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لاثككسبوهذا.مسلحةجماهيريةامهظماتشكلافيهذابعدللقتالا-أ-

قوةاللعربيةالارضفيتوجدالمعاصرالعربر!إكار!أفيمرةؤأ!ول.فببهسنةؤلم!طينميللعربيةاالارضمنجزءااللصها!قىاغفبانمنذ

عربية.دولةايةهويةلانحملصقاتلةإطري!قأهيصدةالوان":إفملشعاراللعربيالوطنفيرفع،8(91

ناحية.ءنهذاهـىالوحدةدولةبانأورولامنا!طسىعلى،"ق-!نتحرحرالى

تدفنانثيرة3قوىصاو!تاللذيالركامانهاراخرىنلحهةومنوالالتراني!جيةلبشريةواالمادإةالمتطبماتتومرانعاى-وحدها-الفادرة

كانستالتيالاسباب!!كراص!يه!للم.فلسطينتحريرقض!يةتحتهاماماللعاللمكيهاتضعدصيرة!ركةفياسرائيلدولةلتصفي!ةفيةالكل

خلهبمالناسىوفسي،6791سضة(يونيو)حزيرانفيالؤء،لىذرائعتقيمحتىاولاالهربيةالدولتتحررأنمنلابدوكان.الواكعالامر

وفرض،العدوانا.لارازأ)ةالمعركةوتجاوزت،ؤيهالمروروحقالعقبةباس!-معرفتافنبم،1891هزيمةكاقتوووكذا.فلسطينورةحرراوحدةا

صريحموقفالهاتحددانالىارضهاتستردالاالعربيةاأدولمحلىاللعشرخلالىاسطاعتالتبمالعربيالتحبررلقوىاولمحركا"لنكبةا"

وبرغم،المناورأتبرغم،شيءكلبرغموهكذا.فلسنتحرير"نالوهـناصراءمنكثيرءنالمحتلةاللجيوتنىتجلياانالتالليةا!سنوات

اء،:المعركةح!قةاماملوجهوجهاان!مهمألاطرافجميعوجد،اننما"رفرينا،صدةالوموعدكانلوكمايبدوكانتحرريةخطوةكلوءع.العربي

لاضككسبوهو.فكم!نفيمراًئ!يا!ماالا!الوجودواماالعربيالوجودا!تفاؤلوبلغ.للحريةلالىطريقهافيفلسطينمنالمغتصجمةا،رضوان

كثيدةقوىحاولثالتيالمغلوطةللمسيرةاللغاءهوحببثمنكسهب.فيمهتحريرالىالطريقهيالتيالوحدةتفاء"يلدراسةحدامرباببعض

.وكسبفلس!ط-نتحريرفضي!ةفوقفؤااليهاالعربيةبالجماهيرتدفعانلارضبالحيظةأاللعربيةادولابينديمازورومالتيزلمكانهافقيلملسطين

ىفاحداان،للمعرفةؤ(دحتمنب!هـدفعولو،ءرؤ:لمقدانناحهتءنسائداالشعارذاكوظل."الطوقالوحدةدولة"اسموهاولمةالمحت

فلسطين،تنحررانقبليئالحرللنفسهيزعمانلايستطيعالعربركيالوطنالجماهيروانتطرت.5891سنةوسورية"صربينحدةالوتحققتانالى

ىفالاسرلماقيلميالوجودجوارفيوالاشتراكبةالرخاءاحلاميحلماناواوا)طوقلفتكهبصثولياتهاحدةالورو!ةزوفيانءكانكلفيالعربية

فالسطين.وهـء.6191!نةالانفصالوقعانالىالانتظاروطال.لمحلسطينت!حرر

ا!حوريثعاد،اناساعلىذا!هافمصطجمنتحريرمعركةؤرضتوءخدمالأانهذاكلمنوثبت.انتظاربدونسريعاوقبل.مقاومةبدونسهـل!

مختلفش!،رالساحةفيورفع.فلسطهنبتحريرالوحدةءلملاقمةعنوامهيعهرا"لملأاكانفالمىطينتحريرفي5891وحدةعلىعقدال!يالامل

وليمىتا!ربينمااللوحدةالىا!طريقهوفلسلإنآحر!ان":يقولب،فحمىف!ءطينتحريرفيتفشللم!5891وحدةاناذ،معماوم!نسرعا

اصحاب-4وزاد."فل!م!طيننحبريرالىالطرإقهيالعربيةالوحدةاغ!أتورجتا6191سنةو!ذ.وجودهاعلىا!حفاظفيحتىفشلتبل

."استرأبجية"وهفأ-5الوحدةقضءةدفنءحاولةعلى،اللعالم!وفي،العربيطنالوفيالقوى

.ءطو"ةسرع،واقعيغبرقولو!والاولمههء4.وليةارواالصراعالظمنركاملمختمعافلىطينتحريروقضية

اصتلالمعركةبداتالتبمهـجالمعادإبئاللقوىفلانواقعيفيرانهاءاالعربيةالقوةمنالاكببربالقدرفاذا6791(ونيو)حزيرانجاءانالى

.الوحدةدولةغيمبةوة!8(91لصنةفلسطينفيالعربيةالارضمنجزءكأ-ندفاعاالليهاآقدموركانبينماسيناءصحراءفيءضراجع،وقاتل

غيبمةوفي5691سه:قيالادحمرائيليجودالوطمينمعركةردأتالتي1وهي-.دعشق

بدولىسةالاءتراففرضمعركةبداتالتيهـكماانهاثم.حدةالودواة.ملكانوكان

تكافلوفحتى.ايضاالو"دةدو!ةغيبةوفي6791سنةاسرائبلهـ-ان"ما؟ك!نير(يونيو)حز!رارهـزيمةتعصفانطبيعياوكان

الجماههرورؤض،6791ىهنة(يرونيو)يرانحزفيالعربيةا)دولىهزي!ةم!رراتفياًلثصكتثهروان،واتجاهاتافكادمنالعربيطنالوفيسائدا

به!ااراد"مااًلمعركةحولقد،القتالفيرهاواسه.رالا،زلمهةالعربيةشد،جدأ"اضطراباتشيعوان،ونظمقوىمنموجوداكانممماكثيروجود

حقيفقيءنث!عيئالا!عبرهدافان،نبزفلسطيرلتحرهصكةالىالصهايرضةالسمواد.صالك-حيمئد-يبطوكانالذيالمستق!لرؤيةعلىالمقدرةفي

اذىاالوقتفيوؤرضها،المعركةزاريمنروحدداختارالذيهوالعدوانرشرىاننه!تطيعاللهزي!ةمنسنوات؟نلاثإقاربوب!دما،الانانناغير

عجلتاسةقدالمعاديةالقوىنبااللقوليمكنهذاوءلى.وحددهاًختاره.!مهئاكان6791سصلمة(يرونيو)حزبران!كبمااماكانكلشانبوضوح

الوجودلتثبيت،6791وسنة5691وستة،1891سنة"عاركهااللذىالاصيلالطرفذلك،العربيةالامةان4فيمااسوأكانلقد

دة!الودولةغبةفي"بهاو*ءكنوؤطآ!قىحدودداخل"الاسبرائ!باكماا،وكرا?ها،وابنائها،ارة.هامندفعتقد،اعركةافيءم!لايكنلم

آصفيةألىالمودوقاللطريق!ىاللعربيةالوحدةان"نعرؤطإقيوىاؤلمك-لانيمةكعتمفتالل!زأ!ذأمقابرلفيانهغير.الافلي!ةا!وىلاخطاءف!دحاثمنا

لهـساتقدماوحدةادولةغيبقىوان،فلسطينوتحريرالاسرائيليالوجود.طهنؤلستحريرءنءنهمفرلاالذيعجزهاءناًلعرر+بئللدولالعاجلة

العدوانية.غاياتهالتحقيق"لملاءمةالظروفاكنر1.و9يوميفيالمعركةس،صقىاعربيةااللجماهيردخالتانالىهذاوادى

،مننعرفهاللذيالواقعمع،واتي.،قا،اتفاقااكترلنايبدوهداانؤبملتسهتمرثم،اولااللصمودلتمفرهر6791سنة(إونيو)حزبراًن
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ار*هـالاهـهـاؤءالوحدةماتزالىذللكومع،دعا"نهاومنالعربيةالوحدة!يات-ىاهي،عرببقىقوةايةاو،ا!ربرجةالقوىبانيوحيالذيازعما

هىومانتححققكيفلايعرفونالناساغلبانبل.قالت!حةءنالعربيةغيبتيوفيفلسطهيئتحريراجلمناللقائمةالمعبركةوت!خوضقيدااناختارت

إبئ.الطرهذامنقاسحطين؟حرير"وؤءعرؤواولو،اليهااطريقا""ءريرارا-اسعلىؤ:ل"ناءدلط"لاساتية"تمفيذاالوحدةلةدو

عنالامةيكتب!وناويت!حدثونالذيناولئكينكثيمانهذابةواهـىا)"وبية*دةالوول-تالورربيةالوحدةالىلطر!1اوووفلسمطين

يي-دوحدلمجا،اللخ..الو/حدةوعن،ا!عربيهالقيوميهوعن،العربية."لشطينتحريرالىاللطريق

*هـلمنعرفانعلانستطبزلاننا،وارالح4مهبرهرو،الذات!لمناجاةكاعاىولا،انفس!مءلىيصبروالماصر،.4لا!،"ضسرعقولىوهو

ب،لانصماءشعورهمطريقعنيكونانالاف!بهيست!د!نء،عرفواكيفنيئولوتحر!!سببللفياًلقائمالنضالالط3ادا"،-اولا:يتببواح!ىالظروف

صح؟!ةدلالةالمومبىبالانت!مل!ء!رالثو.ائ!،-قياحافنهماي،القومي،المم!-لهمالمعركةزطورالطانامالوصدةدولةنجببةءايفيسبحمققؤلمسطجن

ب-هـحدالىهنطلهاإء!احلا4واكأ،المشحدثلبهاايئتهبااءةوجودعلىامه--بركثهراقرل!طربمأ-*"نصههـم،وص!"،واكا*قدة،يلةطوبانها

وروةردد"طروحقولمن-"خلا-هذانعرؤءونحن.اوومقهلاًهداؤطتوؤرالقيا)وحدةدولةاقا"كأفاء،:حيويحيارامام-ا!يرونيته"ور

لوكما،تقريباالقو"كارعربيالادبملفي،العربيال"وميالادبفيوحتى.اخرىرمةهزواماالقةاللمواء،لمةاللارماالاتراقيج!ال!هقلهم

ا"نفيرمط"احدةرعربيكأامةمادمنان!لمبااللقول!وذلك.بدهي،ان3فل!!طينحر.إرسببلفيالمناضلينبعضكاناداما-ثاتيا-يتبيوا

وا!!ةعربلآامةد"-امااز:،او."واحدةسيال!جةلولةلناز*و!اللظسطيت.بة،م!لتدوافةحررةالارص!عالليقهموا،لاللقتءنس!كةو!

بالانتهـاءواللشعور.فلم!*طبنيرتحرفيجميعازهـاهما!"فهجب"ةلدوزقوماناًلىالقتالسيواصلونانهـمام"د!موؤهـاطي""الممم!ماة

هـصذابعدما"يجب"لماذاااما،واحدةعربيةاءقىاًننايبررالقومي.الببموقراطيةالاشترأكيةالوحدة

كانتوانصحيحةاج،باتاو.واف!يةغيراج،باتثملأاناو.جوابفلافحل-"ودعمبد"(طلفيالان!رورا!مركأكانتاذالانهذلك

نا"يجب"تقولا!تيالاجابةتلكمثل.قومبامبررةغيرذاتهاهي!-ة(اغسحص!آبفيبيةاعراا!ولادجنانعقدالذي"افيرطوم

!صدةالولولةلار،فدطينتحريرالىاط!،ق!الانهاالو*دةكومعالى-"وفوتالحلفهـذافاى"الهطوارا؟ناراقىارا"اجلمن6791

عسييلصرلتحقيقاللازهةاكطلبالفأاقوفيرءلىالقمادرةهى-وحد!ا-،"العدوانا؟نارازالة"مرحما4تنتهيوعندء،،بغايته-ا!فروضاحسن

4اننءر!اكنفهيالس!زولكن.يمءقولوهو.الصهونيةصد.ؤيفضاعراضهاست:-ف!قدالحلفيركون،نهايحهاتكونوجهايمحلى

ء،ماعشرينالفانتمملاالقت!الممارلم!طر!عن5عرفناكناان.صحيح-ب!!-احدلنلميقلوللم.فلسطقزحريرمعركة"فعلا"تبدأحيشد

،المدىوالىحمودالملفي،الوحدةقياميبررهذافان،اسراثيدضدءصن،كارهةاوراغبهـة،اًلعربلمةالمولكفتوقدالمعركة-شتمركيف

اسرائ!ب!ل،لهزيمةاللازملمسكري11التفو!اسبابا:ا!فرء،وبقدر؟.المناضلينقواًعدتصفيةحاولتاوحمودها،وصفت،وغلقتاًلمعركةرعمل

هذهوفي.هامهمهادتقدخلأونانبرهدالوحدةتنفضثم.اكثرلاعلىواقي!متافنراجع"العربيةالاقليمميةل!فطتاذاالاتستمريفنقول

باسراثيل،لاتيطالته،الدولالىبااشس!بةلازءةعيرالوحدةتكونالحاللةاؤ!ما.النصرحتىمرارالا!ةاًسبابللقتاللوفرعربيةلولةانقاضها

مناحاصابرديلابهاتحيطالتياللدولبينالمسكويةالوحدةوجموندل.حدةالولةدونواةاوالنواةحدظانودول4عندئذ

يمكنا(والعسكريالتفوقاللملازمةالمتطلناتلوفرلانهاالسياس.قىالوحدة"حرير!كون!ف-بعد-اهـر!ار!للم،اخرىناحيةومن

لازمة،لا!كونالعسكريةالوحدةحتىانفنقولىنزيدبل.زوفرهاانالم!ممىافعارذلككاناذاخاءمةالمربر-ةالو!دةالىطريقافلسطهن

مادياوبشريا.المتاحةامكانياتهااسننخدأماللعربيةاالدبرلبعضاحستلو.ديموقراطة"الى.هاة"طين!كالندولة4ا!اكهرفضغمنا"اتراتنجبة"

لا!والستكوناكلوفي.اسرائيلهزيمةعلىفالرةللكانتاصتتلواذهىما.؟.العوبرءبئانوصدةالىطريقاالاقل!يةالدولةتلكتكونكميف

،الور*كبر!!"صلاحيمة"من"وصوعافلم!.طين.تحريرالوحدةعلاقة،فمسطينالآلدو"نوافوانيمكنالتهااو،المتوافرةالجدودةالمعطيات

فوي،تقعواين،اللعلاقةتلكءض!نيةررونا(لذين،3قىالمعرقادة!عرفهمال3ان.تضوحدولمتحورتكثيرةعربيةللدولمتوافرةتكنو!م

.لالرالي!رارنطالتثكاواسترا؟مجيةانطوراتطبقاتتجسدانهـو"د!موقراطية"ةالمسماؤلن!طنودواةقىاللخاصالمميزاتمن

قلسطينلتحريرلازمة"ا!صربيةالوحدة"انلمعرفهقدكنااذااها.احوىعريبةدولةإكأافيمنهااكبرضكونلمفبهاالعربغبرالليهودنسبة

امة""تممممىا)تيالمجةالاجتمالظاهرةؤظكفياللعلميالبحثاطريقءن؟.الوحدةالىطرل!هالتكونجديداسبباهذايصلمحفهل

ف،ن،اللقوميةوالوحدةاللقوميالوجودببنالموصوعيةالعلاقةواكصشاف.عطاااللأجابة-!لآكانتولو-ياالطدالاروفياررةهذهان

تحرهـر!ركةفيغايةف!لمتزمه،،اموصوعنظلزومالارمةتكوناوحدظا؟اذنا)ووقيقةاين

مهمااحدا!نهانعغىولا،فلسطلينتحريررمعركةغبروفي،ؤلنسط-نوحبتوان؟فلسطينوتحبىبرالعربيةالوحدظبينعلاقةثمةهل

تتحررا!بعدصتىعنهاننراجعولا،.طينفلمهمصكةساحة-ءنبعيدا.إءنيرخج!الت!ارحلةالرهذهفيفبخسمدوكيف،تقعواين،ءصمونهاهوفما

فلسطن.؟ا!عربيالئضالبهاومرلتممماا

وليس،عقائديا"وقفافلسطينحريرواللوحدةمنموق!،جمونهناالحد،بثهذامايرطيقبقدرنجتهدالاسئلة!ذهعلىالاجابةفي

يا.نتهاراقظمو.دالمحمو
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السمىخم!مهلأعلى-باختصار-يقومالقائديالقو"بوالموقفبدفلاا-فا!الىلاينقي(ثمواحدةبدةداًثراالحواريكونترما

-:قكاهلة.المتحاورونيسفهلهاالضيالكلماتمضا!نفيخلافثه"يكونانمن

وشعوبجماعالقءنتاريخ!باتكونت4رنرسبرجماعةالاءكأان:اولا.يقولهاالتيبالكلم(تطرؤءكلي!نيه"،فرفانا!ولىافوةوتكون

ا)صراع،ذاكخلالومتفاءلمة،ومتصارعلأوءصالحوتراثالغةمختلفةكانتلا!روناللذينبرجنيدورفلسط!نب!حررايوحدةعلاؤةحولوالحوار

!-اككونررةحماناالىالمعاباةمنطويلةتاو!خيةامرحلةبعدانتهت!ملاؤ!!ةوكونانمناذنبدؤلا،فلم!-طينتحريرينكرو!ولاالوحدة

لاخلافوهدا.خمعتركةوءصالحمشترروتراث!مشركةلعةذاواحدا."!لسطنير"!حراو"ارمربيقىلو!رةبا"ء:!مكل!او!4بين

عناصرمنكعنصروالمشتركةاللخاءمهالارضحولالخلافاظ.عليهالىالعلافةهذهفيالت!دإددم9واللغموضمرجعاننعضقدونحن

الارضمنمشتركةبرقمعةالاخ!نصاصاننرىونحئ.القيوءك!االتكوينافدرعنخولونالمسهمانهـماواعربيةاحدةالوعنيتحدثونالذين

-ا؟مالصفحةءلىا!نفنهمةا-راغبون-إقولونف!يماسا!ناسكلانرأينالماهذاولولا.منهالاكعبر

هـ



هذافان،واءدةعرببةامةدمنأماأي،القوميالطورالتاديخيةالمعاناة--------------------------

ئرفدأللقمائ!فلتإصكاني!اتكعائعننعل"نعرفضحلعلنبم!حياابخنااد،نانعثرخلاتيلفل!مطينئكريروهعركهالعربيههالو!

اكتملتعندماوانهاواحدةعربيةلمةلتكونمعاتلمتحمان!بل"عوبوالت-5ا!صفحةعلىالمنهنرذه-

وحدة"فمةانعاىللهقضقابلغيرموضوعيادليلابذلككانتكوينا

يطرح!االتي.كلاتالمشكلبين،لانعردهاووونعرقهـالمحد"موضوع-ة

موميةمنت!كلات،المعهىبهذاوانها،ءضمونهاكانايا،العومبمدعناولمثلالاخرىال!ناصراؤةكالانذ)فى.يلا"ةالمميزالجوهرياللعنصرهو

في،قومممبمةودوى،قو!4باهكان!ياتالااللص!ححلهالجدانلايرمكنالامنصادقيابمالمصاووحدة.الالمان!ب!ةالنظريةعليهاتركزالت!اللفةوحدة

ا)خاصةهـكلالهيحلانيشاءمنيحاولقد.القوميالمص!برنطاقب!طتش!!التيالتقافةوحدةاو.الماركسيةالنظريةعلإها/ركزالتي

فى،يتمبينانيليثلنولكنه،يرصيببمايقنع.لم،ا)فاصرةبامكانيانهالنظريهعليهاتزكزالتيالارادةوحدةحتىاو،اعربيةاالكتابات

الاهكانيات?عالمتكافياللصحيحالحلان،اطويلااوالقصيرالمدى،وانتجتمع،لجملمعاتإتتوافرانممكئعناصرهذءكلللخا...الفرنسية

يفلتاناخمتارعهحهـ،هاخطور،اقومياالنقدممعاله-هقوميةالقتجاوزتانما.مهالملاالقبليةمعات!المجت"ألامة""ستوىاىالانروىبترية

صلول!اتشهكلايهفم!للمث!كلاتالموة.ولمجبةالوحدةمناللخماصبمصيرهعشىبالالس!ننقمرارالقوميالتكوينطورودخلتالقبل!الطورالمجتمء،ت

+.الواحداللقومي*رالمص!،وب!ذاالمثمشركةإلارضبتلك؟اختصاصهاتكوين،اكتملتثم،معينةارض

يرونيو()حزيرانفيالرةال!زيمةا(!ىالاقليميوناحتاجبيمماوهكذا؟.امةاصبعت

مادامتافنحررمعركةفيينتصرانلايستطيعاحداانليتعا!وا16791الضعب)الناسىمنواحدتكوإنالاءقيانهذاعاىيرتب:ثانيا

احداانلليعرفوامريرةتجاربالىأالقوميونيحتاجلا،محتلةفلسطيننتحدثثمءربيةامة(ننانقولعندمافنحن.ءروا(الوظن)والارض

صفوقاعدةفدمللاسمةممادمادامفلسلإن.لحريرمعركةفيينتصرلن(الامة)الكلعنبلمنفصلينشيئينعنحديرثنالايكوناللعربيالوطنعن

وقوى،ؤلموميةامكافيأتبصبىتضرراتطينفلسهوان،المربيالوطنالوطىنو(الناس)اللعربيلشعبق.(الوطن)الجزءيتضهناللذبم!

القومي.المصيراطاروالعربيحررالتمعركةنطاقفي،قوميةشعوبمنتحولتماالتي،العربيةالامةمعايكونان(الارض)العربي

التىالمثهكلاتبينالموضوعيةالوحدةهذهفان،اخيراوا:خامسالأث!معهسألانخصأرضآمناو،امةالىعلههاقيمالهيابالارضتختصلا

هـ-.ءالمتلأافئةا)صحيحةحلموللهاانمنتعنيهبماالقوءجميالواقعيطرحها4بواخنصا!مربيبالوطنالمربيالشعبافنحمعنمهاالاامةالىبرمحينه

اهـ-"رفيقوجمبةوقوىباءكانياتالاللتحققفابلةغيرا!وهيةالمقدرةاف"ندرك!،من.اللعربهكأالامةهواحداوااجت!اعياوجوداليكونا

كلوضءب!ونهايىن!ح!لكأداةاللعربيةالوحدةتفرض،القوميجرالمصمنا!رداولللابادة،بعضهاوكله،المربيالشعبيتعرضكأدما

المثكلاتكلحلسبيلفي،واستعما!ا،للقوميةاوالقوىني!اتالامكااوالاستبطانيللغزوبمضهاوكلهالعربيانوطنيتعرضوعندما،ارضه

الاقايميهنانلايعنيه!اأنأ.الواحدالعربيالمصيرحقيقو،اللعبربيةالارض؟ن(النى.مب)اناساللفصلمحا،لةايقىاتقومءندمااي،لاقظاعل

التيالمفكلاتمواجهةمينجاحابم!ت!حقيقعنتماطعاجزونودولهمء!كنالعربياللشعبابرخاءبعضينعهددخطربصددلانكون(الوطن)

نايلنثواينوانهمءؤؤ!االالا.بنجحونانهمتماماتعنيبلللهايتصدوناعرو!االوطنمنجزءايتهددخطربصددولم،بارضارضاعنهتعويضهم

النجاحلاطرادلازمةالوحدةان،الطويلاواقميراالمدىفي،ايتيهداالوجوديتهددخطربصددنكونبل،عليهالممصإوءقياوعنهالالتفناءامكن

عليه.الحفاظاو.ةذاالعربيااللقومي

الوحدق،لةدوغبب!بةفيتهحررلئفلىطينان،الانمننعرفوهكذاالفزوءنالعقائديالمووة!ضوابطا،لكأالقوميلناتقهموهكذا

دولهطلفيالاتحررهاعلى"حافظانتستطيعلنتحررتلوحتىوانها.لغلسلإنالصهيوني

لاسبابه.؟.فلسطينتحريرفي5891وحدةفشملتاذنكهف.الوحدةلث!هـ-بااشتراكفانتاريخيماينماركوالامةكانتلماانهثم:ثالثا

فشلت.قومتهوحدةتكنلمولكأهاقوههةاستجابةكانتلانها..مصبطةوانالثعبدونناحية"نتحول.تاريخيةشهاركة!طالوطنفبم

فيالرئاسةاقليمينبيناشتراكااكانت.قوميةوحدةالىتتحولانفيالوطنلانمعينةناريخببةمرحلأةايةمبم"فجزءفياووطض"فييتصرف!

ومماليا،،وافتصاديا،جماهيريامنفصلبنالأفلهمانورقي،الحكومةوفيأي!وناخرىناحبةمناءولو.اتعافبةاالاجيالبنتاريخيةشركة

ؤنصستانهاثم.داخ!المصيمحدةلوتجسميداتكنفاموعمممكرياؤ-ىاوعلب4ي!عيشىالذيالاؤلميمفي"قيصرف"ارالشعبمنجزء

وحدةتجسدولمالشجزئةفارتفست،الامتدادعنوزوقفتبالاقليمينمحلا!ة)عليهيلاءالاتمناغبراتويناوللغ!رعنهبالتنازلمن4جزء

منبدلا،اقي!نفياق!دول"الىانقلبتاوهكذا.خ،رجهااووصبعتألمخروانا)شحعبمنجزءايدونثا)ثةناحيةمنوتحول(جةخارج

ومضمو!ىط،العقائدياساسهافةقدتالنواةالوحدةدولة*ونان.(داخ!ةءلا!ة)ا!ببقيقىعنا!يمبئي

ففشملت.،القوميماناولهسا.قومي!اوهلزمةهامةنه،ئجقاعدةالىنصلهناو،ءن

للشعبمشتركةملكيةمملوكاقليمالعربيالوطنمنكجزءطص!فلسه

الش!بان:ثانيها.فلسطينلشعبخاصاملكاوليس3لهاللعرببم1

وءللاقتهاالوحدةمنا!عقائديالقوميالموقفعرفناقدنكونهة،الىف-ىاحقالايمملك،و!دهفلسطيننئ!باوليبابومن،كا"ائعربي

تعبسرالعقائديالقومبمقفالولان،لايكفيهذاأنغير.فلسطينبتحريرانثالثهما.فلسمطينحريةعلى،المساومةاو،التفربطلو،الىتنازل

ويض!طفوانايحددكهفنعرفانويبقى،اللواقعمواجهةفبمسلبيعكشىوليسكلهالعربيالث!عبءلىواق!ةفلسطينتحرإرسهلئولبة

اهـىالواقععلىوعيمنالقوميةتنحولكيفأي،الايجابيةحركتهااو،اهـ!داتالمعاوا،اقاتالانفكلان،رادعا.وحده-نؤا-ءشعب

والبىحدةفلسلإئتحريربينالعلاقةتقعينوا.الوافعلتغيبرحركةسواءكانت،واللتصريرحات،والمواقف،والقوانين،والدساتير،القرارات

."الحركة"تلكفيالوبيةالمىضقبلفياوالاناوالماضىفي،عربيةدولاواجنبيةدول"نصالرة

فيآخذةنعالجهاالنيالمشهـلةحقيقةانعناغائبايكونالاوارجو-إعربيةاالاءةعلىحجةلليستفهيقوميامشروعةغيوفالسطينحريةتمس

الاولى:المثمكليةاللقضيةاماملس:لمالانفنحن.لحوا)راخلالالوضوح.ؤلسهطين؟خريرفيحقهاعلىفيداولا

اص-،مؤحمنرل،فلسطبئتحريرامالوحدةالاخراللىاللطريقايهما!لمصادفةاواعتباطاتضكونلمتاريحيكضكوينالامةان:رابعا

الو!اجلمنالنضالعلاقة:اللقضيةلتلكالوضوعيةاللحقيلقةخلالبلغناقدكنافاذا.افضلحياةعنالناسبحثخلالمنتكونت
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!رفعاناو،الاسمتراتيجيخطهاخارجالىالتلأةيكيةإتالمناوراخلالمن.ف!طينآحريراجلمنبالنض،ل

الاسرا!جية.الفايةصسابءلى!كونؤ*نءكينمسايق!هولاىاهيتف.!ناـواقعالسفييرنضالممي!ةحركةاية،اكضالليةركةالحكاتولما

اجلمناءربيةااوحدةاهدؤءعننتراجعاو،نتمنازلانيجوزلاوهكذااة،كيكءواوألاترا.لىجية،وا!وى،يةوالفا،ا!طلق:"كطءناهسخوسىة

.فاسطهنتحريرر"*؟ر؟قيكانصولوامعركةايركأفيالهـلخيك!ارزصراالع:اصروأكلعيةاللها:انعدديهف-نئىديدتننه"ا.با-ياكرفبمافسهفرى

ر/اتر،ص!ةاواببطلملافةاؤ،!-ارج!ما3-ا:اإبممتقهموه!ا-:"تهافل!طبىير"حىر"عركةوموفعالةو"-لآلاسركةالخ!سمة

:يرةؤصوكجهلقىتلخيهء4ي.كنوجهءلى.الرحلةهذهفبمفل!طينلاهـ-ةبا.ذاتهالظوء!ماجودبالومحددؤ،والمنطلقءناما(1)

.زءرب-رمعرم"نعخوضواحدة?اء"لمةؤوةفيالقوءيةالل!وىمافنحلمبىاعرااوافعاو،ؤ!ما.الانطلملأقءرصا"فيالا!ةورواهع.موصوء!كواقع

إضأءبن"ركةالململيهالدخل"ئملنءردةاالاجزاءفيالوحدةوتفرضؤرر.طينزءجوإ*ءطصنوانمجزأةول،نواحدةاءةاننااوالا،كثبرةوقائع

تكسصبفإسطينان-ستطبعصشفلس.طنتحريرءعركةفيالنهائيالذصر.البدايرةؤ*ون!نا"ن،معتصجةولءنكأالعربيالامةءن

.الوحدةلدوللةت!مسبات-يال"ومياجىودالوحدةبوءحددةفهيالفايةمحناما)2(

ءهحيحة؟ءلاق!ةهيفولج!-كمعيرتةقؤما،كلهالمربيلوطنباكا"العربيا)ث-،باختصاسر

.الطميةالمعرؤ"?حةلاختبارءتكااض!ونامارسةادورياتي!"،الصم!ءونهب-كأ؟.نتولما./زولطاني!بءروهايض"قىو"الايبقىالوحدة

؟،امارسةاتبتؤماذاهـنبجمزءتنمهنألرعربي!ةقىدوكلوكانتاللعربيا)وطنةنجز،1تفتصب

غا"ةؤان،ال!وكلكطجودالووحدة"ءلايرتمقانكوذاهداوكان،الوطندلث

-5-تجزفهاللف*وا،ءاصبيهاءنالعسبيهالارضاسههـداًدتكوناللإورويالنضال

ؤامىطن.فببهابما،ء!ليهاواحد!عرببةلةدوواقامة

حزيرانء:ذ،الكلامعلىقادرأيير*فة"مالعربيا!جانبءلىا"لما"-نال:!ه،لمت!.:اكهدلىالوحدةاجلءنهضالاليكونوءـكذا

وان،ب!ة"رقى3("عرؤاسلبشحرير"ءركهبانال"ول"ئ7!91(رونيو).يروالننحرالوحدةهدفيبهئالفصلينصويكنه،ؤلسطهنتحريراجل

تعاء---لالارو،كاهااوروبيةاالاءةءلىتهعفا-ءط"ن،رنحرءسشوليةكاف-تولما.الولومىاصيرابو-دةةمصيمددةالقوىعناما(3)

ءنال!،ة-ةال!ه،درالنشراتاحدىقالثكما-"انواؤعا"موس"معا،ور-!ف-قاننلاد.*ا!صحيحالحلانتع!يا)قومكطالمكلءيروحدة

ل!مهـمة!.طلحريراصلمنالالنفا!امحالومن)):انهاثت*دةالواجلمنالمناضلةالةوىفا!،قولمميةوؤوى،قومةباءكانيانأ

انجازوانكل"اا)عربصةهـوبالمف"،!ةبلوحده!طين!الونالمتىءباذاالاأي.قو"يةقوىزتكااذاالار!ائي11لمصراءلىقاددةلكونلن

صصيا-ةالاير*ونانلا.إمكنالاسرائببا!ماالل!انوتصفيةا)ضحريرهدفقه!تاذاكذاكونل!ت!و!م!.الوحدة!دفطدابهاؤ!طءجسدةكانت

ا!":ريالية!*دا!مدطوبرولنعبة!ربؤكطكا،1ب-ةا)عراًاضهوبف،لكاتولوا!ليمبةقوىتكونانؤبلساداءأي،ف!هاا،قلبصةافنمجزئة

طاقماتتص"ب!ممالم"وانه".ب!ةلمراالارصامتداد!لىاًلص،-وليةولفةمتحلم

يبقىجرورهوتد!را،لىرائميا!ه!اراللعدوسحقؤ،نكلهااًلعريبةالجماهبوؤامى!نمهوكةفي41ناف!لمهئشاملةا!هوم-كةالقوىوحدةتكونوهكذا

قا-ط-ت!ا"ءريراطيةاوويرهوؤرامثمعبب"اأج!!ةالإ?قبق)قابلعيرصاما.فل!صيى:!كأو!وىقوءفيؤوىالىاوقوى!جؤئةت!يول!ها

ة.عىكا،*لصت!كليثةالم!اإف!ا!معح!واءلارتهنإكفون،افيورلا!فل!"ط!قوةمةهمطكةلمو!اصوع-صة11بالوحدةمحددةؤالبىآه--لآالاس!راعناما(1)

ليخ!انيمكنلااًر?إرالضحرمعركةءمىخولليةو!تهـعيا،!،جمطعرملبوناًتبجب-ةرارءنيتكورا!بهـمنؤللأالقوميلواؤ!احط؟رالضد!له!كلات

ال!ال!سطي!ن!ةالافلصهمةىحت.!ةاًاعرالجماهـءوقوةبفهوؤءهاا):صرالوص-دةكاقتو"ا.الةوميوالمهمبرالقوءىاواوعاب؟ن!لواح!ة

.م-اندةبر:،ةفينة-هات!!انالىبةالءرال-ماهيرتدءوالعربىاوطئااجراءلكلهلىالكاالخحرروه!الالافهومالث!ا"لةالهربة

اج!امنالنضالاور!نراتيجصهلط8للىالاوا(رحلةيعصكلا)ضحررفان
م،بالصروالالايتما)تصرانائنتفد"المإ.وساؤعؤالو"دن

.حء"ءو،ـو.ؤرر.طين"حريرعنلسثوللبتهاوؤاءال!رر-ةهيبرالحطاضحبراجرء3.:كلفيط3)ا9هاضامإننأمةالبنؤاقيجبقىوهيأتا!وحد

....زحرير--ر"هـعرتدصلطو!كدا.الوحدهعايقهءصالطمنولى4كصحا

ع!ربي،ء!ونوبر("زة،العربرءةلامةباون3يسضعاللذلميئولكن5-صالفوءيالالنفمنالاولىالاسترانب!-ةالرحلةنطاقيفيفطئ

ةالماف-حؤوقءندصءثاايقولوللمؤررمطبنيرحرء-لمئوليةو،جماول!،م!لسطءلطتحريرو؟نلقول11وي!ج.التءررءر"لمة:اللمرر-بئالوحدةاجل

ا!-!.انالوروآئارازال"فياو(تررةالمت)نفطفيفيعوجمبءا!نورر!طبئ""دخولطريقانهءلىنفهـهـ4اندشرطالوص!ةالىالطبريقهو

بسة:لعراالجماهببريهماإسيا&هؤالءناجابةواحدةكلهفاءديئل.العربيةالوحورةلةدوالى

4سكالوب!المسهؤوإجةاءستأ؟ؤلممىطينت!ريراجلمنيهوتونلمادااً!صرت3!اانهفتضماالا!عةراد-ءةو!رةؤ،ناخرىىاحيةومن

نا؟ينجسعدوكيف،فلطببئؤك!ا)ءربهةالاءةحقإنؤأ؟الهحقالاحراصاالاحشىاهـاحاتميبقوآهاالقتءعركةساءكأفيةال!وميالهـوى

ا!:مفورنداءهما5!دوواالذيناولئكماقماا"هذافيفراناءااغدبمنملتزهـاالهوءيالىخهص،لي!ونوهكذا.افيا"قى11،رببةاوحدةاتعتحققان

)دصوليراتبربقيالعرشعول!51رمهعالالالايرتحققاللذكطارخحهـيرحامءنالوحدة!ةدواالاءةوالمتحررةالاجزاءفيالتجزئةوالخاهالاؤلي!هـةصسحق

ءئالةماكلاالكادصةالجماهـجرلان:اؤالو.ريرالقحءعركةلمهيراللجمويضءاوو.الاجزاءبراؤىوزوحيدءريرمعاركبهاا!صولطاثما/لنواة

"!عيك5انهاءع.اةالحب؟ةلمكلاال!ادحةاللجماهيركانت!خسرهـ.الالتىزاممصدر!يسوالم!"،فبهلاث*لى-!ا-اكصرعاى"!وة

دفاءابيهاعربالجماووبه!هـايسمتعيمثولطو.الاث!!راكيةوحدةالواءلىالحيماة"و!ةءءصدرهول،يرا&ترعرأ!5ر!ماىولوال!النواةالوحدةبتحقبق

دؤاع!،القمنالوتستحقءزيزةالعربصكأا*راء!وا.بر.بئالعرالكراءةعنا-ىاالطهـيرقهيأوحدةابانالظوليصجوواومحلى.ال!ائدياللقوءي

المذاةمن"ط،رةلمهكأكرص*أة"ءنيازها.قرغةطءةوصا!اكأهاو.هـهاىاد-انواةاح!ةالوطريرقانهعلىنأ"04انبرشرط-فهسطبزلطتحرير

ا!رةال*ررهـ!بالحباةحنىالعربي!ةماهـ-رالج"و"د"ا!اصديريدولا.ءلةالل!طالوحدة

،احفقلاقيوروذلكا!يعرؤورلاقمربما،اةتاريرابره!ولوالمذلةمنءإ-ىول*ن،الةو"-ةا!ؤىاعاىقي!قةطفلاا!تيكءشاروا(5)

د"-هـاوحدةابروعدياتز*واانونلايريدوهما)ءررجةحدةالودو)ةفيالقومية!القيوى.وءايابر"م،واسالي!بهـم،ا،ءداءوقوى،المعاركظروفط

حز-ضانفي!هاكانووربلهاءلليستببةاعراالجما!بوان.التحرءولهـز!!4النكهجكي!ةالمواقعفيالط!يالاساوبصلمتزمبانهدافيإ:"ءطا

حتى-ىسننظ.ؤلانهاإظناحدكانفاذا،لاتنسصىءمنة6791(يونيو)صاقىنطفي-رةوالخطمء4الاهمباللغوهذا-ولكن.المعاديةالقوى

اليالعربيطنالوفيالا"ريعودانلمجردفلسه!ىبئرزحررانالىاووتاستررراجه-افرء.لأالمعاديرةللقوىتضركالاأي.الاسضراتيجيالالتزام
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"حاجزة"صميرةدولةان.فالسطينجانبيعلىواخوىءربيةلمةدوينفعلاامبىاءاانهـع!6791(يرونهو)حزيرانق!لءلمب"كانءأ

لكأكلدوس!تحهـكطالاردن!هرضقنيءلىمربعركيلومت1.....علىآؤومازاللوماان!ملبلبرور.العرببةالافليمهءقىفيباءووالغبماء.دا41صإص؟4

..اخرىعربمةدوالآيةاتدخلض!دعربيىقىهـ-صمنءتومانبل.كان53،سصه-قىنض!ءكل،اناعلعلىإضسفون

اسهقلالءلىاذن،توقفالسوب!يقنالحولاللهوىوازنان"كمال!بنقواهخريد9،وفى2بءهـالمعراةورر!ءاليمخططاتالمعرم"ءنءضغول

يكونفلسط!بنفيدولةعلىقفيت9،ا!وبر!الع،لمالىباكسبةفلسطين،و،،،سلاب.او!لمم!فهوكل.الخاء!ةاء"راطود/غه.قىال*ربالارضيي

تمامى،ي!نفقالاس"نقلالهذاا!.الثلاتالفارا!ملتقى!د3ص!و)سرا-لاجءنالاا?املدءوةا!ورررء!ماه-رالجاسء*ىابرقى.وؤعالاوهـهـا

نالذبهمو-هـهما-!-ودالا!ذلك،أيى،وديالا!"هه!ارطه!وحء!ات-زامابدوطارر،ؤوللهقىعند،!تلحباوادء"عؤ(ر!أ،اكترنهباءلا،1،وت

هؤلاءانادالهـ!ربوليسالاسنمؤلالهدافيءصلحةل!مستكونرواهـ-نجسه!اللصيهيالعر!ءةوالوحدة.رر،ة811الارضؤكمابحظها

."ىكبرعررجةدوولفيللاندهـاجصمحينتالمنا!عاةأمنب؟وؤونف-ى".وسالملالواقع"ان3ادااز"ندىومثذا.غهرهالاتءبءاء!ا

استراي!كأعنيره:رلانه،حديمثاإبدواللقديمالكلامهمراانالاانحىامهذاوكانال"ربيةلمووءرالجما)نرحصامءلىالنهسيعاقاعركةا

وهـن.اعاد-!ةاالقوىتكتهكتحكمتزالوء،ق!ير!أوصعت?،دإبئءهـندليلا.اقدم""إبةوسا!عالو))!راؤانص!ةالو!دؤطعاىالالارتم

نوؤمبر()!،نينثسفبى.،فوةابوضوحعنهايعبروناخرالىحينالءرر-كأ.رورةلوباؤا--طبن"حررر)!ن!،مباا،لا،ة!ااءصرانءلىامار!ءةا

موياندبمطالاوب!وؤا-ورء!راكأنتنرت5891وصحدةقي!امبعداًي58!اوة!وحا.اكةرالاءرةانالمءأدرقىال"وىجانب،الاخرارجانبءناءا

را:"ؤ-!وؤالثا!ع6لترلطالثاب-فئادمرىابهظور-:ةمقالااورباط..ءرر-بئدواةاية!ءدول-!سرنجبةا!9الامةءعدم!ركتها!ءوضقالي

المر-،ولات.ءعبرئمالفيةمعالوبةمالحض"اناقع!الاسراثيليالتفوقلم!-زوءخططا؟هاوص!تء:لمها!ءوننةالصالمعركةارمناصحووهدا

ارر!رولبينؤ-!ااءوازناصؤانواة!حال!-هـاصبح.الوحمويةةبيءراقى!واوة!ظكز*نلم7918سنةلباءيلصرف!!بيالعرالوطن

يتولاهىلرو،،-كأع!و!-،العريبقىوأيدوللاسرازجملالمجاورةا!ربيةهـ!ء!ة-*ء،،هـوليةالء"صطدمؤد.ؤلسطجنغيرولافد!طبنلاؤ،زمة

ه!جاذا،هتانظومانعىا.نهـموابربانطامأفيوتدخلالاسرائ!يليون-صول*.4ؤؤت5م!اطر*ن4ضبةا،.روااخرىاوؤائمةعربيةولدو

القراران.3طالاو!اشرقباخاص"ءوزروءهـدأ))تمفررمحلى،التعبهرالن-ل،الىال"راتمنقيإ،وددواةاةاءةؤءؤ-*تهدألاسنرا"-جيةخط!زها

(..8(91ء!ذاي)!تواتءض"ةذالخه.وصبهذاخ!ف،5االحييا.ا!غؤوؤ!ىلوؤظماودولطمنالارضياكءلىقائم!وءماطرالنبصرفط

اولكانونوفي."الخوؤطمنبدلاوال-ءلاموورار8الاسىالىادىقد3ةالمعرفيصلىالاصالطرؤ!ؤ،يا.بهبئاعراالاءكأالىاذنءوج"،يونيلصا

الىسياله"قى"بالرادوورس،لةفيلي!كطاشءولؤ(ل6691سنة(ديسمبر).ءلمترهةقوء-كأؤوىة3الغرفيؤواطوى.ر3ادارقيضهءكبماوهذا

دون)وروةبا،لوتحولان(..الوحدةرو:ذاي)5891ءحمذاسرائ!ل4تراقيجيىالىوء!حهـدةاهدافداتالهمهبونيةالتركةنتكاواذا

شء-اط-وؤك!."ءكأالعراللدولفياللقائمص!الوفي.لحدث-روكلهايالاسصتعه،ر.ربئاقيوةامعار"تالفجية"ضرازالالهتلكع:،صر"نؤلمن،كأخ،ص

)تلى:فكطبهادلىيحفسفياباىاوافال6791ل!نة(فيارايرر)إو!يراتامعثم،ثاني،رريرطازها!عثم،اولاالهاز!اهـ!لح،لفت.المتفوؤقى

ا!!!نب.كنلااأ"ربةا:طفقىاصرا!واضقفايكوران"!"ب".والالمنن!هما!ا)عاايالم"سضهمارفب،دةلانن!الصب!ا،اافريكءةرالام-رةالم!

."اكجزئةعلىافيائ!ا-فلالىا!از"*سباله،الوص!ةءول:!بماهـياهو.اءورءكأاص!ةالو!صدينغيرلمعدائيءوقفاللعالمي

ا)ممق!وىاى-?!فا3ةالمعررس-كأا"ما-امالىله"كأ1ؤثتوهكذاو!و.ا!ءريىةالاءقيمه!راتءلىء--!را!!لصىلكخ!ادقاءالىجزئة

لاقاءقىبقىالعربالارصمنءز.؟-!للغزوم!"ةة!ط-ئءزلطقدا*،دو-يئاالمء*،ل-!حالتقتو!ذا.الو--رةلا-قيومص!ىجزئةالت،ءرسالذي

ك!د!.،"رةالم!الهربرءةحدةالودورت!حولاروظ.ة*ة!،يهـوديها"دوبىا)عرالوطنعلىاإقىيهـوددو)ةلافامةالصهيوليةاجاالمص"عالال!ىة"مارب!

.ادبةالمعاةوىااص!ن!م!رابجي.ءكاالوحدةدونوتحولال!ه،"ونيقىا!افتحقق

،مالتحصةهـصا)قيفلىءطهننحريرسة3ءوررط--!قياريعسوهذاالىاف،ءك!اًاذيا7.!د!:قىبونومانكا"-ل؟!ريرعن!ك!قرانا

كاك!!دمأالوجدةاجل"نءهاالتلميردضودطان"تما!عربر-!ةاووهاهيرازحاجا!إءقير-تازمالىوبرىالوطنفيربر!كأالاسن،15لجالمهطح!اهـكأان

ءلىأهـ)ءلاءصةالمصةط?ء"قي!موبر،دا.برهقىاعرالاةوىاسهراتيجيدوزاإت-ولوالعربرجميافرباعنالصبياثصرقيرة?لاحطوقوؤويبتمري

/.ؤلم!ىطين؟إرو*حرصدةالوببىاعلملأفةاء!القو"ك!الموففصحةالتقر.لم،.ووا)ءرورؤ?لىباءهتهحاعةخفلقدو.ق!ةاتوبر--قىايهرحدةلوا

.اء.ةالحنأا*تابااؤى"الي!ارةالالةلل!ووةؤء"ء!،رلى!ء4ءدرفي

-6-فاء-!حرلى"مبةعربجة!قىوبقيؤبما!مشورلهملمضصءلىاطل!تانالى-

له؟دويحولل!ياؤما،*ء-حاللها!حلهـ-وه!اكاناداؤةد،"يدةالو!ةةالحا--!فولءة،!ا.البها،رةالالفت!كىنح!قيفة

.!،توبمس!لهالقيوميىةا)وووىوؤاءء!م،شيءكل،وفصل،ا،لاري!هويو(يرانصز)هـزيم"بر*دتحلهقتاضيا1!مبالمكضهنءقكانت

ؤوةفيتطنحماندونالارصءلىقوةايعةاتحالماالوؤ-،ءارادتة)ووخلمء-ةاوووبرافيال!ارر"ءنمنارانكلبرءجةالعرللقض"ءقىا?ولحان67!ا

.او-!ةاركأدوواقا"ةطينفالم!صلخحريرءناضاةاصهيوذىاا)غزوءلملا!كأوثائقىمن3"،ةوهءما،وعرف.ا*ر!محيهبئامن

علىتقو!وميةللقكأق-ض!ةهالاةليو.العربي!ةاًلاقلبمية:.ث،ؤ-أإ-!السو"طكأاب"فيد!ستو.لار?وهثسء،ائمأرالو!!هءق.خدصلوبرلم

"ممىفلب!اتهقا!م(مجنمء)اجتماعجمطبنت!صببماقل!بمكلا!اساس3791ررء-!!ة!رز!،فيزتسظب3ء-ن!هلملأ56ءرو!ة"ا!وركأاالى

فلالا!)اكأراوطرفينذاتءللأفةالا!ةلالىنوول.بم!هجرهء-ءتور-،راسمو!و،(لمبكاور!دءمح!د"4للفل((31-رالله"لا!وان

روفةلتهب!اواتمايبت!أورالاؤلمهلمجةد،رةةا!(اور-راءئاهـاتباء-صعءارةنابال3و.بكطالعر!طالوفيال!-وف-ةعه!للأءلاح!

كلفيالاقلإمبنتجوعاللعرجمططنالوبتجزئةالاءكرافللفيلمعاىةائرهةهـوا)،(لمترة،-و.يةالصالحرهـقىؤ،دةاور-دالىء!ه-،كما!إوزقبر

ىفجميعالهء8!م،عربرءقىلةدوالىينت.ونلاالذ،صصخى،مكان:ا:134وقيولط.ؤ،إ--تللغدجانجؤو3تورا!داكهمماويالممتهثرؤ

وتت!ص!صد.اللةوءجةلوحدته"ضادرووفففيالعربيالشعب"واجههالمقيدس-ةالارضاجلمنللمكةاحاللجدبةالاى?،بص(للاصةان"

!لآءمر؟ومن،!ةاعراالمشكلاتمنالافمالبهيا،وقففيءهـيةالاق!دهءادتلو9.اخطق!ةاءمم!ءقل!فيولأيي-رهالا!ء*رأ؟-جىءوق!"!اوو-و

لا!كةدؤلمطةهـلايرقيمف"!الاؤليهءقىلاى،خاص!جه،فط!عطينآحريرمحربرهءؤوة!-،رلقا!تءصر!ء!ءوص!ة--كأءراقىدوالىؤلسط،ص

ء-نولكن6791به-لىاصضلتالتيالاجزاءءندكاعااونطفلم!عن.المسدالىواللطرإقالمم!ويسقنالفيفحك!ارتستطجعمسلحة

اقليصي.موقفله.!نظومفازهما،يةيهـود)ةدو:تتاصاو،اههمتطةفلىطهنظلتاذااءا

!اشهة.الاووميةانالانونقولادائ!قملذاوقدبب-ناو*دةاتمت)وحضىالكبرىادواقىاهـذهاننضاءسمببلفيءقبة
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-7-هـنهنالإ،ن،المأضيةالستينفيالهـللإتجربةنحتكمولسنا

.(ؤررطينتحريرثكلةالصحيحالحلهو،اذن،ا"و!االحلوذللك.للنصرب،يكونقدالاقليميةالقياداتتغييرانيتوهمون

.اذإحررةفلسطينفيالافامةلمشكلمةالحلهذافيموضعسإاكفهإل.لكن"هما"ذاتسإفيرإ"ن4الالمحدإمإورللان.الاقليميةاوهاممن

اررماة!رر!ظينصميغةللطرقدمونالت!!ه!اث-!ةاذ!نالاقليمصءتققد،مثلافلسطيئتحريرءههـهـةمفكما.ظدص!انوا-ا

..؟اللعاليالعامالرأي-يقولونفيما-يرضيحلا،"ديموقرا!ة"الا!.-قي)الدولاستةلالان.ا!قتال"برداتحنى(الفلسطينيمةغبر)

ا)رين!"أتمييزننسىانبمجرداذ.وصريحواضحالفوميحل!اانؤهـهـ-ن"حريرأجلمنتلالالحا!زايمنيجردهـ،ومصيراذانا

تإقبللافالكومية.اللصحيإحاللحلىا"اللقومية!)لناذ!دمواعضإصريالا،-لميسإءالدولحدإ!دخارجنقعقلسطينانهوبسيطلسبب

الاقليإميقىقإلسطينش.المربيةالامةعنلفطنالاقدإهكبماالاستقلاليهترفونالدينوومإامانةالاقليسإدإانرو.ومصيراذالااررتقلة

يواجه"دإويلة"قهبم.فيهـ-االاقإامةروهـةحلفيالانمنلمةفاشمثإوليةيلقونثمارضهممنضاعمالال!ممتردادمخرجعنويبحثونبهذا

جسمالجريمة:حولاللجناةمن"لميونهنعليهمالجنىمن"لميوز!انؤيهاخطراتمثلاسرائيلانق!بلواذا.قلسظبتنسعباعلىقكعطينتحرير

والاموال،زلىعتوقدالمتروهـقىوالارض،-زرنتوقدالمهجورةالدارتؤمنكيفتكو!-الافليميةرمنطق-اةلمهأافانالمربيةالهـولعلى

كانماتذكروالالهميقالثم.الاخريناءوالاصسحتوقد(لمن!وبةفلسطينارضعلىبالمساواةولوممكنوهو.الخطرهذامنوجودهـا

...........هذاكل.ابكبرىا!مولمناكثراوواحدةحمايةبقبولولو،ذا!ا
تطصإصسحريهتعويدهالديمودراطض4،كان"ديمودراطيين"اوع

....القاإئلينهـنبامرالنفولرإفانممكنايكنللموادا،فلسلإنتحريرالىحاجةبدونممكن السلامارصإرسإمهما!السطينان

لا....0.1..00،.دصولكنأم،استطاعوااىارصهـ!ءندقاعالى!يقإنلوىالاقليميين

هليةاكنضإرلموولحرلهبالولمبدإهإلم!ححبرلهبرالاتقمبل.!يهقإقوءولمتهـ!مالم!مهضصيىفلسنط!ينتحرسرإةمعبركإ--دخولصإدالى-استطاعوالوو-ابذايصلوا

فلسطين.
نايريدوناللذينلكلمكانالوحإدإةدولإةوفي.فلص+ط"نءنإرحابة

العربي!ةللاا"4فاناخرىؤاحببةومن.ناحيلآمنهذا.آهنينيعشمواإ،ناحيةمنهذا

.الارضمنكثيرةاماهـنوفيالمحتلةفلسطينفياليهودمنابناءا1ادإلاتعميومصرارإاتاالممست!قلة"الاقليمية))فاناخرىناحيةومن

الاسرائيليةاللهويةلاخراول!مببيحملونانهم.الي!ودالعرباوبئكالامةمن4تغتصفهيءيىتقومللذيللجزءباءرببب!ةلولةكلاشئثار

ادىانتقلواقدلآخراولسببوع!.اجنبيةاخرىهوياتاوفيالارضحقهمنف!اا!ربيا)شعب-رءلمن،:كثاني،و.اللعربيمة

عرب!ولاءكل.اضىاطهـنالىالهرب!الارضعادروااوفين-وايجابياسلبيا-تحولوبهذا.فيهنحبسهفهيخارجهالعربية

نافيفوميحق!ؤلاءولكل.ادينيةاءمتفداتهمءنالنظربصر!واقاهـقىفاسطينلتحبريرموحدةقوةفيالعريةالجياهيرال!حامندو

غسإفياوفلسطنفيالعربىوطن!معلىامتهمرحاب!طيرقيمواولإدإا.!فإورطيضإاللصهيونيالغزوألاتخدملاوبرهذا.الوحدةدولة

الاشتراكيإةالوحدهإدولةتكو!انفيحقهإؤلاءولكل.فلسطينويسهخراحديكلررقهملافلسطينتحريرءنالالمحليميوني!تحثعندءأ

وتوفرلإالتعصبشإ!تحميهـملإتيااللقوميةدولتهملإديموقراطي!ةاعنمإصيرهاا!الا!لإميةلانحقعلىللموالعلم.كلهالعاللممنهم

ولائهمعنايعمرولانمطال!ونهؤلاء.وكلالاحتماعيالمقدمواسما!لامناً
......لمتإقلاصيرهادلسطينتنركلاعندمإإمضطقيهغيرتكونفلس!طين

ناوانيعرفوا،القوميةالمسئوليةمسإوىالىروعيهميرتفعواواًن..لا

سإواءلىهاالاقامةحإق)"موان،اللعربيةامتهإمارضهيقإطينازرإمولوفتضليل21شراكمن/ملتان!كانكلفبمالإ!ربياثإءبءلىان

عرسةاقطارمناليهاوافد!نكافوااو،قبلمنفب!،كا!وااتضيلضحيةراحواذ!ن21ابناف"-نالثهداءلالواحاحتراما

منمرإانايالىاو،اليصإايعودوااًنحقهـممنوان.اخبرىقدسهـلتالتجزئةانعلىونفقيندمنل"شإانناوا)حقيقة.الافليمي

فطالقوميةانهمبىاكربية.ار!ماغادليماقدكانوااناالعربيطنالولغل!نا!*هونيالغزدبانفونعتر!رفنفي!ب،جنفلسطغزو

!فولل!،!لسطنمغادرةىلىاا!هواالذينا!هرباخو"هممعلواءالتىالعرببةالافليهبئحمايةؤك!م!!لمئمايزالوماواتسعبداقد

القوميولاءومم!لكافكرايجسدمابقدإرالاالآخرعلىضإ،ملاحدالعربرسإالافيميقىانعلىا!ضفقينكإإواذا.التجزئةنلكتسإ!

فىانفس!مفوجدوا"ت،متورهواالذيرصنوحتى.ا!عربربلةلا،نهفيجب،ا!ستقلال!اعندفاعا!وبةاللصضسدصراعديكأهعمتبك

الصهافيةلساد!مطاعةالمرباخو!موي!نلون،لامتهمخيانةاءمواقعهـةمعرشخوضانهايعنيملاالاستقلال1هذابانونضرؤط،نعرفطان

الاختيار،فيحريةمنلهمكاإنء،معتإعادلاسيكونجزاءهمفأنورتول،العربيالوطنفيبقيتطالماانهعايرعإنيبل،فلسلإنتحرير

الغزوضداًلمربيا)صراع.فيرونهيخظءوفف"ن!!ميكوناماوعلىاللجمىد!-قىاكصورةاخرالىاللفظيةاًلمفالل!ةاولمنالطروبركل

ارضه!ممغإادرهإعاىيكرهوا"نالاحوالكلفيولكأهم.الصهيونياناي،!دإطينتحبريرهعركةلدخولاللقوميمةلقوىاالتحامدون

.حدةالولولةحمايةيفتقدواو)نللعربيةاتسقطاني!بوانها،فلسينتحريردونيحولداتهاسقلالها

العربىللوطنغزاهإوجاعوا،فهجبروهااوطانهمخانواالذيناما.فلىطينتتحررحتىالوحدةدولةلتقوم

حيثبام،لحقواانوء!!م.العربر!ةالارضفيلهممكانظلأ!لسطن.تحريرفبممؤكدةمصلحةفلهاالفلسطيئيةالاقليى"اما

لصنقدماناوأارخيانهثمنلهمندفعاءنءطال-نولسفا،كانواالاقثيميةولكن.فلسملإنللتحريراستطاعتماستقاتلانهافيشكولا

.اهـلوانعلىة"كاقان.فيهضنلاهذا.خارجهاوالاقلبدميةفيهاالاقليمية.سهخذلها

قوهيا.الم!ولالوحيدالسلميالحلهوذللكضضمنفلسطينتحركربهعركةالعربيةاكلدولعنالاستقلالشعار

علىدليلانقدمهانمما،الس.لامكعاةنفافانبضكرهلاحلوهوودس.تحربهـفلسطيئ*عركةعنالعربي!ةا)دولااسه*قلالحتما

القوءصبىالموقفمنأ"للص!حةاسلميةالحلولاالىالا!نداءسهـولةاللعرببةاللجماهيمعنالاسةللاليمنيلاذلكمعانهيقالانصحيحا

اهـللمىا!حلاف!لىادلولجر.حيحاللصالموقفلانهالعقائديا)دءوإهإمجردلان.وونتحرير3"ءعرفيالتخاءهادونيحولولا

ينكلاحدولا.قرنربع"ضذطرحهقدغانديتم،المهاانمنالصريح4مباللقيودالا!ليكسرالىدعوتهاي!نيالعربيهالجماهـج!والتحامالى

عربيايكنلمانهمعالانسانيلررلامخالمسإ،رءزاكانغانديانالمضنقلملالهاعنهـءويتناقضايمية9الااًللدولوجإودصمإميمدإامروهو

-:4691!نة!يوايو)تموز14فيغانديقال.قوميا!كضيكفاشلف!وتكتبكاووذاهـ،نان.عنهافلسطينواستقلالفلسطين

!لانجليزانكلترا!4تفنبرالذيالمعنىبداتللعربفلسطينان"يكونانجبناجحتكتبكوكل.ءكضوفةمغالطةعلىينطويلانه

يف-رضان،انساننغيووامر،بينلخطانه.للؤنسيينوفرنسا.مقامرةاومغامرةف!ووالاواستراتيجياعقائديامنضنطعا
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ا)زعهبماهصوءونيوان.المجاورةالعرببقىالاقطارا"اىالعربفلسطيناهلانيرمبنلااللببومطبنقلصيفييجريماان.اللعربعلى"ليهود

اء!-،لمنرا!عملالعربيةالاسرءذابحان":قالبيجنمناحمةمدإجر؟مةانها..للسلو!اخلاقيقانونايهنهسوغللهيوجد

:لوجوريونبئالصهيوفياالزعيموان."الص!كريةالاستراتيجيةاوفلسطينكلانسوديتخذلكيالافىاءاللعربيدشرانالأنسانية

لاجد،ىذاتهاحدفييةالعسكراللهزائمبانالدرستلمقنانءلمينا"معاملةعاىالاصرادهوالا"ملا)تصرفان.لهمكومي!اوطنامهاجزءا

نسننحرمالانهءاراتانوعلببنافعالاجراءيعقبها)صم"اورائهامن."فيهونشأواولدواءكانايفيعاد)ةمعاملهالليهود

وانه."اغفاللهيمكنلااللذيالسكانيللتوطنكاساسالعسكريةاللعربمعا!لةاليهودمعاملةعلىنصراللعربيسةالقوءية؟سمونحن

اصدرت6691-11-/17و8(91-11-11لوهـ-ءبينفيمايودة"وفيانالاالاخرىالاممعلىكوماكهاالعربوطنهمفيعادلة

!العربالنئسعببعودةقرارانخمرئمانيةالمتحدةللاهمالعامةاًلجمعيةاحلاوبوذا.السطميةضدالمتصبمنودالي!ابناءهـافتحمياملاما

الاممصوتتلوحتى:"ايباناباالصهيوننالرعيمفقالفلس!قالى.ا!لاماورسودالمشكلىقىتحل

."قرارهانقبلقلنوا!تالى121برنسبة؟لمتح!ةواننى،.جوهبرهافيءملامدعوة،اذن،اللقوميةد!وتضاانا

صخىدعلااقا،لمالمجطالنةاقخة"لاشملر"!بنمم!مافقدوعنبهد"ووجمثير(ا(لنكفضالمفرالهثصرياق!ا"ناللي!وداللصبتحر!عنقومحالمسسولوى

.....،-صدليهااللعربءودةءنقو"-،نومسئولو.فلس!طينارضفيعليهم

القواال!ينهمز"اقاك!صسبهميريدوناللذينالاورويينان.ا!اا!أءهمتومللم!فابم!ءنوتعوإة-!مامرببماوطنهـمعالرواالذين

اهلكوااللذينوهم.البكرفيوليشالموقدةالافرانفيبا!ودارضاءءنوبايىلىمسئويننجبروللكت-ا.اللعردءبئللامةالقومي

عهـ،دفاعافرنربعخلالحربينفيء،يوناخمصمينانفسهممنالنجئرجميعا،ض!الص!جونيالتعه.باوالي!ودضدالاوروبيالت!صب

تهـصبالتياحقادعوةانهذاكلمنونعامواحق-،.انهيع!قدلانحتى،او!لسطهنهـكا!مواًء،اًرةمنافيدو!ةلله-هيونيةنقيمبان

منافقه.دعونجعنهدفاعاالصراعحلبةهـنا!رولاهذايمدكاحدلا.اًلقلمحالةاصحراًء11منالخرابالربعفي

نختارانالعاللمعلبنا!دضاذا:قاطعةيفةصولنقلهاإبف-،ءاعلىاصرواوان،جنحناالسلمالىححسواؤان.ي!تطيعه

ي!تنللم!نسهنح-للىابحر1اللىلصحعه،ق،االصهاجولنةااالبحو!ليذهصأغمافى.فوةمنفسشطبمهءمالهمونعد،اوطان!الىا،عودةعلىاكرهناهم

.اررئولهو.العالم،دلالمسذول!ن؟الب!-رفيالقائهمشصارالىعودةاهي

..يختارون!االتيالطريقةعلىو!كن،علينأقيوقفلاهذاان

-8-الانسانيةباسم"الت*اقعن"نكفانوعلينا.العربيةالارضعنللجلاء

"ومجزرة،وحشبمصراعهبم،بلرياضيةمباراةليستالحربفان

،واخيراهـنا!لافا"بحثنفاقاالانسانيةيدصمنثمةكانواذا.بشريسه

!زالعاسؤالاوراءهتركفدا/د!ويثهذاان!نغاهـلا!ت.!ض!نابدايكونواللمواللعربالبشريةالمجازرعنالمسعئول

الاجتماء!ىبالمضموناًلخاضىالسزاًلهوذللك.اجطبةلمجون!اايىهوداغلبيىلأكانتالثانبةالاور،بيهالحرباواخرفي

لابحيثالاهميةباللغسؤالوهو.ف!طينبتحرير(لوحدةاعلاقهاقتصادىهارفىتشكطلنارير-كأاوكانت.الناريةسهجو!فيالالماى

نتحدثالذيالموضوع!اشعلىقاصرةاجطبةع!الاجاقيفكنفىواللصهبونيةالناريةفاتفقت.عليهمالابقاءمنرمكنهالاوعسكري

سنالعلاقةفهمفياحد/خطىءالاونرجو-هنانقولاناويكفي.ف!وعرض.ا"نجاءنتدحيلمعلىسويسرافيجرتمباشرةمفاوض!ة

اطارتدنافا!ومي!ة.كاشتبراكييئفضحدثاننا-قلناومانقولما.الانجليزيمويناللورددوئاسهلجنسةالىفاحالوه،الحلفاءعلىالامر

التيالوحدةسبيلفيلىلومرحلةوالشحرر.ووعاؤهاالاشتر(كبلآالتىالجديهالابادةمخاطرهنبالرغمات"علىالرأياستقوثم

تخوضالتيهيالقومي14والقوى.الاشتراكيةبناءاداةررور!ا!بما!،بخفضالمانجبامننرحيلمهـمانالا،منهمللتخلعىالنازبةكعد!ا

العربية.اجماهيرلكلاشتراكيةحياةفنحققوالوحدةاقىحويرءمادكالليهودتركجميعاوقردوا.ا!لمفاءانتصارويعويمتاعبهـهابعض

والتزمناء،فواًعنهتحدثناوري11ا!وء!ا!صيران:باخضارالحبرهـلآانايضىاونذكر.نذكرهاالتيبالوحثميةافىب!واللموت

اورءتراكي.قومبممصيرهو،عافيثوارعفيقلت"حتىمويناللوردهذااجلمنطاردتالعيهونية

اجلمنيقاتلون،دلمحبثاالموتخىيقاتلونلااناسالانذ!ك.لقاهـرةا

.)*(امضلجم!اةويعاطوت-ا،هذايعلمونمناولوالصهايرنة.ا!ربانهـا

41.وفقا
الدولةسميفعصمتالقاهرة

سنلقياننا-انجراسقالفالعربمنواحدكانفاذا

.الاردن-بدمالىالمحاميننقابةدارفيالقيتءحاصرة)3(الصهيونشصازعيماانالمئاففونفرنتلىكر،البحرفيالاسرائيليين

علىبر/طانيامعاتفقنطانناقاتاذامسرااذيعلا:"قالقدوايزمان

الزعيموان."الانتدابنهايةقل!العربمنخابةفلممطينتسليمنا

...اهـ،ألليهودتكونانيجبفلسطينان":الالجابوتنسكيالصهيوني

ومروع!الوطئيهالمكتبةا!ىل!وءباعرامعاللينسياسصةاتباعان.ا!صحراءافلهمالعرب

عنها"هـرإجياالعرباجلاءثمفلسطينفياليهوديالقوميالوطناركان

ارهربير!بماا!ص.رناصدىمعروفااصبحلانه،شرحهايطولىمملةسياسة.الزمنمع

هـنباتولذلك،اايهوداليهايسعىالتياللغاياتهيما!ايعرب

مدرسيةوادوأتومجلاتكتبتوزيعوكلاء"الىالجلاءضرورةوا!امهـماقعالوبالامرالعربمجابهةالضروري

من!،اطأنواانفلسطين:"قالإلؤراؤ*واسرأئبلننالص!ازعيما.وان"الصحراء

فىالي!ودوواجب،وطنبلاللت!.عبزعطىانفيجبشعببلاوطن

"تأردأر"ومنشورات"أبب"هـجلءصت-حاالعربفلسطبنسك!انعلىالخنا!يضي!قوا"انالمستقبل

،قال:س!بلانسكيالصوجونيالرء*م.وان"ءخهاالخروجالىيضطبروهم

نقلالممكصنمنوانها)لميهوديللشعبوطناتكونانيجبفلسطينان"
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