
!اهه!غ!ثالم!

لي(لمؤلدسووبئاكنيإن5برزءاولمالم

الشامللاخطرشساملةمجابهة-ا

منبسيطبجىصزءالاال!ربالهربيخضام،ا!نحتى

ىالس،تابرالوايواناو-!الجرءبهـ-رفاااشطاعوو.طاقاتهم

الحديث،اله!ر!ي،الاستع!ارؤ--يىاكثرمنوهوالاسرائبلمي

ارالعرب6ووضوحببسعاطة،هذاويصي.وحداثةوغطرسةتذراسة

مواجهةدلى،طاقاتهمجميماستخدموااداف!يما،قادرينليسوا

تح!-فعلىةلالرونان!ايضايصىبل،وحسبوحلفا!لها!دو

.ث"ؤونساءقى،يشاؤونالذيالنصر

يقتمرلااسرافيلتمثلهاهـهـيالخ!انءميعاالعربو!!ك

وتباريةاسترا-،جبةءنافسةاواقتصادء4مدصلحةخطركونهءلمى

اثخص!صةي!تهمدمصهريخطوذلكؤجملهووانما،وةاسية

ذاته.العربيوالوجود،ذاتطالعربية

جكليعطاقاتهم،اسشخدامؤياا!عربايترددلمأدا:هيااد!المسألة

ادا"خصوص،وص-صودهميهلمدءدوعلىللقض،ء،والبشريةالمادية

؟4كاامالعامستوىعاىتؤثرالطافاتهذهكالت

واهـ4،المعركة"ارجاء"اما:يئامرا-دءسنيالترد!هذا

خذلانثالشسىالحالترنفيقفو4وا.اسرائيلبوجود"اًلاقتاع)ء

لع!مآصرشكل،ذلكقمبل،هووانما،وحسبالمحاربللجزء

والتوسع.الشطرةمنمزلدالىودفعهااسرابل

الا5ءإبهشصهتمكنلابكاما"وطنمصيريهدرالذيالخطوان

ة4صببضةوبكل،الآديةادلاؤإتمني!ختزنهاذرةبكل،مصهريا

اجابهسةباالا،الثاملإجالاسرائيالخطرعلىقفساءفلا.فببه

ملة.طلثفا

الاولتثرين15منبد*ا"المحرر"جر،!ةفيدثمرتيووردات)*(

.ال!اراطللاقوففتار.لخ،منه؟2حش،7391(أوكتوبرة
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سيتاءطريق،دمشقطريق-2

6مصيرهيعالقالذيللازسانرمزارمشقطريقكانت،دانما

..مفتوحةكانتودائما.اهتداءاوضل!،انهصإرااواندحارا

.الطوفانينفتحوكما،الصاعقةتنفتحكما،كن

وفيهما،اطصب،اواكاءالكاشفاكوروالطوفاناصاعقةاوفي

.الابادةوضربةالضإرهجمةكذلك

فه!رو،"الرسولبولسءلمى"السمماءءننوررمتةأبرق"وكما

فان،الحقةالحياةالىفهـرراه،"دهـقمنقربوفدمنطلقهو

المستقبىدلكمربيفياء،(دهـقطريق"عإىالإر!وقلذيالىورا

لأ.الحقةالحهـياةالىويهديهم

والتاريخ،اوتافير!ضكررلا.يتكررالتاريخلانليس...

من.يلايندلعلملاالحاضراهبلانبل،ابداجد!دةاح!اةوا،حياة

الجمر.يكتنزالذيالماضي

يتفجىر.المخزونالجويت!جر،دممشقيقطرعلى،والهوم

دايسانتصهقالمحماهيا!رحمة!هذهكانتواذا.وص!هديليصهف

ساةالسبافيهافيرون،االعربيسلكهاالتيهيفلانها،4وجيثص

المجد.ولعانقو!،الرلميقية

.سبناءطر*قكذلكولانها...

الكويتفيالمؤتمرءلنالى-3

المتحدة،الولاياتتطالبلاسرائيلالمواليةالغربيمةالصعحافة

فيلهاتحددهبدور،الاصرائيلية!ال!ربية9حربلأبايتعلقفر!ما

ا،تية:ا!نقاظ

دثمااسرائيلودحكم،اسائيليا.كساربأيالسماحع!دم-اولا

.اهـخويات-مهبمعاى،كليا

قىلعربيىاامحخلافاتاصعلولىوساؤلمهـ؟صميعاستحدام-ثانيما

،الفعالتماوركهادونقحولبجيثجديدة-حلافاتكأ.خلقأو

ودور،اسرافللمواصهةطاقاتهاتعبثةدون،اكطبالتاوتحىول

العربيالشفطباسضخدامقراراتخاذالى،الاخصعلى،الوصول

.الدائرةالمهركةفيكسلاح

المتوسص.البحرفياننفو!االعسكريوجودها(اس!تمرار!ثالثا

اكور.اهذاوفرضهماكل،ج!ضهامن،المتعلةاولاياتالوت!8

للالت!حا!اهـتركيبحارالفيواروو،ل،الاخيرنيكسونتمريحوليس

ثانيةلولادةاحرمهد



الاسلحسةلنقلوبحريةجويةجسورومد،السادسبالاسطول

.المورهذا!كداعمالاالا،الرائيلالى!نواءهابمختلف

جعثعلى"الحقيقيسلامه*باقامةنيكسونيكمفيلاوهكذا

الاههم،للعربيحتقروانما،وابنائنااخوتنا،وامهلالناآباشا

بكامله.وجو!همويحتقر،ومستقبلهمحاضرهم،مال!و2

وكرامتها،حريتهاباسم،قادتهاتطالبالعربيةبالشصان

ونضهلهم،المتحد"الولايدسياسةعنالكاملاففصالهميطنواان

المتحمقالولالاتعنالن!كلطمولشي.السياسةهذهضدامامل

البديهيةالاوليةاًلخطوةيلاالسياسينهجهاتنهعالتيال!ولوجميع

على،الراهنةالمرحلةفي،!كدالعملهذافمثل.الم!الهذافي

مستوىالىبهمويرتفع،وثورهموش!عيتهملوجودهم؟لعربوس

اتاءالعربويكون.المستقبلكستشرفالتيالتاريخيةا!ؤب!

العالم،يضيءاللكيالنورنوافذفتح!اشاركوابلامس:لمتاركهم

العالم.يخنقالذيالوباءمنافذاغلاقفييشاركونوا&وم

الارضفوقجديدةارض-لح

.العربيقول،،،السلاماجلمننحارب"

اسرائيل.تقول،"العربقدعيرالسلاملثر!"

الافئ.علىفلسطينكتابينفتح،والتدهمررالسلاموبين

يلازمنة.اؤ!بل،اللحكةا!لا.*رضبل،المديخةأقىلا

الحبر.الجس!دونبض،جسمدوالورق

كالجلد.التاريخفيتنغرسلحطةبهاءفيالعربيوالنطلق

مدىوفي.والشمسالغبار،والهواءالمأء،الجبلادسهليحتضن

يبسط،والليلالنهارلهبوفي،وقىةاليجليل،وادجولانسينام

ا،ستمر.-الناشىءالتاريخكروماًنها.الارضفويجديدةارضا

الهـناضجة.العنأفيدبحورةهيوها

الحبيبة،الارضمعآضمناىيتايسي،وكيهالعنقودوبين

يتداخلر!ييكون.الؤءبعمئوموتاووىبعمقفرحرضويكون

عليهيصمدثرججسدكل.والجسدالزمن،والحديدالمعرفيه

.الافقأولوالوجه،للشمسبيتالص!ر:التاريخ

رمادهمنالايولداحدلا-5

بقالبه،وحسببفكرهارصهايحبانيك!مفيلبلادهعاشقمنما

الجسديالحبهذافي.بجسدهكذلك!بهاانه.وح!سبوعينيه

الثائرهووها.الحاسمالاكأروحدهلأنه،الانسان؟متحفىوح!ه

يتقدمهووها.والر!الصخر:الارضصيعةيسكنالفلسطيني

تاريخه.ممدنوتصقلالترابمعكشابكنارهاوو.العتبةصوب

.والبرقالفيمو!عيراحشائهمنينفرصخبااسمع

ووجهه."لفصاءبريقهافيويتحد،اسلحمهيديهبينع!

الىويرى،والريحالصخرينسجهاالتيوحدتهالى-هـىوحين

،جسدهظهلالشجرانيتيقن،العالمقشرةيقتلعالذيطموحه

.*مسدضهكرارةف!لترسبموكهوان

.*نكنبجسالينابيحوان

.رمادهمنألايولداحدلا

الارفى.سيبهايكسيغاياتخطو!يمن،.عار)أـالجسد

.لثدارةثرارةالشمسحنجرةفياتسربمنني،مجروحالصوت

."كةوالجرالتوهح؟خلق،الشللطلمةمناًوبدع

الشيخ،جبل:الثانةصورقه?يتحدهكان

...سفوحه!لىصلأرهويؤثثى

.رمادهمن*يولدأحدلا
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الارصفةعلىنتجرجرالذيننحن-6

المستقبللهميفتح،وسيناءالجولانفيثروبهميفتحونللذش

نحوهميتقدم،والحريةللوطنالمننورةاجسادهموتحت.!وبه

الازمنة.فبم

في،ونجهلالرصاصةنسدكيفنعرفلاالذيننحنحتى

الرصد،نشوة،العىمجابهة

حولناتتهرووافكارناالارصفةعلىنتجرجرالذيننحنحتى

،كالخر!

الحي،اليوميالموتهذافينحياالذيننحنحتى

بينيصلالذياًلخيطسيناءب!نينرىانهالاننستطيع

والشمس.الوجهبين،والرصاصةالقصيده

كيفالجهولانفيالاخرالزمنهذاا)!نرىان*نونستطيع

،الموتشرفاتفيال!ياةويخلق،احربباالحربيمحو

ثورةهيللدخولقلوبئاوتركض،اد!حبرجةاجساثناو!خذ

ص"يد.ر3جديد!ة

ليست:تشكوولاتتهلميفثعشقالىنرىانونستطيع

الابطالتتابعنرىانونستطيع.ينهضبمابل،يسقطبمامشنولة

،اءسيفوفيالسويىضفافعلى،شهاثةشهالة،8ثرثوعا

لكنها،ب!لأ،مهامشفولةليسست:جمثعكوماوسيناءالضفاففيوليس

فالعا!-لمالماظلامبحرق،العالمفيالشرعقم!بفربمشغولة

فلسطين.كتابمنجزءايضاهوالعالم.ممربيهم؟يف!اهو

لهمويفتح،وسيناءالجولانفيثيوبهميفنحونالذ-!وباسم

وابدية،المنفىسنواتنستشرفانالاننستطيع،ثروبهالمستقبل

جعدياسلاما،الوطنطفولهـة؟سلاما:ونهتف،ونحدق،الحرية

...المنفىاصهاوداعا،الحرية

"الرأسدبلوالاسنان،اليدينقبلالآلةاد-7

فرنسيينكتابمعوهتههبيانفيبوفواردوسيمونتقول

،"تحريرحرب"لمستالوبيخوضهاالتيالحربان،آخرين

.(الاولتثمرين91،لوموندا!اليهوديللشعبابال!حرببل

لملبياناهذااناولانقولأبوفوارثولسيموننقولماذا

فاهرةوهذه.علإمااعتبارهيمكنواصدفرنسيكاتبيوقمه

الوحلمنيغتسلبدأفرنسافيالابداعيالوعيانعنبذاتهاتكشف

الصهيوني.

بالنسبةالعالمان،فرنساشاعر،الواريقولهماثانياونقول

!فسلا!ل!ة:م!وسبشكليمسيريزالمابوفواردوسيمونالى

فرةسى،منيمثلونلأوصحهـبهافهي!الراسفبلوالاسنان،اليدين

والانصل.التعفنغير

لانكميىس.تحيتنالكم،الشرفاءالفرنسيونالكتابايهاوانتم

شعب!3شرفتنقلونلانكمبل،علونامعتقفونلا!،معناتقفون

.امتابةوثر!

التبالمراحليشبهفيمايعيشون-اليوم-العربالكنابان

معنا.وتتعاطفونتفهموننالذلك.المنا!يهـةزمن،عشتموها

الشجرويصبح،جباهنافووينكمرحينالففعاءإنتعرفون

ايامنايفسلونجميعاو!راءناوفلاحينالحمالنا!ن،الوردبلونكله

...ال!يةلونويعطونها،الوحلمن

والازقة!عهالحسوافيت-نيولدالعربيالتاريخانوتعرفون

كلاماتعدلمحياتنالان،وسيناءالجولانفييولدكما،واحواخ

دفةفيمكانهاتاخذشعوبناقبضاتولان،الشفاهعلىيتعفن

ال!ر.

...واحدومصيرواحدةجبهةواياكماننالذلكوتعرفون



ثانيةلؤلادةاخرمهد-8

!الابرياءادبث!رلاباثه،الصهيونيةتد3اعيركيد،لاربليونا

.كالانيابمسنوناوطناويهندونالقنبلةيلبسوناخرونبشرلي!لا

يقالاننيوبلاباثه،القوةتسمىالتيبالوحشيةالتار!يكنبون

.الحياةحقانهاع!نها

الاغنى،انت.الاصفرلكنك،نيكسوناميركاياالاقوىانت

ال!يرةالعا!دةوانت.بالذهبمدهونةجيفةمناكثرلستلكنك

.الشرفمنصغيرةرفعةالىحتى

تلامسحربتك.العربيالفلسطينيانا،عريضضق!ك

يحملني.مقهوراولامغلوبالستلكنني.يطوقنيظلامك.عنقي

احروفضاء،ثانيةآجنحةتحاعرشالتيوالقيود.الحريةضوء

اتساعا.

وهي،والمدالةالبراءةرمزانها.وحديليفلسطينوليست

فيوعى،ثلبرلمحىكلمعييرقفولهذا.عادلبرجم!لكلوطنلذلك

ساحةقحدهانمناوسعانه.منياكبركفاحيهوها.لعالما

النبيلالبشريالغضبفيفر(دوقودكذلكانه.وبينيبينكالحرب

ا!ركايااولامنك،الارضليطهو،الارضآسسيهزالسؤي

..وننيكسس

ويضربك،الصهيونيةيضربحد:حدان،اليوم،الكفاحولهذا

...والعارالخزيتنزلىالابدالىستظلثقوباتاريخكفيويفتع

هسووهافانيةلولاثةخر2مهداالعربيللتاريخيهيىوحد

...يوجالليلولا،يتباكلالنهارلا...المخاض

سا-

مجردمناكعرالشرفمعركةفيمابعملالمشاركةالىتواق"

بهمنا:"الفعلالىالكلاموصلنااجتازفقد،اورقاعلىكلمات

ينالسب"ي!وياعملاطالبا،الممريةالسعلطةالحيمتوفيقخاطب

ولا."معلباتاوامداداتمصنعفىوصع!ه(سنة75)سنه

الكلامهذامثل،الاخلاقيالصميدءلى،يستقبلانالانسانيقدر

كبمرر.باعجابالاكبيركلاتب"يقول

يشيرما،الفنية-الاثبيةالناحيةمن،ا،كلامهذافي،!كن

تحعي.لاامتابةاناي-يجديلاالكلامانمنالرائجةالفرةالى

وفعععلىفعلردكونهحدودضمنالموؤفهذافهمامكنوربما

صى"يعوضونالهناسواضذ،الشلل!"سيطرثقافي-اجتماعي

يستبدلإهونصاروا.اللف!يبالتسق،العمليالعجزمنيفرنره

علىالسيطرةبممارسة،وتحويلهالواقععلىالسيطرةممارسة

التيالالفاظمنكبيراسالقاالواقعوصار.وتركيبهاالالفاظ

الصاملةالايدكيمنحشدانهاقانلهاقيخيلوصيغجملفيتتدافع

العربي،المجتمعيعيشهالذيالوضعوهو.المتقدمةوالخطوات

سنة.الفمناكثرمنذ،بعامة

أجدىالعملعلىالالحاحانالقوليمكنالمنظورهذاضمن

بل،بذاتهاالكلمةمناف!ضلبذالهالعملانبمعنىلالكن.وأفضل

هاويةمنللكلمةانقاذبمثابةهناتكونالعمليهـةالممارسةانبمهـصنى

ايضاقتلتوانما،وحدهالعملتقتلفلم،فيهسقطتالذيالهذر

الصب!!لى،يكونوالمالعربانوالحقيقة.ذاتهااللمة

كانيواوانمايتظمون،الماضيةالصئرةالقرونضوال،الابداعي

جنرهااي،الاخروجهها!متألفاظصتنتطماصواتايصعرون

اًلممل،سللوافيالأخرالوجههيفالكلمة.الحياةاوالواقع:الاخر

اللغة.ولاالواقعنرىلااننايعني،الوجهينبينالصلة2نرىلاوان

والادب!الحافرالقرونهدهفوالالعربيا/لاثبانىفن!وكهناومن

!تكلم،لاانهذلك،!كريةاوفنيةقيمةايةلهليست،بهالمرتنط

هنلأوعلي.بيانيةوانماظأنساقيا!الفاظا-اصوالا-!تبوانما

للعملاحياءالعمإ"بالممارسةالعربيةالحياةرري!ماكليكلن

،والكلامالعهلبيننفاضلاناننالمس!لةهليست.آنكيوللكلاآ

بينهما.فيماالجدليالتكاملنخلقانهيوانما

-2-

اليومنقرا،3الحزتوكيقكلامبهررتنطالذيالالجاههدامي

الضولميوالعاعلينالعردبوالشعراءالكتالبمنلحعسينآراء

هزيمةمنذ6والفنيالادبيالنتاجانعلىلجمع،!الادبيهالمنية

الكلامههاوقل.تجاوؤنهالاحداثانوعماسقط!د،6791

موقنا،،لنسلماالنتاجهذاسقطهكهواساسياسؤالا!ح

حقا،كلنهاوص!ورهالهزيمةاستلهامهلمجرد،الزعمهدابصحة

التشديدهيالسؤالىمنوالغ!اية؟فن!ميمةيحمللابذاتهلانهأم

وعيكتضمن،بلاحدى،اويستلزمللطاهرةالصحعحالوعيانعلى

يل،الدلالةهذهوعيالىليشيرماالا4راءهذهفيولشى.دلالتها

الوبيالكالبءعليانالي،العكسعلى،يشيرميهاماكلان

المقبل.اوالقائمالاننصارةالجديدبالواقعالاذلناطاليوميبالثران

الآليالارتباظالى،بآلهزيمةالأليالارلناصمنبناتقعزآراءانها

العدحبم.الادبينت!يالانتصارالارتنا!مجرد!قين،بالاقنصار

يلأول.للموقفا!خرالشكلالال!سالثانيالموففانوالوا!ع

الانتصارب!لييعساليوميكتبهابعضهم!خدالنيالقصائدوهذه

لهعكسبعضهمكتبهاقدكانالتيللقصائدالثانيةالصورةالاليست

مجردعنبالفرورةينتعلاوهناكهشاوالسقوش.لهزممه2بها

بالحبالأليالارتياظعنيصصروانما6اننصراوالهزيمةاستلهام

هنا،الفنحةالرؤيافقرعنآخرنجنعبريصدش.بالوافعاو

.وهناك

هوانماالارتب!هذامتنلعنيصمومنياوادبينتاجكلان

النمر.عكسامالهربمةاعكسسواء،حتما،لسافطنناج
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بذلكو(عني،العمل-للوافعا"لاخرالوجههيالكلمةانقلت

العمل،بعدتج!لأتالياشيئاليستالكلمةانهوالاولى:أممفى

فحين.ويؤيااستباقيمباثرةاومشروعا،نالمسهالمملهيوانما

افضلالعملبا!مسبققبولئمةيكونتالياامر!الاالكلمةتكونلا

لهسمتفهي،وتبرزهتمدحهانهوالكلمةلوروان،اهميةواحر

الأنسيانلنقعموسيلة،العامالممنظورفي،شيءكل.وسيلةالا

الوجود6نفسهاالطبيعة،نفس!هالواقع،نفسهالعمل.وسعادته

هنايجونرلالكن.الانسان:للغايةوسيلةذلككل...بكامله

التعبيرمسألة!ي.بذاتهوالجمالبذاتهالوجودبينن!جان

حيتمق،فايةالينفسهالتعبيرينقلب،الغايةهذهعنجماد!ا

ال!الي.شكله!اووجهييقدمفهو.الغايةلهذهباللنةمعاثلانه

ايضا.الجمالتقتلوانما.وحمسباللغةتقتللاهناوالوسيلة

عنه.والتعبررالوجودمعاناةبينالوحدةتشوهانها

و"لدلاثةالظاهرة



واصفارتباظبالوافصعترتبطلاالكلمةانهوالثانيوالامر

تنتظمالتيالحركةوانما،الياارتباطابمتهـولتابعأو،بموصوف

حركةهيانما،1،وضى)والواقع(لذاتا)اللغةبينالعلافةفيها

تعودلاوهكذا.جديى،ارلباعابالاخريرتبظمنهماكلاتجعل،جدلي!ة

فيأحدهماعننتخلىاو،والكنابةالعملبيننفاضلانالمسطلة

انهعدا،والواقعالكلامبينيفصلموقف!ذا،الاخرسبيل

والعمل.الكتابةبنالجدليلتكاملاتنافضمفاضلةيتضمن

الكتابةعنالسائدةمفاهيمناؤيالنطرزعيدانلةالمصتصبح

والاهـ!داث،67هزيمةلناوتقدم.الواقعوبينس+هاالعلافةو!

هه،بدءاجرتالتيوالاحداث،الاولتشريرن6حتىتلتهاالتى

نبين،وعمقبدقةالنظرنعيدوحين.والتقويمللنآملفريمهمادة

التاليةةالحقائق

،67هزيمةبعدوالفنيوالادجميالفكريالنتاج&سسأولا

القي!مة،متف-اوتلذلكوهو،جدامتباينكأمستور!اتهان.واحدا

.ابسد

الهزيمة،عكسانهلمجردلمسقطلممنهسقطماان-ثابا

امهلاظللانهينحلمالسقوظهذامننجاوما.لهاواستسلم

اهـوقف،لمجردتابعاعدمهاوالسقوظيكنفطم.الهزيمةوردض

الادبةاويئالفكرالرؤياؤضوالشمولالغنىلدرجةتابعاكانوانما

الفنية.او

ابعادهـاوعكسالهزير.ةاستاهمماأنتاجاهدافيادا-ئالثا

!،!وعاكانفالقد.عظحمانتآجآو!ظلظلدلكومع،الحضارية

والحاسةاعربياالوعيعاىحصاراالهزيمةمنصمعتالتيالحركة

حركة:الويمةتهاصبفعلالامنها!ت!ل!يست!ل،الهربلآ

،التراجيدياورشوىؤيمواجهة،اخربتعبير،كان.الانتصار

الاصساطووءابمثابةكانولهـذا.ة8الهزبرولدتهالذيللانهيار

يتبصركانهناومن.النور:ا!خربالطرفيلتصقاذيالل!لام

ف!لمتن!فىاساسيادشرالعبهذاودي.الرماديعانقفيمااللهبالى

التراجيدية:لالخطتهاتعميقفيشاركبحيثوشحنهاادعربيةالطاقة

يتجاوزأ.يجاهفيالتحركمنالمزيدواما،السقوصمنالمزإداما

.السقوظ

عنيحلىنكلحطةالرياةآتونديير!ميكان:الفندورهوذلك

ععنيحدثكفيما،وأبهىافضلواقعءنلكيكشفاو.الموت

الذياًدمرسايضاسرهبل،وحسبدورهلا.الاليفالواؤح

معنىهووهذا.ويطبعها،العظيمةوالف:يةالأدبيلآالاعماليميز

لواقيم،بات!شبهلا،مثلا،ةفالقصير.بالوافعالجدليالارتباظ

تاكأذهوانما،اياابهترتبطلاانهاأي،نورااوظلاماكانسواء

السقوظي!شابكحيث،وابعادهودلالاته4معانيفيوتنفد،ككل

دائم"حركةؤي"،والخلضلمةالجمود،والبريقالعتمة،لنهوضوا

مصي!رهعلىالا،زسانسببطرةكلنالمزإدباتهجاهالدائمالتحولمن

.الكونوعلى

خبالىلاا
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مداصإلاميظله

كعاءلالاساسهداءاىيدخلوالتزاممعرفةؤملهبمبماالثقافة

منايض،رئيسيوكعامل،الاجتماءكالتقدمورثةفيوحاسمرئيسي

اح--ل،نلتنحوباتخوضهاالهنيمل*،ركافيوالهزيمةالنصرءوامل

وتطورها.تقدمهااستك،،ل

الئر!ةمعركشاعربيةاالبلدانمنجيوثن!خوضىاذواليوم

فورااقلامهمدجندواانالمسؤولينالعربالمثقفينعلىؤآنوالتحرير

جبهاتلسم،ا!زمةالنفسيةيالتعبئةالمعركةهذهديللا-هام

يملكونها.ا-ياالوساللوبكلالمستوياتءختلفعلىالقتال

حدودءضديقفلادورهانتمامايعرفالملتزما،.ربيوالمثقف

-دركوانسا،واجناتهاولفهذا،للمعركأوالفكريالمتويالدكلم

ايضا،مدكوانهوالتاريحيةالفكري!ةباهـووايةاقئامهالىاستنادا

وابعادهاالإ*د!يةالقتاليةالمعركةافاقاستشرافالى،نف4وبالقدر

،ذاكاوالاتجاههذافيوالسلبيةالايجابيةومؤثراتهاالسعياسءقى

أ*كوماتاتهخذ!االتيالس!ياسيةواقف4واكريةالع!هاتطوراوتحليل

المودةوالظرو!افوىاءوازينوتقد*سالقتاللتطورنتيجةالمعنية

سة.لعايىاو

همما،العرببكأالثقاثةوءههسة،ماليمالمثقفدوران،!،من

الىسبةوبالن،جهةمن41،ركةسيراىابال!نسبةتار،خيارومهمةدور

حركةاطارهيونتائجها،والدبلوماسيةا!مياسبكأء!لابعماتهاتقدءر

وفي،فيالحدالعربيالمجتمعبناءفيالعامةواهدافهاالهربيةالتحرر

.اكلبيرةا،ني!ةالانسوغاياتهاالعاببمةالتحررحركةاطار

كلوحشد،القتالاستمرارعاىالثدإدكا!،يكنوء،5،

العدوانلدحرئونبأيومواصلتهاالمعركةخدمةفبئاالعربيةالطلقات

لتهدبرررضوجوايتخافلايانعلىوالطئرب،وحلفائهالصه!يوني

لشعبابحقوالتفريط،الباسلالعربيالحنريانطلاقةولجمالاعداء

قوعيةخيانةهووا)نصبالحريةالعربيةالشعوبوحق،الفلسط!نى

تعضفر.لاتاريخيةوجبريمةالامةهدهشهداءبحق

ساحتهاوفي،وملتزمةمسؤولةثقافةالطليعيةالعربيئاثقافةاان

فليطمئن.والتضحياتا)نتائحيكنءهمااللاحيلقوالنجنوداإضا

منواننحريسا)نئرفمعركةفيجانبهمالىازنا،الجبهةؤكبما،اصوانن

.الدتاوالنمراصل

رابمولاا

ا،ولتشرين؟؟

التعربرمعركةفيالمثقالينسملاج


