنفداوتناسوهااونسوهاثملهافصففوالهمقيلمتالتيالكلمة

لاتاريخيادلليلاكانتت!ونتعندماوانها،امتناتتكونانقبل."التجزئةاساسعلىيقومانيمكنلاالعربيالشقممان"اخفوها

التقمعلىامنهاكإونتالتيالاولىمعاتالمجتعجزعلىينقضبلأونالحوارفنعبدائمرقدالقاسيالدرسانففترضونحن

لكلتتيحالتيارإقدميةالرابطةهيوانها.منفبردةالاجتمايربينالعلاقة:توقفناحيثألىبهمونحوداللهزبمةلرارةانإنغلال

كنلمالذيا!ؤدمأمكانياتالاولىالجتإمعاتجماهيرعإقبةتقفهل؟تقدميةرابطةالقوميةهل.والتقدميةاللقومية

لها.قوافرة؟الاشتركيةسبيلفي

؟طوراخرهيهيهلضإ،والر.الحواراخرسإتكونالاسئلةهذءعلىالاجابةان

التار،غحركةعلىفقيالسا.لافشقول"الامبرن"رتاءل!ىذاموضعالعرجماالوطنفيالاشتراكيةادلحياءيضعلهاالمتعنت

النمومراحلاخراللقومونالطوري!ونانيمكنلاائصاعدةالجديةلمحار،ذامماواشترأكيتهمللجماهيبرولاءهميتناولوصريحجاداتهام

التيالامملكلالإنإوميارروينتم!رماانهنعتإسإرإ!ل.الاحتإما؟ىمنبمزيديسمح.سإلمامتنابهتمراللذيالعصيبالوقت

اً-هء....الاشتراكيةشعاداترفعواولوامتهمعلىالمتمرد.بنتدليل
ل!عدمعلىطاقاتهااقصىالاممكلتسنرإدثم،التكوينطورفيتزاللا

لتقدلداعلىمقبرلمكويكونعرجممامنعبةنجدكيف"لاتاجميئلامرتكولمصيت!ما:لاممتكوئفلماذا

فقد.القوميهإحدهإالواللىمصيررإاانالقبائل.نعرفتكنللمكما

اًنسانيايكونوقد،قاريايكون،وقدجغرابالجدبداخكوينايينيتنكرونالذينالاشضايهبناكل،الانونقول،قبلمنقلنا

.المشوياتتلكهنايعلىهذاسيتمهـىنعرفلاانناثم.طبببحجةا!يمهمجماهيبرءلىولاءهمويقصرون،القوميةلااتزاماتهم

لإتمعات.اا!متنفدتهماعاىقهالسإا4اسإنقولاننإعتطيعولكناالقوميسةالحركةباناو،بالتقدميهإعلامإةذاتعإيراللقوميىةان

التطورالحضاريممرعهإمإعدللزيادةأكادرومعاممىالتصبحالقهلإبةرجعيز

منالسبإينالألىبضعةاًلقوميالطورتجاوزوبيناللبشريةبينف-ان،،الاخوإةابها

وهوبثئلنااللذبماالموةصع!ناد!ل!الاجتماعالطورذد-دتخرجالارضتملأفالامممنيرةنحيراجتماعيةكطاهرةالامةمسالةان

بالنضالجماهيزءهواجهةفينلتزمالذيالمجتمعتكحديد-تنذكرحى-:لاثةاسثلةتطرحوهي

الاشتراكيةالبةوتحقيقتطويرهسمثوليةامامواونتحملالاشترابرضدي!ةئظبرياتهذاعلىالاجابهوفيأالامةهيما:الاول

!،.الا!مل.أحمديثأهذافيتعنيناولاتعرقونها

عإيوالقإوور!،اليطنشإتإمياللذيهجتمعبااذنهيالعرشهالامهإتاريحإيممويإنائهاءلميهوالمتفق؟الامةتنهنكونكيف:الثائي

فان،للخولىولاللجمودهمبررلاتجمعناالتيالتقمميةالرابطط!يالمشاركةخلالأللزمانمنطويلةحقبةمدىعلىيتم

لساحةالموضولمجبةالمعطياتمعتتناسبحركةلايةمعقودالنصر.حدةعلىامةتاريخكلمننعرفهاتاريخيةاحدان

ثمةدإانوان.الاشتراكيللإصرالضمانهيوالقومية.ثضاللها:هوالانبعنينااللذي:الثالث

ئحواممياالتزاماالقومطإالتزامهمالىيضيفواانيرضيهممنعشائر،والعشائر،اًسراالاسرإفلإللملماذا:مألامكإونتلماذا

للهمثقولولكن،عليهمتئريبفلاصانهـ،،الأنإ)ـلممجتمعالمامولةالوحدةحتىالبدائيةالاطوارتلكالمجتمعلتتجاوزتلماذااقبائلواللقبائل

نعرفهاالتيالجماهيرفحوائقوميةرمسئولياتنانوفاولادعوناكا"هذاتمقديكونان.دمكنلا؟القوميالتكوسإنطورالىوصلت

هـذابعدععثإتموان،المبنينالافالىبهيإيرهامصيرنطإويرتبطشيءألاالملميمنهجهممنيعرفونخاصةفلالثراكيون.اعتباهـا

حقبيقىلأكبولكمفاناللجينذاكقبلوحتى.تريدونمافافعلوامنالمجتمعاتحردإةحتىشىكلوان،مصادفةاواعتباطايتم

والنزام،اخرىلاممالقوميللوجودقبولهواللقوميالوجودكما.والجاههاحركتهاتضبطبقوانينمحكومةالمشقبلالىالماضي
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اللفزون"العرببما!قفولنقدرا!زاويههذهمنفلننظرارجعيةضدا،التقدهيةحركاتها"ءاضحاللفوا،معهاا!سلصيبالتعايشى

."المقاومة"4فبصاالءمهيونياللقوء-4جودالوبحقيقةاللنبولمجردلانذلك.المضحاللفةالعااية

بالتطدرومتالراموثراجزءاليهتامنتناانيهضيلاجميصاللامم

اووقف:حقهقة.اللبشرمنامةابضالاننى،،كافةالبشري

المقومية.!!عتلك

!لي:!يووتتلخصؤوميلآنظروج!لأهـقاوقفا4خسئان

يس!دلىا!عوبيالو!منلجزءصهيونياغزواهناكان:ا!لا:ال!ةومببةاكظرة

العزوبدأ.النيلىالىافراتأمنتمتددولةفي4علهاليهودانوطبن

هـاثمالعامذلكفيأمسلحثم48،91سصفقبلتسللاالصهيونيتصبحللقوميةالضقدصيالمضمونحهـاك!نشاف،الحدهذاعند

وتاييىددء!ظلفيغزووهو،6791سفةح؟ىتوسعمن؟لاهكافية(ايدإوجية)عقيدةا،شتراكيالمضمونذاتالقوميةنظربلأ

الامركيلأ.المتحدةالولاياتراسهاوءلىال!المب"الامبريالبلأقواهوتعبئه،تغهيرءاستراتيجيةوت!حديدالعربيا-واقعلتقييم

ضيلاءالالىبقهلدالعربيةالامهض-د4ءوبرالغزو"هذاان:ثانياللتحوللأكافهتكوناي.لجماههرهلل!اوسصقيئفلمهالمعاركوقببادة

فيالانحتىونجحواتسعبداقدوانهالعربيالوهـن!نجزءعلى.حركيةوأستراصيجيةفكبريةمنطلقاتذاتثورهـلأقو/هـلأحركةالى

الاشعطرذاتاقا!ماالتي4التجزئلانذلك.قومبصةقوةايةشيبةال!جماجانبيهـافي"لهخبص!فبمكنال!كريةالمنطلقاتاما

قد،الاقلهميمةالعربيةالدولصجسدهاوالليى،للصهوليةبدالمؤ.امرينفيالايجابيو

المصلدىالقومبهالقوىوبينالمضتدبةالقوىبينوتحول،حالثمعاءكافيتهمضهافئاظورانجنطورلاالعرجمبالمجمعا!بصا-ا

عنللدفاعتتمدىاىابصبيةالجماه!برعلىحر"تباىعليهاإج!ءالتيالاقليميةفط!ككللتطويرهامكان!ب!اته4كافبحم!"!الا

يةةوميةجماهيرباداةاو(اوحإةادولة)سه،سبءؤومبةباداةوطنهالانطرجعيه:فاشلةرجعيةحرمصةهيوتطي!افكواالتجزئة

4الوجهداعلىالاقليمببةاللدولوار(الثورياللقوميالتنظيم)تطوراف4جزءايوفياالعربيايوطنفيالابرتماعيا!طورتعوفى

ا!عربي.الوطنالصهيونيا!زوتغطيةفيبرفمروتسسهما!مهـمتقدمحاوالالان!اوفالضلىلأ،المتاحةا!عربيةالا"كانياتمعمتكافئا

ا!الاقاليميةا!وولتصدتالقوميةالقوىءيبةفياف":زالثابحكمس!ممقحبزلوهواللقوميالطورءصمتخلفطصورالىالاهةلاعأدة

واذ!زمت،عاماعشرينمدىءلىثلأثدفاعب-ةحروبفياًللضو.المجنعاتحركةفيالصاهـرالتقدمحتمب!

اًلااً....ة9ايةفاراللقوهيى"للمشكلاتالموصوءجةايوحدةبحكم4از-2
ساسيلرجعوارالم!احةامكانياتهاتفوقمشبالرعممركلي

فيا-تادخل!او-قوميةمعوكةدخلخاانهـ،هـول!ثىلمهاقابرلمةبرقوميةمشكلةهيالعربيايوطنمنمكا!ايفيمشكلة

كانت،اقليميةبادوات،ا!وولأمنطلقاتءص،ا!لليميةبذهـ:-ةكل:طلقمنالاا!برب!بةالامكانيات5-عءضكافف،تقدمب!حلاتحللان

اب-"الدىتكنول!الاقليمةسلامتهايهددخطواتدرأانيتهاظ.الاءقىا!ريةككلءرلجماهالاجتماءىلما)تةدماطارفيقوميةباداةفسومبما

فياعربربةأالارصتحريرارادةالاياممنميوايؤكبةعربي!دولةطنالوفيالتقدممشكلاتل!النهائيا)ضقد"كطاللحلفا!وباالتارب

..فلىطينالاشضراكبلآاعرديةاالوح!دةدو!ةظلفيالايتملاالعرجما

لاجزاءالصهيونيمةفيوعناسفرتفد6791معركةان:رابعا.والديموقراطيه

المعرهـكأ-طبيعة-عيرتو،ذلك.ا!عرببلأالدولبعضاقعالي!ممن"-نتماماعاجزا!صبيةالإمةمنجزءكلا!يهعيلاهـ!اا!

تقبلؤللم،الموكةفياصهلاطرفافاص!ءتالدولهذهالىبالنممبةفييتحققمااىتماماجمطرولكن،للجما!رها)ةورلمىمبعضتحقيق

كمبالمفاوصةتقيلوللم،فلأسط!ارصفيقبلتهاكصاالؤيمه1للضءهـبيتحققان-يمكنكانلممهبكع!براقلىاقلي!لآدولةكل

قبلى،وهيمن!ص!رللمكماوصم!ت،فسطينا!ضءلىفاوضت.واللديموقراطيةالاشتراكهلأالوحدةدول4ظلفيفيها

تعلنوهيهـذاكل،تاريخهافيمرةلاولى!جوميةلحربالعدةتعداكطلقاتتلكارماسىعلىقائمةفهيالاستراتي!جبلأعنواما

تحريراياللعدواناثارازاللههيمعبركت!احدودبانا*نهلوتكرردوللهاقاهـ4"العظيمة،غايت!الىولننتهيبالواؤعتبدأ.افكريةا

فلسطين.فيالعرببهالارضقحريرواليسارضهايمكنكطالعرببالواقعبدءا.و"لآوالديموقراطالاشتراكيهالوحدة

اسههسرتثداناوقفاحقائقمناًلخا"ممى"ا!قيقه:خامهـهما:-مراحلحهسالىالتقدميةائعربيمةالحركةاستراتيجيةكقس!بم

القتالفيطرفااللعربيةال!ماهيردخولع!6791ررصنةيونيكلحولةالمربيةال!رةاداةأمللقبوالبشريالمكبريالاعداد:ا،ولىالرحاة

لزنال!رت،!رائيزبظ!أتءللثكفياصهيونسةاض!المس!حاشصراكياقومياتنظيماالمربيةالتورةاداةاقامة:اثاليةاالرحلكأ

وجودهافرضتحتىمقدد*هاوتصاعدت،منهارةجمي!االقوىيبن!ا-ثوريا

ناحيهوالدولمنالصهونيه:اهـابر.ننل!ماركاثيريبنالاطراوءءلىالوحدويةال!نحرريهاللعربيةاًلثورةاضئال:الثألثةادءهـلآ

الرا!نالموقفحقا!احدى(ومةالمق-!اتلك.احرىناحيةمنالعربيةالاشتراكية

.الصهيونس"ضدالصراعفى.ا)ثور!ة"العربيالنو،ةالوحرهدولةاقاءلأ:الرابعةالمرول

الو!ءةدوللةواقامةالاقليميةتصفية:ا!خاممممةالمرحلة

قوميةننىوجولأمنالمقاومة.ا!د!وقراطيةالاشتراكيةالشاملة

راعيلاتكتيكيةمراحلعلىتنطويهد،من4مرحلىكلانوطبيعي

الالمد*راتيجيةبمرحلتهاالانتمرالتقدميهالعربيةالحركةانقلنىااننعرف!انالمهم.هستقبلابطارنمصوء!مكنولاالانلعصرها

تقدميماقومياتنظيمااعربيةاالتورةاداة!بناءالاعدادوهيالاولىالاستراتيجيىصةمرحالتهافيالان.نعبهبتذىاتقدميةالعرب!بهالحركة

الاحداثمنموقفهاوتحددتقيمالموقعهدامن،وان!،ثوريا.العربيةالثورةاداةلقي!اموالبشريال!ريالاعدادمرحلة:الاولى

منحقائقحمسنقاطفياوردناهمامىوءوعلى.طجميعاللقوىومنموقفطوتضخذوتقيمنظر.الرحلةهذهفيءوقفهامنوانها

الوجهعلىالقو"يةالنظرةتلخيصيمكنالعربيالوطنفيالموقفوالصراعات،القوىكلىومن،اقليمياوعربىاو!يدوحدثاي

الاتي:وتتخذوتقيمتنظرالرحلةهذهمق!نضصياتاضوءوعلى.والحبروب

تناقضييتناقضفانهوالامبريالبمالصههـيونيللغزوانممبةبا:اًولا.المقاوهـةومنالصهيونيالغزومنموقفا
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المقاوءقىمنالاكبراج(ؤبابرشكلفلصطينياؤلبمبىات!جاه-2ذاتمحلىالاشنبلاءيشهدفلانهالقو!يةاللحرهـةمعوالموتالحياة

"دوللاقامةفلأسطين-!رتحرراجلمنويقاتلفلسط!نث*صءبيم!ثلوالقض،ءءلميها،العربية1الوحدةدو!ةاقامةت!مهدفطالتيالارص

فلمىطي!نيةة،وباللتال!ا!عربيةالارضءلىافضل!جماةقيامفياملايعلىى

"نطماتبينوروتناثرتماورلمءمرزوغمرمتهلمورغيرقومياتجاه-3الاولىالقضبةهيالعالميةالءعهيونيةو*صفيىةاسراثيلسحقفان

تقري!با.المنظماتكلقواورفياواللحجممحدودة.العربيللنضالوالاسأسية

اوومهيوذية،ض!المشتبركة!ركقااليوم"فا!لالاتجاهاتأ!كلالقوىغي!قىفيونجحواتسسعبدأقدالغزوذلككاناذاانه:ثانبا

ولكئ!ا.ؤوا!ا5!--نمسايقوالتالتحالفعل!ايفرضوضعفية"كاوا!!-،حالملأ.ر!اع!ابلؤ،نه-المعركةفيالاءمبلالطرؤط-الةومبقى

بجسرد3ةا!عرمند-نجرجالاولنجاهالااننرىانبس!ولةنن-ضطيمالفوريالتكليموانالقتاللاصةءنبعيدةاللقومةاللقوىكانتطالما

الرقيطالعربيةاللمولبخروجايانال!وآزارازالة!"لةاوو،ءسءق!لىا)قادرةالوحيدةألاداةهىو.ياسيوال!اجماهيرياالةوء-ب

.6791يونيوفياقاليمهامنضاعمااررتردادبعدالمعركةمنبها.الص!بونة2صفيواسرائيل

شيقاتلفانهلفور-طهنيةا؟يلاقبيميةيجسداللذيالتالي5جاالاا"(

.4اتلوفي!ى،ر!وانإءورهماانغايتهلانقدطهنتتحبررانالىمنفصدة،وى!طل،زالوها،كانت،العربهةا!ولاان:ثالثا

نااهـى4افاقعوالو.ال!ل"-!ويلاةالا!يىمانيبدوقدوهناتحريرانهوبم!ءطلسببطينفلستحريرءلىقادرةع!برضنحالفةاو

اضه،ؤءفيببا!الفلسطبنيةا!لاةذمية!كونلاقدا!رواناًثارتزولمخططايفانوبا)ت،لياقليميةكدولىاهداؤهانطاقخارجبرقعفلسسطين

اكأ-ارا"أزابء-رماذا!ظرواكن.تجصد!اتي19ات5المضظ!قدرةعرب-ةلآدودلايةته-"ايمةعنبعيدا!ومانيجبفلمصطينلتحرير

اللح!ود،الىاللحدود3حرسيعودوالرحاةصلمفاءينفضعندما؟لء!وانا.داريةااوما!بةاولمضظ!هبةاو!ياشبةةت!ء"كانتسواء

ظكستهونعندئذ،اللدوليةءزارواقالالىواللداخليالامناياؤضوتطرحفي،مااقاثيمناجزاءفقمتاكياللعربيمةالدولىانعير:رابر"ا

تصفيتها،تقبلاوقواررهاصصفياناها.دقيقرأخ*بااكلاماًلمنظماتؤولانألىالمعرءقىفياصميلاطرفااصبحتقد6791يونبوحرب

ياالممهـمل!صة؟للقوةاًلعربيةاللدولفيقواء!علىتوابتممهانواماعلى!قدرتهادعميتطباللقوهـ!الموؤ"طقنوللاا،ا!لوانا؟نار

ال!هدافيحجتهاتكونولن.ذاتهاالعربيةللاقليهيةضد?اركتدخلدونوالحيلوهـقىالمعركةالىودفعهالمل"القيءلىمقدرتهاوقئم!يةالصمود

بالمفطلقلادتاذاالااي،فاسطينخلرجبرجةإعراالارضفيحقايهااًنحدودانمنتطنهماة"دالتحوطمع،استمسلامهااوهنهاانسحابها

ولن.الاقلبلعيالملاداختارتمحندماخطتاكمست!بينعندئذ،القوءكبما.6791.بوليو4حدودعدقيفمعر!،

سةاللعربللجماهبرتكونانقتلتاذاالاالمعركةكسبفره+ةلهاتكونلانجازلتاري!!االمدخلهوفذللككاسلوبالقاو"كأءناما:خاء"نا

بتمك!خهاالجماهيرتلكلالتزام11ررهودللكلاىفكمطيضوفىويهاصقاكاتتففصد.الصب!ب!ةا"ورةامراحلمنالاولى-جيةالاستراتالمرحلة

ناسمتستبينوءخدئذفل!طينخارجالعربيةالارضقابفيالنصرمنف،ءدون.!ول!جسيمةصوباتتواجطالشقد!هـةاللعربيةالحركة

ا)لم!ىتحولتفقدقبلتؤلمن.حينبصدولوالغن!"لتساوكبالاقليميةتمتدلاالصبيالوطنفيمهان(الىحاجةفيكانف.و*ك!ال4"ئظيمها

لمعركةالموضوعيهاحقيقةالانبدلاؤل!ول.تقبلانبدولا.قوميةقوة!ابفيوكاشت.يمي!الا!لاللدرولولصجونومحاكموشرطةؤوانينالليه

.4القوميىا!قوىالايها9تمتصرلا،ؤوميةروعركةانهافلممهطيئتحريرامعارك!وتحوضدوهاكواجهوتربؤواهافيهاتعبىءلصالىصلمصةالى

قىالاقليميالهنظماتفان،يض9اا)ضيئحسمنوكل،ا)ضلارقصركلوبرعمفيوكانت.الاقليميةال!ولتخويباووصادلآاورقارلأعنلي!دا

قومي!ةتصبحانا!اانهاببعيدليسوقتفين!صهاستجدافلسطينيةامقدرز"منشرعيةو؟نرمسببقومويضمثوريهـ-ريجمات*وبرنالىحاجة

الاقليمية،،قلإميةال!نهؤءهابلألاسراشلهون.بهز!الن.-"زمانواماحاجةفيوكانت.الافليمجمةال!لجهودعنبعيدا-الوجودعلىالذاتية

هـ-اوانذارئمموذجابنانفيؤ!اجهـ4"اان.خارجهاوالاقلصمبهفيهاوحدتهاويحقق،كللاللعربيةا!جماهيبريصثلللذياالمنظ!جودالوالى

الاقليميىلأضدالانمعهىطتقفعربيةدولطفيبرء!فيماستواجهـهلا.عربيةدولهلابر"ا)م!ياسيبالانتماءاعتدادبدون،ذات4فيقيلقوميل

اللبنانية.اوتشالىاسل!-وبمطر!كأالىصاجةفي-باختصار-كانت

د!ثورإتهمبلغتللذفيا.الشبابيرىالاالفهميحيرمماانهالمقاوهـ-لآمنظماتبهبئالمثؤكةا)-مةوبموناللذيالمسلحالجماهيري

تأييداسمعناهماكلاًن..ا!يههساقونهما)ذياللقريبالز!الفداءا"عرب!يماطنالومنءكانهياضياالساحة.الآنالمصاءةفي!ائمةا

هـزلىانهو،فلسطينتحبريرءنفسنط!نشعبمشوولي!ة"لنغعارالاقليمبقيالدولقوانينعنبعيدايكونانيمكناو-فعليا-بصيد

لأا!عربيالدولوتصديعامأيئ!س؟والقضيتهعنالظسطينيالشعب.وسجونهاوهحاكمهاونئرطتها

اًلم!.عبعزلانفيشكولا.فلسطيناًضاعاللذيهوهيونياللصلفزوالاءكانيماتافضلتمثل-قوميةنظروجهةمن-المقاو"قىف!ن

مخيماتفبوحبسهفلمصطبئتحريرمعركةعنفلسطينمناًلعربي.ارعرورؤاللثورةاداةبى!ءمرء!اا!اء!ؤ

يستسؤانمىنالصهيونيللغزوكأتالتيالاوربابلماحداللاجئين

أعوبيةااللولتصديانفي،،شكولا.مقماومةبدونطوبلةلملم!رثا!قدم!بمةالعربعيةالقوىالىدعوة
انهبوضوحنتبينللا..ولكنفلسطيناضاعالذيهوالصهيوني..و

فبىذلشطمنمنلعرلىاالشع!عزللتقدالعرله"الدولىكانتاذا
......؟المقاومةمنظماتكلعلىهداينطمب!هل

فاثهالمحتلةاالارضلن!حريرالقتالوبيئبينهوحالتاللاجئينمخيمات

ح!ودهافيالعربيةا!جماهيرحبمتقدكانتاوقتاذاتدبفلنحاول.اًا-رق!اووالهذاعنالاجابةمنالهروب.يرهكنلا

:وقالوا.المحهلةالارضلمحريرالقتالوبينبينهااتوحايئالاقليمالمقاوهةندعماننا:اوللها.نتخطاطلاحدودثلائةاطادفي!4ألاجابة

هويرلا،لأو،وطنبلاضائعونءمثردونونحنعاماءمثرونانقضىر!رفي-انعر!لااننا:ثانيها.ا!ربيةضالامتالرئب!با*دواضدككل

وطنمننفتقمدهماريهاورون!لنافلسطينإجريراجلمننقا!ل!حنا-م!ظماتهابكلالمقاومهان:ثالتها.الشاح!ةفيالم!ات-نيؤةعن

ا(عربيةلاقليمهءاانبوصوحنتبهنالاولكن،صتيحوهدا.يةو!و.!انطورلننطيوير!مابرلمةفص،لمتنظيمولافكرالا-نهائيما-بعدتتبلور

المجتبركم،انيومهويةلكموتكونوطنهميكوناندونحالتالتيهى.المقاومةفياتجاقاتثلاثةثمهاننرىالحصدهذهفى

اجانب،كلهااللعربيةالاملاالىالوج!لاا!ضربةعنهاتلقيتمالذينانتممالليااوتنظيمباللعوب!بةا!دولببعم!مرتبطاقلأي!اتجاه-ا

حاولتالتيهيالاقليميةانبوضوحنتبينالا؟بلادهافيغرباء.سياسيااو
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ء11،ور-طنالوفيالحصاةءشكلاترجهنالموه"وبةالوحدةهد!لنجا!ؤاماذاس؟و!وب-ةوطنحدةالوصةدو!فيلكم،*وناندونوتحول

ض!دالمناة!لصنك!معالعربهةهىبرما"الجان.اللفشلالىالايرؤديان!-تليه،اةوهيةاوتسحاكمون،واشملالىمىووومااجلمنته،زاونلا

هـ-و،4ز!م!صإطرحاذياؤالاللصإ*نو،الا"جرياللئالءهـهيونياءالاء،توبصنبتهافتمهسطنعاثلبمهةء-خةالمقاومةنه"اغ"ذا؟؟لا!ا-!قىيديأ

كازح!،اداالايةاعرأاكورةتنتصروانا!اوء"ننت)ن؟مدىاياىالمونررتو*-ؤاا"دوردونوهويةاهضبدونحدوداًا!!ربريةالجماهبر

حت--ىفصهاوللم!صعاهمةبدعمهاطتزمةءكانءلفيالعر؟ءةاللجماهيرالدوهـقى"فك-رةخلالهـ-نالعالميالعامأيالر(!--ب.وع!وض

أوتا!ل،ققورالصهاينلةصدالمقاومةمعركةفيالموتليس.الموت.؟."الد!هوفبراطيةالف!ءطيفية

-قيوالرجهبلهبئوالا!رياالاقلهم!-"القوىضدهةالجهءنبعب!داخىدوا"إ)فكرةخلألمنكم!جمهجرليضمهلولكن.افضلص؟ارووا

الص!وفيئاأهوىتواجهوهيالمقاومةتضصرانليمكنلا.والانهزأمية-ىعرهبرمقدرؤكمالاؤكسيوز"لاانكماحقا؟"اللدبرهوقرأطيهالوحدة

"(ؤ"--نان"لىؤ"در"ظمة"برما"-رالىاسثهـتاذاالاوالأمبرياية"للاهضية"وا(ؤي!إنالحلفاءكسبالىنمصهءىفانما!ذاو"ع.الئصر

تؤضوان،وءوامىلان!مرا):شر،بئاولد)قىوءواردهـمفواءدهمالهقا.لم!!!ولاو*:-ا.وعادلةحقن!اانع!فروا)تيااجلهاءنفحزكااكي

ان.كلهالعربيالوطنبرممقالمفاتلينا"ؤخرةفينءكاايعلىء*"طرتهـ!اقضيى-"انتعتقدونافلا.إهـ،لناؤاواءالحلةكسباجل"نقضايانا

الوحدةا"دوباسراؤءلياحاطتانالاإ*ونانيحبكوايتحققائهداوضطةمنصنطا!وءرلاامحر"ةالدبرموقراطيألالانتواكيئلوصدةادولة"

مقصههولاوف-!"ستعرةالمعركةفانذاكوهع،للذئورةكه؟عدةالنواة؟"اللديرمولمكأاكلةاسطيناكأدو"

!مينءاىو!!.الافاء!كأضدح!ةالومعوكةلفتحعنهاالتمخليؤو"جا!ببانواولىوىرلاحقااكثرانولمتعتقدالعرببةالجطهيوا!

لص!خةم!ةلافلصطببناءلارنرؤبللمقاورمة"طإاللتأييستهنحكبالمعرءلمنقاونقىإلافيمبكأولم!ع.ح!نبعدلووايعاللمفيالتقد"جمةيةالتحررلقوىاكلتأيد

.وحبئذفب"ا-شكلاقادمةالمعركةتلكاناللعلمميةدللظوميةالن!ةعناللةوهـ-يالالترامولكن،إةنهالاماالىش!دنساننم!ءطبعاف،

!-كماأتاةالمقلاف-وةكانادأماءلىا!وزدمةاوارنصررءوقفله"وفالمقاوه--ةوندعمونؤيد،لكك-المقاوامةونعدءمزؤيداىعلينايفرص

لاز"!مار1والافا"،-ةمواجهـ-سةع!لىؤ،درةهيريةؤواعد/جمافلسطبنفلاة3لعرافيووت"*وروبطزكدثلانها.صاص4بوجالإشطبنط

لا.امعليهاالفوىت-حبءضدءاانهنوف!ولاننا.عموماالمقاوءةنخ!لانيمكن

ا-هط،الهواىآثارادا)4قىاءلىاقتالاورلمحاصلآمناعرببةاجةالاقليم
جماهبرىتنظيم"-نحزءااقيوصهاالمقاومة"كونانبح!م!ذاان

......زء-!ررانالىستقاتلالننياهلسطينيةاالمقاومةالا4الس،صفيتبقى

ويؤرو--نا)عربيالوطى1أجزاءبافيفير-ةالعرالجماهيريضمزوريالت-تلمكالقوميةللقوى،صبه!.الامدطويلحليفؤ!ي،فلسطين

ؤال!ل.الحصرح!ىاللقتالفيالاست!وارعلىالمقدرةالض"ارلة)قيوق4

لكه.الثالثالاتجاهيمثلها
كطالعاطفاك،ييديكفيهل؟الا!تقاءلهذامحوهاا-لمرحأبطولة.!..

هـ-ذاتطالبوول،النموحننىلمقاو"ةاار2استصسب!بلفيللهـوتلتعروبزلاعلىبلورز4وتتوقف،.كدإنجفلمورلماثلثااالاتجاههذا

؟العبرببةالهـولءناكئراوبرواحدةالعصةطس،حةهـسيالمقاتلةمن!متهنكوراللذيانتوريالقوميالتنظيمباؤلممة

لاسترافيجيتهطئظمماقي!ادته،تحتتتحركو،الفهـماربة4قوهيالمقاوءة
-الاانفعإوتعلىمدملاقىإضالعرالحماءيرفان.لكفىلازقيول

.......للعربيالمستوىءلىالمنظمةقواروهحمايةوفبى

اووربرصةماووبزروالج.ومحددةمعروقةغاياتشيلفيضم!ث!ولكن

..؟هذايتمكبف

تحر!لفىجلىاذإرءرب!لموانها،/موتاالمةا"نلمىصلإونطلقدمالممضحهلا*لئكدوعلىلسطب-راحلامايحاملمقاومةاصؤؤطفي!ربيماشباباانزعرلىاله،

هعرصقىف-باادصرءللأ!4عر!تاذاالاواولادهالاسرهاا!لحياةشبارضاهـنكث!ي!ربمخيلةيعبثالعرب"جيفارا"شبحوانواقعية

!الحياةمعوكةؤبابالنصرفلس!طصبئتحرير!قىءعراو،المدوأنآئارازالةعير،الجماهيرعن"مزولة"المسلحةا)نواة"فلسفةواى.العربي

"خافرمواج!ة-ءلىواًلمقمدرةا&ود،بئلماصلاد"الوحيدالمصدرهوذلن،التكتبكيلتواكماطر!عناس!شاتيجيمتهايبيالتي،عقائدياالمبلورة

.الرةالرالطويلةكةالمصوهداثوريةاعقبد-هاوتكون،ا!عادكخلالمنيةهيرماالج!اعذتهاوئي!ي

ص9تداول"إيهدوببرريجي"الادوجالتبىاللهمهفةهذه،فتصرار

تضجب!اتهابرانضماناالعربيمةللجماهير،ء!مانيستطيمعاحدولا،اسمهافاخت!ارتتعجلتقدمنثمهمناكثروان.(ومةالمقءمفوف

ؤهفياهاهلهيجيا،بح!ة)ض!اهزئ!ةحون!اكأرعارخاءا!ظ!ملجطقىافيقيلو-سوهبالقوءقيشعاراتهالمورفعت،ثي!قهاهواووهعت،ا!اا

........ويكورهكذابارمنهااعتقسادا!ءادزهاصولالعوبيةاللجماهيراً!تحامتنتظر

الفوةافيلاأدندنالجمو!،ا!بةا"وغ!بمثير،يكألا11حدةاألوورلةرولم!للأ!،هـنالم!ءاباهؤلاءعلىئفمقاننأ.التوريالتقدميالقوءباخصكليما

لعل!بة.اإلمس!رةءنا!نف!اليئدضحبركومدضنيع!حميةلمونكما!ر"ا!"غظ،بلآاللعرلجما!ااا!ب؟!عئدماسيعانونهااننىرير"4اا!"لض!

الىحينديئرلعونولض.بهمللتحملا،علي!ت!فكالتوان

المهاو"4و!ن،ةالورو!اقاش"4اص!مؤويية)-مهـىالبناءهذاءثلان.العجولةدعوت!مالىتستجبلملانهاالجماهيواتهام

.دمفانمالل!ذا.منةجزءاآكوراىفيصقودات"ؤفيشر"كةا)قوءجة،جتهالابهدايهلموناورينالمناضلينلكلنقولانويهمتأ

ص"مطلوبهوماكلاى.المعركةساحةفياةاتاليناالىد!وتناجهنوان،جةالعربامتهملجماهيرالضارقيالقوة!كونواانلىانويتطلع

الحت-ةاًلمصاررخلالمنيثه*واوانمقاتاة!ظمةفيهوايلتحان!ؤلاءلواؤعاسهنجاليضه!يالتحديد4وجء!ىكانتالبطل"جيفاراً"ع!قبرية

نائم،الغظيمقىامننهم-لجمهيرلضاربةااللمقوةإ*ونوابانبرهـارتهمبالاسالهبتقب-!بدونلهاالمناسبالاسلورطواختبسارهكوبافيالتورة

مواقعمنالجما!يرتلكالىفيتحدثواا!بطو!ةاغراءاتمنيحذرواف-رانها!بالناجحةكوباثوهـةمنالخبرةمحصلةوالط،التقليديه

ر-يموحركأوتهظيما!كرا-اصطمبصوءواانيتجضجواوان،مسلمحة.افرزطأاذيااواثعامثلءنرعجداللن!كرارقالملمة

.لكونوتلكحزلصليغةتنلسه،اهلمةلقم!لج!ماهيرالألفم!اطاثممولحوكمةناستعإملةولكنهابهةاللصلأالاورةالاءاه-لاالم!ماتاحدىطبنفلستحويران

...........ؤسوىلبمتاعربري(ااضحرراومعركة.العربيالتحرر!ركةمنجزء

.قياد""تحتيملو!زوريومي
جهزءاالاليستالوحدةمعركةوحتى.يالعربالوطنلوحدةمقدمة

متى؟لىا!قميقلازم(ركالمعتل!ككلىفىوالنصر.الاشتراكيةركه51مكهللا

القوهي!ةالقه!وىآخرحانألى-الانتظارمنهميطلبانيمكنلاالتىوالديووقراطيةالاشتراكميةالوحدةدولةاقا"ةالنهائيةالخاية

تحقيقحتسىار!قيمالانتظرعنوتكفالمدهبرترددهامنالتقد"رةان.الافضأطاللحياةا!كانياتمدشانكلفياللعبربه"هـيرمااللجتقدم
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الاهـريكيةالمتح!!ةالاياتالوبقبادةالعاببةالامبريالية-جبنىاءمنالاهـا!بىا!جانبان.لمهركةات!شحملكياللخاصةشروطها

.والاسصتعماروليساضفدهيةاا!ربيهاللقوىعانقءلمى!قعلثورياايقوميالتن!يم

والولابلمتللاستعماراللعميلةاللعربيةالرجصية:حلفاؤها-عضىداهـائرةاالمعركةفياضصراروسىؤوليلأوان.المقاومةجانبعاى

الاميركية.المتحدةهسؤو)ء(تهامعنتتخلىذاوهىا.اللقوىتلكعاتقلحلى4واقعاء.لا

"ا!طللف.اوكهلعرامنتنسحبقوى-6كصااخرىاللبها?رةحي!ئذيجديهاولن.ىاخدهزبمةا،تس!تحقللن

.(ف!صطينعيرمن)دعربية)1الاقليميةالمنظمات-آ.6791يركونيوفيبركت

الاليقية.كأبياًلعرالدول-بالوطنمنمعانكلفي-شكلانيجبالمعركه"انصار"كتائبان

ع!رمىص)العربيالوطنفيالماركسيةااللقوى-ص-تم!ء!داكربرأوعمىوسجالممباوثلصرياومالياقكرياالمقاوءلأارءلمالعرجم!

.(ربماقلسطينطيمالتءنهينهثققوءيمؤتمرخلالمنللقومييناالمقاصبينءعلايتحامها

*راًكي.الاشالمعسكرقوى-دللثورةاداةا!-ىالمقاوهةلمهضتحولى!دئذ.ايثوريالاشتراكيالقوءب

ضوادطتحديدعين(لي!ىهلاللصيغةبهذهالاجاقيوضعنالفد.)النصدص!العركةفيتسضمرانلى2قادرةاًلعربية

الحاسمةا)تهرقةضوءعلىاللتقدميةااًللعوبيةللقوىلتكتبكيةاالمواقف.ؤو!يةنظروجهةمنالمقاو"قىهبى*بك

اللضوابطتل!اجمالويمكن.ابرحلتهنمنكلفيالمعركةقوىبين

يلي:فيما:اثفاومةمنال!ميالموقف

اللحليفةا)وروىمعمعاركاثأرةظرف!ابمبمات!حتيجوزلاانه:اولا

الوقولىاًن.المشتركدواللصالاهذامنيستفيدفلن"!حلةكلفي.تكونانيجبك!االمقاومةتعنيووميةنظروجهةمن"المقاومة"

مشتبكة،او،مقاتلةقوىايةفد،حرك!بااو،دعائيعا،عدائيعاءوقفاالتقدمهلاالقو"جةالقوى"وقففي"ضي"المقاومة"من"القوميا(وقفءاا

اعدائنالق!وى،لممياسيااو،فكريااو،ءسكريا،مجابههاوضداًللقتالفيالمشتهكةاًالاخرىالمةظياتهن(!ظهلأغيراوطمةء)

يمكنهااقصىان.المرحلةهذهفيمدمرتكتيكيخ!،وحلفائهاالقوميبا،وقفي!نحددالموقفوهذا.ا!رببةالأرضالصهـيونيالغزو

هذاير-كمبونالذينالحلفاءضددفإعبىموقفاتخاذ!وألييماالذ!اب.وقواهاالمهركأمن

اينمرتحقيققاصدينالمعرلملآل،روفاستغلالااو،وعيولمون،اللخط،:ءرحلتينولمسطهنيرتحبر!ركةان،وصوحنرىونحن

،اس!تفزازايضدثوريصبركليبذلانعلى.الخاصلحسابهما

وتصفيةا!تحالفوسوثيقاللتعاوناسبابلنرنميةممكنةمحاولةكلوزبذل:الاولىادخث-ا

ن!تخلولاالساحت"انتمامامدركهنهذانقول.ا)خلافاسباب

ف!(تحاللفضمعماتقفافعيالقوىبيئالعلملاقةلتخريبواعخطبطبص!المح!نلةالارضاسترداد)ال!دوانآثارازاللأ:الهدف-ا

قدالذيالتخريبتماماندركانناكما.المشتركهدفهاعنتحويلهااو.(6791رونبو

لاالضيالانتهازبرلأاو،السلاحصمايةتحتيعبروداللذياللجهـليئتجهواثيلأ.ارواذاتقرء،ار!و?ارقوى:الوز-ءا!وى-2

ناذات-4الوقتفيمدركونولكن!ا.اللخاص!لأسءكاعنتمبحث:الحليولاار!وى-3

معاركفيالدخولقبولطريرقعنفيهوالمساهمةهذاللالاور!ابة.ا!اتلةالاقابمب!هلأهبرإلاا)-ماماتالمن!-آ

عنالنطروبصرف"موضوءيا"هوالمتحالفةالقوىبينجانبية.ارعرورلاا!رول-ب

للقوىمباثرةغيرومسامحدةالعربيةالممقدرةاضعافالمبررات.اعربىاالوطنفيا"دبر.لاا!قيوى-!

العادية..(دوليا)الا:متراكىالمعسرقوى-د

ازالةمرحلةا؟تهاءبعدجذرياست!تغيراشوىمواقعان:ثانيا.ل-ةاكلاااتحرريةاالحركةوى9هـ-

فلسطينمنالمحتلةالارضتحريرمرحلةفيوالدخول.العهوانآثار:ا!صادةالفوى-4

اشوىهـنمحعيراوان.الاسرائيليالوجودوت!صفية6791سنةقبل.(لةالدو)الاسرائيدلأا!قيوى1-آ

-مطتفيثملمعركةامنستالسحب،وا!حليمفة،القالفيا!نالمفنإركة.(عالمياا&ظمة)اللصيونيةلقوىا-ب

ايقوى"حالفالىتص!او،احياداعلىتقفاو،الادبريبالتأييس:!ؤأؤهـ!-ء

لارضاعلىىالاسرائيليالوجودتقبلالتيللقوىاًتلكائها.اديرلأالمعالا!يربر!لاا(!ء--رةالولايات!الاميوياثيلأاقيوىا-2

هـياتلك.الوجوددلكتصفيةح!نىللقننالمستدةفيراواللعبربيةو؟.(والاستعه"ر

ورؤولليةشفيعوفي!".العرديالنضالسيواج!هامرحلةاخ!راقىء-دةلاياتوالوبالاست!ماراك!!لا؟ار*و،ا!وى-ب

عاتق:عاىالمعركةفيالاسمتمرار.الامربك!

جزءلاثهافلسطينتحريراجلمنتقلأللالتيالقوميلأالقوى-1.الاستسلاماوالمساومةالىاللداءجةالقوى-ب

.الوحدةدوللةولتقيم،العربيالوطنمنانق!نال.علىالعوببلاالمقدرةاضعاف!ءلمر،ا!عاطةالقوى-د

قحرصراجلمنتقاتلالتيالفلسطينيةالاقليميةالقوى-2

الفلسطينب!ا(لمولة"تقولكمافيهلتقيمالخاص،طنهالانهافلسطين:الثائب44المرصأ-2

."الديموقراطية

الآنالمقاوء"منالقوميالموقفضابطفانهذاضوءعلى:ثألتا.ائبلىالاسالوجودوتصفيمةفلسطيئتحريرثالهـدف!-آ

المقاومةدعم(1):امرينفيتتلخصاللعهوانآثارزالةامرحلةفيايالمقاتلةطمةلاااتقد"ية؟ميةالقياكقوىا:ا)،ئيسيةوىالله-2

واالاصفمحاولاتمنوحمايتهاالمعاديمةاللقوىمواجهةفيككل.واللشعبية

..اًلعربيةالدولمحليهاتفرضهاقيودإيةاصدمعهاوالوقوف!التصفية."افلسطه:قيا"الا!لميهـيمةالوروى:الحللهفةالقوى-3

علىالتركيزطريقءن"ا!قليممية"حصوصيةفيالمقاومةلقد(ب):صادةالمةالقوى-،

اضعافمن(وعلاقات،وصهغة،فكرا)الاقليميةتلكتسببه"ا.(ا"الدو)الاسرا؟يلي!ةالموى-آ

لئصر.اءلىلمقدرتها.(عا،ياالمنظمة)الصهيونيةالقوىا-ب
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العسكر!ةاللهزي!ةبط،!مكبىبةكانت6791لبةةهزالىبابانيعنيا!وار-؟

تكنللمانهاهمها.واءمقروفهااسبقلاب،بالحتميةالن؟هجةكانت

وعند"،.المسلحةقواتناللهااالمحددناا)قياخايةاتددمحركةقكوةلدينا:!دخل

هعرهـ-لمةافهقدناولكأا،وفيراكا!فقدالسلاحلفتقدللمالمعوكهحاءت

.4نسنصملكيف(1)السيؤ

المقاومة:تيعىاًماداك!تراًلمحردالفكومنن!فدززالء،باناالقولالمباللغةمنايسا

واممتفودةهـ*الح!ليفوةاسرائيلهزكل":القد؟السلاحمننفقدمما

الثمتاف-،برضصمالذبم!الاجهماءك!الوأفعنابل.فكريةمناظرةفيتهزمنا

(2)س!ؤالو!تهاالاهـصابدءدداليهيشيبروكمااحم!نلةاا،رضفيالنا!ىمن

مجىدةانهامنقهلما4لرضباككل"المقماومة))ءنا!حديثأنالمقدرة-فإىهدامنوبر،لرعم.-الةكريةجاهاتالاصتموقعلىيدلىهناك

اتر!اوالفكريةامنطلقانهاحهتء-نمتميزةءتمددةطمات"في.الانحونىالنصرلاسدائيلصققتقدالمادية

القتالاسلوب"انهاعلىوافنربهبز،الاستراتيجيةياذهاعااواللبشري

حهصسفي،بالمض!ونيةاظامناكثركلباللمت!إيةفب4"الجماهيري(1)أبص

هـل.الاجتماعيببةضمونهاهوالمنصرؤورةايةال!نتحقاقفيالعبرةان

اشنراكبنمجتمعاجلمناثورةاتحوضمنظمةرجنمضلاإةا*ص!وا"جورالم!-لأرداد!*رمننققد."ت،اروولافي"بادعةوو-اكاناغقدلا

ء-نتفصحانحتى*ر،بلاالتيالمنظماتبعضجمنوالكادحبن!ء.احتولل!.الس!م!لاحمننقفدمم،اكأرساووردااللفكرويىمىالمحركاللفكر-

الاجتماعي؟افنزا!امض!ونهـوألانصتىبيةاعراالدولعلىاسرائيلان!صإرمرجعانء.حيحا

ناثهتلقد.هذأمنواقدماعمقءبابالا!.المسلحةالقيوةفيت!قها

(2)ازصوكانت.5691مف-ذ6791سنةفيللقتالاللروةتعدكانتاسرائيل

واحركةهـلانبى.!ضموند!ون،ثورةولا،حركأتوجدلاالحبربط":ذ4891سصةلل!تالتهدزت11و.4891مند5691للق"،لتعد

كا.5.1ذ..8المؤا"اين.ل!ص!دنتكاقرنبنمهفهذا!لومن.9391الثانيةالعالمهة
كتاللسلوبلمفاومةعنواًلحديث.مركبهمضاميناتروره

اختيارايعى!ولكن،ا!ج!ماء-4مضا"يئهاتجاءـل:كبيعلاجماهيري(ا!شراتيجفي)اهـسدىيل!التخط!هذااًن.للق!الرماًلاولو

لان!!هتمؤةسا!أومةوا.الحدإثدموض!عل!هالتيللزاوفيالصهيونيةكاؤلمتوفد.الانحتىالصهيونيمةلانقصارالاولالمرجعهو

ء.نم....م!رردةؤكرةضوءءهـىقرن"ن!هـاضرللمسمتقبلنخططادلمية
لعتفدماجيي!عافالهامضاهينهاحيثمناكلا.جماهيريمتال2با

اللصهيوني.الغزوفهقاتلةؤوةازهابرح!*م"ريتء"ب!لوووضهون3*ثولا.اكءلال-ىاوةراتمنتض!ي!وديةدولةافاءةهيومحركة

اًلهربيةالدولخوكؤءنهذافييزتمتهلاأثهابل!ا!ة!أوهيل!بقإها،ولكنيةوفكرماديةرمع!،ت4الصا"ةطوءقىغررذاتهاا!*رةان

وفيما.ايضاآحررىمضمونذاتاتلكدحوكتها.اسرافيرتواء4الخمايى-قياولإبئاولد-وةالفاصبحت4الصوءونيالح!كةين"*وابتدا?من

.....اتحقب-ة،4فيكالتكونءبي!-،ا!"فريبيتمووت!قيتعدوالعسكريرلآ

حيث"!-نن!ءهاوايلولا(ن!ء،ت!تختلفالتحرريالمضموني!نجاوز-

ثأخذفاناقوصطموقفمن3هاعن!نكلمونحنوحنةى.الاجتماعىالمضمونالتزملماال!كريهالوحدةءـذهلاولو.خلأوةخطوةاص"ءونيةااهداف!

اءوال،ممنيبدلوابرأنالادضمن"كانكلوفيجيلب!دججلاينةاللصها

للنصرعلىلورموهمهاكيالممشحد(دقيمممهااألع!بظ"نررفم!رلاجرريكقدهاوموندقفا.متفوفةءممكريرةةوةربناءوبمفيماوج!دهم

الذيايالصحيجبرهضموئهاولكن،ؤقطعياالاجىماب!ةمورهاليسهـناشت!اترهـبئالمحتلةالارضفياللفكر)بئايحدةاانعدامءنا!ا

هـجزأهـلءبىبيوا!ح!اوالواقي.اقيالوررءلبات!بر!ب،فههـ-"فلمفونانهم.صلملودهافي.ف!ماني!جبحقهقةقتلكابناس

للبعضبعضهاالمنظمأتمحاكماتفيندخلاننشأيموفحن.متخافهـ!الاخلافهذافيو!ذ!ون.اسرائيلفيإحم!باةابكي!فيةيتعلق

فيتوثحرلاعليهاتحظفجهالت!القضايابانهنااعتقادا،الاحركل!اهنجنجاوولاهـ!اخلادمولكن.ثر!الي!اتصىالىماراللصاقصى

القوءبالمضمونصنقربهااوبعدهاحبثن5الاللنصرالستحظاكهااوص!ةاان.اسرائيلوجوداي،المحةإةالارضفيوجودهمليتنماولى

الاج!عيةألمضامينإحولالخلافوان.الجهندءوهااللذيالت!ميالمحر!ءا!فكرةهـ!طو!ي.ررجاتهااقعصىااتءضح!قةهناالف!رة

اطارهفيالايكتمللاا!يالتحرريالمضمونحولالوحدةشفيلااتفووااناي.اقى!قةال!عيرةللقوة11اءدادالىاللهادفلله-طط

قانوئيااشحقاقاليىهاألبصراشحقا!انملأحظهمع.القوءكماوالتوسعالاسرائيليالوجودعلىاحفاظا-فكرةوافاضتهاستكزمتهالمادكط

وبالتاليعليهتةسعرولاتحقيقهعلىيقدرمناكصريسخقبىمني!ديةدولةاقامة،أمةاللدا،القدييةالغايةتحقبقيتمحتىفيه

،هذاعيومضمونايان.الاشترايهةالقوميةارقاومةالا!قلا.متفقونهمهذاوفيالنصلالىالفرات

.11ء....1.11امكانياتنمتلكاننا.العربيالجانبافيالاهـرن13هذاءكضعلى
لمصر.الىيوديلنحطا،هذايمجاوراو،هذدورو

ناوشتطيع.اللعالميسقىاللصهيونيةتملكهممابكثيراكثروبشريةمادية

الا!و!:اوحوداهـوذللكهـان.اسراثيلتستطيعهما5تفوؤ،اكثرءس!يةقوةنعد

...والاعدادالا"كانياتهذءلحشدالمحركةالعقيدةولكن.دائماالوضع

(3)سواإهداعلىادلوليس.دائمامفتقدةكانتاللصمهيونميةلهـزيمةالمعسكري

دفاعية.حروباكلهاكا.تالعربيقىاقدولخاضتهاالتيالحروباىمن

ناهوالامةاواللقوميالوجودمعر!ةالىالمدخلىانارىلاانيبر!ونحتىاو،لهامست!عدةون3انبردونالحروباكلدخلتانهاكما

اداانئااي.اصحيحاهوالعكسيكوىوربما.كاشفنواكييننبدأءلىالعربلتةأءادونحالالذيهواًلمحرداللفكووافقاد.تتوقمهاان

اًنباء؟شإد،ائسراًيههيننكونانلىانصلا!يمكنكقو"ي!ن.داناوه!و.الصهيونيةاخططاتالمواجهةالمدىطويلاشراتيجيطتخطي

ولانالاللعرشبرجمهكيالتيفلاي!نكوعل!همم!ر!الخمأءصللجطفيهبرإولابتحعمناي!موحو.الامبريا)ك!المهونياللضو4)هزيمالارمةاوحدتهمدونحالالذي

.......ان6791يونيوفيجرتاحداثأضوءعلىالآنيبدوكاىاذاانه

-؟مالصفحةعلىالتتمة-لاهذافان،الهزبملأفيالحاسمالعاملكان*ريايص-الماديالتفوفى
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(5)السمؤلأ--ص-

"اومعنوء،دياافضلحباةلنفسياح!قكيف))السؤالأتخاذانأقوميمةئظروجهةمنالمقاومه
!رديورطقءنيكثهفالالفراكيالوحدويلالحالىللوصولكمدخل-1.او!ة!ةءلىالمنشورست!نمة-إ!

ف-رءوضوعبمعطى"الامة"انهوجمطجودلوابرأ!القولاءعبءتقيملا

ثبودلااف-4يعنكا،!يالاجتمالوجودهذالان،معرفتناعلىمتوقف

هـةكما"دامنالغضالهةمسيرتهيبدأبحيثمجتمعهءنء!عزلاكاللفرد(3)رن/ص
.وحيدان

هـنهـعردةيمكنموضوعيكمعطى(الامة)القوميلوجوداان
(5)ا!

.صلمعرفةالصحيحالمدخلهـ-والعلميفاللبحث.العمليةالمناهحطرالق

م!همهعنمنعزلاللؤبروجودلابانيت!لق!ماصحيحاءتراةىا!قوهـ-بانتمائهمحقيقةالنالىمنكث!رعرفوقد.القو"كرالوجود

-هـقو!كن.وحيداكانلوكم،ذاتهمنالنةمالليةوورتهيبدابحيثهـ!ه!ولكنا.الاشترايكأعنلفمليعر!واانقبلامتهمعلىوتعرفوا

م!ن!فردجزءفاللفرد.فرادلمنمتكونفيرامجتمعوجدلاافيىذاحيةنمصهدلى،انم.القوهـ-محه!الوجودعلىلنإدليلانستهدفلاحديإنا

"دللب!4ءلملأ!!ءتهعوالجايفردوبين..يهيحتوكل،نجزءاكانوانبانادج!م4موبرحوارف-كيالاثممترا!ينبض!افناعالالوصول

هـنالحدبرحثوعند.فيهفيؤلرلليعودبهورنجالرءجتمعهفييؤئرودفا!ةبوؤ-.الاشترإكيهسب!،!فيعقبةقوماولارقدميةرابطةالقومة

بالحديثفيهـأانف(ما.بدا/بئهطةاصإيارمنبدلاالمتبادلفيراكهذادرألات3!نتراالاش!ؤلاءنظيتت19قوميونوضعشل!قيامراصل

ف-ىؤزر4بز،فط3ودالفردنبدأن1وامأالهردفيولآؤجرهالمجش!عءن.بانفممهملأالعلائتلكعلىيتعردواانللهموتركواالقوميةعنعلمية

هـ-قا،فةالىب-أنءظاع!قادال!ردبافدأأناخجرناوقد.هعالمجونحغ"لمحةالتقد"قيالقوىوحدةاصبحتحيتارحلةاهذهفيولكن

البس!ط!.الادكبالالان!م!امنادراكااسطاركصاالىالبىه!دتبب!مواذات!،"واقفهممنانطلافامعهمايحوارندربراننرى،الم!ركة

!نفسياحققكيف))ا"س!اكل-ؤال!كءلبدايةانقا!ئاقدنا3فاداقلاشراك!4هـ-ذاوءلى.القوءكماابالا)تراممطاللبو!انهـكاشتراكبين

لذحااللح!صاةهضمونانينفيلا!ذافان"ومعنوياهـ،دياافضلحياةيركونؤ-داللذيخلالم!ولكنه،اللقومبمالوجود!ر!ةمدخطلأست

نايريدالتيم!ويااومادياالافضلالحه،ةومضمونيغيرهاانيريدا!ائديجمودهمخطيموعزلصممنء!اكينالالفبعضلاخراجمناءمبا

.ؤالالسنفسهءلىاطرحان.قبلبمجت!عهمتألراىيحققها.امتهمجماهيرعلىوانفتاص!م

(6)لاسمؤ(،)لاسمؤ

ء!نوا!يةامثرادولةااس!الىعلىالمجىمع"ءديدقبولاليسانالىدفايؤديانفراكي!طلقمنابى!ءانصحبحاكانادا

ناا"لملأ-طةعء-"الهمجنمعالموةءوءجة"!ةالحقي"أنهيقالىعم،البحثافنيال!نار/تيةالخبرةوبرجنهدادينالتوف!قيرمكنففيفقو"ببئنكون

اكثرالشاوضحرح!ىأو.اقعالوالامرقمبوليمعنيلاواف!ةاكثروكثورةكنظربةمالمالانحاءمنكئيرفيإجحتالال!تراكيةاناثبتت

اس-ولواهـااذا-!ءربرجمط/لمدكلفيالاشضاكبونين،فلانواقصقىموقفمننقولاننسطيعبلباللقوء!يمةا!دادبمدونالتطبيقوفي

واحدةدو)ةنفصالالتحامواطاعالم!الاشتراديلةواقاءواالسلطةعلى.طقوميةمعلد

دولبينالوحدةلامنودفعيةاكثرهذااليس.بينهماللتناقضنعدام

ةماءية؟الاجالنظممختلفة(،)جوارن

(6)رنصئ-مالنطبهقوفبمكنظريةالاشتراكيةالتاريخيةالخبرةانإولا

هـ-اولكن.ا!نهائيةمحصالتهاالىنحتكمارنستطيعحتىبعد-كتمل

تقومانصورالفورءلىلنستبعدا&سؤالآخرمنالاجابةلضبدأبنالعلاقة!تشافئابتاتجاهعلىيدلخبرةمناليولمحتىتحقق

تننحقققدالصورةهذهاًن.الاجتماعيةالنطم"ختلفةدولبينالوحدةبدأتالتقاليديةالاشتراكهصةانيعرفطفكلنا.والاشتبراكيةالقومية

.للوحدةاللقوميهالالسسمعيتفقلانظاموهواكونفمرالياانظامافياللبورجوازبةخلقهـنانهازعمعلنىللقوميةصريهحروائيبموقف

اكثر،اواجتماعياننظامانيواجدانيمكن.فلالوحدةادولةفيامانعرفواكنا.اقوميالسومنعاىالسيطرةاىاتسهعى!اكالهس!ننغلة

ا!حديثانوالواقع.العاللمفيواحدةدو!ةايةمثلهذافيمثلمهلالدولاكثصانالاشتراكيالتلإيمقمنقرننصفمناكثروبرهدالآن

للتحقق،قا/لوعي!رفارغحديثمختلفةنظمبهنعربيةوحدةعنبتأثيعر-أكطب!ق!فميخمبر-هاخلالمن-الحترفتقدالاشتراكية

دسهقربمااطارفياكثبراوونظاميندولتنبينءالجمتصنيلافالوحدةوءضدهـ-،.فيهالالشتراكيالبناءعلىمجتمعبكل"الخاصاقصالخص

لاقاء!ةالد!اب!منلكلالديستوري،الكيانهالفاءتصيو!،واحدمىنفوع،يثوررالوما،ثارا!خصائصهدهالمولرءضقجا!ت

هشذاانورو!يعي./الثمعبيناوالاقايمينيضمجهـيددد-توربم!كيارالحاصة"الخصائص"تفرصوهكذا.الاشتراكيةادولا؟ينالصراع

الو!دةدولةاقامالذيالايجابياكودبم!باكإتاطولكنزلمقافا.يتملااوخ!ي-!ة،كدريجبايقبلونهاونرراكيينالاشعل!ىداتهامجتمعبركل

ا-4الايجابيا!ثوريالضتصاطهدا.الاقلبميضبنالدوك+نموأج!ةفيالمنطلقاتن"-ليس؟"الخصائص"هـ-دهجاءت2ا/بئمن0صراصة

!ظامسهكونالذبمماهو(الفشؤاكيءندناوهـو)اجتماعيءضمونحتمالاو!يالجمرا!ةالمعالمم!نوليس.واحدةردأتققدالالفتراكية

وتقيىمصتجسصدءل؟يا!ةالوحدواللقوىتصرعندماةالجديدالدولةف--بعنهاالمجرفىاو،للبانيمالفيعنهاءثلاسلافي،يوفيفيتختلف

خلالهـصتت!ملاالوبيةالوحدةاندائماقلنال!ذا.الواحدةدولتهاجاءتنولك.الا،رالجب!ألفيعنهااللصبنجبالفياو،رومان!يا

المنظصةالننقدميةالقوىكفاحخلالءن!مولكنالدولبيناتفافىك-5قصبحت.خصائصء4مجتمعكلبهكسبتارصخيلراثنعتيجة

الوجودالغاءبقصداً!عربيمةاورولكلداخل-مملالتياي،قومياطويلو!تيمضي!نانهفينشكولسصا.لهقوميامميزاالخصائص

دوا!ةاقامةلانذلك.اللعربيةالوحدةد!لةإصلحةمنهالكلالمستقلكأظرهـ-ة،ب!!االلخاصةاشتراكيتهاامةلكلبان!ملمايصبححتى

وقتف!ممه!(اكثراو)فن!بنل!والمم!متقلالوجودالمفاءيقتضيالوحدةمص!ذلمافيالتار،خيةالخبوةتكونحينئد.اجتياع!اوكأظاموكثورة

الاقلإمينتحضيريمكنفكيف:محنهابديلاالوحدةدواقىلاقامةواحدالقوميةببنلأالتقدمهبالعلاقةبالانحرافاكتملتقدالخصوء!ية

الاهدايغانيمكنلا؟ومحددواحدوقتفيللوحدة(اكمرأو).للقومية2صتراكييقالابأمدادبدأتقدكانتانبعدالاشتراكية
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(7)جوابتحركواحدةقيادةنحتواص!ةلالصتراتي!يةطبقاموحدرممل

.الوحدةلةدس،ماانقماصعلىاتقيم(اكضراو)لتجندوفيالجما!ر

وب.عام!،هبررغيرالاتعشراكبئموقفاننرىانغاالواقع1!لوبيكونلاضوتهوعد-ى.وا!صححيحالوامعيالاسدبهوذ!ك

ال!اللمفي))او"الاقالليم))فياًلاقي"ضرابهيبالنضطلنلتزمانعلميامبرريووونثمالسلطةءلىولوابمىانالىقطركلف!2"ننرا!!ينالالمنضال

لااذ،،وجودبىهـ!التمس!!معالقوميجودالوفوقوزقؤ،"اجمعهـلؤ!ما؟الانمعتراكب!نة"،لىكأنأذاألاوا!األصاوباحدةالودولمةفي

اال!باباذكرنا.وقد(الامم)اللقومجالوجودينكبرالاشتراكيينمناحد4مخططالالتزامنطا!وفبمتجمعهمتنظيميةوحدةاطارفييتمقطر

انىاللعربيةالرجعميةومنها،العقائدياللجمودفىهاقفالواهداء!ةب-ى،الاش!ؤ"اكيالنضالغايةلكونانض!ال!يسواحداستراتيي

غيرالارتباطاتانننضولأننريدولسظ.ا!ؤومية3!عاراتترفع،4فبدلاشتراك!بةطبيقوحدةعلىؤطركلفيلطة11لىتيلاءالالى

نأبدونئانةبالخاهـ-دانن!مانزريدلالاننايضافسببا!ومية.آ.قىالأشتراالو-دةدولمةواؤأمةالطراكلالمسىةلاًلوصوداللغهـاءوللأن

دفهـ،نضيفوانما.متاحةالض!مةهدهعلى.لحماسمةالادلة.لكونارجابيأ"-ردالى-كوناوحدةابتح!قالاشتراكيالالتزامانوطبيعي

العربيالو!فيالاتنمشاكيمةاللقياداتاغلبانوهوكلؤبرراورعايركونوادوا!4الانتى-أجمهء،در،ن،ا!لاالاشتراكيالبناءطتخطبعاى

امامنهفي!ربوناالقوميا!نضالمتاعبمنيرجزعونالذينالمثق!نمنجهمى،لنمونلنحدةالودولةفيالاشمرأكيا!بناءومشكلاتوعلاقاتمه

وهتاعبالاممية5!ااو،معد!دةف!أا!ضالاوهتأبالافلإميةالىفيالانئ!راكيالبناء،!فكلاتومحلاف!اتهوادواتهألأنتلاج.لمص،درحسابيا

سةالمدرء!يكونالاقليميالفثسلنضظهـانوللكن،.صوريةديهاالنفالالاقىرالمحعطا!!طيانبحيت،عنهانو!يمامتصزةسىكونرل،الاقاليم

الا!لات!تطيعو!لاان!م-اورنت!لاثمنيد!عوااىبعد--8،مزءإاءكمااهـ-كيكأالاثمنؤاعبرا.لخطظلم!موعنوءيامعايراسيكونالوحدةدو!ةفي

لهـمبد!لا،هواهمعلىالمتامحبكختارونلاوانهم،اقوصيااننمائهمءن."نفصلةالافال*م

الظروفظرحها"،كم-التقدءجمماالنضالمت،ءبءواج!ةيقبلواانمن

ذاتمتاعب-طرحالهربيطنالوفيالموضوء!ةوالظروف7.ة"وع-"الوالبنأءنمورءدالوص-ةتمورانلرى-انضنتطيعهـزراضوءعاى

اًموواارادواس-واءضا!ينالاتكلأمامقو"قيوعلافاتوابطدسماتمهـ-أضةلالاباق!كطوغيرتصورحدةءلىفطر-كلفيالاشتراكي

.احدةعربيةاهةء"،غنااللذياتار!خاحكمهو!ذاان.،هـ!درهللمتراكبندلانتاذهانفيورءض!رددءااذ،ذأنهاالوحدةرضرورءيتصلمل

فيللتحققةاداكأا،فضلالاشمراكيةالبةانقطر)الفيواللجما!!

الاء!:تسنلمرأو.*ون،ا!احياتياالمبررلتف.فدالعربي4الوحط!ةولن،اًلنءزئةظل

اهـاس!ف-ىراكيالاثىانى،ءنموانومنها.وافع!يةغبراليهاا)دعوة

-كلانولما.اشتراكيىطكانالوحتىمنفضلينءجتمعىئسيمإمالتجؤئة
(8)لالمو

وعلاقاته،المجتمعلامكانياتايجابيمةعيةاجتما2صياغةالاثتراكيالبذاء

شقين:ذوسؤال!اًنآتسرأا&حامهابيج!لالنجزأقىسالصءلىالصىلغةهذ؟تمهبئفان

..الض،،هـةضمابةالاجالصيأعهاعمادةمنالاكحاميقتض-"لىص!*وبة
-اليمسادائمصراعفيالقبلإقىالمجتمعاتكالصلقد:الاولاثممهقا

الامم؟كوينكانوشب!ماوصتناقفصة4ءخلإلةاهدافقثياةلكلوكانتبي!نهاف-راللا!ادةا!دعوةتصبحبحيث.4اوءلملاؤالموحد1أجتمعلا"فىأنيلت

ا!-دغزوأواخرىمجموءقىعلىاتقبائلمنامجموعة!!طوةفجة8مابتللاو"دة!داالقطرينمنكلفيتؤهزلمم!،الخاءاولتهداو

!-لأكانا!وروم!أالوجودنبااطلاقاالقول0لمهفىالكيفاخرىقنىعوبهـ-والوحدو!ن*ضاسونالاتبخطيعهماكلان.ا!قبولصصبهدعوة

بثتفرقةبدونمنهاءلكونا!المجتمعاتجهيعالىبالنسبةزقدهي!االفولطر)ق"!-ىوو"ءها!"الصالاؤطارفيخلالالاتاوراوو

؟الم!ورةالم!معاتوالسءطرةالمجتمعات!-ذاكل،را"-قيا!ضالمنجزأ"تمن.!حقهكئ/5"،ونحقبقى.شاكيالا

،ككلالامةاواًاقوءبمااالوجودءقيثالحدان:الثانياتقلى:هلجم!و-عقي!ةالاشتراكيا):ناءيكولىلاباالةومم!اكزامهمة"راعاهـع

.للتقدممحؤكةكحقيقةالط-قياصراعالدورنجا!لؤيه،ممكلوتقد"هاالرخماءحي،!اى"لىاجما!راورو!!"الوعىوووةضممطاوهذا.2الوحدة

ء-نالحديث.مص-"يتصيملذقياانقسامايفترضالطبقياصراعوالنصلفيالازتقا--ن4/العراًءضما"كاني،تءعالمضكافةاللحريةو

ككل.المجشمع4افاساسعلىقطرايفيتراكيالاةللبئاءيخططواانثم.اوحدةا

"د،فاهـقىيسرءوااىواخيرا،الاتسنجراكيةحدةالولةدومنجرءاسيكور

(8)الطصاسماسهءلىاـبدايةا!!الاشتواكيالباء)-إمألاثتراكيةالوءهـةدوللة

لخذنطهـ،فحاهـذاؤفملالديرمو!راءلب4المانجباجم"ور/يئان.الصحيح

ةهي.!!بعدةهـراو!حةالو!ئعان،:الاولىا!ثقعن.نيةالاولالوحدة"ءودةاكأمالات،دائم!،ر،تهافي-فتدخلالاشتراكي

كلوكان،اشدهعلىالصراعكاناللقوميالطورعلىاالسابقةالجتهولتء--،الاؤليهيونالالثشرلكي!نسىرىوبدونه،الواقعيالأساوبءـوذالمظ

-.--.ا!امةللح!طبالل!وهأوالوحدوإون3-ونالاشتراعدلهوؤلىلملأمنفصفيوه

السيطرالخان!عغثابالحاختت-رلعاونمعلىؤعمرتءرالاخرطرتهايحإلىوللمحتنسىجتمعألو--هـةنق!لاكناادا43لانندهـك،ؤوءهةاس!لىالالئشرايرة

ذممميهء!اهوذللككلانالج!اباًخعتصاراونقول..!ليهاالمةروضقىثم.الا!مفيلا!راكيقيباالوحدقدولةنبيماننه:للاداناجعيةالر

النقاطهذهنضءفثم.خلالهاالامم"كونتالتبماالتار،نجيةالاحداثؤطرمناقيافيا،4!رامميألتخولب!اوؤرر،الواف!قيد)ءلا!عالوان

تحرككانتالت!الاهدافنحنتقد!ناعن.لنلزابرصرف.المتتابفة؟خرت.ناوبىهااوحدةاؤررت!ل!ربي

!ج!مااللصراعمن،!ستهـدفكانتقبيلةكلانبرلمدلاالقبلياالصراع

منتقدمي!ةنحايتهاًجتماعياصراعلكانانهاياىاافضلحياة،دفاعااو(70)السو

منشمباواللقبائلمنمجمو!ةبمىطرةانض"ى5اطرافهكلن!روجهه

حلاذلكو!،ر،الاحرىالنسعوباوالمج!وعاتباقيعلىاًورءعوب!ولتدور!!نريالعر؟بالوطنفيالقو!يةالدرأس،تكانتلمإدا

!قوىلنسبةبارعمهيرمكنلا"اوهـو"،المسبطوةاقيوىابا)ضس!بةتقدءبقي7بالاقشاعكاؤولبئعءرالاشتراكيف!ملتباوءلملأ؟ة؟ألورو?الوجودفهرة

اًلثورةوتحاولخفبكأولوا!قهرتزفضكانتانهاشكلاا(قياقى4اعلوؤ-يبالاناما،ؤ:اعء--نالدراساته-!ذهلعجزهل؟تراكىبزنالاش

م!نكثيراسهطاعوقد.استطاعتمتىاصراعاواستئناف!عليه؟قوميةيخرارتباطاتلهملألانربمايقتنعواانيريدونلاالاشتراكيين
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ف-!ىالرغبهمنها.!هـةفهـصاهـلقتحتالرجعيوناليهينتميواستغر!.مغلوباكاناندمدعا!باويصبحيثورانالقليئالمجتمعات

لمصلحتهماليهينصمونائذيالمجتمعقوىاستغلالاي،الاستغلالفي4.واسهمتالقوءكماالتكوينشقتطويلةتاهـيحيةحإةاللمراعذاك

منالمسشغلةالملشريحةهذهعنيرظلانيرمكنلاهناومن.الخاصةيظ!وثالثطرفدائمايوجركانالطويلةالتاريخيةاللحقثةتلكخلال

،ككلالمجتمعتقدمتنرهدفلالانهامحلالمجتمعتمثلانهاالرجعيينذلك.المتصارعينبينوا؟)تحالفال!دنةويفرضحينالىحينمن

اللذكيابتقدميللحلتيمناقضالخاصةمصالحهابانمعرفتهامعانهابلونردانالمهم.آخرشعباواخرىقبائلثكلفيالمثمتركاللعدوهو

موقفاوتقفلخآصةلمصاللحها/*ختار،ككلالمجتمعمصلحةيجسدالمتصارء-!ةالمجتمعاتبيسنالاجتماعيآلتفاعلكانالصراعخلالانه

رنجعيا،موقفأتففاخرىشريحةهناكاننجر.علملمج5منعدآلياتشعجغرانجةرفعةفيالمتصلمرعةالمجموعاتبينتنمووكانتيتؤقفلا

طئيرهااوالأجتماعيةالمشكلاتحقيقةتجهللانهاالتقتميالحلضدمجموعاتتميزهاعنخمشر!ةومصالحخصهائصرويداو)تتحددوتمتقلص

منشاضلولاالتقدمياحلاتت!بننىفلا،العلميةحلؤلهااوالمتبادلغابكلماالامامالىيبرزداخليااصبحاللذيوالصراعهذاكل.اخرى

موضومحيا.اللخاطئةلتصورآتهاالىخجابةضدهتقفاوتعوقهؤقداجللهاورترئوا!اى،الخصائصتراكمبعدالامرويصل.الخارجياللخطر

علاقت!اتجهلصالتالحهامةحقيقةء!ال!طربصرفرجميةهي.هص/يخفقا!ذبماا)ضقدميا!لهوالوحدةداًخلللصراعايصبحانالى

مصلحتهارمثلرلككلالمجتمعمصلمحةيمثللاالتقد!طوموقفهابالتطوررنحولدالراالصراًعهدفيصبحاي.المتصارعينجميعاهداف

خاطبا.تصوراصورهاتةما3ذاتهاهيالوجودهذامنالخروجكيفيةمندهـلامشتركوجوداطارفبمالتعاينر

شكلفيالاجتما!الصراعيستمر،والرجميينالتقدميينوبين-كونالقبليببراوريخطلاوج4علىا)صراعيمصتمر2وبينما.المشرك

الصراعيستمراي،اهدافهاتحقىقانمنهاكلتحاولمنظمةقوىالداخليالصراعارجاءاعادةهذاعلىويدل،التكوينفيبدأتقدالاهة

الا!رالىكونانالايم"نلافافالرجعيةاشابتكنومهـما.الطبقياًلامه.فواج!ه،قومياعمواعندئذيعتبراللذيالحارجياله!ومواجهةفي

لآوالرحاالمعينالمجتمعفيككلالمجتمعلمصلحةمجسدةالتقدميةالنصرهـنوتتعلم.موحدةوفيادةموحدةبقوىالتكوينطورفيالتكبماأ

سمتهاكبتاهذافوهي.الغراعفيهايدورالتياالمحددةالتاريحيةعن!،يعجزالتيالاءنلمشكلة-لاكانتاللقوميةوحدتهاانتحققهالذي

هوىمتنوليسهـلالاجتثاعيللواقغاستجابتهامنالتقذضيةافضلاللقو"كبمالوجوداقها!دمالامنهذاظلوفي.منفرراجزءكل

المطالىنهايةف!للتقدميبنالنصريؤمنالذيهووقذا.اصخابهاالمضكةالارضلهاوتقدم،اجنماعياالافضلالحياةلتحقيقالامكانيات

فذالكل.باننصرالتقدميينثقهمناومن،الرجعيةضراوةمنإزغمبااللصراعاسءهـ!!.ارمعهذاكل.حياتهامنهاتش!كلالتيالموحدةالمادة

مصاللحهااجلمنالرجعيةنشاوعناللحديثبحقنستطيغكنااذاماناذاتالقوىبيتنولكن،الطورهذافياللقبائلبينبيس،الاج!نماعي

التقدقييزنضاذعنالشيءنفسنقولاننستعتطيعلافانا،الطبقيةانتعتبرمنهاكلكانتوان،والمتناقضهالمختلفةالاجتماعيةالاهداف

حتى،ككلالمجتمغمصلحةتتقدم!ونهمخيثفنتيمثلونالذين..ككلالامةالىبالنسبةالافضلالحياةتمثلاهدافها

كبفتعر!لاالتيالقوىلعئلكاو،افئسلبتةللقؤىالعق!قيةالمعتثغةءجمزوهيالقوء!لتكويناوراءالكامنةاللحقيقةندركهذامن

الرجعية.الىفننحاز2سليماتحديداالطبقياللصراعمنموقفهاتئددعنالنظربصرفمنفردةمشكلانهاحلعنعليهالهابقةالم!نمعات

نامنبالرغمميتافيزيقيةيأثيراتتحتلو،مؤقنةمكاشتبوراءبرياان.جماعةالىجماعةمنتختلفانبدلاالتيالعجزهذااسناب

تعاديه.اوتعوقهاوتصهلهاللذبم!التقسيالحلفيالمللحقيقيةمعلخهاهذاعنييلذاتهافرضتمقدرةيتضمنالقوميالتكوينكونمجرد

عليها.السابقالطورمنتقسيةاح!رطورانهايعنيالعجز

!9)سوالاوضحتقدكونانالاولللشقاعنا!جابةلعل:التاليالشق

قو!عواحدانسانيمحتمعالىاانتماءلانها"الاممية"زفشيراناللصراعهذا.الامةداخلالابخنماعيالصراعلمجطلاالقوجمطالوجودان

..الطبقيبالصراعايضايسمىماوهومنكورةغيرحقيقةا،جتماعي

التىالامميةلمفهومومخاللفضمحيحنجبرتفشيرالسنبناآلافبعدتجاهـلاعلالاملأوتقصدم،ككلالامةعناللحديثفيلننرىولسثا

هواجهةفيالمستتيوفياللحانيالوقتفيالعامةالطبقةوحدةصطاوصراعاوالابخما!بماعالمراموضوعفيننطلقلاننا.اللطبقبمللصراع

المفهومبهذا"الاممية"محونحدابم!فالى.العالميةالامبريالليةالوحدةان:يليكمانصوعهااننستطيعاولى"سلمةمنالطبقي

القومية؟للدعوةمناقضعةاوقفقةالمحيحالسلانشز؟مجمعاي!ىللمشكلاتا"تبلدلوالتأثيرالموضوعية

حل،محددمجتمعفي،محددزمانفي،جميعاالمشكلاتالذهالتقدمي

(1)ابص.بهالناسمعرفةصحةءرىعنالتظربصرلىموضوعهـيامحددواحد

الموضوعبما.الحلهذامنفيمو!فهمكبيرينقسمينعادةالناسوينقسم

الوقتفياللعاملةالطبقةوحدةتعني"الاممية"انصحيحقديكونالذيالتقدياللحلهذاتحقيقاجلمنويناضليتبنىقسم

هذهولكن.لعالميةاالاهبرياليةمواجهةاليالمستقبلؤفيالحاضرالمتبادلوتاثيرهاالاجتماعيةللمنسكلاتالصحيحادركهخلالمنعرفه

مجتمغاقامةالىالامبريايةعلىالقضاءتتجاوزغايةذاتمواجهةمن!سماكانواوانالذي،التقدهيونهماولئك..لمميةاللعوحلولها

!ظياتعنيسفرالامميالموقفتحليلفانهذاوعلى.موحدانسانيادراكاادركواكيفاما.!ملالجنرمعءصلحةيمثلونانهمالالمجتمعا

العالميةالاهبريالليةضشدلغاملةاالطبقاتبينتحالفانهالاول:ثلا!للأفذلكالعلميةوحلولهااذنبادلوتأثيرهايةالاجتماعالمشكللاتصحيحا

الحطسرهحركهلأنالنفسعنيالدفاعمبردالوقفوهذا.المتحالفةتجربةآحرالنىالعلميالبحثاولمناليهاللطردتختلفقدامر

الىحاجةبدونمقبولوهو،الافببريافيالعدوانيجسدهاللذىالمثشركالمدخلكونوممارستهاالحيلأةت!جربةكانتوان.وممارشتهاالحياة

بنساءالىتطلعانهالثاننالمطىوا.اخرىفلسغاوفكريةمبرراتضرورةاللحياةمشهـلاتيعالونالذينيعيحيثالمعرفةالذهاللريص

ومع،السنينلاف2عصرناعنتبغدغأيةوهذه،موحدانسمانيمجتمععروالمحافزاذلكويكون،مشكللاتهمتحلحتىالاجتماعيالتغيير

الالتزاماوللااتقاءمحوراتصلحلاانهاالاجميلةانسانيةلأامنهانهاهـنللهميكتملالذياًلبحثذلك،ثكلاتهمتقدمي!ةحلولعنالبحث

واكثر4ت-افضلهوماالىالواقعتغييريستهدفالذياًلنضاليالبضالوضرورةالتقدمفسي-المشتركةبمصالحهمالمبرفةعبغزخلاله

.تغييرهيمكنحضىذاتهبالواقعالتحاممنذلكيعنيهبماتقساالتيالتقدميةلقوىاهذءمواجهةفي.تحقيقهاجلمناالاجتماعي

ناالحديثموضوعانهبعالسؤالاليهيشرللمالذيالتالثالمعطىالتيالرجعيةاللقوىقومطبقةالىمنظمنضالفيبالتحامهاتتحول

واًقغاللقومبملوجوداانمع،للقوميةمناقضكموففمطروحةالامميةالمجتمعمنهـ!والرجعية.ايضاطبقةلتكونمواقعهالحمايةكلتحم
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مناطقمنقواتهاالاستعماريةلدولاوتسحب،عالمياينحسرالظاهر.تجاهلهايمكنولاالنماستشدحق!يقةالقوميةابطةوالرا،بهممتيرف

مصالحهاعنمتخليةهذاتفعللاوهي.نفقاتهاتوفيرلمجردعديدةوتح،ولالموضوعبمالواقع"تجاهلانهاحيثمن"مثالية"هناوالاممية

هنواستفزازاكلفةاقلاخرىباسا!ببالمصاللحكلمكحافظةولكنبانالزممانفيلشكولا،فوقهمنتقفزنضمالليةعلاقاتتصوغان

مناستفادتقدلعربيةاًالدولبعضءانفياشكولا.المقاتلةاللجيوش4انسس.صحيحغيرزعمواحدةكلهالعالمفياللعاملةالطبقةمصاللح

ا!فرصةله!اواتاحت،ايجيوشلحنهافجلتالتأريخيالتحولذ!كوهذه.الاقمتصاديوالتقدمالتحرراحيثمنالاممبينالمساواةيقنرض

هيثةفيمريحمقعذعلىواللحصولطبولهودقالاستقلالا*ملرفعاللطماتضديكافحونالاممكلفيالعاملينان.صحيحةغيرفرضية

الاستعمارآنلنااثبتتانتلبثلمالتجربة)انغير.المتحدةالاممالىوتحويلهاايديهممنوادواتهالانتاجمصالراستردادبقصدالمستغلة

منوتخريباضراوةاقليى،والتقافيالاقتصادي،الخفي،اللجديدولكن.يعملمامعمتكافىءنصيبفبيهاعامللكليكوناجتماعيةملكية

منتهىليسالاستعمارمنالتحررلانذلك.انساوواورملجمننعمارالالهالانتاجمصادرانهي،تجاهلهايمكنلاتاريخيةحقيقةاهذاوراء

لوطناءنالا!ئبيةالسيطرةفببرفع.بدايتهاهوبلالشعوبغاياتبعضفسيعادلاتوزيعالوفيبعهااعادةيرادالتيالثرواتوكلوالواته

بناءمسؤولليةتحملفيالمستقلونيبدأ،واللبشر!ةالماديرةوامكانيانه.اخرىامممنبالاستعمارءغتصبةثروةالاصلفيهيالمتقدمةالامم

معأركلتفححبإتالحقيقيالمعاللىهيالتيالافضلالتقم!يةاللحياةذيا)-ا!المم!ضىانامننلاحظهلماالرئهبيالمبررو5هذاان

يا،الامن-اوللها:ثلاثةبامورالاهذالل!يتحققو!ن.التحريرجاوزوذاتههو،،شتحقونممااقللانهالدولاحدىفيالعماليثور

بناءاجلمناستخدامهاطوتخطبوالقوىوالجهودالامكانياتكلحثدافزءإتالت!الحنيقةهماآلمث.اخرىاممفيالعامليناحلامبمراحل

الاجنبي،ورالاتظلفبىطويلاقاستا!بىر!جماهراهـضلجاة"اكقد"معاتالمجة"استفلالفدالعميقهثورتهفثار"جيفارا"

اقتطاعالىحاجةبدوناو،الاجنبيةالسيكلة!ودةرونخوف!بدونان.انفشراكيينوغيراشتراًكييئ-نتهبرقةبدونالمتخلفهللمجتمعات

احتلالحطويى،ردعاو،للسرداحدودةالا!كافيتمنعا!،ووزالعاملينءصلحةجعلاللذبم!ال!اريخيال؟راثانيهمنافيمايعنيهذا

اكأراننقولانبكفيبلمتعددةامث!لمةالىنش!يرانلهريدولا.اخرىالتيالامةطروف-طرحها،مس"التقدمبمشكلاتمحددةامةكلفي

واحدةسنةتتوكلمالاقتصاديالصقدم1رغبةفيجديةا!صبيةالدولالادعاءدونيحول،الماملينلمببشةابالمابالمستوىولجسلليهاايئتمون

قدراوان،حو!او،حصاراو،اغاراتاو،-هديداتالدونمتصلةهـ!تجعلدرجةالىالارضانحاءجهيعفيالهمالببقالصلحةبوحدة

لا..ذاتءهذاانفيو.الاء4الىالانتمإءعنبديلا"العمل"الىالانتماء

ردهعركةكسستجملكةدمعللحلااءمنعلىطاقاستقلالرهاوباماللرغمالمنمسبجرالامعواثيكتل!!ثسنهنركةمصالحةالاءمكلفيالعاملينبينليسانيصنيلا

للماللحرةا!ياةلبشاء4للتمراكافياالامنلانش!لماذنا!حرروولمحةتلكان.اقى!الف"العايةالامبرياليةاسقاطوهياليهااشرنا

بلاقصلةتضحي!تادجماهيرحيأة!كلنان!قالمأل!اةوانها.!ققهـك!اررعا!لمينانما03اثنركع!و!ضديتحالفؤاانعليهمتفرض

فك!اعامليناكهصلحة،عالميةتكونلاثدمشتركةمصائجالاممبعض

فبىاضيلايىتستمر"!الاستقلالاجلمنتضحي،معروفةنهايةانطلاقاانهنرىوهكذا.مجتمعات!تحررانفياررت*موةالمجتمعات

!ارتجنىبانلهايسمميعانقطلمعبدونالاستقلالعلىالحفاظمعارككل!يالتقدء-ونايعاه!نيخوض،الاءررطهالراب!االلقوميهانءن

الاللتحقققابلغيرالحي!اةلبئاءالازماالامنهذاان.الاستقلالهذاام!فيالعاملينمعويثماركون،ألاسعتغلالضدالداخليةمعاركهمامه

لىواواحدةمرةالعدوانتصفيةعلىالقادرةالعربي!ةالوحدةداخلفى!ماييفقدان!ونا!ركالامبريانيالصوضدمعاركهماخرى

للدفاعاخنياطيوقينيب،مغاءركلىعلىحريتهااخنراماوفرض،الابد..ـ

اً!بربالقلىد4التفرثم،الانتاجعلىالمقدرةعلىلمؤئر،لا!لردعو!في.العوميةهويط

ثدالتىالاقليميةانابمما.الافضلاللحياةبناءلعهلميةت!شط!عتها:القومببةأاكظرة
نفسهاتجدارضهاعناًلاجنميةالجيوشىجللأءمعركة"كسمبان

لتفرغهاايلازماًلامنوتوميرالعدوانلمحاولاتنهائىحدوضعفىفا:سلة/(1.1سبا

فىاًلنهائىالنصرع!اعاجزة-قصيرةحملةفى-فهى.الحباةلمناء
يمكن.!كيف!.ه.ناكمالأفاشلرجعيةالاقليميةكاستاذا-أ

التحبررمعركةفىالنصريتملااللذى-اللثانى،ا!مر.ايتحرركة
الجديدالاستعماروجوهر.الجديدالاستعماروتصفبةرهلأهزهومعووئهبالرغمالمضحررةاًاعرببلألدولاحققتهاالتيالتحرويةالانجازاتزهسير

.-؟اقليميةانهامن

!مىحاللىالعووبهلةالطوانا!دولئيخلفةلمس!قنصاد،ادواللدوهولعالملتمعبهأللثقتصا!هي5891سفةفيقا"تالتياوحدةادولةفشلفىالرأبم!وما-ب

سنواتيعوضالسرعةمنبر!مه!لالانتاجيةمقدرتهاتضاعفانالىهلحة؟وجوثطمحلىاكحا!ةفيحتى

باالحوضالفةلمئقدملألجدو،"رنا!ىماائعنمللكونالادىاتتحماخبرمنفىمعدهذتاكولتخل!ثدر(1.)اًبجو

واشروطبدونءلميهاتحصهلمىالفادحالاحن!اريثمنهادفمعلى:التحررعن-أ

قىولاالثصباقى-وثىثمتستفءماثمئهاءن!دفمارواما،تبعبةهـ-لالىرعىلاالاكذبمبةففلارهبىذكرناهاالتىالقاعدةان

التابحموضهءتض-كل!ا،خفيلأاومعل:"،صمئبةاولحةصرلشروطتسهتطيعرمامحدودةنجاحلىتحققانعنتماماعاجزةميةاقلبدولة

بعودالتىانافذةاووىوتلك.الحريةالثباربلاالمعداتالمائعةللأللدرافي!للشعبيتحقفكانءمابكثيراقلتحققهماانتمامايعنىولكن

ظدرتق!القد!!الاست!هارجيوشىكانتانبعدالجديدالاشنهمارمنهاالتقدمهدىيكونحيثاط!بةواللد،،؟ةهالاش-ضراًكطةالوحدةدولةظل!ي

منالخا!عة-ل!بةالعرالملادو*ضوقعتولقد.الموانىءبواب2امز،العربيةالاءكانياتهـعولكنالذاتيةهقدرتهامعلامتكاؤئينومعدله

ا!س!قلالولاعت،اللجده!الاستعماربراثن!ى-الاجنبيةا!جيوش.اوفرةابالغة2وهيالمتاحة

اتبالاقصاد/!واقيالمابالادتماطاتاًلشهداءدماءمنثمنهد!عتاللذيالعربيةاللدولبعضحققتهاالتىالمنحزاتالىاللنثظرذلكومع

لم؟الحريةخانتامتحررتفهل.الاس!م!عماربةا)دولعليهافبرضتهاممم!وىوهو،للجعجعلاعادةا!قليميونيختارهالذيالمستوىوعلى

التحرر.معركةفى،ئىهاالنالن!وتحق"قطفىفشلتبلتخئولمتتحردبجلاءالاقليميةظلفى4ايىوصواقرانيطنوناللذي،التحرر

ر!ىاردهاللقاررةا،الوحدةدوالآظل!ىالاتحققهانتستطيبموللنالجيوشجلملاءانقدناءةااذاساذجاخطأنخطىءانا.المحتلةاجيولق

للخقمتحهتاجهماوالخبراتالمعداتمنيشتريانعلىالوفيرةبالبطشىالاشنعمارءصران.تلقائيأالتحرربعنيجلاءهاااوالاجنبية
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التخريباو،نيةبحسنكانانالجسيمالخطاانما.صحيعهذأكلصصتوىلرىوعندما.حريتهالأننيعاندهون،ا!فادح4ثمنه،الأطتصادي

!!العربيةالجما!ر!امتمانهبااللظول!و،متعمداكانانالمجرمالاجفيةالجيوشمحن!صاجطتاضيااءربصكأاالبلاد!نكثرفيا!باة

!ذاان:خاطئةكانت91ع8سنةوحدنهاؤ،ن46191لصفيانض،خط،الخارجيةوالالضزاهاتيرون)!باءثقى-لايحبراو،!والة،او،مترديا

مناللصميلةوالانفصماليةوالصهيوليةالا"بريالليةاللقوىببراءةحكمالتفدمفيدأتولل"،جهوانت!دمقداكيالاقليه"انندركانفيجب

ىا)-انهزاءيهدءوةوهي.بريةاعراالاءةءلىأءدوانواأ!نماءر!جربهترفءالتبمالمربيةبالامكانيماتالالهآيشحققلاوثباافنه!ملان،وثبا

اًلان!اء-نؤوليه"حضليمهودص،سا.ذ،زملاحتىاهـهـا!ةاءنالضنارلأهـوب--كبمااطنالوفي4إالاؤيزص،د9!ف-قى،واكفر،لكفينرم،هألالمل-أ!ها

ت-أوف!-قالىاسراقيلا*نءرأتتلاثان!ءخاوودء:،"لمانهءنوا)خونة،ألاموالوراءيركةفيا!-دياًلجديردالال!ننعه،وثمركطنبصبا،413

المقفهبئاك!ئ!ر!كل-"جموء،تتردتلقد.صا!كبءالاسراء-لميجودلوا-إكأكم--للالديا-)ثاكلماًلا"ر.ءوناتالمو،اتبراتوا،اتالمة!و

قي،!ضااوللقومب"دل،وللتقدمبممهوللكءرريمةللعاميةادعاءباعرااذل!-االلت!الجما!برتنتىعران!وبهلالالتحررءعركةدياكصر

وص-دةو"ديرن"حا-؟مصما!الانفبعدراح!الطيومالجس!يمالخط،دااستقلت،اريومتحطمتفدقيودهـ-لمبا!طويلةة!الاستعمالى

الخاطيءاومفاهذاا!.والص!بوفيةيىقيالاءبريااداؤقيءمنب!لا58!1ؤ!-رولاخو!ولاوجهاذللاحرةحياةالهت!حررةبلاد!،فيلعينتىوانها

معاركناهـ-نف!لمتصرلاجولةكلفيلككوارفابل!--!خطأورؤ--عالجلاءب!دالهررية3قهردلجهوجمودؤحط،تف!ل.استبدادولا

ناعا،:،ح!ماكانوانانضصارامهادكناجولات،لتكونولن،اطويلةإا!قوو!لميها/فرضززاللاجةالرجعان-أكلولهشدقالالصمتفلالاعلام

.إةأتهاافينتصرالقيا)?تىلق!قيءلىر،لحصوللهاؤس!حاىاقبلوؤذلهاالاؤ"ءمادي

لاءة2فيهاحققت1)تي،91ع8وحدةلمعبركةالادرأك!ذااطارفيرهايررء*ذاحتىأ"ت،ئ،!"نإة،ىطاعلىوزقيض.تالوءنال!،ةتحفظ

بأفدحيضاافيهاوء:.ت،اصرالم!إخهاؤ،رفي،راز-ءاروعأعر!،ان!-مهـ-لىتتؤجكأالعربيوءلجهأ!ءبر.جوء،يرلموقواأوب-دوااو

للئقضفابلفيرداليلواست!موارهالانفصالولمحوعبأنزئكرلا،4هزيره،عضء!،ء!طأظالمو!إإكأجم!و،!.سا)!إا!!رووجمطوالا!ولعازو*وديةا

رو!--4وجودءنالدفماعللية"صؤلحملنه،دتاالتي،اوووىاانءلىلفوو؟،،فياحدلم.تخلالاؤ--،يالهسىض!ظقىأدولىأ*قىاءوك،و)ورلها

أتعنن!فيلتصدلفو.بممىووةجاتهاؤ،ءالوف-4بؤتءاتلأ!!حدةاوا.فر!،ثؤونوجم!،فىدصللابا((ا!خنقلة))لدولامواكزه،لداخببةا

.الرح!4المهانراتهـ-دالىوصلروا"ض،اورثلااذون،بىاتالصرغبيرعونةهاهر!لمج).دلوالءقدمخ،ءوائرا!حورةاو!ودببنمأثم

اسبابنلاتةمحدىال!ديتنقصرانما.على!لزردولاقهجمد!الاونحنتحق!هبئاءكاني،تيرمف!--نفهلي،اًلاولءهءبئال!ولءجزوبر-ن،مع!و)قى

4دوإعلىالحفا!فيا)فثلولىاءكاننقورءجتمهةاذهانهققدا!"اسبقيأدكأ،"ورب-كأاأ!ىااإعربهاةالحكوولت.تضاقمتافى،المبذولةعودالو

:الجرءةغافي،أانجاز4المعأدير"فوىلى،لمتأزهاحهتمنالو!!ةلم!طى-بطو"ذ)قىوالصبرإصهتا-رلجماهباىعابهاء!ضةبدةالمس

!كبماتحفهقهعلى!ادرةعهرهبىبم،.لهدا*تدارو!ء!ه"فرلاالذيمشلها

وحدةاووضتحنىواستمرت!،ءت5891سنةوءد!)ان:الاولء*رهـ-قي!ؤ-ئيالنهاالةصرالء!هـيردهن:تلؤالاوا-هـيةظل

تمتفف!ممد.للازةصالءوض-وعياوج،هـرةم!هـةاي،"ةازةص،يى"ا)ديرموةراطيكأالاثترايكأصهـةالوثولةفيالاكأعءلنازها؟ال!رر

ت!ناو)تاي،الاهـة"جلس،وحدة،الحكو"ةووحدة،ا!رئاسكأوص!ةوو!ا)ءما!ر،خشم.ىلاو!يروعدهاأ!وة،ءءلىؤادرةفهـ!لمل!داناقي

كلفي)جما!رياءخفصلإنالاقليممانبرفي!ثم،لصبياالسالأطار-!ةانو.اذذوااصبرواا)صمتءيىهات!رضانلىلبهـحاجة

يااوهصادو("!مفلةديةونقا*":جمة!ظيمماتوء!متفلسبإلىكمالمنظبمءتها.:....ا.ء

وذء!ة،هـم!*ض!قلةا!نصاديةوخطة،ء-ةفلةاتاجءصمادرمنهمالكلااةتررير!ةاا،لجاواتنانتحدتإنأطهرولمامناليص،احي،لم

ءات"دفواىومببرهسىةل،تجاريا!ومير،نزل*"وققد،ء-ءقلةء،لء"؟اله"،.ونيررالاصظلفي

:5891وحدةءن-ب
.(مستقلادارىوج!از،سهتقلةللخد"-اتومخصصات،أ"ء-ضقل

لكهلالياودو!خاء""ئهابأ/"نةلءسهججشء-،ممالكلأياوء!هـ*ر!بأيالرء،)):.رورولالذيا"ؤالىامنتةرإريالالىالجانبرقي

للفد.الج...(هـ-ضقاكأخأرب"بربئتجار،ا،فاو،تث،علملأ!ات"خ!ماإى4-أت،ؤظقىاهـ-كطاىحت91ع8!ةةؤإمتاأتجمطالوحدة)قى!و-ؤشعل

فلمدالوحدوهـكأاللقوىان،الانفصالبعد،و،ءهاواثنالوحدةقبلفيلؤا"تاإن-!بماا!وحدةدأن/وصكما"او!"هغثزازالادرو"ص.((وصود!ا

.حدةالوا!ارتلانهاوا!ي?بر!وحالىو!ةز!!لاهـوتا-?!لت؟ؤ-"صدت""جالكلفي!ننماتفدهـ891سصةوء!رسوويةبين

محرفن،ال!يناوائكنفسطهذاقمال.الوحدةمناؤفلكانالازحادوانقنهددللملالىضهزازنم!*تج!بأن!دنريرضاولس.وجتردهاءلىاحا!ظةا

ا!صا.وللاقو!يةةفدمىوللهلاعلمينةءادعاال:لاساكثران!قيلمن.ضج،ورهليل.ح!ةالوولنت2لضوذللاثظلفيال*ربكبماالشعبمكا!"ب

ودء--،ة"الوحدة))اازصاربينمعادكفيالد*إءاريةتالعراقوفيءا-ىالمحالمحظةفيبر،لفيث-لاللخاصوكلوالهـىؤالمنا)بنلءالجانبالى

الطرفين.اسهانفيالفياسىنموذجهـ1891(وصدة"وكازت"الاآحاد))ىء-تهبر3يرضسهفها!-سم5891وح!ةلانذان.الوحدة)"دووجود

إففإمانها!ة5891صدةلوالراؤ!ون1،الازوادةدعاوربرإهـلوؤ!.اءهـائهاوكلاصدفائها

"و-دة".لكنللم-.5891وحدةان،الاقليميهاطروفا4ةتطلاكا"لأبر--داوسوربربئ"صر-نبي5891سمة*دةالودواةؤ،ءتللقد

-ا"ء،"،ااؤ:-لكانوان-سبهشيئاكانت."اتحاد!"كازنقولاا!91!:"الازف.الوؤءثم.ؤ-هانضثلاعاريثةعربيةش!بيةلرغبة

نلت!وبربضنءخظطة.حكوولقى+افي13ااشتركانت.)كمااللكونفدراالازحاديرءهـهـهـالم.أء-"هونيقىوايةإلا!شن!مارلقوىازتطبطوب!وتأبدح!

نذل/بمنلمو.ياوءسهروؤجارياو2ء،لياواؤتء.،ديا!رياجماةماةءبئءتانهقىالمدوالمخططات"--نكثيبرانلأننهفتانرءدصاء-قى،ايضثنلمحل

،ويهه--.انفصالاء"وحقهتميةوصدةماؤلموبلأطو)!حب،ةفابلاعضالوابردأواذ،ميسنكروناز!سههماعداذذأيرمدولم.آ679لحربمهدتأككط

ك!التالل!كليةباللخظوةالوحدةعلىماظالحصعنالم!ؤو)ةالقوىق!عتوان،صد!الوفا"تانءت!-ذخططهاعلىواو*دريبالمحربالارواد

السيمالصيالاطاروهـ-لءالخجزئةا؟نار"آصفيفي":نتعطولمتح!قتبشمطربر"و!ا.ا؟خ!اتزلمكتسنفبذفيالاولىاخطوةا؟آنالانصمال

الق!وىفئطت،واحدوءم!كريواجت!ماعكااؤتص،ديره-ءوىاو-دارا-ماهـ--الا"،لءستإثر:ة-"تقدءبخطوةكا!نفاو-!ةاانعاىيدلى

وهـكءدةالو!فضا?لى،ليونالاذةصوءهلملاز!أ!-ونصكةل!هوأقىليالا":رياةناحي*نوا!ءهـ!-ولبةرلميئالاى!تءما،لاحالهكلو"ض،!ةناصجةمناللعرب!ة

مناكثردولةمناقلجمانفصالبطلب!و!ءذا.لهاافى.كااةء"ةءفيوان.الا"امىالخطوةمأزت.)*دءصب"ءرريرهقب،سازهاهـأي-اخرى

اجهيووا--!هالتاريحفيهـ-4مثهللاء،وهـث،قى9الادافي؟!،نالءه،ه-رلزت3اذادف--4إ:ف!لاهذاان.رص*"ةلأردة،ل-3،نالافةء

وجدواالانفصال.اءلانؤ:هجرد،عنوايه"ن،بوراعايرقى،لجونالانةصهـ-ذهفان،ص!ةالو4دوا.؟قي(ءف58!1رر:كأفيانضصرتقدهـةالعرب

للملانفصلملى.و!دةءجهـزة)قىدوايديهـم!ر!ن.ةالولي!الوء-دةف!قدت6191سنةفيافهـزمتقدذاتهاالجو،هـير

لأ!8



الموقفط:ح!بمةالىالداعية،الخاصةهص،!هاءلىالخائة4الاقلى!لةلان؟لماذا

اؤالليمها،فكيهكاسجمهاالىفضافجديدةمداسبالىطريقالوحده

(11)الطاللجماهيويالااتحامندوحالتولل!هاالصيالىو،الاطاولوحدةاذتت

العالميى-ةالام!ريالجهمنييدرضأوقعقدالص!يونياللغزوانتقولاحهامصااوالقيمادية"واقعهاتةف-!لاحش!كري-5وا!هالافىضاديو

ناللحقيقةءطابقهاكثرأمالبط،يركيةالا!المتحدةالولايماترأس!وضاىامالوحدةلوللةفشلتفهل.الم!م!كريةسميطدتهااوالسياسية

4واداةينةاصهاايستعملىالعربيللوطنامشلياغزواه!اكاننفول.؟الادليمهةخربها

تاب!،اداةالاليستاسراثيلاىاساسءلمياغراصهنحقيقؤس!،الصلهالجطهيرآمالل!-دلنكنلمحم5891وح!ةاى:الضلمني

فهمكللمىيرمم!اعدناا!تحديدهذااًنارىاني.المر"جمرياللية،وقاءد!دولةلانهابل،وسوريةمصربينوحدةانهالمجود/قدمصبةخطوةونفكل

طين.فلمهتحريرمعركةفيالالاسيءهـوناةودول.وسوربربئمصر!ولتيانقاضعلىدامتالتي،النواةالوحدة

لان!اولكن،ءلميهازقوم!التاص!الاقاب!دد.نتميؤلا"لنواةا1"لوحذةا

(11)،جوابلءثوواقاء--كأالاقليىقى"ء.مه"لىأوءتطق!مالمربابنالهورقاعدة

لميىفالعلللامببرياليةطليفة،الصهيونيةوال!ركة،اسرائيلانوعدماللفبرزئةبرفضالاكذلكتكونلاوهي.الث،*لمةاللوبيةحدةالو

اوحركي،وننظيميهـكرياس!نقلالذومن!ماكلاان.للهااداةتولي-تنموانالىاللعربيةالارضهنمزيداسشردادعنالتو!فاو،الو!د

محنصر4حركةالصهيونيةا!حركة.الخاصةاتترانيجيتهمن!ماولكلحدودهـ،وارتضتإوقأتف!ان.الو-دةدواةولم!"جمحالنواةالحولةا

إطلمني،اللبومممارالاتمعت!الفتفم،اوروباول!طفيؤتفأترجميةأولح!عرؤعةءلىفائممقىكانتواىاقاههيةدواةالىانقلبتفقدالجديدة

الةوةز3ءرلانتقالزبط،الا"ر!يئالمتحدة1الولاياتالىصحاللفهانقلتثموفد-اكثراوينقكللضمكانتوان،إمربياطنالومنفعلذفيمن

هـنيئ؟،ود)ةدواقامةو!!مقىالخاصقيها!اخدقبةصد،ليادواؤتحولت،تجمدتن!قولاو،ألا!لإهبئ!هـحدود91ع8حدةقىنوقفت

.محددةارضايستهدفال!-!يطانيغزوحركةو!ي0اللننالىت2ا!ؤفيؤج!مصهـتولوفاشلمةالاؤلي!ةكانتاوا.يصةاقليميةدولةالى

المححدةلاياتالوتفىوده!رأسمالتحالففهيامالميةا،يى"الاء:راء،.وجودهاعلىا!ةأ!افيؤنتدتققدكبيرةدولة

أء*(ن!،تءلمىىص(د/!ةوالا!الماليةسيمته!رضغايتهلياصلمالاءرول-"لها!متاوءكا:واةاا!مردء"حدةلوا)4دوليس؟ؤشلا)زريمن

مىصنءزيدنحقيقءعيخفق"تسص!!ا1،،الامملرواتوصبا!عاللمواز!ةىنتالتبم"الا!يمبا!ر،كبى،58!1لىةقىالعربيالءماهيو

ق--ك!الاضلاؤء(منوبالرمحم.الا!ممارب!ا!ولافيوالقوةالرخاءانقلبتا،ذااي،فنتيلمتلماذااما61910سنةوهصرلميئلمهوراقلي!بة!لى9

صءكلؤ!،ال!وانيةتراتيج.ةالال!شمولوء!ى،الهدوالىءصهوى،اللخاصةمصا!حهاعاىالخائفةالاقليميةالقوىفلاى،اقلي!يةرولة

!!،!رو"،ن!قنانانهـماالا،العالمية!الا"بريايىةالص!يولةالحركأالي!--،/-ملؤدانباتبارافايو!ا!طلقمنالوحدةالىتدعوالتى

ر!!اد!1)ء،ا-قى4الاميريالي.اطخدكداوجهعلىالعربربططقلوبايرتاق"جرد!ه!،!!ص!دصةكانتللالمشظلاتساعا31ثرمجالاتالوحدة

ؤصافحالةفيبياوعراهـالماابظءئ!نهدف!الا"و؟كيةالمضحدةلاياتالوفداالتجربةاتت3اذامياتستو"قخىتنتظوانعلىالاولىحدورةالو

هـذالهـصاويحةق.وحد!"دونقوةبكلىفحولا!نصاديةوتبصلة.لحةقيم!و،الوحدةمنر.زيدنعريءكا!-بل!ماحققت

ءر!!.ء!اربكيانالعرجماالمغسرب!نا)عربر!المذرقءزلض!4و

يضلالذيالهكانذاتفيالي!د"4الدولةاؤاء"هدفطتم!-توا)ص!ونيةء-ن!4ثكلاء،رمدننأب!قا"ت5891وحدةانهوءطألثما)ث

فىه--ء.صهوبةاكأروحدتهويجطالعرر!بمااوةرب!نالمرر!المشرق!ءفجمطلكنوالءردكهماالوطنانحاءكافةفي"ارهـربياللجماهيربرانب

يحةقرىالعرالوطنقلبفيالاسرائياكاالوجوداء"بحالمهرراتاخلالى،إقود!او،ا!جرالجمللى-كطلائءصضعا)ديا-وريااأ!وءكاطبمالت

-الى!لا.،جاتبقب،دةلعالميةالمالهبئوالاامبرهةات!جبلغاقي"ال.دوينمنلكليبقىو،و"ء"هوناثص*لاضها!ومييجمص!وجهءلىبفونهاحدةالوفيحقق

-روبهـ-ىاعر!ةالا!كانيات.-!دهـال!هنزافالاءري!قىاقحدةاة--باط*بئا)دربةولمحرلرايةةالاشهـ-دةالولدولةنواةالوحدةلحلى

لشقىالمشحةهـقواهااالتظاعوهو،لالفكرىوالاءداددفاعةعناثواريدافعكم،الموتحتىالوحدةعنويداؤع،يشهدفها

....-.قواءلم!م

افي"ل!دوااحر!بألىمنصناااتءشرمندالصمهيونيةتدبربءنما-?خلفقى

الدولةءليهاتقيمانزريدالتيالارضعلى)ت-ةوليا)عربر-لمةا!ءقىصدوراء3ا"ط!ف-*ا)!ربرىالثباب.قيبااولىالبهداار

علىالمت!جدد1الاسرافلث!العدواناصبحالمبرراتاخةلملاؤطؤبةع.الببسهـودقيوراكامناذ--"،اكل--.ولاير-5ءخههـااكأرع(نوانالاوينالمسببيى

ب!والت!حال?.فت!حا!ايتهغاينالعدوءناكليتةقالهـرب-ةالامةكفب!--للاكارالثوريا)لمقوءبالء:ظيموجود-لاىؤهـللم!الاوييالمصببين

!مموقدهذا.انالمشتركةالاهدالىاطارفيالخدماتدتادلاللصاونلمتالفص"تىالانفصالمهدة5891وءدةاد!شطأقيأالافا-.يةبسحق

.اكثشانهاء،.ففشطتاؤلمجبمبقيرواقىالىالةواةحدةالودولقىوحولث

ولكن!!.ءهاوالصويوؤةالاءر؟أيىكأكبنهقهزمةقعيم!لبه!كمليىة"خطيربهنعت!قد4اعرباالاءكأإتب..اً!-،بتاال،زائمكلوراءكاءنلانهفذللكث.هولا5:"ما
ةاادنيةيالمهيباىالاعتفادايىللسااو.5

اكحدةتيالولااءم!هاوء"بر،نلخماطىءاالاعتةادلىا-ؤديقدةياليللملا"جمرلىهةالعرالامةؤمصمب/5"!ر،ةأور،1ءء،مط(وسيكو!،6791يرمةهزحتى

وتكففلسىطهنمناةص!بونيةقاغدتهاتسحبانالءدىسةي*الاءالف!ورىا!و"ككالسطشمرإف-ومانالى."وءة1لقا))س،حهفيحمتى

كأاانإومالزمانمنرد!ا4-"عن،وهموءـولالشدرافي!:ارادا-،،هـلفي،اءدائهاض!-داـعربربئاها!يرالجم!بسادةوليمةء-ؤويه،لى

فمن.زهاأدأنهاظناادصهيوليةالحوكةت،ررفا!برلشرا!!فاو..والديموؤراطيةية3الات!تراالوحدةد!و!لح!الىإبئالطرعلى،الساحات

ا!عربميث"اللارضالص!صوليالاغنصابتغطببةالىلىؤديؤدالاءنرفادهدا.ابداهداافي!كلا

يق!ء-نالاءربريلأالم!حدة!ولاياتباال!ولةاسراثيل!"اةانظطهكالواًاشاحةاداحلأؤف،لاالاالمقاوءة.*نا!لوحتىانهزدرك!اومن

و!و.ئلاسرافياحكماسلطةيصلار/ةلهاإلقالبماأ)5الات!جا!ات-ولكماانالااًلمقاواهـ!ةابطاليرستطعهـملووحتى،اووروء!ا!ة:طىولءلجنا

ك!4اللعرالوطنفيتقدميء!انف!ى،م!-ئمونممنكثصرخيالاعبيدو!موحققالمقاوء!حققت،فقدالقوءبالتض!ممولد،ا،ويس!لويساهموا

منناء!51ابعضتوليفرصةيةضاتكنوء،ما.الةوبر!الوطنخارجاوا،وضه-و،بيةالعر"مامتتفتقدهالذيالجوهريا)مثىكياءالمقاوءقىادطال

ءحدداي!وىاىيج-"ءوقفئاؤ،لط،للحكماسرائيمفي"الصقدميادءص،ءجديدةفةازمطلا*ر.باأاتاريجباوانعطفوا،الءسبئطراولعلىقد"ها

الملائكة.سهنتهولوالعربيوطننامنجزءاًؤتطاعنقبللا،بان!الأ!منالبتنريالشارإغاتج!،5فيمحمي!قا"أثراستؤئرانهافينجئ!كلاظافرة

ح!ايتأئرولافل!طبنفيحقناطىلمحائمالاسرائيليلللدجودرؤضناان.ارماصر

هـ!



معها.فتحالفتالاعريكيةالمتحولالولاياتثم،معهاف!نحاللفتانجلترابس؟ساتهمولاجمينالغاصهجةمعفيالاجتمابرالنرنامبئوعهدا

كانت91ع6سئةومند.والمسارواتالخممات-بادلبرتضمنوافنحاللفدأخلالاستقلالت!جاهلفيالخطورةاوجهئاني.الدوليةاوالداخلية

الامريكيالنفوذءودةتقبلللملانها،الاءريكيلللاسعتعمارصلباعدواءصراداةياليةالامربل!اضاداالاءتقادانالصههونيياليالا"برالتحاللف

علىاءريكا2ساعدتاللذيالبريطانيائفوذاءنبديرللأاللعربيلشرقاالى،الببيدةالغاباتدي،االايجابيالدورعنايحفيلله.هيمونيةمسحرة

ناالمتحدةالولاياتلثحلووقد.حلة5لخل5691سنةفيهزبرمتهءصبمافهاحااطادؤ--ب-ءرصب-يرءنماللذيالامبرياليللعدوالط

حر3الىا،ق!نصاديةاهـ.،ء!اتاولمن،ا!رقبكلبر،طانيامحلتحل!يمةبانالاعتنظأدهيمؤعةنت!-4الىبرؤديانهثم.ابص!بوذية

سهصةوسور؟هصربينالوحدةتحقفتوعندما.الأ!تهسادياللحص(رلبةالامبرياض!معاركنانهاي!ةسي*ونفلسطينو*حريرالصهيوذي!ة

العربربالمشر!الىطريرقهابانالامويكي!ةالمت!!ةلاياتالوتأكدت5891.للع"!يونيةكاداةالاصدنحاا!ركةتدخليمالامبر،،ثي"انباعتبار

الدوليدفعالذياللقوميالاتجاهانقاضعلىالايقومانيمكنلاالولاإ-،تبقيادة4الاقبرياليضدمعاركئلمان.الافقضيقوهموهذا

.حيئئذاشاملةاالوحدةقبامهيتهيةزبموغايهالىالعربيةءاشرةنواج!هاكند"(ضراوةاكثر-ولصنكونستست!مرالاءريكيةالمتحدة

افنخط!يطواتحد،وتمهمينتهالانجاههذاللضربالاميركيالت!خطيطبدأ.فا-طينفيالاسرائبلي1)وجودء.هت،قدنكونانبعد

وعنالعربيالعاللمعناًلمتحدةالعربيسلأالجمهوريةفيللههدفاتخذواحدعدوماماو&منا،متحالفينعدوينامامؤئحن،لهذا

للاث!اليمالمممتمبرةالتهديداتثم،اولىخطوةالانفصالفكان.قضاياه.خاصةءدوانيةاغراضذاتنجيرلهاداةهجردالاخرمن

ءوقفعنتعثي!راالجئوبيالاقليممنالقوات"حركثم،اللشسمالي

هجوهي!!خططالواجهبهاواذا،الشماليالاقليم"اسلاماض!ييدا(12)لؤال

استدراجهابرمجردالعسكر،لأقوات!4لتصفيةرعيدز"صمنذجاووزةا!ص!ونيا!غزوبناناد!ولمنالتحديدوجهعلىالمقمصودما

هنوراًئهاا!صهيونبهاسمهدفتاتياالمعركةوقعتفم.الحدودالىبقىالهدرا(سولصدءوجهبانها!قولمنبدلاالعرركطالوطنالىم!جه

الولاب-اتاشنهدفتو،التوسعيئخطت!اهـثكجز؟جديدةارضا.ا!مدميةبيةلعراللمولاضراء-حبممنىاو،عا!ؤ

العربي.العاللمعلىءصرانقتاحتصفي!لأورائهاءنالاهـركبيىةأت!حدةا

الخممح!ةلاياتالوانل!-معتفدفلعلمكه!افىزثمككنتوان(ا؟)أبص

الىور*،ناءتعء!،بانعدض!الاتسثبول!،عرضتالاميرىءالىموجه،-ونياللصالغزوانهـيحميقةعنالكشمفاووصد

!ةضانهوواهـدامرنظشرفيالمتحدةالىعربةالجمهورإبقىاذ.لذاتباعربيةدولةاياوالعربيةلدولاالىولليساللعرييالوطن

اللعربية.القضاياء!يدهالاالصبالجمهوريةعزوهايريدوبئلننياالارصحلأودالصهاينةرسمعئدماانهالواقع

توقفدهـون،ال!ربربأالوطناصلا،!نهدفالصهيونيفالغزواذندولةايةهناكتكنلمعليهااليهوديهلدولةااقامهوفيهاوالاستيطان

ونظم،حدودها!لىالىو،ا!هريةا!ولوجود!رماووجود!لىلماانهثم.اكركيةالمىجطرةت!حتكلهربض51االوطنكانفقدعربية

إقشقاللطرا!ا.رجةيةاوتقدبةكاذتاذاهـااو،و!-ال!مالم،حاليالقائملآا4ا*ربيالدولحدودالغربيالاستممارخططان

!دف!االنيالارضعلىالقاؤمةلدولىباؤءصطدمالهدفهذاالىام!اوهاء-ناما.ناشفروللألايلأعاةمرامخططا!االصهيونيةتغير

رضقندورالمعادكاهاا."ةهـ"يةاورجعيةنتكاور-وأءالغزوالصهيونجبةفان.ايضاصتجغيرفىانهتالدهـجةالمسماةالعربيلةاررول

اشنهدا!ءاما.المشق!بلفي-قطعهقداواطريقاتضنرةىاتكباللقوى8(91سنةوتوهـءت،يطانياًدصالاححلالظلفيامربيةاالارضغزت

الوطنعنمصرعزلفلانبالذاتاتحدةارهـربر--ة4اجم!ربوا!ولت،الرجعيةتحكمهاالان!شع!ارتابهةالعربيةالدولكا.تبينما

ت!رمودرصا.القيوميةللحركةساحقه!زيرهةيمثلالعربئا"صحول"ايضياك!ررةمصرمحعمصكةفي5691س!ةاللعقبةخليجعلى

لائف!وقمة،هـمرهـ4ار!ربي،بم!هـنالو!ء-جبةا!فوالحبرىةدولثلاثهـنكلقنطعه6791سنةجديدةارضااض!اقتثم،الشتراكيا

الاميربهبين.رللأمبريايبنالمخططهـ-وذلك.الاجتمامحيالن!اماوالحكمنظامحيتمنمختلفه

انئوسعيةا!صهيوفي
113)سؤال

الامة.الىالاولىضربئهاا!ص!ب!ليلأوجهتعندماا؟4ررنيلاوهذا

عررالذيالخطاحقيقةالسابقا&"والعلطالاجاولآكأءفالاوسعتكلماانهـ!وأ،فلىهطيئارضلبعضغزواالفربةكانتلعربيملأا

مماويرةرونيكائتلوكماا)عربصلآالدولهـنالحد،!ثوهوالمحاضرة9!اناللفعليالواقهعلافى،العربيةلدولامناكثراودولقىضرباهااصابت

،بحجةفلسطينمنالموقف،اوالتقدميأوقفا،اوالقوءيالوق!قيبينمقسممئهجزءعلىألاسمتيلاءالصههبىنيةتحاولالديالعربيالوطن

بالنسبةويصجهل،فاشلةفكلها+اولهميةكالهادامتماانهاوتختاريرؤكتعئدمااصهيونصةاانايرضلميئولاكمااًلعربيةالدول

لتوئس؟بالئسبةيصحمامثلااتحدةاا!عرد-كأللالجمهوريةالاولالامر.هعاامر/نتحخيقتست!دفالمرحليةالتوسعيةهامعار3

اتجاءاياوقوةايةضيرباًلثمانيا،"ر.الارضمنمزيدالاستيلا?لى

(13)بجوضسد4نفسحمايةعلىةالمقدرله-كتملانقبلتقدميااوقوميانام

،اواللدولعننتحدلىعندهاانناواضحايكونانارجوضربةتوجيمهءلىالمقدرة41-كتملانقبلاوالمفبلةارتو!عمراحل

فكريهمضامينذاتسياسية"ؤسسةعننتحدرر،اًلدوللآال!لادبعصفىاللقومية"التقدالاتجأهاتانفيثكولا.مضادة

)معئوي(اعتباريشحصذاتهاوهي.خاصةؤسياسيةواقصاديهشكلاكما.لصهيونياالتوسعصخططمحلىمقبلاخطراتمثلالعربرية

،الدولهذه.اجهرتهفييعملوناللذينالاشخاصعنمتميزخاصدوهـةاي!4الىوربباسياالمنتميةغيراً!عربيةالجماهيردخولانفي

حوكتهافيبهملتزءةالدوليا!انوناشخاصمنشخص،المؤسسةومن.ذاتهالاسرائيليالوجودعلىا!خطورةبالغإتجاهالمثلى!ربية

المؤلسمة،،الدولةوهذه.اًلاخرىللمولاءواج!ةفيألخارجيةلتأ"-نا)ناميةالقوىهذهالىلوج!ألاسرائيليةالضرباتكانتهئا

حركتهاالداخليةفيبهملتزمةالداخليا!قافوناشخاصمنثخصهـ-ذاالىنضبفانوءبمكننا.التوسعمنمزيدعلىاسرائي!لمقدرة

"حدودة،المؤ!سهاللدولةوهـذه.تضم4اللذيا!مبمواجهةفيالء!جموذيةالحركة"عرفةمنانطلاقاانهوهو،اهميتهفيشكلاعاطلا

نادونحائلذاتهالوقتفيوهي،الخاصةبامكانياتهاالمفدرةمنفردةاغزاضهاتحقيقعنعاجزةولشظل،تزالوما،دائماكانتانها

انها.ائخاصهامكانات!طغيرام!افاتايةمنالش!بيشفيدهرالمستا!حالفاساسىعلىقائمةتبجيضهااسترافان،اللذاتيةوبقوتها

.النشماطهذاحمودنفسهالوقتفيوهيالاجتماعبىالنشاطساحةثم،معهافتحالل!تالامبراطوريةالمانياكانالذيالعالمةاللقوةموكزمع
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الذيالقوميالاتجاهوراءؤقفالتيالتقدميةالقوميةاللقوىبر-نمنولكن،كدولحقيقتهاعلىللعربةاالدولنقيمعندهـاونحن

تجسدهاالتيمالمصاللحذاتالاقليميةالقوىودينالفيادةتمثلهنقدمهاننستطيعهـابقالمقارنةضوءعلى،ايقومبةنظروجهة

وف!وااللذينالحكامبعضالريرالصراعهذاسحقوقد.لسولةأيمكنهـ،وببن،الهق!دمأمكانيلتمن!يهاالغبربيالشعبالى

تصرفاتهموتبريرتراكنمخلالمنبهمدلذا،الاقليميم!ا!حكفيشركالوحدة!ةدوظلفياءكانياتمننفسهالشعبهـذاعليهيحصلان

الاجتماعية،العدالةوعودالىالحدود-تفتيشاولمناليومية،.وهذااقليميةلانهافاشدقىانهانقولالديموقراهـ4الاشتراكيه

ومنهم.التق!ميةشعارتحتاقليميصناصهحواوقدانفسهميجدون.العربي!ةالدولجميعالىبالنبقىيص!

الىفا!4الو!اتتعورابهايشعرا)تيهزيمتهيغطياناراد"لطانها.اخرالشبماء!ا!أالعربيةابلولمقارنةاما

قابلةعيرانهايعلممناولهو،تقدميةا،قومية!لتحقق.وقادةوحطهاونقهـ!وامكاتياتوطرواتوىردامساهـ!ةنختلف

هنا.بصديحسم!ماللذبميالمصراعصمدهـنومن!.نصوغانالانيعنيناولا.اخرىدولةهـ!دولة.ستويلاهذاوفي

بجرأةالتحررمعاركاللىبالدولةتدفعانا)قوميهال!،دةشظيعريناالذيأ!ا.اً!مربيةالرولفيمارر!دملحوكةمقارناجدولا

علنا"ماننقدقيقىانسحافقبستعم!اهوول،الاقل!ةلعمةفلإساميهطبرلكثمعفولتحررهـنمواقفهمافياللوبيةالدولبي!نالاختلافذللكنفممرانتماما

.-".عنمثلانقولانلأالفهمعلىعسيرايبدوقد.اللقوميةاللقضايا

وللبهن.العربياتجررمتاعبمن.قهمنجبرمخرجهـ!ولبحثسراالوفتداتفي،اقليميةدولةانهاالمتحدةالعربيةأ)!جمهـوربلآ

ؤ!يفها-دو("نلغىانالاقليمينماتقنللاحدةالومض-ء!حعندمابرقىالىدرالا!ارتز!جحقيقةالقومياتجاههاانهـ4نقولالذي

وفاالخ...واحدصففيوالوفوف!وا!تحالف-،ونالتعتقبلان.اور.رحةبا!قوةالاقيههذالتصميةالصهيونيةمعالتحالف

القواعدبثقامتللعلاقةنتيجةالوحدةتمتولما.الوحدةتقبللامكيففوهمانصراداتهفيكاناللعبربيةامتهاعلىمصرانفتح

فرصةتتركفلمبالمرصادالاقليميةكانت،الدولةمتخطيةدة.وا.ء...!؟......

.لللانفصالواعدادهاالوحدةوالالبا!ضعا!اليمناللجؤالروفيفياد!رر!رات3ود.الا!دميماظلفيتحال!

الدول!يقهـنقومياات!جاهفييتحققماانورفيهذاانمجردنقولولا،قو"!صهـةاللعرجميالوطن،هـنمكانكلوهي

التقدصةاللقوممةلقيادةاذتصارمرحلىةءئيعمرانماالعرلي!ةالقوميةالانتصاداتكانتوادا؟الاقليميةفيظلتمتفكيف،موفف

"..نتهمفلأماذا،خلالهاومن،الافليميةالدولظلفيللتحققف!ابلة

منالاتحاههذاانحممارولكن،الاقليميةدولهاضدصراءهافي؟....الا.
-.بالععثسر!ليممه

مايخمننىلاوهو،يحسمئمالصراعانغئىيدلحي!نالىحي!ن

للاسةجابةالافلصميةاللأولةقابليةلان،قائمةالاقلهميةالدواةدامت.ومبررة،مكررةاسئلة

في-فاشلةاراةف!هناومن،معدوداللقومبمالنضال!أتانالاولىوالبدوولية.ا!بدهيياتاالىمعالنةفرهـذاومع

نايمكنكيفايالمازقهذامنالخروجيم!نفكيف.الئهاسةتعيهئى-اللقو!ءاللحركةتجسى!اقيأللقدميةالقوميةالقوى

الىهبمتتحولانبمونعربلآدوللةافنقدميةالعقوميةار!وىلمضاللعربىوطنهاتجزئةظلفيوالسيا-كطاللفكرينشاطهاوتمارس

حكامهالهليرشجالذي،الثورياللقومبمبال!نظيم؟4افليى!رطدةوشمولالتخامهاعلىالافليميةاللقيودوبحكم.مىعددةاقليميمةلدوالى

لتوا!انع!ىقادرة،الافليىيئسجنعنبعيدةقياد"ءوتبقىقلىرابرتثقعيقالىالنشاطهدايتجه،كلهالعرجميالوطئننتماطها

الوحدةدولةفتنيمجديدةارضاتكسبانا!ىالقومبمنضال!أاقيوداك!رمحاولةمعالاقليمميةألامكانياتبهشمحالتقدممن

النواةومحاكمهاوقانونهاوحدودهاودشورها"ابولمحةفيالممثلةالاقليمية

الوحيدةالاداةهوالنورياللقومبمالتنظيماننقلائمتفعلاقىالاجزىالثقدميةالقوميةبالقوىلللالتحاموسجونهل

القومية؟القوىمشكلاتلحلاحمةلصاا.اخزىعربيةدولفيالثمىءنفس

الاقليص4.ا!دولفيالحكمسملطة"-نالموقفيأتيثم

نهيمة:،ناروجهـلآمنألنهالامليمي"بدو،اقليميةقوىقبضةفيال!وله-7كونعن!ا

ل-القش!دورماينكشفوهنل،ودوفنهـاذألهلمعمنسجمة

(1،)وأ."بورميمبةحكمتحتيونس"نموذخامامونكونالصميلالرجعى

اللقوىنصمحقحيثالاقليميونيحكمهاالتيالاقليميةالدولةهئاك

وماكالتاللعربيةالدولباناطلاقاالقوليمكنكيف-امععلناالدولةتتامروحيث،وحشيةبقسوةالتقدمي!ة1الهـقومية

فالسطينتحريرءلىةفادرغير،لهةمتحلمأوصؤدة،وكل"تظلنزالاقليميتهتهسجمبفكر.لا"رهاوتبرر،أيضااللصهيوتيةومعالاش!ملر

يمكنانهحينفي*اهدافهانظاقخارجيقعفلسطينتحريرلانالعربي!ة،ا)!ولكلفيالوجه!ذاعلىليسالامرواهـن.رجعيتهمع

فلسطينتحبريرتستهدفانالسلطةمكانفيتقدميهقوميةللقوةبل.ضعيفةاوسبةقوىلليمستا!تقمميهـةلآالقوميالقوىاناذ

التحرير.لهذاذاتهاالمولةقوىزسخروانالتقدميالقومياتجاههمانفينممكلاقادةيتولىانويحمتحدث

اللعرديةالاقاليماصغرءلىظئمةدولةاسرائيلدليستثم-بيردلمالذيمماالمراعيقومهنا.اقبميمةدولةفياللحكممسئوللبة

؟ات!رتفلماداقيادة.كيالاجتماعالصراعكتابفقهاوالدستوريالفقهكتبفي

الاقليمية،اللدولةصاحبةذاتهاهيتصإحالاقليميةبا!دولةلومنلا
(1،)ا!

..جو4الشرعيىالىتحتكمهداومع،التجزئةبشرجمبةتؤمنلاقيمادة

قلنافقدفلسطنتحريرعلىاًلعربيةالهـولءفدرة!ناما-اهذاومعالعربيةالاهةبوحدةلؤمنقيادة.!مولياتعاطهافيالاقليمية

اللفسط،مصدرهيالاقليمهبئلان"اقليمية))دامتماعاجزةانهاالوافدينمعاملةالامةهذهابناءمعاملةالىمضطرةنفسهاتجد

السل!ةتتولىقوميةقوةايةفاناقلي!بةا!بولةدامتومانفسهاتجدذللكومع،ية4العرالاهكانياتبوحدةأؤمنقيادة.ألاغراب

تعتبرهاارضتحريرمسئوليةدولتهااهدافبسنمنتجدلنبانتؤمن.قي،دةالتجزئمةلدوبينكأالمنافسباقفيالدخولمضطرةالى

تتولىالتياللقومي!هفالقوة.اجنبيةارضاالاقلبمهقىا!دولةالاقلإمفيتحاولحلالمعادلةالصعبةالهنجزئةوءعذللكاساسعلىيقوملاالتقدم

اهداففيتدخلانتشطيعلنعربيةدو(ةايةفيي!لسلطةالا2"نجاهبيندائموالصراع.الوحدةفيظلالاتحللاالمعادالمةبينما

واعتبرتلعربيةاالتجزئةرفضتاذاالافلم!طينتحريرلو)تهلالدةورفيود:الوراءالىتشدهالتيالاقليميةوقيودالقومبم

ألاقليميةلت!ادووجودترفضانيعنيوهذا.قوميةدولةانهالايتوقفاجتماعيصراعهذاووراءالدو!بة.والالتزاماتوالقانون
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مجتمعمنيختلفالتقدهيهمضمونبانالوعي:الرابع.الواحددولةاًلىقتحولوالدولة.نواةوحدةدولةالىوتعيلهاذاتها

هذاعلىالتقمميهان:الخامس.الواحدالزمانفيمجتمعاللىالىتحريرو"نطلقهمالعربالتوريينقاعدةتصبحعندمانواةوحدة

الننيللهثطتالصحيحةللحلول،الايجابيالتبنيهبمالاساسايضا.مكانايفيالاقليميةواسقاطمرانكلفيالعربيةافيرض

معينة.تاريخيةمرحلةفيمعينمجتمعيطرحعساهذاتفعلانعنهاتتحدثالتياللقوميكأالقوةاسضطاءتفان

بهاتصالتيا!ارء!لاالرحر،عذهذا-طبقاناودتفانواحدةخطوةتخطوانتستطيمعانقبهلالاقليميةدولىتهاسحقتقد

الظرو!تطرحهاالتيالرئشميةالمثكلات،فانارعر!،الار،.حدودهاخارج

وان.والاشعرر/وا!فوارنجزئةالا!لالهيالانارعربيةمقارنش"يمكناقليمعلىدولهليستفهـ!مااسرائيلعناما-ب

هذاوعلى.والاثراكيةوالوحم!ا!حرية!طالصحيحةحلولهالتطيمالتاب!لأالضاربةالقوةهيائيلاان.عربيةدولةباية

!حرفي*يجاببما!بنبهواليناباررؤالتم!ميةمفهوميكونويكسب!ولهاالذكماوهو،للهـلاخططاكذهو.عا!!ضهيوني

معا.والاشراكيغوالوهـدغلكسبقيادتهتحتوتتحرلد،اجمعللمالعلفياؤيدينواالحلفاءلها

لليستالمحتلةوالادض.جميمااليهودستوعبالارضمنمزيد

(17)سؤالالتي،لقاعدةااو،الجسرراسهيبلاسرائيللدو)4اقليما

الساحةفيالمنطماتحقيمقةعنكعيرانعر!لاكنااذاهزيداجلمنالضاربةالوتها!ليهالتحشدال!!يونيةاحتلمتها

-فرالا-نهائيا-بمدتت!لورلممنظماتهالكلانهاعرفمافكيفانتشحولهة،المقاعلىاننقولعندماانهلرىوهكذا.التوسعمن

....اسلوبانبتكرلافاننعائوري،جماهيريقومينننظيمضاربة!،الى

نسلمهـلهاارولئمقدمالئ!اللمأثويرلجاهاي!طومبلورةولمنظماتنظيمافيفهبمللساقاخةصعالمتكافىءالاسملوبالىندعوانمااللصهيونيةلقتالجديدا

يدلعلىمماعقائدياولسعلىانشقتقدالمنظماتبعضانكماحليفالنصريكونالاسالي!ت!كافاولحندها.الاعداءآساليب

.قبلورةاذها.غايةواعدل،الصراعلمرارةتحملاواكر،امكأنياتالاوفر

(17)جواب(51)سوال

حقبةةعىكثيراثصفلافاناءـذاوهعتقولطمانعر!انناتاريغيهدخلهيجماهيريقتالكاسلوبالمقاومةانمعنىما

ا!اوصمةتخوضطالتيكةالمصضراوةلانربملم.الساحةفياكطماتمدخ!لاييوج!لاانههذايعنيهل.ا!قومبمالتنظيملبناء

الرارمنكثميراباحهدونتحولوعملائهاوالامبرياليةاله+هيوب4ف!105ضر.

نصولان،-نستطيعفانااخرىناحيةومن،لاحيةمنهذا.المنظمات(15)جواب

داللمثمبالطابةنوىبعضلامننسببعلدمانجحلفهء!فئماألقاومةل!لمنذناب!لقماخرجملامابطرمرحالةفيالمتاحةالامكانياتافضرانه-ا!تاريخيبالمدخلنمني

انه!ااساسعلىاكثبراومنظمةمنا!نهائيةمواقفهـمحددواقدالوببم.محهدةتاريخية

ناايضاونعرلى."مارورةء4رفةءنهايعرفونهماءلىنهائي!اتبلورتقدضداررلمحالقتالساحةالعرهـةالجماهيردخولانشكولا

ص!!الىوصلتقدكانتلوما3تتمرفالمنظماتبعض!اداتقوهـجمطزرظيملبنأءاظحةاالاميانياتا!هليقمم"كيونيالكلالغزو

بكلالمقاوءةوان!يمغيرهذااناليقينمعوفهنعرف!.ا!ائفيمدخلاييوجدلاانههذامصنىليس.الحانيالوقتفيثورجم!

نوؤءلانناذلك.تنظيماولا!رالا-نهائيا-بمدتتبلورلممنهماتهامننفريراهماعل!متوقفاللوبيةالامةمصيراناو،عيره

فرهـماوبانفسهمالناسيظ:"بمالاالنهائيةالموافففيالعبرةبانابطالانهمناهولكن.المقاومةابطالمسنكانواولوابرضائها

المعر!ةطبيعلآاناي.الوصو!4لل!رولىالمواقفتلكبملاءمةولكناكأشىجههمنا)تقم!ةالقومية،والقوى،جهةمنالمقاوهة

القاومةالرئيبمفيبلورةارعامللتكونا!تبمهياوصهونيالفزوضالد.وعندئذاهدارهامسلئوليةج!يعلميتماونتاريخميةفرصةامام

كلعرهـقىالصهيونيالغزوضدالمصكةاننعرف!كناولما.وشت!مافكرا.اصعبرأنولو،اخرمدخلعنالعربيةالجماوويرستبحث

-اسهثنماءبدو!-المنظماتكلا!مزايقيئعلىفىأناتقدميةقوهيةبريناًلايدوولاحوارفذاك،الاصعب،الاخرالمدخلهومااها

هـاان.المعركةطبيعةاتجاهفبمانفصهاتطويرالىمضطرةستكونالمدخلعنيبحثورلاالذيناي،قيويو!مايرورم!ونا!ذين

يرف!لاتجاهلهولكن،ا!نالعام!ومناعرفةاطريقءنيتمانيمكنفيالانفم!هاالحياةيقبلونلالانهمكولكئالفضولفبل!من

والمعانعاة،الخببراتويراكم،الطويلةاًلمعركة!لأل،ينملنا!4يفعلوءانعليهميجبمايعرفوناولعكا!وميننظبمهمداخل

منسببخرج،ا!هزيرهةاوالنصربينالملزموالكيار،للتناقضاتاًيوءفي.والمعوباتالعقباتكلمنبالرغمامتهملجماهيرولاءهمليجسموا

الناوهـةالالساحةافيتبقىولاطبيفنهايلائمونلاالذفيكلالساحة

الضقدميه.القومية:االنقدمب!ةالعربب!ةالةوىالىدعوة

(81)السؤ(61)السؤ

منسيخبرجالعربيةالمولببعضالمرتبطالا-لجاءانترىلماذا؟اتقدميةمفهو!هوما

بجرقاليمهال!وفيلفماادوامابمجرتمطةف"4هامرمىحلةلمعركةيةبعدثاسترالمعربية(61)ابجو

ومسا،الشاحةفيالمنظمات!ذهبرقاءاحنمالهتق!رولا،6791يونيو؟و!تى،اين

ازالةبعدحتىرلممقاومةالعربيةالدولدعماستمرارمنيمنعالذي:خمسةال!سعلىقائمايجابيموقفافتقدميلآان

؟العدوانآثار.ابدامتغيرمتحركالوجودفيشيءكلبانالوعي:الاول

(18لجوارطال!ىالماضيمنيتقدممتحركمتفيرشيءكلبانالوعي:الثاني

الوعي:الثالث.جدلليانمواالاضافةخلالمنوين!ولمستقبلا

فيمواج!ةملزمةكونالمعركةمناللعربيةالدولتخرجعضلمعالانهالمجنمعفيزمانالىز!انمنفيتلفالتقدءضةمض!ونبان

162



(02)ابجو4.القتالفيا!ستمرارمنلهاالتابعةالقوىتكلفبانالدوليالمجتمع

الىالنظرنحاولان،بناللحقتالتيالهـزائمبعد،المفروضلانءالقوىص!ورةكانتاياح!ودهاتت!جاوزحوبفيفهيقفعل!مفاذا

تؤيد-ثابتهووكما-كا،1العربيمةالجماهيران.انوفنامنابعدالمصكةتخوضالعربيةالدولكانتولما.منظمةاوؤظامية،لهاالتابعة

.مباحلهابيةاللصتاي!يد.الجماهير3ولانهباحةالمقاومةلانالمقاوهةوتدعمفاف،حددد.وفيالع!وانآثارازالةلصبيلفي-تعلنما3-الآن

مباحاوسيظل.المقاومةالىحاجةفياللعربيةالدوللانمؤقتمامباح.اللمدوانآثادازالةفورا!قتالعنلهاالتابعةالقوىستكف"كدو!ة

تصبحعندما.هذابعدعاالىمننظرونص.اليهاحاجةفيهيطالماالصادرةالتعليماتتطيعانمليهاانحينئذلهاالتابعةالمنظماتوتجد

ويعود،عليهامعاقباجريمةالسلاححملويعود،مشروء4فيبرالمقاومةكطععيمالتابعةالمنظماتانلنفترضهذاومء.الحقيقب4القيادةمن

المقاومةمصيرسي!عؤقفعندئذ،"هداما"نف!اطاا!جماهيرىالندمالاموالولاقواعدبدوننفسهاستجدحينئذانها.فيادنهاعلىوكمودت

لا،امالعربيةبا!جماهيرتظيمياارتبطتهدكانتاذاماعلىالجماهيرمنتربدماعلىزحصلانوستحاولالاسلحةمنمزيدولا

اصفيةمحاولاتص!تحركهاان،المناسبالوقتفيقيادتهالتسهطيعمنكمةبرجماهيرمرتبطةيومااكنلمانهافتكتشف،ا!ولةمنوللشى

هوم!اان.لهااًلجماهنري3ادواا!تأييدلأاتحريماوذاتهاالمقاوفةاي،خذبثهالتيابالدولةرابطتهاعنايجابيا-هاتعويةعلىقادرة

كلفيتثبلتةدعامةالتوممننقيمانالاغداثابتالظلللناليومثابتعلىالمقدر.بعناصريمدهـلاانغلىالقادرالقويالتنظيمووكمتفتقد

الثوريالقوميالتنظيمسوىوببسي.المقاومةكنتصرانالىالظروف!رايفيالل!و!ةموقفعلىكوقفبدونالاقطارنملمن،الاستمراد

المقاومة.ورماحةفياربةالضقوتهايهافمتندموثوقةدعاهةالدولطبعضانونفترضهذامنممثرالىلنذهبهذاومع.حدةعلى

2دءان.سراالمقاومةتدكلمتظلولكن"علئا"المعركةمنستخرجالعربية

(1)سوالاجهزةمعرفةعنبعيدةاسرارفلاشيئاالدويبمالوضعمن؟نيرينهذا

قوميتنظيمقيامدونوتحولحالتقدالعربيةالدولكانتاذاازالةابمدالمعركةمنالعربيةالدولخروبمجديةبمراكبةاًلمعنيةالدول

تلكداخلجانبيهمعاركفتمحالىاقاهتهمحاولةتؤديافلاثوركيفلا.ينكشفمندماللالقطاعقابلالسربم!الددمانثمالمدوانآثار

اللمدوضسدالتحاللفضرورةم!نلهتدعومايناقضوضدهاالمولالمولةمنثدخلبمونالمقاومةدعماشنمراولت!مينوسيلةاذنتبقى

للقتلا؟وتعداسرائيللواجهافعيالعربيةا!دولهعحتىالمشمتركجماهيعرتتولاءانالاا!دعمهذاعنثولليامسمؤولةتكونانبديناو

المحذيالثوريالقوميالض!!ذلل!.دولهبايةمرتبط"غيرمنالمة

(21)جوأب،للهاتبعيةايةعنبميداينمشط!نهؤشاطهفىالعر-ةالمولتسأللا

لل!اهيرواخمرااولاالولاءانهوللجوابالعقائديالاساسان.ذللكالمقاومةدعماقتضىاذا"نهابالرغمينشطبل

لانتصارلازمةضرورةالقوميالت!نظيم2كيامباننقتنعوعندما.العربية(91)وآ

لماماللعربيةالهولرضبتسواءالقوميالتنظيماقامهفيجب،امتنا

الوفاءيريدونعندمااحدايشأذنونلاحقاالثوريينان.ترضتحوير!مصئ،عنفلسطينشعبءسؤولليةبينتنماوضهناكهل

هذاومع.الاقليميمةيستأذنونلاوالقومون.الثوريلأبمسؤوليأز!م؟فلسطينتحبريرعنالتقدميةالقومببةالقوىءسؤو)فيوبين

يحتمالمعركهحالفاءمعمعارل!ايةتجنبضرورةعلى(القوميالوعيفان911)!وار

ظرو!بهاتسمحاله!الحدودفيالاتتحررالاالقوميلآالقوىءلىكاناذاايضاصلا!ولأ.فلسطينتتحرداناًلىابداًتناقضلا

فيولضسااحركةصيغةفي/يؤثرهذاان.المعركةاجلمنا)ننحاللفكجز?منولمصءطينتحويرعنمسهؤولفلس!طينشعبانهوالمقصود

باقامةالآنقسمجلاا!بركةاجلمنالتحالفو!و!.اتحركضرورةاللخلاهـءولكن.ةلمطينزحويرعنا)شضميئال!وهيةالقوىوومؤولية

فيلفسهعنللدفاعويغهطرالاقليمي!ةلانقضاضيرتعرصقوجم!تنظيمال!ميةالقوىدون-وحدهفلسهطينشعبانالمقصودكاناذا!قوم

حلككتافلبشويالاهـقرئ!و!كرلهذلكنهاكاملائمهمحوتما""ل!ى..جانبيةءعالمعركةهـىاحقا!اءبوحدهلالهفلسطينتحريرعنمسؤول-التقدمية

...معركهعنا!صببكأللجماهيرعزلاهذافي.انوفهفهي،اللسطين

لكنهاوا!قوميالتنظيمررتلهاوندءونفهمهاكملم"الانصار"وكتائب.العربيةالجماهيررؤبلهلاماوهـو.اعزلهازمهيدااو،فلسطينتحرير

وبدعمالمعركةفيالانضصاراجلأمنا!جماهيرءتعبيءوهيةصكةبرهرو،وهـ"واً!عارالاولء!ومهالشع!اربيئالتفرقةبرمكنكيفاما

ا!ؤوىو!سحق،اوروهةأوالاسنمس!لأمدونوتحول،العربيالتحاللف!ةكونالقومبلآفالمنهمة،ذاتهاالمندماتتمثلهولخلالفضالثاني

-احلأفيؤطاقىتقاثم،اللقتالىءلىتحرضو،الانهزاميةوالهميلألأه!ا9و7كونكاييلأهنةلسطينولورا!عرببماد،اللعربيةللجماهيرمفتوحة

تثفاجماوبقدرتمتطيع"!بقددارهـ"ر؟كأ!وتهاصو!فيالمقاومةبرمفهومهاشعاريتحمققاوهكذا.هذامنيمئعلثبمءلا.فلسطيئعربمن

!عليابعي!ةلىاحة"الانصلمر"وامام.بشربمردع!الىالظربة7قوتهامقصورةفيمنظماتمجسدا)اللشه(ركاناًذااول.صلالىوبدونالثالي

دءصمالىذادهاا!عر!لأاكولط!لأواماههـم.الاقا-ميينيدعنوالترأ!-ءهـ-كرا،وفواء!7وادر/و!دةفالسطين؟منالعربعلى

لاعدادالامكانياقاالضلمشلظروو!ذهكلى.المنظمةالجمار!قومبمتأويرصلاًيامك(ندونتحولالاقببميةسمتهافان،وحركة

موقوكةظرو!ولكنها،ذاتهطالموكةصقلتهااتي/ا،ا!ثوريةال!ادرفلمم!طبئتتحررانال!ىتنماقضالاالبدايةمنذقلئاوقد3للشعار

نا"!لصارا))علىانيمنيوههـذا.الروانآثارازالهبرمرحلةلان.الخلاال!وجودمعصتىيقوم!التناقضهذاانفنماونضيف

نا!ش!نطمواالمرحالاهذهتئ!يان!لقومجم!اتن!فييلتح!اوج!!ومن.ا!صواعيقتف!مالا-مييزوالخلالى،ل!راعمولدالتناقض

.اللقالفيالاستموادامكانياتللمقاوءلأيؤمنواالا!لمبين،ارصراعوددمى،التحأللفانلرىقوميةئ!ر

الجماهيرألمهامدونتحولءربيمةدولةايةأنووولانبؤباالتصروبزحققانالىكوءيواجبلاالقو!القوىوبيمنالفلسطثية

قدبذاتهاهـ؟ككون،الصهيوفيالغروضدالمعركهفيمن،مااسهأعاالنيألارضمحون،نهذابعدلنرىفلسطينوت!نحررالمشوكالعدوعلى

ةبيالعرأهيوالجموموممو!عورام!لتحانمالفسلودااجللذىلمهرساكهس!تتعاملداء!لىنمةخر.لحررى

......1021سوال

(22)سهـوالالمقاومةوتدعمتؤيد-ثابتهووكما-كلهاالعرببكأالجماهيران

لهتدعوماتسميةعلى"العملما"كتابوفيهنازصر+لماذااسظيمهذاضرورةعلب!التركيزفلماذاالقوميللتنظيموجودبدرن

؟"الانصاركت!ائب"باسم؟المقاومةلانتصاركشرطالقومي

!3



وفي.المشتبررالعموذلكضدالمعركةانتهاءعلىو!توقفمرحلبممدته(؟؟)جواب

ولكنلوء!ا.الا!يلةصراعاتها-المتحاللفةالقوى"ؤجللفالتطءرحلة!كونماالممن!رلا/انانما.!اكولاهنالااصرارثمةليس

مصمددةقوىمنهاجعلتالتيبالتناقضاتمرتبطةصراعاتلانهاتهههالافبممرةاول"لا!اراقطئب"اسماختبرناوقه.الاءكانبقدردلالةذا

ردونالمششركعدوهم/المتحالفونويمقا!ل.واحدةؤوةتكونانمنبدلامةا!!زقوراي6791يونيواواخرفيالمعربياثبابالىرسالة

قيالنصربعدبينهمؤيماسيدورالذياللصراععنمنهماحديغفلانفيامتمينعرلاوابانا!مربيالسبابالى1دعوةمناثس!قاقاالالسموكان

اما-،اتماذيةللمرحلةيحضران"نهمكلفيحاول.كمةالمشترمعركتهميناار!أهيريئالوىرات!أل-عنعرفلماملائماوجدناهثم.مخنتها

نجمفيةاو،افش!ز!ةالمعركةغطاءتحتجديدةو!عوافعؤوىدكسبحرب"اهـو!زاللجماهيوخاضت!قد،قائمةقىالنظاميالحرب

ينوقفطلاوهكذا.موأقعهـمضفيةوقواءدهماءتصاصططريقعن،اللحالفاء،وعادتا!أزبم!الهجوماهـاميتقهقراللجيتركانبينسا"الانصار

الحهةاوالعنففيي!صبللاكاقوان،الجبهةحلفاءالخؤكبيناللمراع!صرة!للتعبيرطلأءو4امحروصرفاهفم.ال:صرالىمسيرتهفصاحبت

ناالمفروصناو.ا!ثدكالقموض!اثستركثقوتهماضعاؤطجةدرالىالااصرلالاني.نشاءكمااو.المعبركةانصاركتائبايضاوهي.المقاومة

.الجنهوىاتحالمفلقواانيناخراماكألكيكونالجوهريهوهذا.المعركةفيواشرأكهاالجماهيرلتنظيمالدعوةعلى

ه!هفيوصرورية،وعلمية،واقعيةوهي،الجبهةهيكاهذه.ىلليهالاصراريس!نحقلافشكلالاسماما،لهادعوفيما

يلسص،لىنهاقيغلمدوا!حدلىعندماطر!لحنمنىلهالتنظمميقاللي!وويحدبدو،للحدوحددا(؟3)لالمؤ

وجودالغاءالىندعولا،المقاومةساحةفيضاربةقوةذيثوري!وميللغزوالواجهة،ايضاوعلمبصة،واق!يةصيعةافضلالليست

فيتتجسدانالىالتقدميةللقوميةاالقوىندلعوبل،الاخرىالقوىكلووحدةهقافلة!هةفياثناومةمنظماتكلوحدةهوالصهيونبم

محمودةمنظماتبينمبعترةبقالهامنبدلا،الساحةتفتقدههنظموجوداناعتقداني؟وتساندهاالمقاومةلدءممربيلآجبهةفيالتقدميةالقوى

الىندعيولااًلمعركةدخولالىندعواننا.الاخرىماتالمنطقواممدوبين.اقوميللتن!مالمديلهوهذا

اللجبهةفان!ئشركعدوامامهعانوجدوعندما،!هااحدخراجا(3؟)ارطص

كلقحرج،فلسطيند!حررانالى.المشتركنضالناصيغةستكونالغزولمواجة،ايضلموعلمية،واعيةصفةافضلانن!م

لنضالقائدا!قومياالننظيموبقىاللعرببمالنضادساحةمنالقوىصوو!رةمقا!ة-جبهةفيالمقاومةمنضاتكلوحدةهوالصهـيوني

دولةيقيماناهـىوالرجعيةوالاقليميةالاءبريالليمةضدالجما!رليمميولكن.وتسانم!االمقاومة-دعمعربيةجنهةفيا)نقث!ةالقوى

ا!قو-التنظيمانترىوهكذا.والديموقراطيةالاثتراكيةالوحدةبديلأببسالقومبمالتنظيمان"كما.القوميالتشظيمعنا!بديلهوهذا

التيالحدودغنداًللقعمياكضالعنيتوقفلنو!نه،الجبهةينفيلا!نعزلةفييناضلالقوءكلىافننظيمقيوممحندمااذ.الجبهةعن

فلس!طينتحريراستراتيجيتهتتجاوزبلى،المرحلةحلفاءءندهايتوقف!واج!لمعيهةفيةناضلبل،اثستركعدوهلواجهالتبماللقوى

،وحدههـوفانصههناومن.اللوحدةدولةواقامةالتمصزئةللغاءاالى.المرحليةاغراضه

حتىالعربيةا!ثورةلاستمرارلوحيداالضمان،لللجبهةوليسالعثميةالقوانيننظركتحتاضغفانيالعلمالىتحتكمدمتوما

لمظيمة.لعاياتهالهعاونالع!ميةاللصيمغةهوجبهـكأفبمالنضالاًن.اللجب!يللتحاللف

لاالدو!ةس!ف!عه!القاهرةطالتمهماالتحاللفهذاان.مشتركعدوضد"اضلامختلة"قوى

لمحالم.ص4صص

طثطا

أأبىضهءصص

ء-كاكاكا-عص-كاكا---"ليل!؟.ء

،العدويحتدهااارضعلىالفدائيوالعملالشعبيةالمقاومةحربلزاولةميحرتطبيقيارشلدأنه

،والاساليتوطرائقه،أصوله:الفدائيللعملممتعوتقييمتاريخيةنظرةفيه.م-.. ألاسمسلاأهلوهاصصوير

الحاجةأمسىفيالحاضرالوقتفينحنص،وهذا.ادائهبعدوالظفروممارس!هاليهفيالدعوةالاجدى

اللاتينيةأميركافيالشعباعداءمختلفعلىوالانتفاضالثوريةالمقاومةحربخبررجلفالمؤلف.اليه

،بتجاربالانتفاعيودمنملاليدفاولفيخبراتهجميعيضعوهو،الاسبانيةالاهليةوالحرب

.التبا-سيعتريهالامتبسطةسهلةالترجمةانكما.السابقين

.ماعيومافدائيايكونكيللطهبالعاديوالمواطن،والتطبقللمناقشةالفدائي،مواطنكلكتابانه

الذخيرةمستبىدعاتونسفالمجنزرةالعرباتولغمالكمائنلنصبالسبلأفضليشرحنجدهلهذا

فصل4كلفييلبسوماذا،المقاومةورجلالفدائييعيشكيفوفيه.العدودووياتفرادلمنوالتخلص

الغير.معيسلكوكيف

001والتطبيقللاخذجاهزةثروةانه

..لق.02الثمنلاملايبنا!لمدارمعبالاشتراكالآدابداراالدئاشر


