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كذ!ك؟الجى،ؤدبرمةدءوىاكنها-اغربيةاالاراببزيينريا*كأثا؟قومياادبانخاقكيف

.دقليىدوسعهمة!حلب!بانهميتهانفون،قديقةالدعوىيرونوالذينيرزحاللذيالملأانسصانياالرطءنيكففقومياأدبانخلقوكيف

الجاحظ!اواللقيسا"ريء؟اللعربياللفردتحة

أحمم!نف!ياوءفثبانهادبنانصفقحين.ذادولاهذالاالؤوقتبينب!ثانوضوحمنالسؤالينصفةكانتاذاأدربممالا

اضحلبلى-امنأساسءلىلاينهضانهدذلكن!كه!ؤ،قما،خلاسيالاحوال.طرصهمامنادهاأر!كبماالتي

أنصوهـ:لم:4اعربهاالامةت!يشهاللذكطالراهنالحضاريللواقعالفكري-ممهوربرما-ر،!عربيةكلإكأبلمعظمن!ايخنض!نالاولالفاالصؤ

عاؤ-الوير::?نبانالادبيرطالبونلذيرناعنزماء،أبتصأن!يءلىءظلقاتمنلاينطاقراينمافيالادبف!ذا.اليومالىمضىقرن!ذ

فصراوالهخنثمنجزءبدورهاهيائضيمقةاقعبةالوفهذه.المحلي"ما،سانية4ااواقليميةاوداؤجمةمنطلقاتهانبل،اللقوميالوء!ه!1

هامرحكفيالىربيةلللاء"ف"اريالحالواقعفهمءنالانخللاعاوالنظرهايتعاقبقدرالول!اًلىزرءكءةملالأتبانهرأيناحسمبنصنفهانيمكن!ا

واالشميزوفرانمي!امنبحالةتمرانها:امةليستالامةفهذه.الراهنةبتطلطتهااودتراثهاس!واء،للاءكأءىالجهشمعوراللاعنبائتعبيرالفن

دامؤما.ض!باعهابالاصحاوالهويةانعدامفلإكنا!فصاميكنئماداعرنجيمبررر-وليلمه!ربيليتكوؤءراسكوولاعربركماافاولىتلدينافليس-

الاقلإمية،هويته:هـويتينفردللكل!اناقلإميةدولالىمجزئينائعرب.عرببمهمبرته!رتحتىاو

وال"وية،هوينكلفيهيرميتنىواقعالافلي!يةالهوية.اللقوميةيتمهوهووالاقةصادإب"السبباس-ةافتروطبفضحيتعاقاي!ثانيوالسؤال

منهـصا.يتحققاويحققهاولاالليهايتطلع،ذلرىاوامنيةاللقوميةالمعاصرإ-نالعرب!-بئوالمجتمعبالفردتتحكمالتيوالفكريةوالاجتمالمجبة

ماضيض،اخذنااذامت!حضرةأمةفنحن:الحضارةموصوعفيالامركذ!كهـ-نبهماآخرجانتكادحتى،سحقاوتسحقهماتشويهافتشهوههما

"قتف.ياتانفسنا.علىقس!لاادامتخلفةامةونحن،الاعتباربرعينوتراثنا،نفسهالمرءخلالهالايتنحاللةفيويلقيهما،الثسيةالحبباةصعيد

..الحرإثةالصئاعيةالحضارةكتابر،تفيا!عرقياللصممعيدعلىنشاهدهكما،الفضيحةادبهووووذا

موضوعيامعادلالهايقدماناللفنمنلتطلبالحقائقهذهمثلان،الغاضبالجلكتاباتفيالاجتماعيالصعيدوءلى،الاءريكب+نالزنوج

يفجرها،الابداعمنطاقةعببرالوجدانوو!جالضميرتالقء!.الثوريينالادباءكتابات؟و

عاملكلىفلأبعلىأنتوريااًلعزمويرطهـرها،وزعاستناذلنامنالا!م1ال!!مجهوعةأي:،رةالحضثوابتالىيضطلعالاولارسمؤال

اسذياغرباوجهفيانسانببتمناتشهرهسللاحالىالت!خلفعواملمنحاجاتهحمسب،طويللا"!ا)شعوبمنشعبيتبناهاالتيوالاهداف

فيه.وحق!ناوجودناعليئينكر.وملكاف4

الىالصصهالمجبةإحضادةواالممزقةقوميىضامنالمقالهذافبمسأتخذالخارجبفبرا!شروطأي:ا)روء-ارةبمتحولات؟تهلمقا!تنانيالصمؤال

وضعخلالهـمامناحللامتهماريقمعطييق،عليناليعتريالغربيعتدما،وطراتثمانيةجهةمنالحدبرتواللمصر،جهةمنالاد.ضعمارفبرضهاللتيا

!ضلاظهارهـ،ولة"ع،بهاالنازلا!والضشو؟الحضاريامتنماءرضببنمووز-ء":تشخهمياتهاجوانببعضفخربتاللعربيةالاوكأءلى

وجودهعلىللمحافظةسعب4فياعربيااقعالوعليهايطلات!بمااالآفاق.الاخرىالجوانب!ي

.تتحمداهالتيالاخرىالوجودانواعومضاهاةابعارللهكههطىالع،لمعلىنف!م!هاالا"ةأطرح،اًلاولالسؤالفي

كما-القوميالواقعتحلإلمناساسعلىفي!ضللذياالادبانن!-"ا!عاللمفبطرح،اثانياالم!ؤالفياما.واحضياجاتوظلعات

احتجاجادبلهـو-بوفوارديئسيمون"المثقفون"روايقىفينشاهده.فيهللحياةوشروط،ابعارهحتهياتهلهكمعطىالامةعلى

تصميمعلىالأمممنأمةادباءاجماعفيوان.اقتراحادبماهوبقدرفعلكما،واللطو!التقريرهوالاولىالسؤالفيالادبدور؟ن

ذا.الادب!فيرهايخلقلمجلىلمساهمة،الحلوصورةبطلا"صورةء-ئاالسيطرةإىاالاوروبيةا!حضارةطموحجسسدص"نبفا؟ل!ستءوته

ترسيخالى،اء.يرالتقريرالمقدامالاقتراحدورالمساهمةهذهتتعدىهـرححينللينكوفبراسيكوستويفهءكيدوؤملكمااو.ا،!هـ"طرإبئ

.المدل!وسه"الفكريةوالمغا)طاتالمتخلفالمجتمعتسف!وريمةقيما!فحيةطرإبئعنيكونانما-روسم!يافيهنا-الانس!لمنبقىخلاصان

ويتجه،القوميتزتتناواقعمنينطلقن(1لادبظالاوانآنئقدالتحدسلهوالثانيالسؤالفيالادبردوانحينفي.والتطهـءر

عنابداهذاير*ونوان،معقالمنةمهمنعةموحدةلامةصورةباورةنحو.وغوركيمالروفعلكماوالتوجيه

.اعلانالىالادببقلبالتقريريةالغثاثةاوالخطابيةالركاكةطريقاو،والارتجالالموهبةعلىيعتمدمائعامايزالعندناالادبان
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ولبنأنسوريةعلى!رنساحصلتفقد.جزئيةصحةصعيحاللجوابتفر،تصرحولأتوحيوأشماداترموز.الفنهودائمااناللفنبل

الج!وبي!و!ريةا*راقاعلىبريطانياوحصلت.دولتينقجزاتهما.الداخلىءنطقهاعنالغضببهايخرجاندونالقارىءنفسفيالحتئ

احتلم!عتبل.وفلسطينوالاهدنالعراق:طقا!لمثلاثفقسهـمت!ملمالصراغلاتتحمللكنهاالهمسصرىترجعشفافةهشةءادةاللفنان

مصصردولتبمالىففصلتهالنيلوأدبم!منيالعرباللقسمبريطانيا.فتنكسر

.والسودانا!ونارلواضعبكللات!ىهذهالهخلصةمحاولتيفكيوانني

كانمقد،للمئلدشةلاتثبتالادارةلننسهيلالتقمحيمحجةانتمهـيدوهي،واعوصها،المشكلاتاخلىمنفكلةايضاحفيساهمتقد

كما-دولانشاءدونالاداربم!التقسيمعلىجمتصرانالاستعماربامكمانفيطرحوا.امتهـمأوضعالغنيهياعماللهميحاكواكيللفنانيينالسبل

اللهند.فيفعلاللشوكفيأنماطاقترحكونهامنسموهاتستمدعالجمةفنيةنماذج

لانثبتوالمسي!ء!المسصلممينبينالطائفيالتفريقمسألةاىكماؤيه.ن!سهافوجدتالاورةاس!فاتاللذيالحصارطوقل*سروالتف!ر

الامبراطوريةءنتمايز"اللجبللبنان"ن13فاذا،لاضاقشةايضااثركةالىوالمفكرينالادباءأدعواصور-رةاابداءةب!ذهوأنا

الكبير"لبنان"خلقتاكي1فرنسافان،صسيحيةبأكثرقيالل!مانيةكمامذهباتكوناندونانجاهاتصبحللايتهاوتنمياللفكرةهذهانماعفي

تف!3اندون"كبيرةاقلحه"جعلمهااضعافاالمسيحب4الاكثريةاضعفتتقدموانالخاء"قىاجماليقىااهااشكاالمضموناتهذهتصنعانأرجو

المسيحيىقى،الطائ!فتينتمازجانعنفهبلا-مس!يجييهامنوريالىللمج،هدةاعربيةاالفاذج:الاصيلةنماذجهااللعالىالادبعالماللى

فالامة:موروثتاريخبمتقل!!حسببينهماالتعاونيمنعللم،والمسلمة.واللطموح

الفنوحاتعصروفي.الديمانة"زدوجكأأءقى،الاساسفبمالعربية!*!ه

ايعراقوعربالسوريةالجزيرةوعربالجولانعربكان،لىالاورءف،ستهالمالىعاقدر.أصحكيبااوروخاوالبوالفحمطا!ةدفعت

اعلنحينالاء4وصدةفأكداخطابادقعمرذلكيفتوللم.مسيجينواند!ء-ت.عتراناسعالقرنءطلعءنذالتهنيوتقدمهاالصناعية

!بحب/،يسترقولاالجزيةلا!دفعاللعرببمبانالعظيمالفقهيالمبداا):ط!قخارجتامبراطوريالتصبح،الناششةالاوروبي!ةا)قيوميةاللمولى

منبخاوهالمالمالعردجمطالظريحاذهلاسبباول!ذأ،.مسلمااوكانإحدبداصرص4من،انبطحتالتبمالظاراتعلى*نساحة،الاوروبي

الديني.الصراععواهمهاالىآلممياموانيءمنسارالذيالابيضاللفالحا"ام،واللبادود

وفداللعربيالمغربالىنرىونحن،الت!ميلاتوللهذهومالناقد-التاريخذ)كقبلخىسوكانت.اللتاجرويتبعهالمبشريتقممه

!؟دولثلاثالىفجزاتهفرنساحكمتهالتانسوايىحثالخامالموأدعنالاولللبحثالجميةةالدوهبدأت

ا!رءطةرسمفيياثانوعاملاكانالدينيةالنكلرةافمراعاةواذن،خلالا&رجمطااشرقانحاءمعظمالاودوبيوناستعمروقد.الاسواقءن

اللعربمصالحكللىاحرصالاست!عماريةا!رولتكنولم،يةالسيالى..القصوىاسيلالىاللطوإلطريقهم

اورملاين.العربءصالحعلىمنهاأهـبجنفىو!سبر،العشريمنالقرنفيا!برببترولي!نشفانوقبل

الاس!اسهيالطائفيةالمصالحولاالنفوذمناطق.لكنلمفاذاللبحربأكملهااللجنوبيةاللشواطىءكانت،منهاللضخممخزونهممنتصفه

وج!ودنفترغنانلناد:قى،العربيطنالواشلاءبرموجبهفسمتالذي"!تدخلتفد-العربيةللامةالتاريخيالوطنوهي-المتوسط

المصاللحأساسعلىاقتهمتالنفودورإطقولكن.ص(دي"الاقتالمصالجاللبص-رولا!ميةلزايدتفلما.اقعةااوالمباشرةالاوروبيةالسبطرة

فصىرومحببتالتيهيالمصالحهذهاناذ.العكىوليسالا!"سادوة،وبعدوءيهـم.لزايدبعداء.حابهقمعضروداتتزايدتالعالمفيالعربي

الاولىاللعالميةاللحربقبل،وانكلترا،فرنسبينا)مصريةالانفادي!اتص51الغربفأضاف،ا)ـحرب!ا!ضصرااسوفيتياالاتيحادخروج

وبعد!ا.لالالات،جمما،ا)عرالوطنفياللع-*ريوالاحتكلالسياسيالانتداب

واعتبرتالعرببى،!اوطنالشجزيتيالنظرةهذهانبثقتاذناينمن.الاستيطاني

تجزألملمادا؟لتثب!بستهوسائلهمابركلوالص!يونيمةالاستصماريقفاساسافعلى:اورال!أفيالامما"عسطمنالل!ربكان.591معاهلحين

محتملخطرأيتفوقاخطارمنهماكلوحدةوفي،اللهـ:دولاناللصلوح--دةاالقوميةثولتهـمبن،ءتورانهمانجزوااصيفيناانحين

العربي؟االوطنوحداذا،وءصالحهاكربعاىور-صق،با)يةممزفةج!تةالعربيالوطنازطرح،الالث!تراكيلآالمستقلة

ا)!ديثةاودوباتكوينفييكمن-را/بفيسذللكعلىالجوابواهـ-ل،دءهاالبتوول2.ركاتاستزفتو،اءض(ئهابعضالصهاينة

ثانيا.،الماحقةواطماعهاالصهيوزيمةوفي.اولا،اًاحضاريوتفكير!ا..والفلاحينالعمال"بئلاخوائهمالميتاللحلموالنورجوازيرونالافطا!يون

دولالى"مايزت،الكيسةورضقىمنأوروبا!س!قيانفن!ر-ا)ءرب?دعالبايرلف!رفاناهـصران-عكماوالوالضميراصحابووقف

ؤبةا.ال!وميهءفهوماتهاخلالءناللبشرياجمعاالىتظر،ؤو"يمةعاصلا!قوونماضيايجرون،ثرا!:لماللعربيا!عظمياللهيكلبقايا)امام

اءربية؟االلقوءجمةالىاللغربنظرةهي((صلمفائهم"فيويفكرون،أبصلدهلايدركونحاضراويواجهـون،حطه

المربي؟ولوجوداللغرب!مهووماالس.وؤ-تالىونجظلعون،الطعناتأدسىط!و!الذيناللغربميينمن

الاجابةاننتذكوانعلبضا،االسؤالووذاخطورةز!بمل!ه!ولا،.بجهـلوف"لمصيركهـموترالعربعنالعألمتخلىلقد:بوجل

هذاكاسوال!العربمناللغربموقفم!ىيمفاتهات!.8فيت!حويعليه.يجهله

يفض!حالصحيمالجوابايجادانكما.اعربياالواقععلىالموقفو!ررات،اسبابالهاوجدوا،العرببهاابضلىالتياررواهيكل

فىالامةارادةعنبردإليالامةأرواءبثطالتيةاللفكرإالضلالاتوالمنفيفاتوالاماراتواللح!و"اتالدولمنالضخماللعددذللكماعدا

وحد"!ا.كاما،يومبمعديوماوتقسصوتت!كلم!اوطاناوطنهماليهاقسمالتي

الليونانبقيللحضارتينوريثةنفسهااخربيةاالحضارةتعتبر"حاواقىكلفشلولرى.فههاالكلاموكثرالوحدةالىالحاجةازدادت

سيطرتهافيوترى.القديمةالعصورفيسادتلاللت!نومانيةوالرف-صملماذا:المحالسصؤالي!نتصب-رجإقىاوكأتقدمي-وحدوية

الحضارىا،وروبيالفكرفيوبةا)عرانكاراسهبابمنسببوهذا؟العردبطالوطن

قاومتوما:التيالاخرىللحضاراتوانهـارااللحضارتينهاتينلثوابتبعثاب!ثومساحاتهاالعرب!قىالدولحمودخططتانحدثكبف

الحضاريالاوروبىالفكبرف!اًللعروبةانكاراسبابمنسببوهذا؟بالذاتا!لصورةهذهءلى،ببما)عرللأوطن.يئالسيا!اللخراطةجاءهـت

بدااللذيا(عربيافناريخ"ت!حذ!"ان"ريداوروباان.الحد*ثالصتدعتةهمارالالىاطماعبأن،ي!التقلبالجوابثافياليس

ادقسةعادتأتاريحهذاصذففاداً.م(1625الالصلامبماللف!حمندوواان.الدوليةالنفوذمناطقبحسب،ا!ربيةالارغرتقسيم
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منا!دفئمانالتيالمغربدولةوالموحد/نللمرابطنوبقي-ضعمارإهسةالاسالانفاقياتكانتلماذالناتشرحابرفرضيةهذهان

اللجزائر.مسلميمنالن،زحينيرؤويمهجرا،ضبحانتأسيسها"ستويينءلىتجسري(يالظة)(ريموسان)(بيكو-سايكس)

اجزيرةافيزارإخيتقمسيممننماكاننسىالايجبوهنا-المتعددة.واللغاتاًلمدندول:الرو"أنيالفتحقبلالاولىصورتهاالى

والحمج!ازالهمنوببنج!ةمنالخليجوسواحلاللببمنبهنالمربيةوالنفوذالاقتصاديةالمصالءل!نحقبقالاستع!ارياستوىا:متكاما"ن

بال"-واحلالبريط،نيعمارالاستاحتفظوقد.اخرىجهةمنونجدال،لمنستيةالصودةتحقهقوءايته،الحضاريوالمستوى،اليسيلسي

.تطوربأي!امحيههانندوعاممهـائفني.فيهاالاسلاءية-العربية2الحضارةلاسقاطودللك،للمنطقة

إ---،ماعواصمكانتالحا!يةاللعواصمانيقالقد،بالطبعثالب!-"أصولمنابعادأمبالغىبرجمالكلامهذاهـل

الل!رب!ب!قىاكيلناتااسسحينالغبربوان،العربواياماللعثمانيين؟(!اله!

الص"ر.إخيىصةوعادا،،مالمسمكانالاقلص،للحالمصيراعيكانالاناقائمةاخري!نرطابقانالقارىءمنأرجو،ااتخرصاتنتجنبلكي

مراك!ثىوانعاصيةدغدادوانعاصمةدءثمهقانفييجادلفمناقم(..5)عامالعربياوطناخريطة:عاماللفيءناكثربرينهماتفصل

؟...عواصم..وا!قاهرة!!جان،المفاجأةدوو"ولمبدهشه،الانالعربيالوطنوخريرطة

امكاناالحاليالوطدفيانا،ضاننكرولا،ذلكلاننكرانهااعمهـحالودونالمجردةباللعينملموسالخريطتينبر-نالضطابقان

ىكلانوهبتار.لبخيةحقيقةاثباثءنلنالابدولكن..اصرىلعواء*!.واحدةللحظةاللفكر

طلبهاةالوحدةكاقتالعربمعللتعا"لتصدتالتيالاولىاًلاطرافالوجهودغيابانه؟الخريظنهنيرجمعالذياللعنصرماهو

لكن،اخرىهـعددةوأطرافالسوريةعيةمالج،ا!اشعياحسينا.العربي

التيإصورةادحسباًلمنطقةت!جزيءهوواحدردءلىحافظاللغرب.شما-!ماحضاريوجودللعربيكنللم(.مق..15)عامقفي

بالفصءواقفانكما."التارإخي!ةالرجعية"عليهواملتهاكشفناها.هياسيحض.،ريوجودايضاللعربليس،المعاعرةاللخربرطةوفي

انملة.قيدتتزصزحوام.تطورلمأليومالىقرننصفمنذالمتتالية.ارروصلمنبثه!ههء(اللقديمالعهد)خريرطةلندرس

-فق،العربيطنانوفيالتاري!ةحيةالرجا!صورةتمةءفارر،هـصالوجود:والاشوريوناللبابليونسكنالنهـرينبين-

اخرىبأضرارعادتاخرىفوائد-الحضاريةاللفائدةعدا-للاستعمار.الحديثةاللعراقدولةفأقيمت،القديم

اللعريبة.الامةعلى،اسوريا-اللبنانيالشاطىءءلىال!ببقيونانتشروقد-

خةعلاففيالامةلىؤذيءمافيهشج،الداخلياللفررفاما-1.الحديثةلبناندولةفأقيمت

.:بعاهةافنجزئةمراراةاي-الاخربالبعضأصزائها؟عضفأؤيمت،الآرا"جونسكنودمتمقوحمصوحماهحلبمدنفي-

ة!مرحشرواهـصرفي"ءلهونا3ع":السكانتوزيم-وءمنها-.الحديمةةاهـورالل!ولة

يرقطنهولا،كممايون2ر5علىامتدالمموداناىحينعلى،كممليورواحتلالداخلفيوالهموريونالكنعانيونسكنفلسطينفي-

!!طلساحلأيةدول.نقويباكاهاألعربيةعر!جمهرعشرمنهاهللأدلينسوىالعبرانيونءزاموف،ا!سواحلىالقدماء"الفل!ص"!ميون))الكري!تيون

رحرى،ءوبيلال!طولىوحودولا:والهندىوالاحمرالا!ض:النحارعاءممقىالقدسوجعلواوحيفاقيةبينما"هلمكتهموافامواالكنعانيعين

..........،م(ق).0.1سببمانالنببموفاةبعدالعبرانيةالمملكةانض!تثم،لهم

حربي.اووءةصمتاابهلملاسرو!ملكة،القدسوعاصهمتهايهـذامملكة:)ريندوالى

اروكان،فلإلمةدولعلىفتصر*،العربالمجتر!لأموالانمنها-الوا!حةهذهءلىالمزعوم!أاهـويبةألس!توقد.نابص

لاؤوازىرولماد!ا:تتكا?صرعرللتةبلاانمهلتكالهنيةدوفيقترءضهاالكثامهزبينماللفكه-هرةتفبذيم!كاجراءبلفوروعدبريطازيا!هاوحققتالتاويخءة

--......بة..-."بةلعروانكاهـا"

.إكبرىاالشركاتمنشركةأيمةميزانجةوالصحراءجهوباالنورة!ءراًءعندتتهطال"راءضةمماكةكانت-

الضلجزئةحدودضمنالقطربةالتنمبةعلىماينفقان"نها-نجبين.التاراووينهذينالحا).بئ"صرحدودتضعدىولا.غربااللييبةا

حائلاس!شكلاخرىجهةومن،جهة*نبالمطلوالردودالىلايرؤديالءلربوظل،در"،نوأم"صرءلمبينالعربيةالقبائلأقامت-

انتاجها.فائضفيتثابهاقطلراو!رينفي.لمله"الهبماالوص!ةرونا!نهه-،دة!رفلمحض"ديباشعاعالجنوبالىينتشرانوالاسلام

نفل،إثقيالةااصةاعاتابانشماء،حاليقي"تئم!ايةان":ها-،-لت!دوودان!لم!فأدحيمت:عامالفمناكثرلهدة،سواهالافبرجمية

اللخ..المةءردالقطرياص!يداعلىوخاسرا"ستحبلملاأمرا.الحااي!ء

قىالل!فالياناتصذهانمنور"كأاللخارجيالضررواما-بل!اء-ون!مهل:الرود"ءاًلا.--.بئاصولفياؤرضنايخنف-

الاقلأي!اتمنزحركأيارىقيازنهايختلس!كانهاوعددتركيبهافيوءلى.او!فرعونط(ءقيهـ!بعهدينكانواانهمعلىوإتفةون،آريرونام

:المجاورةالدولإوانءلىهناا)معيويجب،الحببرثةاليصبدولةا!ههتالاساسهذا

عربي.مليوننصفمناكثروطردتاسكندرونتركيااحتلت-اوو-ورةش!ذانءلىيدلطمما،اللبترولظهـورس:قا(دولةانشماء

عربي.!ليونربممناكنروطردتالاهوازاءيراناحتلت-.الحديثةبيقىاعراا)دولاتاءفيالالا!طكاىنحالمهاالمحطاتار!ف4

عررجم!."لميونربعءناكثبروطردتاريترياالحبشةاحظت-شىواطىءعلىان!اصواالفبجمقي!يئانباللذكرالجديرومن-

عربي.مليو!!وطردوا!الىالصهاينةهاجرسالنتىوءءندقيالاقراثمالفيتوضمواولكن!،كلاها3بأاكوسظ

..عرنجىماهونيوطردواالجؤائرالىالفرنسيونهاجر-مدينةمنقريبةايىوموووي.يهمعاصمةقرطاجةاوا-+وا،اللتونتي

اسصراًبجيةفيميناافضلعلىتركياحارتانذللك!ونتج.ا)حديثةا!دولةءا!ممة،-وؤ"ط

رهش،البوولمنعملياتخلواتياايرانانكما،المتولى!شبرقىالس!اكلعلىاقنصروا،برمد!م"نوالرومانالفه:جقيينان16ولي-

!طرحهيوها.47.91سهالاهوازاهتإلأتانءنذا،عربياللبترولعلى!أؤ-حبنعقبةاخرهاءلىقضى،لمدولااداخلافيال:رليرأفاوقد

ىؤالعراقحتىاوالعربياًلخلإجومصءراليوماللبحرينمصير.م0.7!ام

...القريباللغدا-واهـل11اس!عمرتارءزائرلةدوأسستحينةبرنساانالا

الصومالفبم-بريطافي،?بالتعاون-الحبئنهةطالبولهبست!لهىاوشكتافنياللغعمابجديةإجادواللبربردوللةبانتذه،أءوعجلت

أكبراقافبمايرانمطالبمنباقلالسودانجنوبوفيبلالعربي.الانقراض

511



العمىيمريةالىالهزيمةيلت!حوفيسصي!مدلكيوضح.ذاكولاهذايرونالاحمرا:ءراعلىلار/مرياالحبشةاحثراقالىبكلروءن.والحليج

ا"بقدر،الحالليةالعربيةاللقياداتتثب!بتعنهينتجلاشباسبمأنصرفىهوا)ذيالاحمهـبالذاتالمبحرايرلاتعنداسرائيلاختراقيتذكر

اللعالمشةالحرب":فىالعربياشرقافيالملقائمةالكيانات.ةجمبتمحنهينتجفلىطي!-نق!-جةمناصغراريترياقضبةان.!بببةبحبرةجوهره

المتحطررةالولاياتبطرلالوللغربكبرىرشوةوهده.اليوآالىالاولىكاناذا،وعاموضفلسطينقض!"مناكبرالصومالقضجمةلكنحجما

و)-ولا،أمربياالشرقفياليدطلقئةبانها؟تتههـ-رالنيالا"هركبكأعرب-كحلقاللصوما.والموصوعباللحجماقيو!بةايااللقضانحددا!لنا

الذيالنظريبالارهابالمنطقهيحكماللذكيالص!يونيالب!صلجماحالهجرات)البمنمنا!عرب!بةاللهجراتعلىتعتمدالعروبةكانتمذ

عام!،عشسرنفخلال:يفعلانيشطيعممااكثريدعييانلهيمسمح!ا"س-واطاقتاحا"هةباالكنابةشجعتبرإطان!بالكن(السا!قى

ببنايحدود!ثبرفتحركانمنالعربيةالثورة"اسراتيل"منهتهـ-صءريبةلغةواعتبرتهااصوءاليةااللهجةىعل"ال!ىواحلبة))

لمعيجعلهالحدوداتغهيرأز،بح!4.الاردن،للبنان،لعراقا،ا!اسهوواجضب،حعلىلحهشظاشجعت"لكليا"!فصلاهذابرمدو!بية!را

نااس!ر1اولؤد!لمفاومن..غيرهااواللغربحيهالضف!ةتحتلكاقةبأكملهاغرباويحشد.فعيهاوالاستيطان!"*لمانهاوطردأريضريا

لم"إتالثورأ"كلانسرفم،والا،ص،عيةاذاهـ،وجدهاتحديربر-ل.اريتر؟فياالصتيطانهاوتدعيماللحبنتصةاغصضابيي)ءأ/طاداته

؟"حدودها))تتجاورءلمىصراًعمظاهرهابعضفكطهيحزيرانمناللخاءسمعركةان

يحددهـ،كمااللأ.جمةلأء.هءنيخرجويجئواصداءربياانلومىنوا)خربواللحبشهقىاسرائ!لوجهةءنباؤعربينالاصمرالبحر

؟"يجريق!اذا.اسرائي!لوالغرب.اخرىجهة

امحرباوكل.بةدإخلقللم"المجتون"العربياهذامثلان!رووالمعاهـ-دالزراعةنطاقف!ه!والاسرائيليةالامريكيةفالمشروعات

:ايايدوليالعبرف))رء-رمون"طيهون"ءافاون))الانالموجوديناء-صباتعادوالىإلاحباشمنالمزيد!جلبهناك.شكاتفوالقواعد

.اللقائمةالكي!اناتحدودضمن،الغربيحددهاكملماللعبةاصولى.المسلىنا!صومالن

"ءخجالعربيةللدبلوماسية4الرسمب4ارلفانتفشرؤماوالاال-صوقضبضهابقضهاانتقلتالامريكيةحمصوؤ،عدةانويقال

مناراضىلاجزاءاسراؤ-لاحتلملالعنأسفرالاسرائيلياللصوانانعلى.ليبيامنطردتانب!ديااريتراراضي

عرب!بة؟دول"كللاث""بة
ارطصدنماحدوال-المدارسىديم!وعه4بيالواللغة

افاء))دولة((هو((فتج"ديبلوماشكأئقمدعهملمبمطبنعنقةولح!ا.الاسلامي

"اجهـودا"و"المسيحيمينو""اورلممين"هنسهكاناتضمفلسطين!ؤصىالاس!مرابليلانت!،طنقريباهلمها3بلأارقير!امنحتواخ!راً

؟"العرب"أينولكن-.لأالافريمقهةرةالقلداخلالىءتهاينطلقلهكقاعدةلخابراتواا)تجمارة

عناللقضبقي؟بالمم!وول.بئ"الكيان"منطقيئحكمحدايالىأرأرتميجب-الل!ربلطددالاست!طالياللغزو!ةراو-الزاويةهذهومن

لاخةا"ءالمنطقؤو"ءبئ"نية"تىاو،قو!طأؤقىايلديناانلوومسكلات،ابىءوينفيايرانءشروعاتالى،وبعمق،ننظران

وجد-ان-الؤو"كبماالمنظقىن:الفعلرد!دتختلفللماناللهـلمس.الامر"لمجيالثمالفيالبر.ر.

وجدتصليثصماكل!،اللعربي!ةالاراضيبت!حريرنطاللببانير"ضي:ونركيااير-هـانفي3رادالاأخوانناا?تعاونلالماذاادركيولا

رادةا!باكطقخلهذالكن.!كأل!(الذبماىنمنوكا!أداته،القوميالسلبمنهناكتعاني!انوالكرديةالعربيةفالاقليتان

اولا،!همفيماحدودهمتحديماللىالعربيدفعقوهيى،وعيا،قومبقىت!بعهااقىاقوميةواالحضاريةالتصلإ-ةفيواحدلمنهجونتعرضان

تعلهـملانهاولكن"اسرائي!ل."لانهالا"سرا!بلا"نحوي!ندفعونثمطوروس!فوحءللىكرديوجودانشاءن2ا.وتركياايرانمنكل

الارافيووححاجزكلنرفضبان!قضيا)قو!ه!اكطقاناي:ممرعنانكما،تركيطءنامربرباالاسكندوونلواءبعزلكفيلالشماللية

اسرائل!""-بثر!ااىنسواء.الاخرالبعضن4بهضهاالعربيةاللعبربل!ط!ءنايرانسيبعدوكردستانذافيوسجبالءلىذاتهالوجود

."حدود"-ي!اءلمعنواو-.يتلك!ووا

،برنادوتفولكلمكونتتفتالانقيمانيجب،ا!طلقهذاومنكر/كللابرمقدارالاقلإتتلكوجودعلىيؤكدالغربانقلتواذا

باقا"!قىيقضجماكان47!1عامالمتحدةالاءملهيئةفدمهاذيافادسوعالعربشطءنايرانسميبعدوكردستانذاغروسجبالعلىذاتهالوجود

هـزليجوزلااف4!اسا!على:والاردنولعببئاءغزةبينرويطربقاحدهو((اجنببةبضمانة"ءرفقا،هـالاقلية"الخاصضعالو"

الذسنوحدهمليسواالصهاينةانويبدو.بعضعنبعضهمالىرب."اسراثيل))قياآبعدفيالمنطقةالاتعماريطةالمر"كزاتأ،!

المضا.العربالكيانعيونبل،اررروعهذامنذعروالاعادةكمعوةالداخليةالاخطارمنالاءثلةهذهاوردللم،باللطبع

اسرائ!يل"تههدت))و،ا"ربمبةاالكياناتالغرلطافامفقدوهكذاانالكياناتلابقوان!(:ت!جا!هاالتقلبدبمماالعربيالتساهلءمنالنطر

دعتهاكامااجزاءصوافهامنتقرضانعلى،بعض،بمضهامنبحماينهابهط!يقوآحركةبكلمحسوساتأثراتتافىالاستعماراقامهاإ"كه!ااالهثنظ

اللصبةتستهرانعلى...الحمايرلآللهذهثمناكفائدة،ذللكالىالحاجةاختلالا)ىذل!نويرؤدي،حج!هاكانمهماال!كانمنمجموعة

القائمة.اللحدودضمنلحدائمالمصطقىالكفيرجحاكأ-لالاالداخلفيوالمجت!عالكصانلوازن

*،*..وىتكيتفيبحقهطايدعيوفقىيحركالذيالمتدخلالم!متعمر

..اوعرورةا!ةومي4الىاوموبنظرة!ذ!نواماالاء4جسدعنوالاطأللللانفمالامامقدمةدائماالدععوىوتكون

...ياللعربللوجوداللغربتنيمهووذ)كماستصمارهماوالهربمنالمزيدوطردعربيةاراضيغريبةدولةلاحتلال

مظاهرها.بعضفي،اللصهيونيةالشراهةتجلياتهيوهذهينكرفانهوبا)ء،هـه!عررهصةبقوميةيع:رؤطلاالذياللغربمنبد!م

؟ملبم(أ)5اءحيداللهعلى،باالعربالمنمرقفي،دللك!ننتجفماذا.اموبياالوجود

الرجعيةالمصورةا!غربينفصذعلىمضىقرننصفءناقلخلالينكرهااللذيا!ربمنلهروبتهـموظءاكثرالعربهل،ولكن-ب

وطرحتقوىوبرزتمصاهـسحنشاتالعربريالوطنفيا&ارو!قي؟عليهطم

رياحبهستعه.فطزائلاوهماأالغربخالههـ،تثبيتالىادتنظرياتورةالرمضؤ!ابالعريذهبحدايالى،حدةأقلوبعبالىة

فرراالكياناتئنا،قليميةالحدودوغدت.اللطالعةلأاللعربيقىالقومييتبينوهل؟الغربالمرسمهم!يناللذا)حضاريوالاهـ،رالسيا!ي!ة

بدونهااوالحدودهذهخارجالتفكيرانبحيث،منهللعربمناصلايستشرف-ونهممأبئوضحناتالكيماهذهظلفيمص.رهمالكبباناتاعرب

!ا"خيانة"او"وووم"لاالمرحلةهدهعرباناقولانأحضى؟المتخيلةاللوحدةدوله
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النوعية:القوة-إب:الاقليمص!ةالمتمخ!صيهبروز-ا

الىادى-التجزئةأي-اللحدودانفاءانكيفنرىوهكذاسلي"صمطنعاكي،نااسرائيلايغرباوجدكما:وبالضهط،تماما

اتمممه!الحدودعلىعكمتبدورهاالافليه-ةاراغهر،الاقلهيمميةنشوءا!-رباوجدكذلك،سرطانميانموايعيوبهفاداوهقوماتأساسله

!-ىيصبعارمنالنهرماءحمتىتصعفعلميةصواجرفها!تجطونطيلها.وتم!ووتترسحتت!صلبدودالحبهذهفاداالعرببةألاراضيبينالحدود

ى!تصبالنيالعربصشطمياهذللكعلىالملو:اخرفيويصبقطر.والننعاءلللحباةاولسا

اتىاالهاههذهلنجعلتكفللمتالمفاوض4منعاماثلافين:البصرةخليجالاقلههـءةناتالكيماعلىلياسرا،طغتكما:وباللضبط،وتماما

:النةجرة.!محراءهااترويال*و/تاهـىتذووجا،اليحرفيتضيعالمومببةالشخصيةع!ىالاؤ!بميةارتن!خصيةطغتكذلك،فمصلمبفها

اكو،تااموالقبض!التك!الارور!*يةواللذرةالكهرباءشركاتالى!ادتالعايىةا!حوبا،ب،مالاولىالعربيةالثورةج!بلكانواذا،فسلبمتها

ر-دلاا!لهخلقهاكماإءاللصحرا?"حراوبقيت،اللبحرمياهلهالتحلييشه-رحزإراًنجبلفىن،ني!ماهو!مااكثبرءهـبركبمابنهيمشعرالاولى

ا!فيىبمباماراتالعرب!كبماالعراقيصلاخضوجسراتصبجانمنالصونسىاوالمصرياوالاردنيانافي.عربيوووممااك!رافلييبانه

."؟اللتربه".عرببمهوممااثتر

ناهيا،اقوميمةاشخصيةاعلىا/لتجزئةنتائحاخطرانغيرواحداحديثابىيمذكربأنهذهفىرضيييمنكرمن3لاطالباانني

الاقتههـاديالتطورحبثنم!-.ن!ماثلدولالىؤسمالعربيالوطناتاقضاتا"رذكروتختمتصههللم،"،وبية9اقطاربهبئماوحدة-عن

سهنتدافعاناللدولهذهتلتطيعبحبث،والهباسيواللعهه!رياوعىواصادالاقتصمجالاتفي،المقترحةحدةالواقطاربين"الملموضوعية

ناخلفةا"ن!ابوسائل!تسهنط!بعولا،الاخرا!بعضوبعة"هاضدنفسهالنىالمصطلحاتبهذهيئإهكرااتحدىاهي."المصيرتقريرحر؟"و

ه!قدمة.لةدومن،خارجيرووانانفسهاءنتدفعاضىاالمكهـربةلملاكالاسعلى"الرجعيون"وروجها"التقدمبون"سكها

جانبى،واخرىعربهبئلولةكلبين"اكوعي"الامنللهـذالكن.العربيةالارضلجزيء

بم،"حدةالو))الىف!مى"عربيلةدوكلان!باءت،ر.ايضااخروتضكأمت"المص!مة"الاقلإهـءةخصبكأاينتهبرزتانحدثقكيف

كرسحت"دولىكلفان(ا!حكامحكام)وحكاء!حكا"ها،للحومصيضلاءم؟"الحقيقية"القو!بةالنئعخصبةح!تبحي!

!جو"!م،من-هانفسكالتحى:جميعهاايعربياتبراراتهاضدؤوتهااوا!قوءجةاثخصيهحساباعلىالاقظيميةالشخصببةنمتكيف

اللعلاقات"ناريخالهىينظرومن.تهاجمهمالانبعد،فيممولتستطيعإترون-؟ايحمقيقي5ىوالمزيفالطبيعيعلىءطناعالاصتغلبيف3

:انيجدالداخليةاللعربية-؟اسرائيلغرسوقضيةالكياناتغرسقضبلأبين/المشمابهـلة

الى2691سنةالمملكةرأسشمىءنذمواردهكرلصالهاشمياللعراقالسياله-بلآالحدود"مهىلأ"نت!كمرا!علإنا،للاجابة

.والا!دنسوريالأيوحداويضماويممشولبمكي5891سنةكل"قيوطهايروما!عدوضدركور-ةنض،لذامجتمعات!ن!اللحدودان:"فوائدها"و

وسوريا.فلسطينلضماءكان!ياتهكرسالاردننيعب1النضالانوهذان.ا!بيسهةضدمشمتركونضال،الخهـارجي

الألخ...والاردنلبنانلضمسوديايجع-لءما..اماتهواهتمتاريرخهويحددانالمجتمعذاكحيلمةطريقة

دوا-لآل3"نجحت"و"ا!عربي!ة"ا!جهودهذهكلفشلتولهد.بداخلهااجتمعواالفردثهخصيةزرلوربلمسيةالسالحدود

ساخناوباردصدامكلفانوباللطبم."اسهملالها"علىالمحافظةفيضدالمشصركفالنضال.العربياللصعيدءلىتماماحدث"أوهذا

إضعفوفبسهصاالافليميةالشهخصيةيقويقدعرببين!تهندوهنوهارالاؤلرقهقىشاريخعنإنجتلف،عربيقطر)كلتاريخاخلقالمسننعمر

افىقهؤهحطالحربترخلمنمزيدالىولىؤدفي،القو"ههالرابطةفىواادقطرأيفيالمئ!تركالنضالانكما.تغص!بلاتهفي،اللعربية

...المنطقةلرولالاق!ببمي!ةالسلاهة"لحماية"!كنلاهـءرالىعضصفا،لمجن!مافمشر!بالمصيراح!اسماابئئهنفوسى

إحقالهاوحدهافهى.اسراثيل،والمنطقةفيالوحيدضثناءالالمالمرببقيةخنوبي!نهم(النظري)المشتركبالمصيربالاحساسهقارنته

زودها.ولذللك،الاصطداماتمنخنوالأل!ناا!بارد"مارلسةفيالفربمحند-مصرعداما-انهاساس!عاىواردةهنا(اا:ظربما)وصفة.جمعينا

سروهذا-كلهااًلعبرسيةا!ولؤوةعنعالنمحبثمنتختلفبقوة-آني!سايتهددهخطرايمنآخرقطرلانقاذواحدعربيقطريخفللم

الاسرائه!بنمنيونالمصرعليهاصصلاةكبماااتقدمةاقىالالكترونيالاسلح!المصبرلنفيالص!ةهـذه،طبعااوردلمو.وبفعهاًناستطاعالمذاهذا

الصهاقي.يديبهبئوجودهامنهؤلاءفد!الروسءلىوعرصوها.الهمليالمشترك

واهنةكياناتخلقاللىاولاأدتالمنخلفالوطنهذافيؤا)تجزئمةحدودضمنالممفتركهالطريقةانهيالثانيةوالناحيلأ،ناحيلآهذه

وكذهـك،الخسهلمئرباقلأطما!هءجققانالاسرائيليالمووكأدي!--محبل!ورةفيهامادوراتدب،ا)ميمتىلتحصيل،واحدةسبسرة

ى،ناتخلقاهـصثالياادتاكطالخ..والامبريالليها):نرولشركاتكلبئىصانفبلد:ا"للقوجميةالدوللةغيابفيوذلكالاقاليميةاا)ثحصبة

الب!مه!حدانلاحداهايم!نلاودذللك،قوتهاحيثمن"خجانمصةيرؤهـ!،اللعالميةللتجارةجوي-دحريممرانهبحكمالع"لمءلىمنفتح

لدوللهجرىء-ساو!دا:الحروالاسننقناءالاؤ!ناعوبالرضىبلبالوروةبهالعلىمثلايخطر!امرةبمليونانررالانغتاحقبمةابنائهذهنفي

قاءتالن-يتدةحالوالعربيةاللسولةفهي.وسوريامصرببنحدةالولهلمويااوا،ولللأالعالياسدافيخلاصهيرىالذيالمصري!صعهىيا

والعهوداللأولب!لأاما،المواطن!ن)!ميعالحرالاس!نفتاءالىاسعلىاتجارةاءلمىوليصالآبارحفرءلىآمالهيعاقاللذيالسعوديةفي

الىكذلكواستمرت،للعبرببقى11البلادادخاءعلىعسفافرضتفقدالقوميمةالدو!ةاغيابحالفييتضحمالاحساسهذااناكرر-لميةالعل

...اليومان.اللج!عمصالحيخدمبمابيههاوتؤللفالاعتباراتهذهتراعيالتي

لتوح!!اووذاءثلال!ىعربيتان"ثواتان"ؤةوصلمتىاماش!خصهلأتحددانزقالرتحصيلووسائلالمجتمععنالدفاءوسائل

...اموللتناتسودالتياللقوىءولكأنوعلىيتوقفقهداإ،!تراضك!اللضىللثقافمةالاساسياىالعئمرا!هماوهدار..واهدافهالمج!ع

عليهموتملبىالافرادض!الرقحدداًلثقافةوهذ..المجتمعهـذاعنتنبثق

اسراثي!لى:اومصربينتخننارانا!كبانعاتعلى-!(ا!قو*بالتخلف)دامما،د-واءسواءومنقادينقيمادبن:مواقفهم

اللقوصي"التخ!"بعبارة4أعبمااىوبد!ه.اللجميمآفا!منيحد

اراضبهاونفسهاعلىالامةسيادةمنلتحدوجدتا!حدودانبيناعبرةولا.القوميةالم)شخصفيحسابعلىالاقليميةالشخصيةبروزهو

عهسالعصركهانواذا.مصيرهاءلى:وبكلهة-وامتصاد!،وقو"هاالتصىهيالهقةاهذهلانالتجزئةمنتستفيدطبقةهناكاننقوللان

مواهـنملايصئالخمسةدولتتمكنفلننقيلةوصنلعاتقوهيات.الكيانمصيرعلىتسيطر
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(فه،ةمحتقوءجة"واًففالا"وبيةالجهنوالب511،نوثورةالجزائرلذاكك.احديثاالمصرفيالحه،ة!ايرةمندولار"اهـونئةاحهم!"مااو4

الوطنهـ-ناورت!وةالاجزاءتحريربلؤجمطوابشائهاباموالهااهصرالارةىوخسائ-رال!زائممنازيدايخبىء،نانظاـ*ا!ذهمص-رفان

اقيفءجةبادؤمتؤدالثورة"صرانانكل.،ف*لالقولويمكن.العوبي..اض!ماتواالضكبمابئفيوالنازجبنالللاجئبنمنوالمزيد.احوالالو

قهلإلم.قرنزصففي(اًلعربيا:ض،لا.وبلغهالم!نمارفالىالعربيمة.الالفاإرهذهمن،العربيالقا"وسفيء"آخرالى

بأك!هصزيرانعلواننتائجمصر"ءملتانب!دولل!مارينةضاوما-لاسرائبفيلت،بالل!4اتنرقب.ودا!ذيا"!عماءهذابين

لم"لتحت،"هاجههاالكباندولىمنلي!وللةتنفردبأنلاسرائي!"سمحلالمحاالحضعارةني،عامىنالاوروبيصفةتحملههابرءلاوروببءنبمهاجرإن

ء-فوداً؟صلمهاعرإها!رصو،بأوروباالمصبيريوالأرتباطالديمقراطيالاثتراكيئإليموالهارصئاعية

لهايش!رهالمالتكطا-الطوعية!اًكفء:ة!ذهالاامريكنلملوووطليهتهايرلآدءلطواتقاليدهماوالمتجانسةب*ضالتها"صرانمت!صبتمثلما

لنإلرا.بعادوان،اساسهامنالافمتراءاتهذهتدحضانلوجب-احدوزنكء-ددكانان-العربعددنه.فمنرقربالذيوعددهاالمثقفة

.حصلالذبم!كلبهد،صرمناللكياناتموؤففيب!صنالوحبدةحةثالرهي"صركان!وان.المهلكال!ممباقهذافي

الاض،ليلمنست!ادانشرللعروبةالم:كراًلارءت!م،رياة*راانالمهمكأتهاضخامهبر-بالمنقدكلة"ا(لدولب4فيللدحولىالعربيةاليانات

وءلم!ى.مادياحاجزاائهلاساؤامثم،اشر!اكيما!اتعنءصرهزللي.الاؤةصاد/ةويةا!بشر

لاحداثا(رلم.عةهياللعربيمةال*ياناتبينوحدهاءصرانمنالرإمالمشرفىدولىنح!و"صريعطفانوالجغرافياالتاريخانحينوعلى

اوروثة،اوا(طجميعيةاالعقباتكلبرغماقتصلمدهااص!،عكفياالانونبالعرببةالشخصيةلاحياء"صرنحوإثرلاهذهشعوبيصفانكماالمربي

ي!ط!ائالاسرالمج!تمعان4ء"لمموتس!بقهالتىابرقهـااسرافيلباعرااقأمفقدبةفل!،المثمرالاقتصادياخ!اوروااث!يالاقصالعبرالحضاريمة

صوائلدونماءيوالاجتاًلاقتصادينظامهء*4استوردفدكلياالمستوردؤ!وىتجندتبل،ؤقطاسرائبلثمالمحتلةبريطلنياذلكدونحائلا

*صر.ف!بهتتعثراللذيالتقليدياولضيتمفءاولتعبرقلمت!روة"راًحلفيوالاوصافالاشكالروةروتهعربية

اسرائل!تقانلمصريمكنكيف.هذءالتعيسةالبمبماناتمنطقةفيالمصريالوجودانواعءننوعأي

كياف-أتبمعونةءمكنهـ-ذاان!و،والوهيدا!بيمهجم!الجوابنحيآ.83عامالىنعودانوجباولهامغالقصلآبدانااواذ

فى2كم5/):السكاإيةالكثافةخفيفةا)كياناتفهـذه.المشرقالىلتصلوسوريةفلسطيمن2!عاباابرا!مبق!ب!ادةالمصربمةوشالجبعبرت

!ه!ايقاموالتيلمهوريةءغاطقاخصب"ءويالتيا!سور!4ااجزيرةاثذلمنذ.است!انبولفيالمريضالرجلابواب،زقرعالاناضولقلب

العام!ةا)هبىقلةمشكلةا!ربيةالكياناتتحللافلماذا(اللفراتلم-!الجيوشهدهيعضبرواانلوجبقوميوءبالعربلدىكانلو،ائحين

ءصريرين؟فلاحينستيرادبالد،هاائفورءلمعىتدخلتالتيبريطانياضدمعهايتعاولواومحررةجيوشا

اللعربلدىانفصلكلفي!ددزجدوهنغوريوبنكتباقراوابانهاارسمليةهدهلت!ويرمؤرخيهاوجندت،العثمانيارولمطانلصاللح

هـىوها.اليهالمإحتاجونولايإضههلونهالاا)تيالاداضيمنفا!ضأعربىمؤرحأيتمتعانوقل.الشرفىعبربضدإمصري"عزو"عملية

منصهاونجةإن!لمجر"كان!موتغرساللعربمنالأ!ض"تنطف"اسرائيل!وهـىبوسي-الطلابيرررسهاللذيالرسميالتاريخفيخاصة-

زمنحرلا،المصهاتةاراضبناقسران!افلم،ذا.المختلفةالعالمانحاء.الالكليزيالتحليليرفض!جهنه

المصريين؟عمناءلافياراًضينابالرضىاضعاف!الدائمةاإسراتيجيتهامنبررطانياجعلمتاللحينذلكمنذ

اليملأواالايرانيونيتمدققحيثكلهاللعربياللخببجءلىهذايصدقسنةاحظ!اثمحمننبنعلمهافشنتالعربي"شرفىءنوعزلهامصر

...امه.وداناجنوبيعلىيص!ق"ث!ما،السكانيالةواًغذاككاؤتانكلترامعحسينالشرفيمفاوهـاقانا(لن!ريلفتومما.1882

السكاننوزيعاعادة!نمكلةروعالجةءناللعربالمس!ؤولبنتأخرانجهدواسرف!الات!جشى!كريانحيئفي.مصرتغفللدواماعلى

بالاقليمي!.وامااوعيابعدماماج!يعاتدينهمالاداضكبايعربقىفبمالإدب.والتخادلالعزلةواالفرعوئيئ:هـصرعنافكارثلائةالعرببيناليئمثرو

ال!خمرارفيالمنطقةهوبة"ءالارتباطاثرمرفطةغدتكلمةالمشهذهلانالكتابهاشمارمعهاوطرحالماض(القبرننهاقيفيايفرعونية!حت

فرنستها.اوعإونإهااوزعريبهامصرحاكمكرومراللوردافكارمنالاقتراحاط-اللاتإنءلآبالحروف

ارعر!الارض،بئل!باووةؤوةعاولءصرفيالسىنزيادةان.(رزو!اسعداللدكتور"اليرىاسرائيل"كت،بانظر)المصودانو

المتخلخلإن.اوالفارفسةالعربيةاالا"اكنالىتهجيرهممبدأاقراذالمثوراتثلاثمصرفينشبنإ؟591والاحتلالعاما883ًوبين

عاملتعدواللقوء!بماتوىالممعلىقوةعارولايزيادةهذه-كونماوبمقدار"المفكرون"صورو!د:الاستقلالعلىوالحصولبويطانيمامنالتخلص

الكثافةذاتالمناطقفيالاهروكذلك.الاؤلميمينوىالمسهعلىضعفا)ثورا"تانمتأسين،طوعية"صريةعز!ة"أنهاع!ىا!فترةهذه

اللقليلة.1.مصرضداًلانكليزيالحصارهذالفكقامتانماالثلاث

ث!ىورصرهعونةا!وق7ي!اناتفيهاتستطعاتياا)ثانيةالناحيةالاينتهيولا"صرياثعببعروبةءصرفيالتشكيكويربدأووذا2

قلتوء،ما.الاقته-أديالتسمهقنماحيةبالطبعهي،المناعية*ورتها،كسولدسول،هاهـ-لخامللبإعببهفاذا،انسانيمتهفيبالطعح

غير.الاختصاصيينمنغيريعلىعيالااكونفسوفالمجالهذافييف!لسمباهذامثليكونالصورةهذهوبمثل...ضائعخانعجائع

س!يعجلاللذيهووحدهالصربيلتعاوناهذاباناللطكيدمنبدلاانهيبتدإواانللعرباللخس!فمنيكنلموان،عربياكاناناللعربعلى

الصناعية.للثورةاللازمواوولمميالماليبالتراكممثإسلاتوتقليلمصرمشكلاتبتضخيمالمغرضونيأخذثم.عنه

بريعوالسباؤاللصراعانللك!باناتيصورالاستصماريالمنطقانوعىوانالتنميةخ!فمتهلكالسكارريادةالطؤقولور،الكيانات

منكنهرخدعوقد.واحدءستوىعلىي!تمابتلاعهاعلىوهصراسراليليجعلمما،المصريينوبرمنشمولاواوسعدرجةارفعاللكهاناتشعوب

كلالحربنارذوبتفم،واميينقياديين،ا:طقابهذاالعربززابلدوركلات!هيحلالمءضعماروكانهاايوحدةالىيضطلعمالمصري

!مارعانالاستعمارير!د:اللحقائقزبلجدصانهامنعوانالضلالات1.ا!خ..ا!بترولوعائداتالخامبالمواودءصروفقرالسكان

الىالاستعماركفلوقد.اللفائزغنيمةالكياناتلتبقىواسرائيل!ربل،و)ئدناسرائيلاذاعةءلىطبعايقتصرلاالتشكبكهذاان

والاردنوالعراقوريالىفيعربييرضىفهـل.اسرائيلفوزالآن...والقواءدالقيادةءستوىعلىوتئشرهتردده"عربية"دوائريجد

الرقيق؟بمصيراللعربيةوالجزيرةولبنانصري!حةعرببلآتات)ـم5291سنهثورةانللةولالفرصةتتاحاندون

اوقاتهفييقوماللذيالتعاونهوليسا!حقيقيالتعاوناانالاصدىترددانيريدهاأي،كذللكيريدهاالمصريالشعبسوادلانا،

ترياللرأسمالية1لات"المطمتعاونهوالمثموالتعاونانبل.لحبرباثورةولمساندةبغدادحلفضدمصرمواق!وما.القويوابمانهعروبته
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كازوررةالكارالمىا!فهاراددلالا!ضصادية،اةالمسماو-عمدعن-يراعلمؤ-ىحروبث-لملأثعلإضا!رة"توقد:حرببنبينهدؤةسلامكلفي

!*ى4اللعربهةالدولبينالثرواتإج"ورفيالنكاؤؤوءدمالتفاوتفي.عاماعشرتسعة

...اخرىتارةوالحاجة!،رةاًلاستغلالبرمظ،رالوحدويةارعوةاتظ!رفلملألواسراليمصربينالىطقةمصهبراقريرءلىالسباقكانفاذا

ا،لكيةنظروصةيرا!كانالناصرعمبدجمالالثوريئشالرولىلالدول!!ذهاختارتفاذا.دالحيلءلىتقفان،ناتالكبلدوليجوز

ؤت،ةدخلثلثتخص!بص9591-2-23فيأءلمنحهنبالذاتالل!وميةاب-،معلىذللكإفمنمرانيجوزفلامصرجانبالهزامفيشعوبها.ؤلمبية

"ر!قير-دالسوؤظةاناعتبارعلى،-وديالممالاقليم4لميزافيالسمويسونيكحيث،اللسلامفنراتؤياولاذالمثيكونانيجببل.الحرب

كاناذا!درياولا-باحهبالىبة،ضتفيانالىوحدةالافطارحقومن،ءربيا!!امل"صماخذلانهوا-هلمااراملمصرخدلانكلان.منتمراالتعاون

!إ"الوحدةاخطاء"ءنالرئيهرسلوكيعننبرونالنتهعوبيونانالقاريء"نارجو،كاف!ي!ا-صاتوضالمبداهذاضحنوول*!.الحرب

ناهـو،والازد!ارالمن!ةمنمصرء،لل!ضوولكازتماذاالىيتخيل

:الاقضمهاديالمقهإسىضلال!-أب?سلىاتدفعنتكا-لحادجةاالمممعدعدة-استرللينييهجنءلمىونالمائة

!إ"ضلاكل-واتبعشرحز،يىا!حربقباط

ىا-اوسيلةوليسذاز"فيعاإبئالشهعوبعنىي!عنبرهل،ولكن

لأ؟غبرهخر7هدف:الةوفيالاختيارتمحقهقالىقنوهروهدة7

!"قضىالاءثغارالر!اهجكلباش4دمروتاـمات!ارجان2

سوللعورم!،اولاللق!وةولى-لةالىاهض"الامم!!فاللبروة.بالاكيبا-غالذيالكويتىالةردبينسمزومالتيهذهوصدةايةوللكن

ثالل!ا.الابرةماعيةالخدهىات"ستوىولرفع،ثافيلمالعلميوالكثمه"!يئجاوزلاالذيالمصريافردوااستبىببنيجني!هاللفالص"نويدخله

كا"قدمفيتمص.اهموبالثانية،ووجودهاحدودهاعنالاممتداؤعبالاولى)فدراللذيال!وريالمردوبينجنيهاوءشرينخمسةالسنويدخله

ان.غص.4وكرامتالمجتمعتةطمنمنتزيدوبا)ثايثة،4مانهالافالمعرفة؟جنبهابسبهيناص!يادصله

الاقانيمهذهت!نخدمسطليعتهافيوالعرب-الرسالاتصلحبماتالاممبيى-نوحدةهبم-اوحدةاعداءاً/قولهكذا-العادلةالوحدةان

ولا،الانسانيةخلاصفيهارىالتيوقهمهار!لمالتهالتنشرهعاالثلاثةلص،إحوحدةهييةمتمساوعيراطرافبنتقوموحدةايةوان.ان!اد

ىالالرسالاتوبفض.ايضابالابناءبل،ؤقطبالمالاجلهامنتضحبملعردية،االبلادتتوحدان-همرأفي-يجوزلاولذلك.الافقرالطرلى

ينسىو!!يس.افضلغدتحعيئئحووتعهلوالانه!انيةتنقدمالاءمزحملهاالاقط-ارلمصلمحةا)غنيةالاقطاربرفاهيةتضحيحدةالوهذهمثللان

باسم-دولتهمكانتياما،وتضبتهمالعربقضلسيطالوالتاريخ،رفاههتهمنء-المتبرفين"ندف!اعالوحدةمقاومةفانلذلك.الفقيرة

واسبانيى،-وافريقياآسيافيوالتساهحالمساواةتنشر-الاسلامإ!الولوميةقضيتهمهداموقفهميرمساندون

.جهعاءلللانسانيةوتعلمهما

رفاهيةتنمئ!دانهااوروبافيائقوميةالمولعلىا"خذاكبممنان:القوميقىالملكهلآنظريالة-آ

حقأيالاممهذهعلىوتنكر،جمعاءالادضاممحمممابعلىشعوبها

ؤهـم!،!زهانا!ا"يررانءاولثوعرريط.والا!!!لا)-!رمفيلها؟اللدخليتساوىانبالامكانهل،ولكن

فىهيوما.الابيضجلالررسالة:المتعجرفمةا!تبريراتاسوالهاحدةالواىنسعت!ضجفهـل،حيلامشةاللدخلتساويكانوادا

الاممابادةفيبالحقنيالجرما-السكسونياللعرقينادعاءالاجوهرها؟مستحيلة

ارسونطأ.جنوبيهـص!زالا!لرطرد:نث!أ-هاارض!فيكانهاواءلالتصط-لملاالعربرلميالوطنفصلاللذيؤمن،كذللكالاءركانوادا

هـصاًلحمرالل!ودابادة:بقرنينذلكوقبل.فممه!نمنالعربطرد"كتفقىودول،فق!زراعيةودول،فقىط!يمةبترولول"كهتخرج

يكثبن.الامرءمىتغلةغيرخصلأمساحاتعلىسكانهايت!بعثرودول،كمصربالسودان

والمعسكرتيالسوفيلمالانحادشعوبوبقيةالروسنجد،واليوم؟والسوداننهوريا

الوارثبرلمورف!نقوم،للشسعوبوالتقدماللحريةفى.ءلمةتمحرهل،الاشتراكييرقوملالانهشرعيعيروجودهافانقسمهاقدالاستعماركانأذا

-التضحياتالىيرضظروهـص.الانسانالىورسالتهااللعربيةللحضارةامولقلىيسا!يسا/لتصفيالتقسي!هذامثلان.شعوبهاارادةعلى

وللاهلمةآسياقي"لشعوبالاشتراكيلأالشعوبتبذللهاا!تيالعطيمة.للاسهءغلالخاضضلمزارعتقسيمبلسيادةذات

حدودهاهـطرامئةالاتفتبراكيهاش!وباهذهوانخاصة-بئالعروكانلما،العزللةواختارتهاكيانفيمااكثريةضللتلووهنى

ذا.الانسانلتحريربلللرفاهية&سالمالانحقايلأرك-ووجودووا-:لسببينوذلك،مشروعاساسايأومعنىأيلاختيارها

التيوبلاتالرمنالملايينبالافلانفسهماحتفطواايسوفياتانلو.العربرقيالاهةابناءلمجموعملكا!وبءكأالارضءجموعان-الاول

:؟يرصلواانيمكنالرفاءمنمدىايفالى،الشعوبلتحريرفهاإجمذلوالرفضى-دةف!هابلغتءهمااقليميةلارادةقخضعلااللقوميةاولكيةوهذه

روبل.مليار1،عربيةادضسلط!حالنهاالأفيعهك!الاقليميةالارادة!نوالمقاومة

.دولارليار.3.عربيةغيرلامةوتسليمها

و!رسهاللرفيشرلىيمثلانالمبلغينهذينانقلتاذااباللغلاس!كاناصمواتعلىيقتصرانيجوزلااستفتاءأيانهو-التاني

للفيتكونغانسوفياتيدفعهاالتياالمساعداتقيمةهوألاول:الطغياناصواتمجموحالطىيست!ندانيعجببل،ومعلرضمؤيدبعينالاقليم

إكيهذا-ا!فيتكونغاضهدامريكااتخوضهاالتبىالحربكلفةهووالثاني.المتوحدةلأالعربياورعوب

.اللعربنحن،ارن"ووياتلنايبذلهءمانتصدثلا؟القوميهالملكفيمبدأاقراردونالقوميةلضلحهامصنىمااذ

بئالعلملأقاتمجال!يصحهجاالتحطيلهذايقولهماكارفاذالحللمولالاولويةنجعلكنىااداالقوميةالمعطحةلراعبموكهف

بينا&لملاقاتموضوعفيوصحةصدقااكثرهوبالاحرىوكم،الا*م؟الاقليمية

قلبها،الصهاينمةو؟كل،اطرافهااعداؤهايتحيفواحدةامةاجزاءالاقت!"ادمنيجعلوناللذينحججتسقطلأاللقوميالملكيةنظريةان

صقبف-ة؟أناومناننبم؟وافنائهـاابادتهافيالعالىالمالراسيسهموواص-دصبيووطنواحدةعوبيةبمة-يرؤمنمنلان.اللانفصالدعامة

وم!هـ،.القاهرةفيالعربحقيقةبانأومنمابمثلءولى"*!فيمالعالالوحرةبزعودلاثطموءن.الواحدطنالو)ثرواتالقوميةبالملكيةيؤمن

الدولت!،ياستبم!عليصيحةريالص!التوربم!المضطقتزخفغلتكن،الاعلامعليهاووزعالمزارعقسمحينالاستعمارلان،اندادبنوحدة
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:الطهرالىهسامنكاللصتي!بن،،الاصرىالاشستراكيةال!المالتحفطاتهذهقجوانيجوزفلا

نايجورلا-المراتعنئراتمهماعفوبمنهكل-الهوفبات"ماداةالى

وط!ةءتو،العربيالعاللمفيه/خ!طادياالعماءهداوسط.القماهرةمعاداةالى1"انئورية"العربية19لمولاللتحفظاتهدهتجر

،ائبترولشركاتو*خططاتالص!بول!بةوالاس!نراتيجءقىالامويكيالسلاحالاقليم؟-قىالمثصخصيمة.برلهحمحادلا،يةا)مهافيالعداءهذأت!رفمن

:النى-وربعضهن!ماينسلملوتان3ال!ربيةالجماهبرليلفىتنفخحهالاث،ءة.اللش!ببنبي!-نالء.لملاتءلميظلهي!قيانبدلابل،فقط

ة"-دا(لجماووراكل-تشفارفيلطاعراالزعماءيمارسهاالنكماال!نوءيةرج!ل"صريكلانورنالعربيمةبةجعوالراسرائيلاطلقتهاالتي1

ثىم،الشك"نحالةفيحيئاالجماهيرالقتتهعيةوهي،خ!ومهـميتوقون-شاهدتماحسب-سهوبى؟فيالناسجعلمت،مخابرات

بجمبىنيقارنونالن،س!اوبدأ،محيحاللهمنايزائفهـفضحصالحربجاءت-"تبىا،رسميبنعيراورسميين،اصريرءناازواراهـعالصلات

نتائجهم.ويتونشاوولحوهوماسمعوهء"7.الانفصاليةالسلطةثكوك

ا!طلا!ءهـلىا!صارهاوعدمالفداءحركةفوء:الثمانيا!وهـطئنب:ا!بيذفيالر!م!بون-بارفكرال!نة!ميون

تددبرهالشتىجماهبروراءهاالحركاتهذهتجراناؤملاومن

ير،!.!!باحقوقهماخذءلىسبانها2وتعودبرعىرسوبىياشصجحكبف:اقىح!.+نالاشترابهبناحدلتسأ

فقات.بلجب!لأاهثل:اللفورعاىأ!،!؟فيهاا!خفيفةاللصناعاتقسشى
اللديمقراطبةمناساهرعلىالمتخلفالعربيت.عالجتنطيمار..

جهء!مءؤمنينحوييمنووجودتهوجب،؟و!!ة5!عيةلمهـه!ادوو،انتعذموانت،اراضيمهاءنبجلائهايطاللببهدوت!حطللمبرلمجيكاولكن

تحقيقالىالطمةاهدافهمتحقيقعن!رقون%لا،التمقدميقىوبالمباديءسب،محدنى-ا:ؤأجاب.الثقعيلةلملمصنا!لأ4الاتقوملاربالحعدة

ثاني!ةجهةومن،ايعمملطةفيوجودهمطب!بعلألل!متتيحهاخاصةهكماله"بءوبي-ةلولةتص!عنضمانبعدقصأعد!ملاولم:ف!قات.السوفب"ت

والكلامبالسؤالالمواطنحقوكفالهالمثبعببةلرقابةااجهـزةتدحعيميرجب؟"وحدة

خنالشكازالةمنيجب!اوضلا.بريبهفيهاا!ؤولكأوالت!حقيق-ةاعروا1البلدان!بوالتنميةصاتهصططعلةهطوهذه

الاششراكية.ا)فئاتوبينوبهنهاالآخرالب!صامعبعء.ها)لقوكليةااللفئاتب(ا-الىوهي،حهوتر!الاقليميالمنطقمعتس!جمخطط!انها:التق!جبة

دفالمافلاالعشرالسنواتفيالشيويميندورإناالمؤهفومنوءصراكه،ناتاخططببنالتسنسيقتخللبالتياللقوميةلمحةللمصخيانة

عاليه.فالاثلصراوانأءجمرعايةفيالاقضصاد!نالرا!-ندور!لىاورصرالعربيةالا!وا!"لىازاحمهفىبعضاهابعضالخططهذهتحيطلببلا

ساهمواانهمنقللمان،ا!وميالمدقنجيجفيواضجدورل!ميكنوللمهؤلاءل!!،الاقمادىاكخلفتتببىلا"ارهـلأا!.الفقيرة

!ادرهـ!ضعفيعصوهذا.الرلىعلىووضعهاالمسأللأيبريدفيكلشضلوناورائ!االتجزئةاسطسىءلىت!خطيط!م!بنونحينالماركسيين

الا!زابانكلما.ا*مغيرةالبورجوازيهمنأصول!ممعوالتحامهمائقائمة.اًلتجزئةفيح!ودمطلقاقي!لناث!قيلالضنبعلان!لةقدممبدا

افادتلخباإكأالقطرالتنميةتمشروعافىغرقتاللحاكمةالاشتراكبقىلنالعبربانادركأا،اسرائلببقماء!دباكملهأاللغربانعلى،فهاذا

،لى!مشكودالبجداهـرى!لىتأبمبرهافان،يباد!را!رى!لى،الخربلمجاب!-ءاذا"-لأاالفوةلد!!مكانتاذاالا!ءنترجعوأ

المزارعبظامالاهتمامعدمانعنفضلا.العربيةللقضيةمسهةلنبا.اًلوحدةدولهالاالقوة!ذهتتيولن

المدينة،الىالةلاحين!جرةتزايدالىأدىاللعربيالريففياعيةالجماللضيقضاسي!اسيةابالكياناتتصقاً!حديخظالخصرصناعاتاى

صالزراعالاصلاحمننحمبالروافرالتخلف"نحالةعلىالروفوبقاء،!كونانيرباغروب.المنظمةواللكمافاتالرحبةالمسافاتلدىوترحب

،الوحدةطر!قءلىخطوةاكبرالريفتنظيمان.المتواببةو"حسيناتهمه!3مارولايى،سهكاناوا!هامساحةاوسعهاهيءصر.افيالهـولاعظم

اتماو،8.ضواكيةالاالاجراءاتاتحقهقمنيدالمزيعنيتنظيمهانبسببلاالىالصناعيالتولمعجهبحلمةالقوميلاالحو3نضوء!عللحينخطأعلى

لاستيعابضظم4اا!انيت!بجو،الع!املةبالايديالارضفقرجمففلالهطرحتهاهقو!ةا!قوءيةال!كوةاناعتبارعلى،ا&إ"لمةوايىدالخامالمواد

.الارضعروبةبمجبئهميرؤكدونالدينالممريينالفلاح!بنصدمالتفان.عيااللصناالمصرفيالاوروبجمة4طنهالولبورجوازيةا

التجماريةالمبادلاتمنالريدلتحقهقطريقةايجاديجبكمامنطلقا!مهلما،افصجزئةاليرفةد،الثقيللتص!نيعبامقنرنا،الحقيقي

الاشنيرادفيالخارجمبةاهـ؟سةوتوحيدالمقطريرفى.نوعاتالمهو"مريفوالابثاثا!ئبففالاننابم..والتقرمالصناعلأمنكلاببرفضالتجزئة

ا!دولبينالمدفوعاتاتفاقيماتتظلانالهيؤسهفممااناذإ،والتمديرفضلا-بربيةصكومةا"يةميزاليكأت!ق"ءزان!باقالىإج!اجاناللعلمية

بيىحنالتهيتانحينفبم،والدو،ربالاسترليني"جريالعربيةليستيهالقطرالت!نميمةوواريعفانلذولث.الاستهـلاكعلىطاقتهاءن

بينحتىالجاديةافنسهبلاتتفو!لعربيةاغهروالدولاًلعربية!ولا(صورت!مزر!ا"ول-بر"هذهابلديةمهاريم"ناممرحقيالتهافي

اللقوةبضأءمقتفصاتمعيةخافىاوهذا،المشتركةاالعربيةاسوقادول.حمراءبصفة

القوءية.للروحمجافاته!نفضلا،ايتصنب!وتنسبقا!ذاتيمةاللعربيمة!جردانيزعمونالمشرقمةوال!ءإنات!صرفىياولر!ؤهـخمايران

اسرائيلاهة"ولولا،بمفسههامش!تهالتح!الآنحتى"صرتوكتلقدتكىنمهما،ا!عرب!الارضمنرقعلأا؟لآفيالمارسءيهالمباديءزطيبق

اومربمن!هاويسءئفردةاسرائبلتجابهممولتركت،انهاعلهووسعةالتىا!جز*ةااصهـارانبل.يزدهرمجهمعهاسي!جعل،فقبرة!رة

يعاملونالذ!نهم(ا!حريرن)الاعير،القريببالنصرالتمنياتالابينالماركسيةددجاتفيالتفاوتبد!وىا!نيتم،الالصت!مارفرضها

انفهيجدونبايعربفاذا،واحدةوصهةواحدةاورلآانهمءلىالعرباذ!مو!لوناهـ-!هذهيستخدمونوا!ذين.التقدميةالحكمانظمة

اكئرمطلباالوحدةوتغدو.واحدبسوط!حزومين-مههمكرءعلى-الاهبريالي،لاهيمهيما،العربيةالامةعلىللعنةالماركهميملأمنيجعلونبذلك

.يومومديومااحاحااالاثضراكيةبطب!!مللينميقان.الوحدةضدحجةتتخذداًمتما،تماما

اللذيالتصلبه!ذاكمر!يا!قائمةالانلامةاخفقتاذاوماذاتنظب!فعيالماركسهةا!متخدمبلىمليوناتبةمعةتصمقرىمجموعة!ى

العربية؟والعقولالحدودولاميبتمساحةعلىي!نساحونالبشرمنملمهونمائتيمنيقربء!يضممجتمع

الماضي:االل!قرنربعتاريخالىئرجعانيجب،ذللكعلىللاجابة:جماديء5بلاكالمواردمواردبلاالمباديءانإ!2كمملبونثلاثينالى"ةف

ثولةفيا!عربيةالثمعوبلوحدكانالثانيمةالعالمبلأاللحربفبهرالثورةان.ثور؟تعبيراالعربيالواقعيغهيرعنمهفردايعجزكلاهما

بلغتوقد.البترولوشركاتالص"يونبةباليشغلمااخطر!وقوميةبطيبةآروئااذا.الافقمحدودةبقياداتالبلاءاشدابتليتالعربيةا

الر:سيمشروعفياوجهاالعربيةاللبورجوازيةظلفيالقوميةالحركة.النوايا
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فىتلاحقهااللقنابلانوجدتاذاالك!ىوالاسواقالحوانيت1فيهـذهلكن.91اًععاما!عربيةا!امعةالىقدمهاللذيالقدشبمناظم

في:جادةالقائمةالسلطةاناو،بيوتهاوقد.تتوحدانءنعجزتللاسننعماروالتابعلأالمستغلةاللبرجوازية

وتصن!ي!ها.الرراعةتشريك-أد!وءتمشلمثلما،الاجنبيةالضفوذته(قضاتتمثلبينهاالتناقضلمتكانت

العربيةألاقطارمعاللقظريةانننميةمشروعاتتنسيق-بيمسقدعملأيتجاهالبورجوازيةبهاتمثمعرالتي"ا(لللامساس"

المنقدمة.لان،جميعهاالوحدةرفضتالتيالنظمسقطتن11فكان،هصالحها

الثقيل.للضصني!عخطةلمنفيذ"صرمعالتعاون-بلرياحتهممدانهـنوواشةاكثرالنظملهذهتخضعأالتيالكيانات

ماهـكسيةطليمتهاتكونانفيالعربيةالمنئمكلةافليمتاوهكذا.الخارجمناوالداخلمناهبتسواءالتغيمر1

يؤالعربيةالطليعة!مشكللةانبل،وسية3ءلمراوهاويةاولسهان؟سابرقعتهاتفهمهلمالذيالدرساللجديدةالطبقةتعلممتفهـل

تؤمنانعليهاكانالتقدممعكانتفاذا.لالكوناوالنقدممعتكونان.الصقيرةالبرجوازيهبديبئءربيكومنولثلانثماءتفتلمالفرصة

المتدودارالةضروراتمنسبادوما،والتنيعالوحدةبشعاريالتجزئةدولببنمتبادلة!ازلاتطررقعن،اللطبقةهذهوباستطاعة

اما.والعلمالاشتراكيةعلىيمتمدعقلانيماتنلإمااللعرجممااجضمعاوتنظيم-لامةاوورصاللحمصالحهافتعمي،تذيبهاولااللحدودنلينانالاقليمية

اللقطرصةالتنمية1معاوالاقليمميةالماعكسيةمءالطليعةهذهكانتاذا.العتجاوزمنشيءمع

ويسقطالتجزلةتينصبهاالتيالغخاخفيتسمقطانتلبثلنفانها!صداللقوء!ماالوهمبمايبلغفلم.يحدثلنذللكانلظناوأغلب

اللذىالعقائديلجمودامهاويفييقعوناو،السي1ليونشراكهافيالمصائ--كاللبانكما.تفاهتهاعلى،القائمةبالوس!اتاءضح!قىا

الفكرلخنقجديداقيداوالجنسوالسياسةاًلديئقنودالىيسفعلإءكانعمابكثيرنعقيدااكأروصارازدادقدالمنطقةكأراتعلى

اللطفل.!اللعرالك!بائصاتبتحظيمالااملهناكرر!اللحالههذهوفي.91اعسنة

باهتمالمالعبرببىالوضعيحظىالاهؤسفايكنلمان-لمم!شىوالهالقائمةالمؤسسعاتتحربفوة.ويةحركاتطريقعنا"ازمةااللهرببة

أدبهممادةيسنتمدونانهمويرعمو!فيهيعيثو!الذينوالادباءالمثقفينكماتماما-مستحيلةالمدنفيالحياةوتجحلالامناجهزةوتتحدى

الواقشعمنموضوعهاتشتقالتيالادبيةالاعململان.منهوفكرهم.اسرائيلاضدءزةابطاليفعل

،عداالصثراتلاتبلغ!كادلعربيةالبيئةاًفيه!ر!الذبمراللحفاريلان.الأصطلأحهذاملى!صروانا"فوضو!ةحركات"واقول

الادبيمئجالذيالوحيدهوالسهبيلهذااناعضقدأقيمنالرغمعلىا!لايينررىاررفيمطا!ؤذةوقالكيا!اتحكاميورهاالتيالقمعأجهزة

الوضع1غ!ضصناتجبدورههذاانمنالرغموعلى.وصلابتههوبته،الفورةمظاهرتختلف،ا!ج!ءـذهومن.تسطهـماللخاضعةالقليلة

استيرادان.شروطهالاديبيتجاوزبالوعيفان،وتعقيدهللعرجمطاكالضين،الاخرىاللعاللمثوراتهظاهرعن"لبروليتاريةا"العربية

فاالغيابحالةليفض!،واالشكلاتبلالتحليلومناهجاضكنيمكاأماواحداوجبشاواحدادظاما!حاربكانتونغفماوت!ي:مثلا

العارضةالل!ولىقسوةانمنالرغمعلى،العرجم!العقلف!بهايعيشينظاماعشرينيحاربانفيجبالوحمويالاشتراكيبياللصالثائر

..حاضراحاضراحاضرامكادطكلفيالعقلهذايكونانتشدعى.وهن!ك.4منللننخلص-اختلافهاعلى-كلهاستتأمبرجيشاوعشرين

اوء..انشائها1"نذالكياناتحمايةدورمارستالتيئيلاسراأخيرا

صبحيالدينمحييل!شقهـنك!بانايتحميبلمعي!نااتجماهالاتحميالصهيوليةانذكرهيجدر

فيالنوازناختلالبح!ة-طبعاالاها-خركيانؤ!إذوبانا

اللديى.1ا)شرق

واضحتين:جبهشينعلىيقا*لان!عربياالتائرعلىي!وجبوهكذا

ضدالخارجوفى،انالكيحميايننياللقمعاجهزةضدالداخلفي

1ئندأارلا،1أئائأاةالكياناتباختلالالمنطقةتوازناختلاذابالاحلآلستهددالتيالممرائيل
يفالفوصويةالحركةفيمةان."محمياتها"اسرافلتعتبرهاالتي

لى.يتحىصكاللذيالفراغتحدثانها:بثمنلاتقدرالدولةهيبةاسقاط ثور?ىانزمديريمفي.القياصرةلروس!احدثكما،اللهالشع!

خمشنصلالاا"وضوينانلولا091عكثورةتفشلانيمكنكانا!ا7

سوىالساطةمنللينينيجابهفيلم،الدولةكيانهثممواسبقتهاعاما

أنقاضها.

المقلاممةلشيماعر*توم،ا)سهعباللبومذلكنشاهدحنىلانعجشىقدانناوبما

نههـبفانبدفلا،وحدويةاشتراكيةقوةبأيديالكياناتاسقاط

ناالفوارعلى،!توحيثورةاكورةهذه"ونلكبم:أخيرةملاحظة

ا!قاسمليم"لمؤها!موناقلررع،يحررونهامنطقةكلفبمالارضخصىيخصصوا

ارتدادايضمدوحاسمةنهائيةالخطوةهذهوستكون،فلاحونمصريون

هـصاوالثورةداخلءن!وحدةالمعاديرقىاللقوىبهتقومأنقضاضاأو

واذأ،ذلكيقرنظامنفسهاهصرفيي!نانيقتضيوهذا.خارجها

تهزهمانلابدءصرفلاحيالىافعوارايوجههاالتيالدكلوةفانيقره،للم

الحركة.الىوتدفعهم

حدشاصدرل.ق2..***

يفكرانطالاوسالشرقافياءفيالمترهل،العربياذورجوازبم!ان

يف!-رلنللسلطةالمغتصبالمتطفلوان.ورصيدهكرشهبنكبيرالا

أمينها-اذاقئ"ح)نالصهيونيةالقوةوان.امننيازاتهبتوسيعالا

ابومتنكررلى"فة6للاوربكانتاذهب"صيحةان،ذارولاهذا
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