
علا!ص

015،ص
!صادماعنس

دشىظهـر،يوليو((23بثورةالارلإباط."نحوب!نوانمقالفي

ه--ذاووصوبحديدلتحاو،مواقف((((مجلةمنالسادساًلعدد.

تتكسفالتيالط"ةا،نجاهـ،تاونالقوافيبعضضوءعلىالارتمباط

الننائثصحوكانت.التاريخفيوالثوريةالوحدوءبئالتجاربعنها

طي:مااليهاتوصلتاقياسيةالاس

ينتقلاضاا.جاربااي،التاريخفيالوحدويةاكجارب-ا

تحققواحدةدولةالى،1ءالاجزمبعثرةمجزأةاور"اومجتمعمبها

الجهـ--ودعابهاذةركزقاعدةاعتمادالاجزاءعاكاانندل،وحدنها

..يةالوح!و

عاىبوضوحتدلالتارإخفيوالتوبىبةاوحدويةاالتجارب-2

ء،مة،خ"ء:ةؤ،ءدةدونثوريةكحركاتت!صحلاالثوريةالحركاتان

تستلإعالذيالشعبيبالاسالىمباشرااتص،ثااتلتصقثور!لتهاوان

ناتورية(())لصركةيمكنلاارجماهيروولاءاجماهببرافدون.اعن!ماده

..ثوريةتكون

ا!ركةا!ر"ة!زدادما.بنقدرانهعلىاتنورية-تدلالتجارب!3

.القيادةفيالشخصنةحد"تزدادارثورية

،استطاعالذي-دالوحياعربياالقالدهوالنامرعبد-(

الفو!---ةالعربرء"المحركةيوؤران،وقي!ادته،ومنجزاته،بصفاته

فىالحركةهذهتحتاجهـاالتبمالمشخصةالإنادةاوارمزاالثورية

ووحدوية.ثورءةباورةالذاتهذهبرلمورةوفيذاتهاعنالتعبر

هىالعديدةوباحاناتها-يوليو23ثورة-بثورتها،ممر-5

ورقاصدهاوراءسعيهافيالثوريةالعربيةللحركةالطبيعيةالقاعدة

هـ-نا!ربوحدةتحققالتيالواحدةالدولةطليعتهاوفيالثورية

المحيط.الىالخليع

ارتباطايوليو3؟بثورةالارتباطاىادعوتالت،ئحهذهضوءفي

لمفاهيمهاتامبقبولص،جس4يارملاارتباطااي،مرحليااستراإبجسا

ارتباطا،وضعفنقصمنعليهتنطويذدماقيجاهلاو،الثورية

!ؤوليس،الارتباطاطارفيولكنوالتصحيحالنقدعلىيشجع

اما.ءنهابديلانفسهاتقدماخرىتجربةاطأراو،الخصومةاطار

الوجدةالىحالياالوحيدطريقذاونه3فيبريرهفيجدالارتباطهذا

اتوريالاساس!ىاالبعدهيواحدةر"دوفيالوحدةهـهـهولأن،العربية

ادولةفا.الاخرىاثورية"قاصدناتحقيقدونهل:ايمكنلاالذي

دونهاومنضروريةفهي،ذاتهافيكا!ةفيركانتوان،الواحدة

المقاصد.هذهتستحيل

*

سر

افؤويخطثأ

لركص!صضرئح!المج!اضلقرل

معظم?زالذياضفينة((وااحقدا((طارعجانباتركناانونحن

نانصتطيعلا،لقالاذلكعلىنفصهالعددفيصدرتات!ما"لبردود

النطرءنعت"فت"ااولكانالذيوالتجريدالتبشيرطابعص،نبلنترك

اوافعاتماما-فجاهلتقريبافيهاورد"اجميعلان،اردوداتلكفي

ايضساتجماهلكما،منهانطفتارزيافوريواالوحدويالتاريي

الواف-عفيابهاارج!التياقوىواالاتجاهاتللككبىرحداىا

)لث--دهذااذكر.الارتباطلىادعوز4اساسهاوعلى،العيبي

فرءظمهفيهوارثوريالعربيافكواانعلىاخرىلممرةوللتددل

دوقعله!؟((مض،يم))او))ءلمصة()كلاكأ!غ،اخلافيجريديت!بحفيري

هـ-تاارنتعاثكالوأن،)1(ء"حيحثكلبأيتف!كلهاءاىالقدرة

32ثورةمخاصمةالاولهمهاجعلتاالتي"لكالانحتىكاقتالف*ر

عنها.دإل4ايت!قديمدوناو،اخرىتجرقيإالموا)شاصريةيوليو

-خدر-داناىاالقارىءس:جميهبفةالمقالهذاتقدإبمفيهذااذكر

الارتباط"وضوعاو،الوحدةكموضوع"صيمريموضوعمنموقفأ

ا:،،وآماونوازعناميوك،ضوءفيلنسىيهمانيجب،يولهو23بثورة

وهـى،ككلالثورياعربيااالواقعضوءفيبل،الشخصبكأنزواثااو

اتجاءـ،تمنعنهتتكشفان.إمكنوماالثوريةالتاريختجاربضوء

.ضدهواضسالتاريخمعيصملمناولا!وفالمثوري.وقوابن

تثءرنثيجةكلاتتحنقلااآوريةامقاصدنااوالجديدا،حتمع

مناصورةاهذهاهمب"منالرغمعلىبوحيهانعمل"خاليةصورةاو

اهـ-ذىالعامالىطقبوحيالىملنت!يجةتتحققبرل،نفتبةشلمجبة

عنهـ-اتكثمفالتيالجديدةالتاريخس4الاجتماعيةالاوض!اعيسود

العاهـةالاتجاهاتدرالمةكازتلذاك.بهانمرالتيالانتقالب"المرحلة

الانتقايى"مراحلهفيوخصوصاالاجتماعيالتاريخيالتطورتسودالتي

ورىاثللف!الانطرونقطةتىكل،نعلنيهاالتيللمرءلمةالمماثلة

المقبل،النظامتحددالتبطهياًلاتجاهاتقهذه.الصحيحاعلوبطا

ذلك.الىالمؤديةاطرإقامبنا)ضيوه!،الجدربىوالمجتمع"ستقبل

محاواةمنفيطلقالذياو،عهايكئ!فالذيافكراهوالثوريالفكز

كأب7)عدد،)ءواقفالردودتلكعلىالمفحمردهفي-ا-

امالات!ءلمىاص،!،احد"برهانااراد((اناسملعيلطارقالدكتور

4ظ)"الايرديولوجيةالانقلاالاولكتابهنشرمضذابيطاراندوميوجههالذي

اس،سءاأنه4النئوريالعربيلفكزاجبنوصفشواتستحوابىفبل

اتكراا!نفةا!الةعلىاردودامعطمفان،تبشيريفكرمعطمهوفي

البيطار((.نظريةحقيقةعلىتوكيدالاهيما



هواعلصحيحألثوريا،سوراتيجيالموقفانكما"،عنهاا)كشفثي

.النوعهذامن!رايعتمدانيستإعالذيالموقفا

ولا،للوافسععفويةمعرفةلشمتالصحيحةالعلميةالمعرفة

المقارنة!هحتصمدبل،لهجزثيئتجربةمنتشتق

مح!5*!،م،أأ!م،ءلمأ40

هذامنجزءاتكنلمانالفرديةوالوفالعللملاحطاتؤيمقىتهططولا

.ءالمن!

صعيسدعلىبقيانبدورهيقومانلهيمكنلاالثوزيالفكر

وا،خالدةحريسةاو،ا"عداباسمالتمردالىيدعو،التبشير

جديدةحياةالىفاثوفى..الخ،طلقةمظالمضدمجردةمفهيم

لاالقلبوممئاعر،نريدالذيا)خوريالننحويللاجراءكافيالشى

ذاكفخارج.وؤيممثلمننب!4اوكلةفئكوء،.!صحيحالىتنود

القوىعنالموضوعيالواقعفينفضث!انيحباثاعرو!زهالثعوق

المثدووالمقاصد،.للكوبهةتت!جهان،باعضمادها،يمكناتيوالاتجاهات

.جديدامجتمعاتقيماناو

الاتراتيج!مواقفهازجمنيلاان،اذن،"جبالثوريةالركة

للطواهـرموضوءيةعلمبةدراسةعلىبللالاخلاقيالتمردعلى

اظواهرافهذه.تسمودهاافنيالاتجاهاتوعلىالتاريخيةماعيةالاج

هوإطميالفكروا،الادرادارادةعنصىةقلءوضوع!بوجودتميز

!ىوعلىعاليهـ،انطبالمحهابدرجةومواففهمبادلهصحةي!سالذي

والمواقفالمبادىءهذهيخرجلافهو.عنهشكشفالذيالديالكتيك

فىكط1ااك،ريفيمبماعالاج!الننحولطثيعةمنبل،خيالهجعبةمن.

يانيه.

مقاصدضوء!يا!هلبا،المرحلةهذهفي،طالبينلسنااننا

معرووة.مقاصدلتح!قجديدةوس،ئلنجدبأندل،جديدةورية9

يصبحكيالواحدةالدولة"!يدانها)ثوريالوب!طأيعلنانءبم!لا

يصبحبريسضمهـ"اناوالامبريايىقيخطرينينانركفيلا،وحدويا

،الواحدةالدولةالىطريقه!دركانيحببل،الا*برياليةض!فهلا

عررىتهردهيعلنانيكةىلا.الامبر؟ليةمنارحرريفيةوألى

ءثوريا،-صبحكيالقاؤماوهـيالتقلبالسياسيالابرضماعياكظام

طببعة،اضحوكاالثوريالموضوعياوا!عاديموالفيدركانيجبلل

ذلككل.4االدافعةوالانجاهات،في"ا!اعلةالقوى،اوا!عاهذا

الآرير!خلتجاربرلاواؤءااهذاؤفطدسنظرقيمعرف!ةيفرض

الثورية.

هـواعردياالةكريا-ارااناقولالممكنالمفهومهفاضوء!في

هـثاواكع"هيهن!قطليستالانكلةالمنت.فافتلبإراساسيا

والمظصد،النواياعلىليسيصجمنيجدردثوريرزورتجاوزهرلالعبز

ات.عاراتوااللفل!!ةالتخريجاتعلى،اتثيرواالعهوءياتعلى

والضحولافناريخيالنصرعلىةل،الطفويىةوالمزا/!اتالجذابة

ارباتبداءلمى،عامةاتجاهاتمنعنه!نكشفانوما،الاجتماعي

الوا!ءعلى،قواسنمن4علإننطويوماالتاريخهةوالثوريةالموحدوية

العربىالفك!ر."-وقلةفوىمن4عنيفصحو"االانقاليالعربي

اصلملالاًلوعىيمتطيعارزياالفكرهوايهافضاجالذياجديداالثوري

تسصدانتيالائفعايىةالفهلوردودالالفعالاتمحلالثوريالتاريخي

.لفكريايىسارالياحا

منصداووا/سمعثوريةانفامعلىيرقصمعظيهفيالبسارهذا

و-هلى-ل-صفقاًنه.الانفامقلكاب!ايتعلماندونولكنالخارج

نادونوجترهاؤاخذا!رمناجنارهالمتقفثوررةءو!مادىتجارب

النسوىوح!-قة،ؤببهاظهرتاك؟الاوضاعحقيق!ويكشفيحللها

-مارسهااندإرالذياوافعاحقيقة،عنهاعبرتاليالتاريخبة

يلىصوكانه.الواقعهذادتسوا!كموالا-جاهاتاقوىاوح!قةؤ.4

واعله!منهحك!ة،نتدط،ءكلوفي،مناسبةدكل،!س!نمردثكل

فيابتذلتكلمةمنهناكلشى.تمعلهاعلىقدرةدونولكن،علمية

قضعمؤقفمننيساتهكما،الكلمةهذهمناكمراًليسار90هذيذ

النلصرية.مناليسارهذافصايلبعضمودفمناكثر"الابتذالى)هذا

،،،

هـستالكئيرعلىتطويالرايدةالناصريةا)تجربةانشكلا

النقعى،وجودليسهنانطرحهانيجبكاولكن،والخطالنقص1

وتصحعيحذانهاتجاوزفي!ابليةعلىدلتالتجربةكانتاناولابل

ي!نانبهنفكرفروريلصححلأييوكنكانان،وفانيالم"لنقص

كانتاناي6الناصريةؤ!موجودةوخصالصلفوىتطويرااوامتدادا

للتصحيسحذاتهااوضاعهافيتمهد))مفلقة)(او"مفطة)الناصري4

تعطسالموضعحولموضوعيةنطرةايةانشكلا!لااموالتطوير

قدرةعلىدلتدالناصرية.المطروحةالاسئلةهذهعلىايجاباجوابا

فممارتماالكبير.مؤسسهاحت!روفاةظ!ورهامنذذالهاتجاوزفيبينة

التىالتحولاتانثم،القابليةهذهعلىباستمرارتدلكانتلذاتها

لجاوزهافيالاستمرارهذاوفوىبذورتعملمحتمعهافياجرتها

نا،الخ!اوالنفصامام،،هيجباخرىناحيةمناما.الذاتي

بشكلبل،مجردبشكلوالخطاالنقصحوللشى،ئالثاسؤالانطرح

نااستطاعتاخرىعربةثورةمنهنلككانانفاعل،نسبي

علىتنطوياناو،خطاونقصمنفيهانعينانيمكنمالتجاوز

ناوبماإ.والخظالنقصتجاوزفياكبردفعدوةلهاتوالرامكانات

لمقاصدنايمكنلاالذيالاساسيالشرطهيالواحدةالعربيةلمالدولة

هنهناككانان،رابعا،نتساءلان!جب،دونهفخققانال!ثورية

أ..الدولةهذهالىفيفيادتنامحلهاتحلانتستطيعاخرىثورة

ورابعامثالثاايضاالنفيهوالجوابانشكلا

اساسعلىذاتهبررانيصحلايوليو2؟بثورةالارتأاطنقض

نايمكنماضوءفيحققتهمااهـ،سعلى،اولا،بل.تحففهلمما

نايمكنهاموجودةاخرىحركاتفدرةضوءفي،وثلنيا.كحققه

وثالمثا،.لحققهلمماتحققاناو،أحسنبشكلحققتهماتحقق

الييقودحقصتهماكانوان،تحققهامبماحققتهماصلةاساسعلى

تحققه.لممابذورويحمل

الذيالجواب،المختلفةالقضاياهذهعلىالموضوعيابالجم

الثوركط،العربيالفكرتميزا/قيالاواىالسمةخارجيعملانيستطيع

الارلباط،يدعمجوابوهو،والمزايدةوالعمومياتالتبشيرسمةاي

يضعفه:اوينفيهلا

حكم،تحقيقهعلىوقدرتهاتحققهلممالاسمعليهاالحكم-ا

فياتمادهيمكنالذيالنوعمنفهـو.لهموضوعيةقيمةلامجرد

فياوا!ثورةنقضفيكحييصحلاولكن،ئورةاي،اثورةاد!لع

بها.اللامبالاةاونحوهاالحيادتبرير

اكعثرتحققانيمكنكاناخرىحركةلانسلباعليهاالحكم-2

حيالاخرهو،حققتهممااحسنحققتهماتحققاناوحققتهمما

موحودة،وهـغير،ذاتهاتؤكدلمالحركةتلكلانموضوعيغيرمجرد

امامها،واسعامجالامفنوحايزالولاكانكلهالعرجم!اوطناولأن

.مكانايفياؤرهانرىاندونولكن

حققه،لمبماذلكوصلمة،حققتهماباسمعليهااًلحكمس3

زا!جبهنا.!4نقدهايصحالذيالوحيدالضعي!دالواقعفيهو

ضروربكانوان،تحققهلملمايقالكلي!حققتهماكاناننطم

الجوابانايضانجدهنا.تحققهلم!اتحقيقيمكنكياولاتحقيقه

اثت!الانتقاليةالمرحلةوفياياحاالاةلعلىالارتباظيبررالموضوعي

العربرالمجتمعهزتفالناصرية.الواحدةالعربصةادولةانحونمانيها

اوحيد؟ااثورةاكانتبالاحرىاو،اخرىئورئايةمناكثرالضقلإدي

الخاليح،اليالمحبطمن،ككلالمجتمعهذاتهزاناستطاعتالتي

افريهاوولائهااجماهيرالحريكالىادتالتيا"زةهذهانكما

المحل!افعوراتولادةالىالطريقمهدتالتيهيالنامرعيدلقيادة
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-كطلءا،الانصتها،اوحيدةواالاولىا"ورةاانت93،كبماا.الاصرى

ارأد"مالابر-نا!ورباء؟ه!اؤيالاررط!حم!ا)تناؤةنذ،لملميبرضطلان!ت

وء!.ع،للعوااولللأصجنالصلمحه،وا!لاحنالا!طاعبهن،والععل

أتوحاواات!قلبمبديااء.هإ!ياالاجت!إعىجمب3ال"رز!ائياضررتالىضيا

"لملأيبن3س!ةمقضكمارميااسا!بضنمد،جديرد!كببؤواعداواءقىصديا

نةفلترغم،/-.ءل.اكنيةاوحباوووجمط.اءمالاوملاي-ن-الهلملاحين

املض--!وااضكنواوجاابا?لمعادمحسو!ىآقدماي،اباهظةااءربا

،اصدداهذافياًبىعجسدى1اوفيءلع-اخططوالتي،1لضتاعةروا

فيرهـ،مناكتر.لمءلمقرزالولاخاقتانهل،مختصرةاخرىبكلعةاي

"رحاةاىاالازتفازوءبرهار،لمإعكنالتيالموضموءيةالاوضاعكثير4

.اف-رى1

الموة،و?فئالاوض"،عان،اولا،اساسبء.بئنضيءولتنيفرضهـذا

اه-!زقدايان،وثانبأ.برهاارحهياتراًؤجريالالهالارزياطتةرض

نايرجبللاتجاوزايوأن،الار!باطهذااطار!ييرتماناكجب

"ءاشرةآخلقهاالىقياجدبربةاالاوفاعلان،الارزباطهذاع-ريكون

ءرحا--ةاىاالانتقالالممكنمنآج!لالتيوحدهاهيهـانترةوآجد

الاسادء--صالتمرط،اوا!دةاافواـةازتوإقا)طرلثضقاو،ارورى

ا-فىياالاساور-بالشرطانوبعا.ا*برىااثوريةانامآلمصلتحقهق

ا)--ىاخليماءناوحدةاهـوالاصرىءقيالثورءقاء.دناصميعيشرط

مصر،دون.لستحبلالدواقىهذهانوبع،،،احدةدواقىفيالمحجط

ايمتالا!فان،هوحدةاهذهؤاعدةآزالولاكاذتا)ضاصر،بئان.وبعا

ت!،وزاستراقيجباب-ت-ءلانههوعلينانؤسهيؤرض!اذياالثوري

.الوحدةاىاالانتقالجةالمرحلةهذهفيالمنلصرير"

اولاتحدثا)كب-رةا)نإريخيةالاحداثبئنمرةهيبمكتب

نسبىهـجحجلرإنماركسكتب،اعىارةامذهعلىتطيقفي.كطنتاة

وكلق،ذافياؤهبدعندما"هزلةالىتشحولالاصداثهذهبئنيذ!ان

إءورةاهـمآقابمحاوالأفي،فرز-طؤيا8(18!رةرص،لاتعلىلك4

"-توأوص."ورةالى":همهز)كأاىاا!ربمهمآقلبؤكادط،الةرنسية

ثورةاءادةيممكنلابئز"ؤقال،ف!!4الثيء،ءلماركسقبل،كتبكونت

امواؤ---ةطثمهئا!ةعلاارر-اله-ةؤةب)).الؤرنسيةكا)ضورةاصبهة

الاسهجماني--ةالمسر!ء4الىكلثلااانظرو.زوجيههاحسنء،مااكقببد

.(1)اةرؤ-سبقى((ااثورة:ملبهـافيالبائسبهة

الاوض،عكونالى،اولا،لييتراءىكعا،يعودذاكسبب

اةكطا،ءت،1تثةطلنيااقيوىوالي"ضهاآرطضالتيلروادطواالمتعددة

الانؤ-"از*يدلا،ءممنةوجهةفيوتدف!!ااكبيرةاالةورة.تفجر

ؤهءه-قىالكبرىاضوراتاكازتاذاك،الناريرخفيجدا!حدودبشكل

للان!ذجاءت"ءانء!ها،يستط-علاذاتهفياتقليداان،،ثانه.جدا

اضنلب--دادير،اءإتكلان،الازهوذجاعادةاىايؤديانيقلدهالذي

تويزالةباطاقاتواالا"كاناتعلىإئطويلاذا""والةكريالنفسي

.والابداعالخالقديالكتيك

اكمجبهرمختيرةكازتتار.لد-قىاوض،ع،ءرةلاولقجرتالنلعريرقى

!ذهؤرضء"ااةيااضؤجبواوص،ةوكازت،العربرك!اوطنافيالثوري

.زوريو"مويؤوفيعربياطارفياجةماءهةثورةت!ةهـقهيالاوضاع

ءرلييقبماروفيا!ءةء*رهذاءنلاعبرتااتيالمقىا)ئاءسانيهضيوهذا

مناكثر4-ؤهلاًتبء"بئواسترواجنعاع-ةبنئو.،"و"اديمةبامكانات-يتميز

الهورةرر.ت:قيى،وقيادتها،ءةج!بر!زراعناضعبب/رافياخرقطراي

الانجازاتاي،انجازاتهافينفسه،رفؤصتاناىاوالقاعدةاراًئدةا

اقىادوااطارفيتكلاعجةالاصالنئورة:فجرآهااءيااقاصداتحققالتي

يم!نلالهـثا.-طالمحبالىاكا-بمامنا)عربتجمعالشياواحدةا

وا،آاصد11هذهفي!اتهااذنزافهااستؤنجلاخرىثورةبأيةآجاوزها

وذ)ك،اقاصداهذهرتردونبرعكنلافالنجاوز،آجاوزهاامكنان

.لم!،+ملالا.اهعأأأ9لا49،!أ؟لا؟لا،!'!أ+هح15كاو05.م25و-ا

اجة؟التاب-لللأسبلم

اءرليهب-!كأااء15ه-بىاذهنؤيا!تر.تاقاصداهذهلان-ا

.اقا?داهـذهآ-تحبلا-ه،!-راولاءودون،اخاصويئبا

اءثسيناافرنادخول،ؤمالثكل4ة3الاشترالحقي!قلان-2

وبروه4،بءعيعاضخلمفاعلىهلإؤلبا،مئربربئوالهاواحدابالاحرىاو

ا)مهسيجاريانإ-ضطبعكللينتاءلممجةواالاوتصادبربئالت:عهةآحقبق

،لةض"،فيةوا،ا-ةوالا،والا(كأرونبة،إةاذراىورالهافي،جتاحدا

"زدادالتي11،و!آجاوز،اجد/دةاوووره،نلها4الامببردالىعلىا(ضغلب

ةحو.نر،اضقدمةاالص:،ء-ةاناءرروااتالتإامالهاليلدانببنا؟ميملع،

حنئء!!اىالحىماجالمقاءهحهذهل03.اخا،واسترجاءهاط"نفلس

وا)-حهاسبقى.اهـيرمةرافي"واالماد،ةاءربيااوطناو؟اؤاتاء*الإت

اثور،ةوااديمغرافبقىوانعاء-كأالاصوالمأدرةار،"*اق،.ر!اءصراًنس3

ا)و---!دةاىاورلليئالانتهـذهـالمرحلةفياووجهء4ااقياعدةاأث*ل

.ةالعربب

يرء*لاعرجمبماااوطناقلبفيالاد.ءراتبب!جصئي?ر"وؤعان-(

آخقببقحصلورمتدوزهااي"ه"ررردونءتحهلمةالواحدةا"الدو

بةأئه،فيةايةلنورامقاصدزا؟حقبق.انترطاذيااالاسا!كاالاولاثصرطضا

"والدواالاجتماب"اتورةا،بقاءدته،1ا:اصريةاان?ضيهـذا

الاولعلىؤةقدان،افاعدؤتناهاا-نءندا"تلق!"،،الواحدة

لاحبرهـكأؤ،عدةؤجهلاالااضيااتوريةاادإ:ا?كيتةامنالادنىا)حد:لك

ات--ىاالاوضاعانالقوليمكناخرىناحبةا"ن.الثوريةاءررءبئا

الازلض-لملأقفرضاءلميهايؤرضالاوضماعهذهمعلمهاآة،4او"?هـبر"،

اًهـف.بهماوارآ!بلطهاولائهازا،دةبل،د؟جن9القاهاتبنمنالدالم

!ما:الاوءماعهذه

وارتحت،،انللناصريةي!مكنلاالنيطينذلسهيحريرمعركة-ا

اىاوصلاناي،ذاكارادتانوهي،تجمل!ااناوتب؟رها"!

اتىاا)ضمغوطفان،النوعهذامنفكرةقىاودهمقدؤلمدةؤيادتهـا

ا-ىاندفعهاس!وف،ذانهفيا!ساليملووبرود،اورركةهذهتة،رضها

.ح"ءنالقاعب،اآبنالارآباطمنالمزيد

واآ!دأتركلاانيرةالاصذهذه.الامهرير،لب"ءعمعركتنا-2

ديالكتيكهاوبحكمبطبيعض،1ننسساقلانها،ؤطريفكلايؤبانتستكض

"هكعنقي،مفطريانكع،ئرايكاناـزرلك.آخريبهإاوءهااخضتإنحو

هـادةوءولاؤترض-ت(وان،1ذاو،ت!نكرالناصريةانيعنيالمقاصد

-جادةالةاي-عايهااذةلملأبالى.رقديهذاانؤ،لارصاح،ذاكترلمول

.اًهثورةسبريصححاداخلامن

اً!هـصال.إة!طرءربهبئاير"ان،تربناء?ةطوةمتنافةتإت-3

الئورةانيعنى،وصدوياطارفيلهاالضةكراو-ةالاجتعاعا)ثورةا

الةق!رةفيحد:نهاععاالاجتماغب!ةا"ورةامقاصدآحقيقورتطيم

ؤطربر"اقيعلى،علههايستحيلاءروهذا،القطريةاطارفي()ثانية

4آاورمتقرةو()"كازاانئابتةقيورتهمصراقطراذلككانوانتى،عرببة

511،رسةاطر.يقفهن،نظريابربمنامان،أكنتفكهذهاةمحاو.الكبصرة

،وء،،فطر"جاوزاىاار!ءكأالمهع.روتدفع،اقه.داكهذاقصد)ورو

ه-ىواحدةدواةذبالعردء4اوحدةاانللاكمت*ثصفالممارسةلان

الاجتماعبقى.ا)نورةءقاصدكحقمهقاطبيعياالاطار

المرحا-س-فىهذهفي"-،وزهاؤي!محاواكأايةان.لننضبحهذامن

ؤجاوزايحدوثثدوأنه،فاشنهة"حاولةهياوحدةانحوالازتقاليه

ء!،.ا:تورااضوعامنسيكونفانه-اء*؟نهجدلاافترضنلان-

ص!ءحفيت!اوزهاانؤطريةءربجةلثورةيرعكنؤدانههوبذالث)عنيه

زوبرهـفيهل،ؤتبلمانرااضقصاوصوهبعضبتصحهحاي،اكئراوكل*-ن

المقصد!نآحقبقاىاؤب،د"نافي"حلهاتحلانن!ستطيعلاولكنها

)ثورةبرعكن.الواحدةال!ولةب9الاجنعاعجةالثورة،الاساسي.ن

ادباعترواحضاالابرديواوجبماصه-بىاعلىزشجاوفيهاانمثلااخرى

؟،



النقا.ب-ديامربيااوحوداؤررءمةفيهالمضكرجدبربةحياةؤلمس،4

وصه+-ءاتاتاعلهنو،اجتمعواللمواةداعدةتننخذ!،،الغب:-بئ

بالاصرىاو،!ورياصزرانعصمدانلهـاإمكنكما.بهااحياةااصمدة

،المئورةثوري-زبؤبادةطريقءنتأزنماان!طريرةعرببةاتذورةيهكن

.رزخذانلهايمكنكما،معالمحةوبرو.للسهلطةاداةبعدفيو،يكون

التقليدية،ا)عربيةاطبهاتاجمبعنرحازمةطبقفياصراعسه،سلة

تبقىآ،،ءنجؤاؤ،ن،ذاكالىضطاعتوان،اثورةاووهواكن..الخ

وهي،سءةالاسلاثورير"امقاء"!نات!حفقانتسضطبعلالانها،مبتورة

وهو،اواحدةاالدواةاىاأقودناانعلب!اوجبذ)كتستطيعكي

آنفا.ذكرناهااصحاللاسبلبتستطيعهلامقهرر

4ثف.-يفرضاستبرازءجه،مرحا-،ارتباطابر،لناصرإةالار":،ط

بل،اخرىورجزاتايةعلىنسعبياتتمدمأهامنجزالانؤقطايس

الدواةاىاطريقهعنزء.لاننن-ضط-بماهابديلمنهناكا-سىلانه

وتسودمجزأةت"العرباًلامةتهشنهرالارتباطهذاؤدون،اواحدةا

.الثوريرةءقاصدناتحقبقعنوثورتهاالامةوزعجز،ثورآ"يااضجؤئةا

ككل،امرربةاالامةهيالنتورياوحدويااوقفافيالانطلاقلمقطة

هـ-"اوقفاووتاواصبؤ،ناف)ك.الاج!نماءيالثوريؤحركهـ،في

تها.ثحرفؤطراوحركةايةضدككلأالاءقىهذهمصلحةعنالدؤ،ع

اعر،يا)ث"عباوبر،كأهويحددهـ،ا)ذيالمقياس،اء"لمحةاهذهمقياس

اثم!ىاا)تحركهذاولاءاستقطبتاًلنامرية.اثورياترر!4ؤئيككل

فسىالامة-بئبرفضارزءاطابهـاالار":اطكانلذاك.قاءدتهوكانت

و"خاصمة،اتحركاهذاءناؤطالانحرمهاوءته،و،لشورياتحركو،

ءصلمحتها.وصدهامقا،بهقيالعرهيرللجمل

زهـ-للالمفةالمخضاعرببةاالافطارفياثوريةاالعربربةاحركاتا

يرقىالثور"أهارسة!افيا)عربرهكأالامةمصلحةدل،الاقطارهذهءصلم!قى

ناوبهـ،.احديثااءارير-خاولواق!لهاير4لثوراممارسمتهافي،)ثاتها

ارؤءاطازرأبطالثوريرةالممارسةهذهمقاءمداىاالاسضراقيجبقىطريقنا

هـ-ثهاناقيولاؤيسجب،ات-دةاالعربهةإبئبالجم!ور9مباشراوثيقا

ارادتهازنفذ،الاقطارهذهفبىاجكل،وربركأاهذهمصاحةتمثلاحركاتا

الاؤطارهذهاوذاتهـامثللافهي.قطريةمص،لحاونطمارادةواكبس

دةاءمهوربربئاهـزرهؤمثلدل،ثهاءمسنقلبرشكلاوهوريةالجهضد

ليستاءركاتاهذهم!مةاًن."ها*-تقلةذاتايةوضدالاقطار

.واحدةدواكأا؟ارفيزورية"قاهسد؟ل،،جردةزوريةمقاءمد

اكلاحربربئفيهائهات!ناؤضانلهادهكنلاعربيقطرايحبرية

الحههورإبئانوليءا.ا؟ارهوفبىاكلاهذاعبرتض-ققهيبل،اءربيا

تصح،اليهوالطرإققاعدته،اكلاهذامحورهيالمتحدةالعربرية

ومعه.فبهبهاء.لوبا،المحوربهـذاالارتبلطفيقطركلحرية

***

تنخذؤيها)فاعاكأافوىواالتاريخ?سهباسبةحركةكلءلملأؤةان

:اتفكالاربهقىءنواحدا

ز-صاندوفيرك،?،1وز-."را)قوىتلك"نجاريانتستطيعؤهـي

علهها.تطوياتيإبئاثوراالامكانات

وو-ثاطريرقعنزءقدء،،وأنالقوىووذهتعيانءظبع"-وهي

ا"امهما.اطرإبئاوتخضصراكبر4بسرعتتكسفؤتجعلهاثوري5ااوعيا

هـقاو"ة4فيالفاءلمةافوىواالىة،ريخالمتجاهزكألمومانونتطيعوهبم

فاعلية.ل3تخمحراكوليفسا-بئ

بعضةيالتاريختطوردونءوقتاأءولانؤمتطيعاخهراوهي

إناحىىابعضعا-4وتفرةر4فيالفاءاةاقوىاتفرة.هاالننىاالمناحي

اهاموقفاالرابعاواثالثاالشكلتتخذسياسب"حركةكل.المفننعلة

فيعنهابرنجكشفاانياثوريةاا(قضيةاوالتاريختؤذيانإتس!تطيع

ودونذونهاحيلولةاعناليعبدالمدىؤيتعجزولكنها،معينةءرحلة

تحركه.التيا!فوىاتفرضهاالتبماجديدةاالمقاصد

رغمنالانحرافيهذينفبىوؤعتالئاصريرقىحاربتالئبماحركاتا

اوقوى"درك)ملانهاوذاك6وءقا?دزوايامن4ءلمب؟طويقدءا

.4نعانهالذياياحاااات،ريخفيالفاعلةالاورظسية

تعتمدلاة3-رايةعلىزسءخبلااتورو"افاءلميئاانتدركلمفهي/

كسس!تاتجم!ااثورةاهيا&اصريةوان،الجماهيروولاءهيراجهاا

اىاإةللنلعرمخاصهة"،فأدت،الهربياو؟ناعبرالولاءهذاوحدها

ية.اضورامةإصدزانحونا!*ءبى.إحطتسخو

ومنئاعرها،اًلجماهبرخيالآنجذبقي،دةهفاردنايمسانهداموء،

النوعهذادون.اثورةاء-:عيكنلااكنو،اكورةءنالكلامفيمكن

هيوبرضج!اتالمثقفبنمنبفئاتءحصورةا"ورة()))اتبقىالقيادةمن

كانوهذا،ابرورإ"ااحركاتااىاءئهاالثقاؤية(لنوادياىااقرب

قصدهاالنلصريةمعخصامهامنجعلتالننيالحركاتهذهءصيرؤءللا

نااستطاعالذياوحيدااثورياالفائدهواكببرااهقيدااًن.الاول

لألىنهائياادخلهارشكلوولاءهامحبننها،اًلجماهيرمئف،عريجذب

.الثورياعالما

يتمش-اجمهورفي4ا)خاصريسضحل،خسرناهاًنورعد،والان

فىصشخص"ءكانطويلةلمدةراسمهتقترناءفي(االمتحدةالعربرقى

يمكنلاالذيالجذبهذا،النعوريةاالجماهبمال!تبقوة"مارسة

فىنعرفامانشا.فاعلإزهاعن.ئءفانثوريةحركةلايةدونه

ورجالى،الواحدةالدولةتحقيقفىوجودهنستخدمكيفالماضي

هـ!،حرفهوأعني-التارإغةي4زوعهـناًلفؤ!!إولاءايكونانهو

عندالعرببكأال!ملهبراظ!رتهاذيا-فريدكلمةاستخدامعنداقول

النامريةونستخدم،ضولهفيموقفناؤنصححلنلعبرةالمفجعموز"

ويقودنا،السابقاضررؤطاً!ؤورطيصحح*رريبوعيالاليمةوفاز"بعد

اًن.(الماضيفي.ؤعلظما3منلوأتهامنردلا،اواحدةااادواقىالى

الدوانةتحقيتىاملعلى،نهائييقضيقدعجزوووو،ذاكعنجؤنا4

هذهالى)برجععةدءايرىقداستقبلاؤيالمؤرخفان،لماواحدة

هزيهةاو8(91نكبةتكونلاقدب،،منيناكارثةاعكلمبانالموحلة

هذه"حقبقفيابميراافقيداقيادةمنالافادةعنءجشنابرل،6791

إاثولة.

اجماهيراتحركاناستطاعتعربببة"ورةاولاطاصرإ"اكانتلقد

اانئس-صرةنحودؤغها،العربيالوطنعبرثورياركاتحرقىالهربه

ا)سياس!يتصورهامنجزءاالثورةهذهؤ*رةوبر.لى،الاجتمالمجبة

نااسضطاعتالتبىاوحهدةوااىالاوابمورةاكلانفانهادها،لذاتهـا

وحدوية،اورةتبلورهاوأن،اواحدةاامولةباا!ثورةهـتهتربهـفكرة

الجماهير.ذهنفي

بمظاصدهاتبصساثورية((ا((العرديةاحركةاكانتالنلصرير"قيل

اعدادعلىاسهاساوتقتصر،طاعيةابرةوثورةواحدةدولةمنا)شورية

فكائت،"ماماالوضعهذاغيرتبرةاً):اءس.متنافىرةمحدودةوتجهعلت

ناطاتحطواست،الجماهراعتمدتالتيالاواىاثورةاؤقطليس

الثوكة3لمنتبل،!اقلءدةوتمخئ!اا!تلاثوريات!جاهفىيتححركها

صى-دىوتجدبالحماهيرتكتصلبأنأضجمع،تالتلكدممحتالتي

لديها.

دولةالحديثالعربىالت،ريخفيمرةلاولقامتالنماصريةؤى

وفبىالجماهبرواداةاءماهيراصوت.كونانالاولقصدهاثورإة

سيدةاجماههرادخلتاالتاريخاهـذفيمبرةولاول.اجماهبراخدمة

هذهرهثلنظاماوتخاقارادتهاتحققانتراول،السيمالهصيالمسحالى

ذلكمنالرغمعلىولكن.الارادةهذهتبغيهاا)ض!والمصالحالارادة

ولادتهافيزرجع))ثورية((ون!مشيئاتحققانزستطعامؤشاتقامت

التيراتالانننمااىا،ءاقتهالذياجد!!االجوالى،ا-!اانفسصها

التىصالوؤ،ثيةلمظلة1اىوا،وفر"هااالتي،ندةالمساًاى،سجلتها

بهذهوانشغلت،بهحاربرتهاواككلمالفعاتهذهقامت،قدمتها
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وتحريرالوحدةطليعتهاوفيالثوريةبمقاصدئاالاهضمامعنالمحاربه

باسمتصنعمانصنمدائماكانتافهاذلكمنالانكىولكن،فلتسطدئ

لها.الاخيرةوولاء،للجماهيرولاؤها،الجماهير

المنطقبرذلكفتحاربهاوارئظمالفثاتهذهتقومانالغريبومن

فيها،والعجزوالاخطا،الضعفنقاطبعضباسمتقاومهااناوالمبتور

منكم.أضعفواوالعجزبالاخطاءجامعاتخبطاتشخبطالتيبرهي

هـن،الافط!ةالمزايدةطريقعنما))ثورية()عنالمرءيعبران!!لا

لامجرداتاو،خطاونقعىالىالاشارةعلىيفتصرسلبيطريق

إ..الفكريالجهـدحتىشيئاصاحيهاتكلف

قوةوفروانتصارها،اجتماعيةعربهةثورةاولالناصريةكانت

"ثوحاالطريق"لجداخرىثورةكلفاصبحت،مماثلةأتتحركاتدفع

كانتبسهولة،نسبياكبرىبسهولةهاذارحم!قوتستلإع،امامها

الناصرية.اولاعليهاتشحيل

قبلثورةاب"تفجيبرعنوجودهطيلةعاجزاكانلعربيااربار

التيالصلةدئوعيرتبطانونموهلمحاعأ!يتهجعلهذا.النلعريةظهور

و:جعلتها،ا)واقعالىاثورةااولاحملتالتيهيلانها،معهايئسجها

استطاعايجابهةالعلاقةكانتانلهذا.الجماهرببنحء-،وا!ا

سلبية،كانتهيوان،مشمرةفاعليةيمارسوانيئمواناليسارهذا

اةاريخ،اهامشعلىجانبيوبعمل،والضموربالانكماشنفسهعلىحكم

،بالذاتعبدالنلصزولقيادةالأورةلهذهولاءهاتغطيكانتاجماهيرالان

هذهوبينايى.ارهذابيسنزفصلالنوعهذامنسلبيةوعلاقشة

فمالة،.كونانثوريةحركةلاية4فييم!نلاقصلوهـو،الجماهير

ناتىاو،العربيةالثورةصنعفيجديةءهاههةتساهماناو

الخمسيئتعلىوارسدةونطرة،فعلاحدثماهذا.ثوريةتكون

تنموكانتالشارهذاقلشكال.ذلكولىللتديىلكافيةوالتيئات

تخسرفاعليتهاكانتوهي،الناصريةمعتعملكانتعندماذاتهاوتؤكد

لانصدها،العملالىعنهاتتحولكانتعئدهـ،هفرغةحقةفيوتدور

،ءللأقةالحاليهالمرحالةفييعنييزاللاوهو،يعنيكانضدهاالعمل

الانتفايىةالمرحلةهذهميحالياذاته!ضكماا!ار!خهـ-ع!!ة

.نعاني!ااأثج

*،،

"الانفصاهـج))المسارهذااتخذهاالبمالمتعددةلواقفاان

فقدانعلىتدلفقطتكنامالناصريةمعخصوماتهفي((الجديد))

منونوعاء-وولةغيرمزايداتاوامعافيكانترل.الثوريالوعي

والتهريع.المهاترة

يمار--ونظدواالذين((ااناصرين))اولئكعلىيصدقوهذا

ىا،6891عامحتىالفريدوالمديحوالتبجبل،وا)تهليلالتقديس

فياسترسلهؤلاءمنكبيرؤقسم.حزيرانهزيمةبعدعاممناكثر

حزيرانحربتكونانكأىفيهاانكردرجةا)ىالتقديسهذا

يئشمونهؤلاءاخذوضحاهاليلةوبين!لعبداأناصراوللعربهزيمة

سايقدسونكانواالتيوالقيادةالمنجزاتنضوينكرونيذمونا

يقومونأيةانتظؤترة4ابدون.وذاك.عاما!كلنئراثنيطيلةالتقديس

وء-ؤويىء،موعصزهموخلأهمبقصورهمفبهاويصترؤونذاتنبنقدبها

بهاينبثواهـملانهمفي!،شارهـواالتيأهزإمةا،نفسهااهزيمةاعن

ؤشندخللاانيجبرانه،ؤريبمناوبعيدمنلا،يحذرواوول

ادئوعووذامنمهركةاناو،الاوةعاعتلكفياسرائيلمعمعركة

الجديدموقفهالىانثملواهذاممنشيءايدون.خالرةست!ون

السلطشهةزئفس))يتكالمون،ويرمدمونقيواونبصاالمطلقةالعقةبنفس

وا،بهدهم،ا!رفةكل،المعرفة"ف،حوكأن،السابقة((الفكرية

نعتعهراتىا،الحزتقةكل،قةالحق!3-ونيدروحدهمهمكانهم

.إالشفقةاىاالواقعفي،يدعوموففإ.الثوريالصبيالواقع

النوعهذامنفجةمواقفانهوا!اهرةهذهفيالماساةوجه

"ثقفينبين،اهربا)م"اًلمثقفين)ءبينيزتأسامنزجدتزاللاوكانت

لثورإسة1منبل،الفكريالوعيمنادزىحدؤقطفل!يفترضلا

على،4علإيدلفيما،يدلفاته،شيءعلىدلانهذا.اوابةا

بها،ئمرااثيالانتقاليهعنالمرحلةتحانحلالاالعربيةالذاتانحللأل

برمد،تبرزلميدة-!ذاتبروزارزاتهااجةكمعاتفرضمرحلةوهيالا

اتا)تدليلحاوكما،اسالهياهىاةقىالاسبةالعرداشكلةاانوعلى

الابعادالجذورمننجددجديدةولادةالعرببماولادة،تببم3فيذلكعلى

صؤ.التاريخوفيالحياةفيسوكهزحمددالتيواأنفسهةا)هقلب"

صةا-وراههـبية11الحركةانذكرت((الثورةالىاأنكشئمن))كأاب

الفكربةالاميةر،نؤاتانمبالف،اكونولا،!امبثرورفربت

لهطلانعكاسهي((الجديدة))الاء-بئهذهولكن.الطلإهـقيفيتأتي

ي4انقلاايديواوجيتصورفيالجديدةالولادةزلمكانوهواعمقواكبر

الكتابفيالامرايمه*،ححاولتكماكافت،اذلك.بعدتتم)م-ديد

المفا!والىالسيارةمن،الجديدةاً،حضاريةاقتباساتنلجميع،نفسه

العربيسة.اذاتااعماقالىتنزللالآخارجياقتبل!ات،اثوريةا

اطارا!هسافيتقليديرةززاللاذاتهـناهـا،تعبرفهـههـاقتباسات

لارهاباطهيفراغفيتعيثىذاتواما،اللاواعيةامقليةواانتفيةا

جدإدةاطاراتاحلالب!دتسونظعولمالتقلهديةالاطاراتهذهخسرت

،خنثاهالذياثورياالمف!مامعه1الضئررئالقرنةعقا.ءعتن-بم

يدلهامثاافظبامفهوماالمفهومويبقى،خارجيةؤثرةالع!لمبةفتمبقى

النفسكاناهـرزا.والت!بفيريةاللفأشةبرا)تخربجلتنفمم!هعلى

السمة-عنهواضحامعالانجدالس،بقينالنلصريينوفي-القصبر

ةوفرافنبمالذا-ئةاوحدةالانوذلك،اخوريةامواففضلا"ه-زال!الاولى

..مفقودةاأطو!لاثفسا

***

يمبصاذيااماما،سجالاسلطابعاءولزكدورعجلىملا*كلاتهذه

مههااردت،بقبنالايينائاصرامن((يبنالثور))بةالناصراخصام

فدور،،لهةانفهطبي!هةهياطابعاهذاطه-هـةانعلىالتدلبلفقط

ا!لصىااكراوليس،اثعافريوالفكروالشبشبراًازايدةحول

اكزامثوريكليغذيافيااصحبحاالثوريالوياو،الموضوعي

عنه،ففرعافنيالمواقفاننرىانغريبايكنلملذاك.خلاق

والامثلة.السماتدئفسمزت-،الئاصريةتث،ولا)قيتاكو؟لاخعئ

الحصركافية.وليسالتمثيلسبيلعلىبسرعةاذكرهاالتيالتايى-كأ

اعنيه.ماعلىاأتد&لفي

نا،((ردتهم"،ؤيمثلايقواونال!ارقونصنالنلصرهؤلاء

جاءتاها.!ملالتيالاشتراهـقيلان،اشتراكيهليستالئاصربرصة

..اطر/قاهذههـنتأتيلاوالاشنراي!ة،!حةكانت،فىوقمن

،م،الناعر،ةهـجزاتضوءفيالقولهذامناقنئةاريدملاانني

اىبر،كممبةاإب""،ضوءفي)كنو،الصبداهـتفيعلي!،ومالها

لاتحدث.اني!بكانتا)ضاصزيةانيصبؤولاً!4.!رةاالناعزي

الصيماثوريااحزبااوبقالسلأثمعبيااتنطيما!اكيكنلملانه

مصرانيعنيبدورههذا.اـ"ورياالتحويلاجراءلهيم!نالذي

ولطبقات،ماجنلملكمزرعة،5291عامكانتكمافيقىانيجبكانت

فياؤريقيا!لأشهماروقاعدة،منحلةمستهترةوبورجوارزةاقطاب-قى

.اثورةراالتمنظيماوالحزبذاثيقوماناىا،واس!يا

فورةايةيحدثانيستطعلم((احزبا((هذاانبىاو!كن

ياؤكيبل،عربيؤطرايفيبل،5صرفيفقطلشىاشتراكت"

وذهـك،الشمال!لأوكورياوفيننناماصهصاعداما،اسيويبلمد

عئشدهـؤلاءبهايفكرالتيالاوضاععنتماماتختلمفاوضاعبسيب

في،يتكبماللنامريرةالنقضهذافان،اطريقاهذهف-نالحديث

تفييرمنافضل؟591عامكانتكمامصربقاءان،المنطتىتسلسله

فىخولاتمنوغذتهبهجاءتوما،النامريةطريقعنذاكواقعها
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ماعادةاليهيرضتهيالذيالمط!نوعهوهذا.العربيوانوهـنم!ر

إ..الطفوليبايىساررن"ناسماه

دينام-كيةمرحلةاوءركة+فيالمتحولةالوقالعنقضاومنامشة

اعا!امنيىس،ثبوتيعقائديموقفباسماو،جامدةاخلاقيةبر،سم

يفيد.مماكثير4اكثري!رؤد،كأثوربناحبةمنوهو،ش؟ءفي

ثورية،غيم،اشتراآيقىلا،اخلاقيةلاةالثو)هـذهاوتلكبانإقولا

اخصو!ااوالانموذجهـهـااوذاكتحققلااخرىبكلهةاو،اوتوقراكلة

4،واللاثورالااخلا!يةامنانهالوافعفيإمنبمو،!خهفؤول.ار!ثوري

معي!ناصوراالاخويحهقلمانبر!-دبوضعقديماوةمعانبيان

لان،تاررخيةثورةايةثورية،الواؤعفي،ينفيهذا.الثورةعن

التفير.منهانطلقتاذياضصورااتحققاناستطاعتثورةمنايس

لمحيتورىرلاوتصوراتومفاهيممجرداتباسمالثوريالواقعحول

ك-ذاعلىخروجهـو،وتعانهبهتقلمواقفمنبدلا،الواقع

ذاته.ائورياالدياقيكوعن،عنهوانحرافالواقع

ومطارحوؤقصعج!زعلى":طويالناصريةاشتراكيةانشكلا

فيضوءتقاسانيجب،نسبيةقضيةالقضيةولكن،اساسء4ضعف

ضسوءفيوايس،مماثلةاوضاعءنوتفرعتعبرتاخرىاشتراكيات

وتفرعتع:رتاخرىاشتبراآي،تضوءفياو،مجردةمطلقةمقاييس

ورافقتها.اهامهدتالتيالاوضاععنجذرياتخضلمفاوضاععن

يرىايضا،كانهيجلقالبهالذيالمفهوموهو4،المدواالتقليديالمفهوم

الماركسيسافهوماولكن،المجبمعتحددالتيالقوةهيالدولةان

افولاناردتعؤا..الماركم!هيينمنمعظمهمفيهمالخصوموهؤلاء

الدولة.يحددالذيهوالمبتمعبانيقولسالمتمركسينمن.

دديهىوبتذصكل،4يعففيممايعنياًنه.؟.اقولاهذايعنيماذا

ءمارسةدياو،معينثوريمعنىتجسيدعنالدولةتعجزعندماانه

اوضعاالىالمفكزيتطلعان،يجبتبنن!،مقاصدخدمةفيفعالدور

نتيج!ةيجعلهافلا،التناقضاسبابعنفيهفيفتمثيالقالمالاجتماعي

.ونطام!االدولةلطبيهـ"حتىاوالقالدلشخصب"

اهـمامنانهالقوليم!ن،الناحيةبهذهيتعاقفيما،واخيرا

المشفل!التفليدقيالطبقاتومركزاسعةتدمير،سالاشتراكيةءيزات

الفرداوض،عؤحسين،الاستغلالاشكالمنالمستغلةالجماهيرتحرير

والفقر،ا:ؤساافكالهنشكلكلمننهاباتحريرهثم!من،المعالفة

لكلالانسمانيةالكرامةتوفير،والاص"ماعيةالسياسيةالعدالةتح!ق

الشعب.دصنوالاخوةالصاونمنجمابةروجتحقيئ،فرد

هذهءنعلب،اومثلىصورةلناتوفرلاالن،صريةانشكلا

فياخرىعربيةثورةايرءمنبكثيبراكئرعملتولكنها،المنجزات

التىطينفلسهتحريرمعركةتكا!يفمنارغماوعلى،السب-لهذا

الجزائرفيدعمتهاالنتيالعر-"الثورةوتكاليف،اوحدهاتحملت!،

تزاللااشواطااطر،بئافيهذاقطعتالناصريةفان،اليمنالى

فكطاخرىثورةايةبله،اخرىعوبةثورةايةمتناولعنبصدة

.وكود،وا!صينوفيتنام،كوريافاما،اثا)ثالمالعل

،!اةا:،صراعلىايضايعترضونال!ىابفوناًلناصريونهـؤلاء

((المطق))هـسذاإناجاروان،الاعتراصزهذا((فردية))قي،دةذات

هناكفليس.:تيريو"ءجردضاعصزاهو،اككذنهابلجدلافترض!نافا

وا،()الفردية((القياداتاتفكالجميعمنهاتتفرعواحدةطبيعةمن

ثابتةواحدةاوة-،عمن!ناكليهصانكما،عليهاواحدامنىتفرض

الىء،س!ه!.والوسظالقياداتهـصذهبينواحدةعلاقةتفرض

مايتقييح،تتغيربهاالمحي!ة؟لاوضاعءلملاقتهاوطبيةفالملإادات

او.لملأؤقى.هـقىهضوءعلىيتمانيجبثوريةقتادةلاية

نكون،لحنةاوفردفىيتركزهاعنا:ظرابقطع،الئوريةالقيادة

،الجماهبرومشاعرلارادةدا1امتدتكونش!ماديمقراطيةقيادة

ت!ونوهي،التارب!خفيالفاعلةارجديدةوطقوى،ككلللشعب

عثراتمنثكل.لجنةمنكانتوان،ذنكتمثللاعندمااتوثراطية

خطوةاحدهميتخذولا.ثيءفيكلكاملةتامةور،واةشساوون

ان((آلا)قولنيمك،اخرىناحي-ةإ"ن.بر-:همتاماجماعدوناحدةإ

فقظ،/يئتازور3دلهمس،اءورةالأؤيىمبرهد،يفرضلدواقيءوقتضطيم

)2)ايضائنيهـقىديكتاتوربرءإل

المرهـزة،يةالثورا?لمطةااواضرآيزافقدانتهتكطلاالديمقراطية

عنا)ضركيزهذاتعبببروصوب،بهؤمركالذيثوريوة!فيررمنيبى

ات،ريص!افي!ضاكلى-ط.ال!هاههرهـ.جادةداداا"ةفى*ونا)ضهبارادة

الن"ءريةافي،دةا،ناكوايشرطهذاحةقتثوريةؤبدةمناثوريا

اعلملافةا!ثهعلىدالت-ما!-رمناءورياا)صاريخفيهئى،كا-مس

)اوويوفياو.)9القيادةهـنقائدهـ،عادا؟امكانجادهتعندما

.العربرءةالحماهيردللتلأكما،قائدهاخسارةمحند

و.ا9ظاهرةانورددونكانوااب،رة-وناالناصرإ-ونهؤلاء

ادهـادبصدكطا-5،كنلمالحماهيرولانالمفاجأةةنتيجكانت-ويوني

نمظهوهذا!عبدالناصعنولاتهانزعتذاكبعدوان!،،الهز،يمة

-قيكهؤلاءاءتبرهلاكنوإ/.هـؤلاءيمارسمهاذيا((العلمي))الفكر

ارةقيدوفاةعنلا!ضفتا)تي،التاريخفيافريدةابكأالتع"هالظاهرة

ولاءهـاخسرتبانلأ-اتهاا-واقااً)ءث!الجماههربر!ذهفاذا،اكبيرا

ا.ور-كط.ااوطلمنامنمكانكلوفيالملايرهبئابعشراتتعانبما،لعبدالناصر

.!طب4-،هـلا؟لمهايماث!هثايخر!-هـا!ظلمعميقوحزنالمموصصة

ور:ءتث--ونيتكامون،حرجبايشعورايلون،يسخرونفوؤلاء

يدرهـ-ونا)فىإنالوحيدإنهموكمانهم،4مطلففكرية((بسلطة((

الخ!ل!منيكنامانءن!الحرجشيئاإ.وتحولاتهالواقع

كاناةرد،يئباالثوريةالحركاتاتهام"ن،المزايدةمنالشوعهذا

اثورية.ااظريخاتجاربفيد،ستمرارذاتهاتعيدظاهـرةالواقعفي

الناصحةاتا!وراجهيعفي،الكبيرةبةالاورلمت3الحرصم!عؤفب!ا"

ورياثاالم!بىىمجاراةءنعجزتووئاتاتجاهاتهناك،دال!.وى

صه?"-،ينلتقيفلألمنت،اعلمااكأءيةدياامعالتجاوبوعن،الاسال!ء؟

راًطيةالديمقاوإبئالحرمبراساجافيهةااقةهاءومن"ءرىهذابمحاربة

ماركساًهـ،0)3(ايبروقراًطيةواالالوؤراطية"قاومةوباسم،المجردة

كأسهةاءظا"بدأعننتكلماناذناهـخا!4من:))فمكتبانوانحلمز

الالضقلاليوا"-اظةفا.ءطلقكخيرلفردياةقلالالاس""دأوهـن،مطلق

ءراهـ-لبتغيرص!دهم-،يتغير،النسبيةالا"ورءن!)افرديا

)4)((لتاريخا

قونالاليوناة،صراهـؤلاء"مار!الذيوارةقضا:هدانمطهوهذا

،عموءياتم!ند،سمصرارإتجفرعهـ،نفموفةهم.ا:،صر،يئاض!د

ء-نككثصرو!،تأراوم!،ايداتءزمن،ثعائريف!رو،يداتتجرو

ينتقدونءثلافهم.وا)ضغينةر،لءقدمليئةموتورةانف!منالاحبان

يرسقطرايءثىيداوااندوناهـنو،اوحدةاالىبةالناصطريق

منعنهفهـيعلنونمامارءمة3علىقصرةايةلوناو،ر،م!خاص

اخبرىمنجزاتايةتقديرمدونو)كن،منجزانهاينهقدونوهم!طريق

فه،،اضقصناعلىإدلونوهمإ.محاهاتحلاو.نهاثل!ااوعالبه،تنقدم

المدا،1فيدعوةبلذاتهاتراوزعلىومساعد-هاصحيحاةابصةليس

عثصا)هترةدونوادناخطال!،الىرنث"يرونوهمإ.ونقضهاا!،

.إ.ا،خطاءذه5جاوز)اناستطاعخلفوهنطامايابراز

لطليصةاواصبهيالانالاساسيةا:قطةا:))ءرةلينينكتبلفد

ءمدةفيربرانهـ!الاعترافطوفيأهاذالثضيففبم..تترددلاانالثورية
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يونهؤلاءالناصر،جتاجكما)5(((الصرورربئلكفاءةا"هاوثقه،يرءكفا

4،الماركصهعلى41!وب-ن((المارهـببئ((*ئوت،لمواكثر،اسمابقونا

إ..بوحيطا"ملواامبلرةابه!هالطملالى

***

ؤ-ىفونيخظاهـ،دقونإ:اصو/ونا،ؤلاءيكن)مناصر.لتهمإ!ظ،

مو!ة-االان4ءلمبهـمعما،عنهمحبركب11ااهكرافياوذاكموفقهم

هوكانانذاكناصرإت،منءء.راذياالفكرانووواعنيهما،وفكبرا

ا)ى!مدءوؤكاؤ!م.وشعائرو"زايدةوءموميات،تشبرفكرايضا

صهبدءاىالارت!بلطقمضيةيطرصوناكان!،الحوراذلمكفيبهاالار!جاط

فسيالاروجماطاىاالدعوةفيالانطلاقدأوناي،والشعاراتالتبشبر

يةاوصهـووا،بئ)ثوراإغالتارزجارب"ن/نجتقونهابة!ورءإمب-كأبقينطر

اثوردأااكأهكهادإاصحىب--احادراكومن،إوورببىااواؤعاطافاتمن

يتح--صركهـ،نالارزء،ط-اناي،أئ"ااكنتصفا؟مدئ"الننيوالامكانات

اىا،ا)ء.عءبوواءن4تئقاكأنطرإأك4"وفراندون،عفويرقىبطريقة

،اضجاربا)ةاكشاملةنطرية"نيتفبرعاذياالثورياوعيأاصعهد

لأبفاعلبالمبالفكأداض4،افواه!اثلك،ا*نجبكهاودإالواؤعلهفىا

ر-ا"فمحءمارنمئبراكثردورهاوضخهوا،ا)شوربأةوصةلناصرا

ااضعاؤؤجهاوهات،صدأاعبددورضخ!واانهم3ما،1،،وفرةالمةالطاقات

"-ثوالاجته،عات،رلغاابأعاوااًذ.انسانايطاكأةؤوققيمضاعف

3-ونالااـهذا.يرث،!ماد،سأايصضعاني-نطشع!أدهفىكبعجيئة

اة،صر/فىااءدا!يدروااندونكلمنواهؤلاءءمطمبانالقوزأعندلفامبل

بها.الار-ياطوالىلهااارروةا"نناءخى

منا!او"!ةموووالمفيذانهيصدا،شبمءؤهسى.؟بةنرىم،ذاوالان

الاعته-ادنفرالشورائري،الفكرنفسنرىايضاهنا.الفلسطبشية

نظرإ--لآخطوط،الالفطهلأوالتخريجاتوال!.ومياتالمزايداتعلى

صا-لآدونو)كئهاوتجذبر"مراهقفكرفيتؤثرقد((عامةيراتوتنظ"

اء-بح،فعخبموهو،لدورهاإفخيماانفسنرىهنا،الواقعءعحية

اهـسذدأاضررا"ناشىديكونؤ-!ضررووه،بر!اضررهيركلشف

هـذاؤياكطرا"طارحاشدان،وا)ضاصريةويرولب23بةورةالحقه

رورء،23ثورةءحلىءلكأورةملحقىالم!المقاومةتقدبربمهـواتضخبما

وتحرر((المحترفمةالنظاء*ة((الحأ،وتنمحلتحل،ثور؟وتتجاوزهـ،

اجزالروااصيناؤبلمح!ثء،غرارعلىشعبيةحربفيكلهافلسطبن

كتدب-لافالم!ط-:يةااثورةاتقديموووالقصد.فيتئ،مفيوخصوصا

جميى-!لهار،رقياطناتاورىأافنىأاجدإدةاكا)ثورة،اناصروةايتجاوز

قة.ةلساا"تةطاتباار

حبذايا.!اررورهذاتهارسانتستطهعاقاوءةاانل!وحعبذايا

وضعفانحرافاتفيهنننجاوزبرديدصرويدا)ىنقاكاعتشطبانأه-الو

تع!بينالاانيجبائتمااءاواكر.!الماضءبئاكوريةؤجاررفاوخال

لثوريااالموضوعياوعياامندرجةيةاان.تهاءكاناوواقهضاعنا

روربحةوفيالموؤفكهذاموقف?زعناكثفاؤ--بكاؤ-بئاللواقع

ؤالوافهإ.ازوائدةاماواكن.هانفس!ااقاوءةعلىيئكاهالذياخطبرا

العقليىقىالتىواعلاوبىكلنهائياهـان"اناصريرامرحاة!فيلهـؤلاء

"ا)بطوازعتهدأاتيااءوريىديااعردياالوبر،دذاتمنبرزءااتزاما

هزبمةؤلميأس!ط-اًلبطل.إغا-،راؤيبرحدثا"تفسيرفيوالبطل

ااعصرأفكبأؤوصدأنهبرديددطلنءينأرتفا)مقلب-ةخذتق،حزيران

ثور!وعكبهـنؤعبيراالعملهذاألىالدعوةلمكناملذلك.ادأفدائي

إكنبكادياوابه"حبط-ااتجم!الموصأ"وعيةة"لعالاش،"اواأمموضوعي

دوزتتكأبدأاو.زرتاحلانفءةعن،رلءئه.تكث"فالذيم!الثوري

ي!قش-ى"ي!تافيز،لرفيالاص،التبذن!أيريالاطاران.ورطولةبطلعبادة

لأا:طواا،الارادةء-ادةالىداؤهايدفعالفكره!ذافيهدمملالذي

5-+أ"ء4'!ه.أحأ.3107''مكا!7

.ا*اهياجالمنهوا*!مبكأبراافظصانتءدقأس!وا&طىل

:ذاك/ضطحاؤىقىكافياهـةا(تلمانكاطاإىا"،رةالالى

لبجبةايروال!فب4اي!مضودفىؤقياجةرمنالموضوهـ"ةماعلاواان-ا

وبنتكلتحتا"طجذري،المحتلةالارصداضسبهباالاحتلال،واوضاعلفك"طبن

،اص.ناؤ-أيايغ.!بأبهةااالحربفي،(ظهـرتاتأياالاوض،ععنتام

حى!رباىاااأفدائياهولابتحوزأررمحلاوهي،وفهنجناموالأبزالر

لف!بصة.

س-ظ!ر()موادف))معحدءثفيالناحية!ذهنةرصت)قد

،اءتء-"ء،ايضاحفي4البا)وراردأءاعب!فاننيولذلك،12عددفي

اوافع.ا!تااىاففطبالاشارةهظواكتفي

العه-لره،رور-"فعالثوريدورءنهتاكليساذ4برمنيلاهذا

أورلمصودأااماتمعط-تء--"اااثورة"اهسن5التقلإليمئىلا،الفدالبى

لهـااخردورار*-يوإكن،بهاالاهـاسياتزا"أئاواار"جماطئاةواهمب

اءف!ثافي.ا،ا-ال!بإرفصالل!رءفى.زرردهالذياًاهـورفيرهو

.بةالناحهذهالىبض-،اتأمرضالذ؟-رالانف

هؤنتعرانا.عوإبى((المفطيا((ريلبأواو،ريات:ث.اف!ف!او1اذ5-؟

يرتجاهرأرذلاأوهو،افك*طأ:.بئاابأورةافيمبرةلاوللمحالمساكفاحاعلى

كورأفيوذلمك،ا)ثورةذه5قهل)كفاحاهـذاعلى"هرفنلانئا.ماما

ا!و؟يه.البمنوالجزاسأرا

ا-اشح!ا11،ف،حعلىالموؤفءهذا.وكهثالى/عودالتجاهللأهذا

هـ-!لجاربنجنجلهلؤسأواكواذ.((الصحبحةاثورةا))لخلمقطريقا

هذانطبه،يعفيلاهذا.(1ا)ثورة))هذهالى.قؤدلماًلتوعهذاً

كأتولذلك.حمروطبفممكلو)كنصحيأحفهو،صحيحغيراتوكبدا

الايدرواوص-،"مناب:تاء،المختلفةكنبيفيعايهاكد.مناولمن

افئورة)الىالنكسةءن))كتابوءوخصوصا،؟691عام"الانقلابهلأ

خلىقتمالمضفى!ما!كالىكبروا*:4فروريفهو،كاملةغيرصحتهو!كن

منهـءدإبرةماؤبكأاصأشروطالىيحتاجالمورابهذا)موموكي،ا)أئورة

اذناريأد.جديدانقلابيايديولوجيرمومثلا

اءهـاأااىاليسااخرىناحيةمنيدعوناا(وقفهذاانثم

في!لأنتهرفاقاوء4ااكاادل،?تهـحةجدردةثورةالىيقكطرالفدازي

!نأخرءتزالىلاالمقاو"ةانمنالرغبمعلىوذلك،الثورةعلىمرةلاوز

وصت--و!مكرير،،اصتماعه"و!وري!قىوأئظيه!ياايديرولوجياالانحتى

لقبىانتسطميعلاازواومةا.اائاصريةيوليو23ثورةعنقيجيااسترا

-ؤءلمب،-،تقدمهـ،علىتبرهناندونالنلمربةعنبديلانفممه!ا

.الاصعدةهذه

خم!هلممروروبصد،المحتاةطينفاسفييزاللاالفدائيااعمل

!صربإىايتطورلمانهمحدودافدالياوعملافداقي!عملا،سنواًت

ااأىنق!ليأسطبعايعودهذا.عصاباتحربالىحتىاوشعبسألأ

بالاركمتحيطالتنالموضوعيةالاوضاعالىبلالاسطيني،المقاتلفى

مسلسأكفاحبممهارسةبأللافيتنامغرارعاىتسمحلاكعواان،المحتاة

المقاتل،ؤيذاتبلآعناصرمنمبابأسةتتفرعلاالكفاحهذالمحنوعء"،مماثل

الى3ااوضوعيةوالأوضاعالعئلصرهذهبينديا)كصيكبتعلاؤأئمنبل

المحتلة.وبللارضبالاحتلالتصببط

الموضوع-الاوضاعهذهيتجاهلبش!كلالمقاومةادورالتضخيمهذا

اوزلمبألء15بكلنتلافاهاني!جبالذياخطراوهئ،-يعززابتدأ

مألان!،والمثقفينههرالجملبينسلبيةانعكطلممات-وجهدوعي

اوففا!ثاعلميهااضفاهافياالدورته،رسالمقاومةانيرون

اخى-لم!ااوردالتمهثلسبيلعلىاًنني.الشعا!ريالتبشه"بري

-ول3المجرمةالمؤاءرةاي،الانعكاسلتهذهفيهمتساأالتيالاحداث

11،ضىا!بةطااثظءالوحث-قىبألمكتدميرهومحاولةالفدا؟باحهلا

!-تاء؟.ما:بافكأبنبرةلييئولمنهـرةمناكثرسمهتققد

/افذهس،ذا،الاردنيالجيترءنبالمائةخممسينإثكاونافاسطينيأونا

-75سالصفرةعلىالتصمة-
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يةالثورناصدومقاي!صرالئا

!ا؟-الصأمحةعل!المشورتتمة-

ؤىبقوالماذا؟..المؤامرةلتلكمقاومتهمفيالفداليينالىينضموا

؟..ؤببهايساهمونابخهن!ا

ىفمحضايذاؤضورالى،هؤلاءتخيمفىما،يعودلاالسبب

لعهلباتحيطلقياالموضولمجبةالاوةتاعالىبل،افدهطينياالجندي

4افيرىؤلاالعولهذاا)ىاجندياهذالمحدندما.يتطلع.افدائيا

الموقفلهذا8-،بهـ-4)مترضالذي"المسءحهلالدور))يمارس

على،الشعههكأاحربادوراواتحر)رادوراي،الشعالريالتبشيري

ناإه!نات!ماااالجذبفوةفي"رجدلافانه،الجزالراوفية"،مغرار

.)الممتحبلادورا))هذاً!نورنفصموافعهلان،الي!تجذبه

لإبعاانهنرى،اثعبهقياالفي!تنا"يةالحرب"عالمقارنةعند

ءمئرةالا!!ءعدلنءرقللاماكهظكانكأاصببركبويقديراتلاحصاءات

بالفبتكونغ.وياتحقونالجنوببفيؤبتنلمجينئر6شهـريايترهـونجتدي

ؤيتنامفيالحرببهذهحيطالتيالموصوعبةالاوضاعانهوافرقيا

دضرفاءببةتسمحوهي،ؤالسطينفيعنهابرزررإه،ااختلملأؤتضتلف

الرثديلانولهس،الاخيرةاوضاعابداالاتنفنحلاالم!.ل

ؤلمهلين.اتحرنرثوفااقلاوالمسلحلاكفاح8داداالىبزاقلا)فلسطينى

هنا،ؤه،،لاخوضمجاللاعديسةلاسباب،اءشظداشخص"انني

دبمماالجنىهـن3ةراالفدطيةياجندك!افيموجودالاستهدادهذاان

ي1االموضهوعيةالاوةعاعانولو،فيهنامجنوبيبر-نتيفبماالفيتت،مي

هن-!اككانلما،أثانيبا"محيطالتيلتاك"ماعنلةكانتبالاولتحبط

4ا-سالايحاءيمكنارد،يجبرحتىاويؤمرونقالسطينبونجنود

الفدائيين.برهقاوكلة

ب،نالاعترافإضاامنليطلبالشعلئريا!تبننهيريالموقفهذا

فىو،يتحمناتوالرالاغانيفيو،المعاصرالمصريوالفن

الريف.فيالشع!يالتراثاحياء

ا(!لاحاسمهملك

ونق!هبموزخاقتلىءلىزمراناردز،اذاالحديثويلول

وعل،جبقالمؤلمولناءساعىدجصالحققهماكلا،نقدتقيب!ا

ؤ-بهماامالمن-؟برىتاريخيةاهميةلهوهذا-بلورهما

ازراعياالاءصلاحانعليهالختلفغيرمنولكن.زفوسسهم

الورت-ةا-لادافيإلزراعبةالاصلاحاتازبحمنهوالمصري

اربءه!/إحكتضسصدورهاعد،فعلا،تميذهامكنلانه

لماقوازءنالزرأعب""مجردالاصلاحاتمنا)كثيريزاللا

يسعزثسقبلىبعضهاصدوررغمالان-تىهاتنفينيتم

صصر.فيالزراعيالاصلاح

الراحلالزعيمان4علإالمختلؤ!غيرمنفانه،كذلك

مىنالفلاجتحريرعلى،فعلا،عملقدعبدالناءسجمال

سب،سس،،الاقطاعب"-!عاريةالاستوالسيطرةالاقطاعنير

الررء!،فيالاجشه،ءيللشطورالبابوفتح،واقش!ماديا

المحسرياء--ياالزرجالانظيرزطوالىلبالسبمهدكما

الكفاءةمشوىرفعوالى،المحصولوحدةمن-صهوتخل

الدخولعلىإجرؤكانماتجاربفيوالدخولالانتاجية

اجهةلموطريقةعنألصحثبهدؤ!وذلك،ك!يرور،لكايفيها

ثوريةقياداتمنهخرجتا)زريالوحبدالاطاركانافلسطينياالاهـار

اهمتزول،قلمبشطحة،هكذا.باالجملهير!!اعضوارتباطاترتهبط

الجنوبي،اليمنفي،الجزائرؤي،الحدإثةاةوريرةالعرباتإرب

بكيمرمنهواكثر،ا!فلهتطينيالاجمارفقبما.محروؤكا،الخليجوفي

عضوياارلنهاطاارتبطتثور/4قيادابئالجزالريالاطارمنخرصت

اثيءانفس.الفلسطينيةالمقاومةبعدتحققه)مكلوبرث؟لجماهير

الانالدائرةاقاوءةاوءن.الجنوبياليمنثورةعنايضايقالتقريبل

صققهتفقداذاتباعبدادن،عرفيادةاما.اًلخليجانحاءبعضدـ!ه!

يا،بر!هداوؤريبعن،فيهيسمانلهـالابتهلال!ضويالارتباطهذا

الارتباطبهذازثعركانتذف!اافدطينيةاالرماهير.اخرارتباط

.اخرىميادةابةمعوايهربدالناصرفيادةهـهعاولا

اثمالريااتبتث"-برياالموقفهذايدءونا،شيءآلىوفوقوفبل

فيده،والفلم!.طيينيةابرورةاأحنذيهىئموذج،ؤهنجنلمبتجرقيالتمثلالى

اتجررسةاهذهقىاءلأؤوءيايدونواكن.الخ.فلس!طنفي

الاوضاعوو---دهفي،باىوا،لربز:هـبهـاالتبمالموضوعيةبالاوةهاع

،ك!ربافبءضامبفئاالتجربة،دلسطينؤيمطلقه،تا"اغياباالموضولمجبة

كأاءاتطه-ميةذيكادش،ناميتنامبىامن"باشرةتتفرعلا،ظاؤرةشعبب"

وب،!مية،زارجية،موضو!كأاوض،عهـعءلأفنهمنتتوندل،4!

مهبئة.يجيةاس!راديمغرافيةجغرافبهبةاخهروبثكل

32ثورةي!صارباسابقيناالنامررجمنهؤ،ءمنفسمهنلك-3

زوجيها،ف!يديروووو،يبة2ر((؟بفورة)"باسمالنامربكألهويو

الوحيد.اتذرااصب!تاله-خبرةدالبورجوازإه".وئهاةفيالمقاوءة

وكلانحراؤطكلءصدر،المقاوروةوفيالى:عريةفيشركلمصدر

اسيحي!ةاطانشمحلحلالذياجسبداالننببطانؤهي.وف!عفخط

.امالعافيووصودهالتئر.لفسيبرفيوالا!لام

بكشفالذي)؟(()اء"وما"اهذامعضءلمةلمنادشتيإت"علاالمجال

اثعالرية،ا،يةالتبشير،لىفاظاا)طبيعةعن،ايضاهنابوضوح

وز!!ادةالسمكانزيادةبينالعلاقة4تهخلالذيالتحدي

.الزراعيئاالانتاج

الاءصلاحارضبوزعو!و،عبدالناصرقالولقد

قيامورنؤقدواحدعاموإور،ا53!دو.إو3؟فيادزراًءي

الض-ورة-:!صلطة

سيدواءبحتحرروقدر،لفلاجارحبان"رشعدني

ويسعدنى.والاجضء،عيةالس!،سيةالناحيةمن،نفسه

باي-يكناموالا!طاع.الانازهاروقدالاقط،عارىان

م!اولاتء-،ن"ولكن،طب-عىاامرا-الاحوالمنحال

ومح،ولات،المثرر-"الففوسعلىبالقوةالسهطرة

.للاستعباد

افهللفلاجىندائماقالأذياءعبدالناءرهووجمال

في.ؤزاللااسرتهوان"مربني"منمثلهمفلاحبنابن

مثلهم.فهتزشع،مصرهسفيأ،مربضفي،"

الحيالتجسبددائماالفلاحونفيهرأىالذيوهو

خل!الذيالزء-مفيهورأوا،وتطلعاتهمومط،لبهملامالهم

اخرملكامحلهشصبلكي،البلادفياقط،عىاكبر،الملك

.الفلاحاسمه...

عامرابرواهيمالظاهرة

ه



العاجلة.،راتالاشببعضاكت!فى)كاذ."ءددهالتي،يقيكأ؟،قيزالميو

والدودةالوحدةءنالخارجالموقفهذامناصطر!اك)جس!)1(

غرةؤقطليست،طبقويةباسم،وثورتهاا)ئاصريةعن،الواحدة

لهـ،.ومضادة،اللينينية-الماركسيةعنايضاغريبة،بلواقعناعن"

انفورائريئااطنقويةاهذهصقءقةءناكشفاجدااد.،لمن)ب)

بها.اييصون"،تحديدالسابقينينلناصراهؤلاءءنيطلببرانوذلك

اف،وم.اهذاوؤ?طءتاقض،تءنرأسايكشعفالنوعهذاءنتحديد

ولايزالءرفهااينياطصقاتانهرفلاالعربيالمجضمعةىلمانف،)ج(

س!اوكحددلايةقيالطبؤالىولاءات.بياً)غرالصنلعىءالمجتمعيعرؤها

وماالوعيهذااش*الان.!فقودثمبهالطبقيوالوعي((اطبقات"

ةسصاءمالاحركسةعليها"عبرؤتطبقيءواضراباتعنفمنراؤقه

لدينل،مفقودةاشكلال،الثورةقبلورود"هانالصيؤيوحتى،اوروب،

والبورصوازبةالفرب-قىا.لأارأسماااطبقاتا"لمكايضا"فهودةانهاكما

ماانهصادؤة4اقبيمامنا.س.الاشكالهذهوت!حددتشرطادن!ا

هاءاتفالانتالوجمما.الوطنفيفلابهااوعما)يحزبالانحتىيوجد

،:-رالإربيتهودهااةكبماا،الا-!ه،لمجنهووالاخلاقيةالنفسيةوالولااءت

ولاءاتهـييه،نيهـاإزاللاوالهي،والاستعمارالتخلففيعديدةقرون

ءلمب،،زتركزؤ"عدةوسودكانلهذا.وعالليةقببلمية،4وطائفهم!حلبهة

ق!،دة!يرمزيةناصيةمنتننجسدقاعدة،العربيةةبالثورالجهود

!ذهإنجاوزفىىااساسص،شرهـ-،،ا:،عر.لةافيهـ!!كماورخمص:كأ

نق!ةزومرلانها،اوحدةانفم!يةوباورةالمتخلفةوالاتتماءاتالولاءات

ؤيها.المثاعبروتنصهرتنحددمنئتركيةارضيةوواحدةالتقاء

الثورية،العربيةالحركةفيوخ!وضعفنقعىكلارجاع()د

والاجتماعالتاريخيبسطالطبقيةهذهالىالمقاوكللأةبماوالناصربلأ!ي

لاف"ء-رجل!عانريثكلبرل،للماركسيةمضادبشكلةقط.ليس

المتفالشلأا)تاربخقوىجميع،الاخرىالاجتماع2اصعدةجميعيتجاهل

!.اطبقويااالتركيبءعوعلاقتها،الاصعدةهذهمع

مثلاالماةسوءورو"،ت(تترسهانكر3ا،ؤقطالمثال!بل!على

العور)كأاءخولاتافاعليةايضطو-عطل،العربركبمااثعبامكاناتتعطل

وصىل!ةؤدياةحولاتاهذههـراـاًنالبرغمعلى،اكورةحاولهاالتي

اةرسب،تاهذه!زيلاتيااالاوةساعخلقاىاالاقلعلىالبعيدالمدى

اخرنشاريفسرلانع،نيهارزيااتخلفاان.كبيرحداياوروثاتوا

وىات-ؤا،لنااحديثةاالتكنو)وجياتوؤربعدماوالن!ولوجي

تخلةءايضاهواةخافاهذالان،الت!رلفيفسرلاالتكنولوصكوحده

نفيقوعةلمبةاطارات!-و،ا)حديثالمجتمعمجاراةعنوالذاتالعقل

للفربىنالان!ماببنافرقاكانلهذا.؟معالمحهـلىاعلىتنصقلا

هـملهذاو6الانهاجلوجيماتكنوؤيافرقامناكبر((المتكلف))الائسانو

الاسلحةاوامكنولوجبلااالاداةتوفرءنا)رغمحزلرانعلىحربنكسب

الحربي!4.

يكتب:انالىا:يند!عتالضبهبىالئوع!دامنترسبات

اكئشرفيحتى..واك،مينا..نالرأور-ماان،ارفاقاايها"

ا"+ئين،انامنولعشرات،اس:واتاونيحاوكانوا،تقدماالبلداًن

ؤيصححوا،العمايةغيرهموتحاربمجارر،-إمتحنواوانيدرسوا

،عديدةمراتبصخعونماإصلمحواولتراصعواوةؤ-4بدأوامااإغيروو

.هـثا4بيقومونالذيالعمل-ماماينا!.باداريجهازالىيصلواكي

العاهـمقييعشودكانارزيا،اراسماليااالنقمفييحدثكانما

ارضبرديدةفبىز.ن!اننا...عديدةقرونوتجاربعاداتعاىحفرالمت

التيورثناووالعاداتاتجديدفي،وصبورا،اًءممتمريلاطوجهـداتفرض

.)6(.تريجيافقطتجدوبهاإمه-ناض!واالراسماببةعن

لأالدوابرهازتجديدا:(يرمكنلمفي((،اخرمكانةييكننبثم

ناثا.هصا،نتعلماناولا،كانثمنبايو،عليناير!ب،السياسي

!ت،حرؤانتعامهمابقاءدوننحولانوثم،نتعلمان،اثاوثا،نتعلم

+أ+!ط:!ه.أحأ7510'3'.م57و-6

اضجيج،اب.ودهاحرك!ؤياتونحنسنوصمسءةذات،..ث"*ارااو

داتمحضةضجةهـ،نذاكوا!ن،ادواةاصهـ،زتكل"تءحنحاول

النواتطيلةومؤذ؟ءبثابالاحرىاو،فالدةدونكانانهلتجاربا

ؤيو)كن،شىثاف:عىنار،ننلالانطباعخلقالضجيجهذا.الخصس

.)7(صنكمناوادمغنف!يعثركان،لواقعا

بجهازا!واة،بت!لقفيمارجب،هكذا((:اثثاا"كانفيكب.ثم

ا:االافملمنلىء*ون؟نه،الماكأيةتراردضامنالاننست!بمان

حالةفيهو،سيالسياةالدوفجهاز....اكبرببطءنسيرانبكئير

نايجبلذهـك.الاث"مئزازتثيراةحافينقل)مانهذا،لهايرثى

ونذكر،فيهالض!فدواحينواجهان.رجبكبفبقيوبه:لماولانف!ر

4،سياد"أانهثاواناذي،ا،الماضيالىبجذورهيمتدالضعفهذاان

يم!ناتياالمرحدةبعدإدخل)م!هاكما،بعدن!ودهلاقانئا

)8(((ابى،يدالماضيمنثقاف-لم؟ورافيهااءتباره

عا-ى،يةووصدوء(صليثكلو،.ءرحاءةاداةو-اداةيةا:،عرا

!فإجدلاجديد!جتهعخلقفي-4ا)عرر"ثورةريادتهـ،م!نارغما

والتقاليدفالعادات.ابىضاءصالحة"وادديارنقلا)ء(رببىالمجتمع

اقواعدآو،"-ودها)تياعقليةواالنور!بةالاطاراتو،ءةالاجتماعوالقيو!

اسي،سياارولموكاس.مسو،منهافيطافالتب،بقىوالفكرالايدرواوجي-ة

مع":-جملابخه.،ئصرت-"مكا،-،..اخابرمارلسم"ان!اوالاقته-،دي

هيالانمتفاليةالمرحلىقية!انلذلك،نريدهالذياجببداهـعالمصهذا

طويلا.نفساتفرضطويلىةمرحلة

ؤىيدئبانلىا"رقصالهاسدةعتالشعالريةاطبقويةاهذه

كتابفيعنهـاتعبرك!اقراطيةالديمالشبيةاًاجبهةلاراءنقده

فيقىاب((:يايما.((الفدائيالعملفيوالنطربةالعفويةحول((

الامببريالية،الاقصصاديةتتخذ((الفدائيالعملفيوالنطريرفياعفويلأا))

رمةالساارنجاربفيكاريكا-وريكشكلله4شبلاكاريكايوريالشكلا

)9("الماركسيةالعمالحركةتاريخفي

المراتوعشراتءضاءفةاضعافااصبحتوان،المقاومة)؟(

إوله--و23ثورةهـنردير-للأتكونانيمهصلاعليههي!اأ!وى

اًلاوة"،ع.الةظا("-ةا!!-ولثىعنبدإ-لاتكونانرمكنلا،النامربة

ات-داواءلاؤةاحتاقىاللارضوالاستراقي!ةهـبئ9اديمغراواإجغرافيةا

غرارعلىشعبيةحربالىالمقاومةتحولالممكنفيرمنتجكل،بيسا

صتىاوؤاسطينتحريرعلأء!االمستحيلمنتجعل،ورتاماوالجزائر

قيا)خطام-كأ)اجبوشىمماثلةتشىيلملأتالىتتحولاندون،برز?نها

ية.التقلإالحربنوعمنمعلرك

اكأ"ياواإيليالاسالكيانونمواًستقرارتععرانتستطيعالمقاومة

هوالقاومةدورمخه،ةالسطينتحريراوالكيانهذاالمفاءتسضطيعلا

إقنالالكفاحواممارسةطرإقعنوالارتقاء،الشلمظاميلأالجيوشمساندة

الفعالة.اظاميةاالحربمستوىالى

شيريةوالنفسوالت،ةيزيقيةالميتالطبعةعلىادلهناكلشى)5(

من"وقفهمن(والسياسياونريايساراهذايصزاناًللذينالقصبر

يسرعبهقاذا،حزيرانفيورحلتاجيوشافهذه.النطامجةاجيوشا

تقديرايدون،العجزء،هية!ط،ادةخاثابتةهاهيةاعطائهاالى

نفسها،الهزيرو"و?،والتاريخالموضولمجبةالاوضاعهـعلتفاعلها

بصل،بعيدا.فقطليسيؤديانيم!ن4نفسالتفاعلهذاانوكيف

.بر!اساالفشلهاوتهاااذزها-جهاولىا،يباؤر

مناسباتؤيقلتكصما.ل!يلافذاـك6791،عامفث!لمتهـيلمحان

الخ.7002عاماو،8791ء،م،7791عامستفشلانهااخرى

هيالمساحةقوبةجيوشببناءتم!محالتيبضةالعلالا!اسيةالقوى

لم!ا3وهذه.الاو!يةوالمواد،البشريةالقوى،الواسعةالجغرافية

لاأكاا:07ا30'مم'831'083)7(

اكال4'.م828)8(

01هـدد،مواقفراجع)9(

؟لأ



اًلتكنوإؤجب،،العديرثة.العقليةوهيالاخرىالا-باباًمالنا.!وفرة

اوفت،اءعنيلهايمكنا"ورفهبم،القتالوممارسة،لتدريب،العلم

معنهلمهايمكنلافانه،موجودةغيرالاساسيةالقوىكانتانول!ن

ابدامتوفرةغيرولهةها،بكثرةلئامتوفرةالقوىهذه.الوؤت

نايجبالتيالواحدةالدولةاىااخرىهرة:،إرجعهكا.لاساليل

"حشدانبهات!!تط-عايتكبالاداةهي،لانهالش!ءاخركلعلىنقمم!،

ولكن.ف!سطين.لحر،ر"عرهـكأسبيلؤءالاساسيةالقوىتلكجميع

طريقاننرىاخرىومرة،دمىرتمرالوحدةطبريقفان.اخرى"رة

لالافعلى،يةالناصرفيورتهاالارتبلطعاينالممرضفلسطينتحربر

.اواحدةاالدواةهذهالى3طربرق،استراتيبم،مرحلياارتبلطا

ناهواتقد"ةاللملاحظاتاءنذالهيفرضالذيالاستنتاج)6(

يوليو3؟ثورةوببنا)ملىظىنيةالمغاومةب-نالصح!بحةالعلاؤة

الاخيرة،بر-تشاس!لمسيخاصوبكل،التظاءيةوالجيوشالناصريرصة

علاؤقىنقل)مانهذا،وثيقوتعاونءساندةعلاقةزكونانيجب

ءوؤفهمفياسمارفوناالنلصربونهؤلاءيعلىنكصاولصر،ارتباط

بد،بلان!هاا(قياومةؤيهصانقدمتئاؤضعلاؤة،الشعالريالتبت!ميري

الىظاءية.والر.وشا)ضاصرإىعص

عنهيعبرالذيالمئمعالريالتبعثيريالموؤفهذا!!يمانرىهكذا

الفكر،لركباللفكليقىالىخريجماتان،سابقونناص!ربونخاصبشكل

المقاو"-لآلناؤدمالموؤفهذا.4ئوريالفأ!"نتتفرعالضورةوان

الجيوشعن،يةالناءريولسو23ثورةعنبدبللأافلسط*نيةا

صةاماروااوا!عامبملانهـصاليس،اعرليهـقيااوحدةامن،اهـقىالنظ

التقلإد))ذلكرسببرل،ذلكعلىيدللانتشطيعاوا!"تطاعت

هـ-ناضورةا.إستخرجاذيا،الفكرييسارناصفوففي((العر،ق

.ات،رةب،نجما!ريجمناضرةاتراتيجه-قىوالص،المفطةا

الئوريرة"قياس/بمونانيجبطينفلمصوتحريربالمقاومةالالتزام

فيخدة؟ونانيجبشيءفكل.الثوريةالةالاصاواصحىحةا

دربةفيهونطاماوحركةلايةالثوريوالرصيدفلىطينءمركة

،دونكافغيرهذاا؟نو.المعركةلهـذه2.ك!ءكليسمهولكرمهالتزام

من،اوضاعلاوالم!ركةطبيلة"ىريرتفرعفعالواضحاستراتيجيخش

يحيط-افيااصاريرخاوفيؤء"الفاعدقىاقوىواالعرجمطاقع4اطبي!4

اف،ئدةااىاالااءزامروديلاالموضوعكه!اكوريالو!هذافدون،به

يفيد.ممىااكثريضروؤد،المرجوة

!!أءورء"ارليء3114احركةاتحياهالذي!الاساس)7)لأالتئاؤض

اءربب-قىاالا"ةبربنا"خاقة!ا،هـونورتهاؤيهاحقةتالتيالاقطار

وبورحوازبقىيرميةءقىبوربروازيةبي-نوا-س،!الامبر؟بي!ةوبين

ر-ةازدورصوبين،وسطيقىإةوبرورصوازصفترةبورجوازية،إةيسار

آ!ذي3!الاس،لىهـياتمناوضاهذا...اغاوؤلملأحينءمالوبينصفهرة

ولبس،اًلةدازيالهم!!ليجب-كأاسترابةمحوري!ونانإجب

مع-د0151ونرقا-ماأإىونالىاصرهؤلاءيقدء!،دتجمما/ا()،تفضلت!ناا))

*ه،رالاست"عبر،-قىالمإصعيدهو،فب"نت!ركالذيسبمالالاإئوريا

ز-طءدهاو،صهترز:ط-اخيااةوىا!ه.عوضدةكلهـها)كقاحصميد

.هبلتذرةعشرإىلمقوطر

ن!روةبانبرروب:)).يوزغصاو،ت!ه!ا،ءبالموضوعهذاحول

الوسش.وفياء.فارااصاعيبنواات!جارانح!ومفامرةسياسةكل

حمايفىفي،الم!ررةافا؟قا،فيالماضطفيت!بنيئاهاابه!ا)لص"-كأالسب

الملا!صادإفيدةاالخاصةاتجارةوااءت،ء،تاص!يعتمووتئ-برع

اممحيتقيل.اؤ!ه!اا!تهـراًره-،ورملأ-نصحيسرةسي!اسةكانتإقو"كه!ا

اصانىاط!مبثهلالاثر،،ءالمزارءهنوالاقط(ءءن"ش!"علىياسةان

نخفيض"رحلةفيتبنيناهااالتيالهء،سىف!وهي،ارةوالتإاصناهـ4ا

!ا).((صحيصةسياسةايرف"اهىكاؤتوالفائطىةارالاص

-3.1ءا!ءأحه"؟كام"هلاأ-!130!اط!ول4'75ا'903+اكا!لم

'كاواا'م'ا83

اىفيبهاتراههـءنجالكومعالبورجوازيةتعاونيذكرانوبصد

نااولىياسىصانكسبهالاانعليناكانانهيعنيلاذلكان((

كان،ذاكعكسعلى،سباشتناان،مفامرةسياسةتكنلملراهها

كان،ذلكعكسعلى،سياست:ان،مغاممرةسياسةتنرنلمههاتإ

البورجوازيةو!بصمايةعلك.لعملان،لاالمرحلى"تلكفييجب

))11((الاساس!ناًعدائناقالعلىجهدنانركزان)نايمكن3ط

..اًنه؟الحا)!بمااطورافي0.1المئمعبهومن))يتساءلنراهتم

،اصفيرةااهـصدنبورجوازية،اظلاحينوا،العمالمنقي-"*ل

!الا!عمطبقةبقه،دةتتحداطئفاتاهذه.الوطنيةوالبورجوازية

!!احكواذنن!خابفي،ا)خاصةدولتهابناءفياتنهجوعبماوالحزب

(21)"قىصىلخاا

اثهـالضدالثوريا)صراعءنتونغ"اويسكبمالم*امذلكبعد

)13(.اصراًعاهذاازواعهمئالي!م!ء،ريوالانحراؤطالهمئيالانحراف

فطا.مي!نيقىواالي-اري!الانحراًفؤاومت))المركزيةاللجنةانكما

فكل1(.)(()صاريةا-مىاالازحرافات،خاصبثكلوا!ن،الحزب

انءخراوزهايحاوليرساراالش،صص!دهـ،فيت!جابر4ةثور!حرهـقى

يخافلانهسيرهايعثرانوءاولويمينل،للواؤعموضوعبموعيدون

فى،9عدواؤوةفيا)ثوريونيبللغفعندكلىل.اوا!عامجابهةمن

.ثوريي،ءناىايتسحواون،الوا!عوحمودثباتفي،المقاومةعئصر

مناه!"يجبمايحاربونهالذياوا!عااوالعدويعطونلاوتدما

نايرهـديسارااي،ثوريايسارايصب!ونل!واهتقدبروصحة

المقوىء"حيم.لقديرايدون،سريطالمختلفةالمراحليتخطى

.(511فعالوازسوداةك!االموضوعبكأ

اعضاءالاحزاب،-ان!ميوع!يين!االتقدمب-نواصبمن((كانلهذا

إنلفكروااطلابا،سباسيبوعييتميزوناذيرصاا*مالاالديمقراطية

وا(عناصرالوسشفينقفات؟االطبقاتع*يتحدواان،التقدميين

ءزالونلاازري-ناووؤلاءبرهببعمع،اطبقاتامختلفؤكطقىالمتخلف

ممى،عدةاعظاوهـمالشعبية،اص.نافيالارادةومطرجحيمترددين

اءبة،ه-رو"ئعاجانباىا،كسبهم.لثقيف،م،"رددهمانتقاد،صحي!حة

.)16(((جذبهممناجهنالا!بريا

،المتز"ت!ا(ولمحفاه-!-ذحول،و*تبق"!،،كاسترواما

لزمتا))بآن.بقينل!ااييناناصراءنؤ-مجذه./لذيا،اتمعالريا

لدورافذيا.لصا-لؤي4؟ءفيم!مةلمعنتةرع-(نالمذبناوالدوغها؟ية

و!ادتها،و"ءظمارالا.احؤابها،2اص"ماعبكأطفيكأل3"تمار!انيجب

ىوافابر--ناف*ووريةاالعملوحدة-حغىقأء.عبا"نرج!للان

واءرافي،ذمونقازصهـ-ذه.لشعوبناوا)تقدميلمةالديمقراطية

ضدا)لمكفاحففي.ازالض،-،وت!جب،الثوريةالحركةفيمبراهقة

الهكلمىافتهحببةاكثرأوحيدامكناءن،الاقطلعيةوالامبريالية

،-افلاء"وا،ا،اولقىا4كلق51لمصلحةيتجهت!ريربررنامجفي

هنتهد"-قىالاكأرالاجزاءو،اءمةءزهاوالبورجوازية،؟وافتقفين

مناكبرىاالاكثرءبئ.رفم!اقطاع،تا!ته،اوطنبقىاالبورصوافيلمبة

الامبرياليةس.،دةلاناء*هصأةرة3:اجتماء.بةؤوىوزمخلارر*-،ن

الحزمور-نالتطرفبريننخلطلااني!جب...ارجعيةاوازالة

احبركةالثورية،افيصفبربوربروازيروحعني!:رقلاول.اكوري

اًنكاسترو.)17(((التزءتضىد.كاقحما3،ة.دهنكاةحانوإجب

أكاا4:.م802ا()1
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بيلعرال!لاداو))يولهو2!ثورة))!ةتة

.الحربيالعالمفيمص!ىخةاليجابيةحركةبكل،الداخل

تهراتالمؤلوروردملحةحواؤزصنظهرماذلكعلىيشهد

الوطفيالنهوضهـذافترةفيالعربللادباءالدورية

كازت!الضير")فكرواالإدليجمةياالقهطاهملمعالجة،لعربيا

اهـ-،م،الووترةت!للم!في،العربيةالح-،ةاحداثتضعها

شهرشهدوؤد.عامةالعربيالوطنفيوالمفكرينالادباء

مبارر!احدهه،،النوعهذامناثنينإن!ؤتمرا5!،ايلول

زمر"صؤهـمبالثانيوا،دمشقفي"لعرباالكتاب"!ؤتمر

اول!و!ذا3،نو،رلبنانمريبجتفيالعردب"الادباء

اكما،تواالرزلااالتيالعربللملأدباءالدوريةالمؤتهمرات

ثمدصثصقفيصيةالناحلقتهابانضظارالعام!ذاكناحتى

؟)هذهيتجسريكنلمواذا.معبنموعداعيرتأجلت

درالىةفيالمرجوةمهماتهارؤديانعاقبئالمشالمؤتمرات

يف)منيناالذيؤ،ن،لمعالبت،،ىتضصداكبالقضارا

التء،علء!قمدىعلىللدلااةلىهانستش!دانالبحثهذا

حركةلي-ن،الخءسص:،تاوائلمةذ،ثارهآبدأتالزري

هـ-نتطرحهبما،العربيةالحياةوحركةالعربيالادب

صعبدفيوالتغيراتالاحداثتثيرهاملضهبئقضايا

بوصفهل،يوليو23ثورةبعدالضحرريالوطنىالكفاح

الفلسطينب"للنكبةانفجاريفعلرداولقلنا--كما

***.48!اعام

وثورةالعربىالادبب-نالمبالثرالفعليالتفاعلولكن

ضىسدجبلافيكانلايمكازاهندكان))براستمراريوهـدكان

طاب!ااضوعاهـثاءنحب!ةاعطاءيجبلاوانه،ؤاءالامهـبريا

()18"متثضيعايديولوجس،ا

ا"يرهـ--،فياسلحااكغاحاان))ناحيتهمنيؤكدودوبريه

..الصنيرةلبورحوازير"ااوالطلابمناسا!بيث-كلاللاتينية

فىتت!فهالذيالضمضكبمااالمةنىيرةالاحهذهاعطاءاورخريةومن

.)91("ااورود

اللاقومي،،دويحىالاوا،ورارقاالضاصري،اليسارهذا

نءهيصورةاواقعافيلنارقدماحالى((المتمركس))،ألطبقوي

باليسارالطفوبى،لينيناسماهمااليهيصلانيمكنماواقبحابشع

الها.ومخاصمته4للناصربعدائهفيوخصوصا

لىيا!بمآجتماعيموضوعاياو،لعورةا"وصوعاجةمعافي

يم!نما،اغلوطتينفيالوقوعمننحذرانيحبعلمب"معالجة

!زفةالىواقعةاوحقيقة"ءو/لاو،4اعالمهابئغلوهـةنسميهان

باغلوهـة"مممي!تهيم!نما،وثانيا.4ثامدواقةءاوحقيقة

.واح!ةء.ورةاىامختلغةارعادذيموضوعتحوولىاوالتبسيط

منقسممهنيتشصكلالذي،اللاةوصي/،اللاوحدوياليسطرهذا

انه.الاغلوطينهاتينفيالاذنينحتىيةوصالسابقينالنلصريين

ومئهما.بهط،فيهمايعيشبلفقطيمارسهمالا

***

اةياافىاتاحشاوالمفاهيمؤيقيرب،الفرديكونأنإكفيلا

يتهجزانالثوريرة"فاصدهتحقيقارادانعلهيجبرل،منهلينطلق

ؤ-.وو!،إصافي!ااقياللمرحدةوخصوء.،عميقتاريخيثوريبوعي

اثورةاحركةءن.حلفةوفيكل،.ل!ولكلمنموقفهي!ددكيف

يدفعياالذيالمنطقعلىيدهمنهاكلافي/فمعان4علب.العامة

عملي!فيساندكيلقوىوابالمنطقفيم!ك.تسودهاالتيوالقوى

عندالاو.ءصارخةحادةبصورة،ثارهآتبرزلم،يوايو3؟

رور-ءا)ثورةهذهصنعمريرنالمستغي!ؤيالطفحنقطة

كازت..ا!صويسقناةبضحرليرالكبرىالتاريخبةخطوتها

مصر،على-رالشهبالخلاتىر،لحدوانهذهالطفحنقطة

المعتدلمبئ،علىمصربانتصارانتهىالذي،5691خريف

السوفب،ت-يالازحادومساندةشعبهابطولةبفضل

وشللجى-ألكاملالجلاءحق!قمابتازتهىكما،الح،سصقى

واستث!،ل،زهائياالصرر"الارضعنالمحتلةالبريطانية

بالاضافة،شائبةكلمنالخالصالوطنيلاستقلالها3مصر

ذلك.3ال!ورة4حققتالذيالاقتصادياستقلالهاالى

العربيمالادبازتفض،الفاصلةالنقطةهذهعند

العربيةالشعوبهيوجماازخفضتك!ا،اشكالهبمختلف

وقائدهاوجمالوثورتمهمصرشصبمعر!صامنا،سرهافي

اهـوانلجمعاليومتصدىاحداانولو..الناصرعبد

الووربي،الادبفةونمنوغيرهاوالقصةوالمقاالةالشعر

منلهلاجشءح،بهاوتغنت،المعركة!ذهعنقيتالتجما

منء!دروحدهلبنانفةي.مجلهداتعلىيررياص،ذلك

فةالثقاو""ألا-داب"لجلخبىضخمانعددانالمعركةهذهادب

المعركة"فيمصر"معبعنوانم!نفردوكتاب،"الوطنية

4نشرت،ومصريينوعراقبجنوسوريينلبنانيينلادباء

السطورهذهولكاتب..نفسهالعامفيالفاراب!""دار

وصفيومئذ)1("المعركةولدتهالذي"الادبعندراسة

كات--ون،6السنة،الاولالعدد:الوطفلأ"اثقافةا))-ا

5791ير(ينا)العاني

يرمكنماول،مجردثكلنوداونريدماليستالقضية

قى.ة!"كأيرر!!صقا"هادتحد،!هـخة-4يىصمر!ؤور!في?ص

الاداةلانهالاولالمقصدب!ونانيبر-بانئوريالوحدويالمقصد

هـثهكل.الاخرىالثوريةالمقاصدتحقيقفيطسيءالا!

الارتباط.تشحيلدوز4وهـن،بهترتبط،اليهتحتاحالمقاصد

قصد4اهـزرااداة،دوره،فيهوالناصريةيوليو23بثورة

ليسهناكانطالما.ايضاهويستحيل."صرروناذالوحموي

يوا.و23بثورةيرونانيجبفالارتباط،للوحدةجديدةتواةمن

الاقطاروبعض"صرمنالنواًةهذهتتحققءندهاولكن،الناصرية

ويتفداجديدةاالمولةالىالارت!باطينتفل،الاخرىصةالعرب

.هـ4رمزااسمها

ثورتنارالد،الناصرعبدحيماةاثناء،نغيدكيفنعرفلماننا

به-دالامرتداركانفصىلهافريباالجماهيرولاءمن،الحديثة

م!ننغيدانونحاولفنتعظ،مما،ةفكبماانا4المتالتيالفاجعة

عبرا!ربيةاجماهيراءضرتركهادياارفر)بدالثموريالرصيد

ثورز!،فيمعرعبرالواحدةالدوا!الىفنتجه،العربيالوطن

الامنية،الكبيرةامنيتهكانتتاكالعربكلثورةوهيا،الناصرية

اتت،لقد.معروامكاناتايثورةامكاناتلخدمتهاكرسافتي

-صحيحذللأمننتمكنانفعسىتهحيمااثناءالكبيرللفقيدكثيرا

ذا--سكعلىتوقففقد.د،لاماد-ةالاساءةفئستبدل،مماتهفي

وريا!ثىالبعداىااي،الواحدةادولةاالىالوءصولفيقمرثحا

.الاخرىا!ثوريةوامالنا!نامقاصجميعبهيرت!بطارىا

البب!طارئديم(المتحدةالولايات)ميشيغن

-18كا!هلأ،3'".؟أ،؟؟!لا؟3،!،طة3أ9ءلا
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