
دوراالمجلاتبعضلعبتا،الزمانمنفرنمدىعلى

ءلى-نذكرزاضا.وصا،ةوالفكرالثقافيةحب،لإضافيهاما

،-لالل،1،الخامعة،طفألقتمجلات-المثالسببل

،ب!الاد،ا(حري،صا"اكاتبفةاضقاا،آرسالةا،العصور

ا.لطليعة.،،تباًلكا،فةلمعرا،يقلطر1،ابدلآا

تستمرأناستطاعتالمجلاتبعضكانتواذا

نادونوالحسعابأألطروفحالتفقد،طويلةسنوات

الاستمرار.منتمكنولم،دورهاالمجلات3هذبعضتزدي

توصعابلمشاكلىا،دابمجا"تعرضتحوبالطب

ات،--أافتتبهضرفيادريسىسهيلإلدكضورااعنهاعبر

ومشاكلها،ازماتهطتعبراناستمطاعتولكنها،المجلة

لا!نقرنربعطوال،دورهاتأديةفيواستمرت

.لزمانا

عهدهافي-الاداببمجلةالاحتفاءتييلهظومن

/تثصران-قرنربعمد.ىعلى-استطاعتوالتي-الفضي

،و-بستالعربي0ؤالقاريءافثقف/همالتيمنا.لقضاياالعديد

القوميالستوىعلىوالتقافيةالفكريةالقضايامنالعديد

،وه!اساسيةبقضبةالتمسكعلىحرصتكما،ا!اليوا

صفحاتهاعلىوالتقى،ؤالمفكرينالفكرحريةعنالدفياع

الفكرية،منا!مهماختلافعلى،العربرالمثقفيربئمنالعديد

ارأياحريةللجميعقأتاحت،ذظرهموجهاتواختلاف

التعبير.وفرصة

سية،اساقضيةتتبع-المقالهذافي-وسنحاول

ورغم،الفلسطينيةالقضيةوهي،!الاداببها"اهتمت

،الامكانقدرسنحاولانتماالا.اخرىقضا"يافيتداخلها

ومدى.آلقضيةبهذهإلمجلةااهتماملدرجةصورةاعطاء
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!ضا.بحث-سهوا-يسقطقدو،أ،داب.1فيسهاانعلاط

،الثتاببعضاظلماو،المجلةاظلم!قد،هناكراياو

مدىعلىافيإ4اتناولاننياذقراءددى-شفاعتي-لكن

.الزما.نمنقرنربع

د؟ة8،!ا،واعلنتعامبحربالماساةفصولتمت

،.ارضهص-نالفلسطينيألشعبطردانبعد،اسرائيل

وطه--*واسصبح"اللاجموق"المتداولاسمهواصبح

صامت/اعالموا.العربيةالاقطاربعضطفي"المخيمات"

يفبدورهشارككل،وأ.لصغرىالكبرىالدولومعظم

غرإ،ءزرععلىوالموافقة،وطنهمنشعباتجتلاع،ساةال

ور!رالإمملسمعوتحت-فلسطين-الوطنهذاارضطعلى

هـولجفيوضعالبدايةوفي.الجريمةتمتالمتحد.ة

م!يرهتقريروالفلسطينيبالشعبخاصبندالمتحدةالامم0

دله،ا)بندهذاتراجعالزمنومع،تعويضهاووعودته

يرتقرسوى-لسنواتطويلة-المتحدةالاممجدولفييعد

ذلك.عندالامروانتهى.الغوثوكالةمدير

فإمالموقفوضوحورغم،الاحزانيجترونالعرب

القضيةواصبحت:اتهاماتمجرد..الاتهاماتتتوقف

ب!ورفيغرقىاما،الشعرأءوتسابق"النكبة"تدعى

.ا!8،حرببعدو،ميدأنبلابابطاليحلموراو،ا،حزان

الفناعا-ثارفقد.وثوراتعسكريةانقلابماتعدةقيامت

وصصدرت.الرربوخاضوا،ساقيالمأعاشواينالذ،ألمف-،ن

.بيانل3فلسطينوتصدرت،الاولىإ،تالبيا

والثورأتإتالانقلابفعلتماذآ،السوالويأتي

-القرنهذامنادخسمينات-طوالالاقلعلى-العربية

الاحزابقدمتوماذا؟اأفلسطينيةللقضيةبالنسنة

ماذابل؟للقضية-استثناءوبلا-جميعهاالعربية

؟إلعرب.اوالثقفونالمفكرونقدم

فقط--ولكني،احداالومولا،احدااتهملاوانا

!السزالاطرح

ولتن!ىءحا53!عامظهرتالتيا،دالملمجلةولنعد

ولنبحث-5591-3ء-الاولىالثلاتالسنواتأعدأد

الفهـلسطينية.اسقضيةاعن

فيوزادرا،القصصفيواحيانا،الشعرفينجدها

زن،الحىطابععليهافحغلب،للقضيةالنظرةأاما،المقال

آغضبواالسخطعمن.نعبر،عاتكل،،والثطربالعودةوالحلم

معا.واليأسوا)!المم

-الراويلحدنانقصيدة-5391ابريلعددفي

حيفا"..يضرالاباليحرعىدتناقر)!

دليلبغيرالثراعلأوتاه

يرقصونبنةرباهناك

ق!تيلذبيحالفالبنطعلى

يركضونمدلجأالىوالف

جنونعراهم

.الحت،نسفحونارضهمعلى

-ههداويلخليلمسرحية-5391لحبتمبروفي
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"لعودةابقطر"

؟ءص!وصبئايقظنيتماذاةالجميلللحلميا-اماه:سلوى"

الربوغصسلىرايته.المخيفالشيخيسالمنيمرةلاول

طريهت..الطريوطلىيفتحلفسهبسلاحهنفسيها

وسهولن،مرأبعنارأيتلقد،يبتسموهو،العودة

.بالدما.ءمخضبةالحالمة

"..اعللموان،العودةمنديليدلا:الام

البيا.زي:هابلولعبدا:قصيدتيننجدالعددنفسى!يو

صنبرلسميراسافي-"وا

"لمالعشرونالملجأ":البياتيفصيدةمن

ظلالبلاائمينهاوكناابئانينااكانت

البريدانبلءالليلمترقبين

العثعرونالمدلخب

.والعيا"لبخيرزلن!ما

"الحدودعلئ"-صنهـبرسميرقصيدةومن

والحددوالدموالشهداءوانليل

المبيطروالثأر2والحق!د

يرددون

الئحدودعلى

!إنعودغدا

-مجذوبلمحمدقصيدة،5491مار؟سعددوفي

"آهتنفعلو51"

الجراحاالحمدرفيفتققدقبيطنياالمهدوردمك

وحيفاللقهـلبؤالرمإةاللدطيفرد

اأش!مهداءودنيل-،ياسينديروضحايى

بدعاآلايتامفيقبيهيالسنا

.سواءاتشعلوفياليتموحشةفيكاضا"

-شلفرجميللمحمدقصيدذالعددنفسوفي

-الحدودعلص

الحدودحراساينرفمافي؟اجمماتجا-ن،اماه

اليهبىدهم،اليهودهم.يقدمونهمهااماه

..اموتولن...اموتلن-لا

اموتلن..نييقتلولن

.يحرسونوجاريوابيجنودنازالمااو

""للدكتورلاجئة"قصيدة،5491يلابرعددوفي

."نه!بديع

(إالارضنداء"قصيدة-ا54!نىويوعددفيو

.فنطولفدوى

اناوابقيحقيأيلسطنجارضياتغصب

هناعاريذلةأصحبأتشرداحببف

غريبةبأرضر،غريبلاموتاهنارقى11

قماآها؟ومن؟أ!بقىأ

الحبيبةلارضىسأعود

عودتىثىت)دلاسأرجع

محنتي.بدتمهص،سأرجع

دولار!أدفع"لكتأبعرضانجدالعددنفسوفي



مض--رةترجكل-.-وولدسغرلورانس-"عربياتقتل

نهـ،رقىحتىزحجدتم.شىويرياهـللىوعرة-بلايالبعل

((وق!-"دة،راب"نحفنة"زرزورلفارسقصة،591عام

كأب-،حلعبدالرحمنوقصىدة"آشه-دا"احايكالى-،،م

"دناز-رخهسةادإيمهال-يا

مرة،لاولنجدا،559عاموفبرايرينايبرعددوفي

؟"ا،:حبتلفيماذا"-مصطفىر3لمثا،هامابحثا

--لوتنىالىصائيلفيالى-،سيةالاحزابفيهتناول

الصه!وز--يماءش./!رلل.لرضمع،الاسرائى)يةال-كومة

المىياسى--يالوصىعالىانتقلتى،اليهـودر"والو!ا)ة

والماعداتوالمروعاتةالاقىىادوالاحوالوالاجت!،عي

وص-دد،العسحريةخاعهااووكذ)كاسرافيلتصلإتيا

منحكامهيريدهوص،المجتمعهذاارةلىعلىيجريم،

كه!ا،آليهوديةالغزوةلخدمةالمتاحةألا!،نجاتاستغلال

خاصنة-التكوينهذافيالضعفنقط-و-وداىااث-أر

ناىا!صلتوو،ولغتهم!رتمارلمهمينباو"-اسكاناعدد

سيخرجون،.ندومانيمكشنلا-وز-كأالحمهالمغامرةهذه

،الحملإبيىشنجلاوكماؤأسطينمنالروصانخرخكما

ةالترابهذاالى"فاحلمة"وسترجع.

ثلااثءدىعلى-الوحيدألبحث!وطذاكان-،وربه

ن!ليخرجفلاذلكخلافاصا-اسرائيلعن-د-توات

مانرصدحينهناومن،قحىص.لثحر،الادبيةلالاعما

شةالنظشفلتحديد-الفهترةتلكفي-قصائدمننثر

هـ-نعرضتأذياالعام3الصثعكلكانهذالان،المظضية

فهذا،ادبمننشرمازرصدإتولكننا،القء-يةخلاأ"

الدلا)--"يعطيماالىنشيرفنفن،موضوعنايىس

القضية.منللنظرةفقلى

"علىالاسفةاتدماء"قصةنجد،ا559ابريلعددؤفي

لثاكرلبدر"جيكورمرثية"وقصيدة،صفديلما"!اع

.بلسىيا

تنذير-ياسيندير-قصيدة55!ايونيشوفي

ة!ظهلعا

دكتلاطعنابهاومضوابارضناالذئابعبث

لا!وويهاىبمووغدرارت،شباورصداوملأ

اتسوادجنلهوالثعب

نبحزجهوضابلادو

فتحلمين؟ا

-بالخطيوسمفليدةقصي-5591يوليووفي

.والخفاشاضسراطورةالى

!يلشعبآغنيه(افراحالناىنفيبعدلم

ؤياهدداءه،مةاشارةنجدا559اغسطسعددفيو

تل-كفيفدائيةعمل!اتمنيدوركانماقةلحقي،قحمىدة

عندء،يتو.ؤفانيمكنلا،عابرةاشارةمجرد،الةترة

.اص--د

ءاهدلااو.صىبرجردسم-نلمتسللوا-ةاقصيدا

دلماله"شؤابفيارعبارا"ونألذينينالصامت،لالابطالى)\

"الايهصانمنبركانايعودونثم

غلهـالحدودرصدونربسملاحهم

الاهـامالالىيتقدمون

الخبرداىاتالحياةالى

اليهودجحرالىبأيديهمصنعتبقنابل

..يتقدمون

زالفما،المتسللبنلهثزلاءمتابعةأي؟جدولا

ا-علىالاشعاقفاوزالما-اليهاوالنظرةالقضيةعنإنعبيرا

إرضعاىيحدثكل"ن-كمابورهـاواءمببح،فقطالادبية

عددؤفيونجد.ظروقهاوحجمه.كانمهـمهـا،اؤعألوإاأ

.ابداطينفلمه-ادجشلكاظمقصيدة-5591اكتوبر

إشعرافي4آإءجا-العامنفسمندسمبروفي2

دراسةخلالوممبئ،ىلوشلناجي-ال-زريثالاردني

طين.فآفي9291،3691ثورةعنحديثهجاء،آصشعرا

ءبمر-لشةكلفيالبارزينسطينييقالفلالشعراءوتتبع

استشىرالذ.يأمحمودعبدالرحيم-.طوقانابراهيم

ع:د-قانطوفدوى-(8،91م2عالشجرة11معركةفي

عبدالكر،بم-ناصركصال-سلمىابو-اكيالياالرحمن

خلب-صآى-نصرهخالد-الخطيبيوسف-خري!

.زقطان

،دابأ"7عمرمنالاولىأنيلإثالسنواتنتهتو2

ات!ذه-السفررالفلسطينيةالقضيةعمرفي!رتفكيف

؟النش!لاث

الاسرإئيبيةألاعتداعاتتنوقهـفلمالسنواتهذهفي

.المصريالجيشمواقععلى

يهالسوروآلمواقع،وغزة،.غالينقصيةوالحولةوعلى

طبرية.بحيرةقرب

انتصرمعركةالشمبخاض!السنواتهذهوفي

المظ!هراتوقضتالتوطينسياسةضدفهوقو،وهيفيها

.لتوىإن21مئزامرةعلىالخيماتوفيغزةفيالصاضة

ؤردي،بشكلمجموعاتالحدوداجتازالوقتنفسىوفي

!(مكانصتى،ألثوريةالفدائيةالعملياتببعضوقاموا

الاعتداءاتنتيجةهذاوجاء،فدائيلنشاطبدايةا559

ويينيةالمصرالثورةحكومةليجنلقاءأتوتمتالاسرائينية

المجاهدينوبعضوالاردنييناسورلميناالضباطبعض

إعلن-ياسينصبحي-يقولركمما-.الفلسطينييىبئ

لدء-هـاالثورةمةحكواستعدادعبدالنامرجيمالضلالمأ

وةودذهبتحيث،المحتلةالارضداخلالفدائيالعمل

،يول!-و23ثورةقادذلمقابلة،غزةقطاعمنفلبسطينية

استعماله.علىلمعالقطسكانوتدريب-بالسلاحتطاملب

الي-رؤ؟28فيغزةعلىالإسرائيليالهجوماثرذلكوكات

واكثرشهيدا!ا.حواليضحيتهرآحلذىوا،91ءهعام

والدزيين.العسكربينمنجري!حاثلاثينمن

،55!اء،ميبيالفلسطالفدائيالعملوانطلق

12هـ



،ر"المصرألحعومةؤ!اصضا-!حصت،المحتلكأفل!سطيزداخلي

4،ثهـاحاؤ!محىطفىالت-محاعالمقدبمعب-تقدباصو

ءني،5غزةأيةالبدفيألانطلاوقاعدةوكالت.إلمفدائيين

انطلاقنقطة،أسبدايةاهذهتعونانالممكنمنكان

!سص،رهااخذتلو،الفلسطصنيآنصعبالحركةحقبقية

سر،سيةواسعة،ولمحركةبالجماهيروارتبطتلحقبقيئا

باعضالالفدائيةالمجموعاتهذهقامتانحدثللذييكن

الحللب--نبعصزانبدرجة،اسرائيلوإرهقضبالولية

هـظكانتالفدائيىةالعمليلتان،يفسرونأل!حياسيين

قاروتكما،مصرعلى5691لعدوانمسيةألرئياي!لىباب

"الاعرايةاقطارفياخرىفدائيةباعمالالمجموىاتهذه

الفإسطبتبة،القضيةمم!قفواإوالفداف!للعملالنظرةار

ه،رعدونالمجموعاتهذهواعدأدرضظيمعلئإلقائيونجول

الاجهزةلنظرةاسيرة3،نتا:دار-ةاومن،معينبدسلوب

الجيه،هـرحركةعن"معزولالعملباتوكالت،وعلبببعتها

،الديرءوقراهـأبية.غيابظلوفي،اتيسيالةالمارس-اتوحكن

والتلالت-يبالضوقفعليهامحكومحركتهاكانتهناومن

الرسمية.إتسليماتإحسب

الحم،صسواىادتهامى،)دوراادتفقدهذاكلومع

فصدس.ذاوطرحتالفلسطيضيةالثوراتفيشاركواللذين

"اللسمطيني.الشعبأمام-حبمديدمن-داليافاالعمل

ذلك.بعدوماا56!عامفيالادابلنتصفحجعاولكر

ق!ة-قبانيلنزارقحيدةنجد56!ا،ؤبرالرفي

زنبرجارشوراشيل

...وداعا-عطفةلساروي-قصةاالعددنفسىفيي

.الشهداءي!لمل

ا!ابطاأبط،لهاكانبل،مذفقةفصولاهذهليست"

لعدواناصرعى-حقيقة-اساقطوفلف!،ودماروحا

أكن..)4طبربحبرذعلىالامنةالسوريةفرالمخاعلىالاثيم

--لق."،متهمووربصطولتهمالغادرالعدودفعوابعدما

."بهمجديرةتكونؤاعلهـ،،لاستشهادهمتمجهدامتبوا

الم":دةمعركتنا.-5691إريلاعددأفتتاحيةوتبرز

---قىالشكللجوهرتشخيحصاالادابفينجدمرة!لإول!

جهتها9مولفي!اجمهادا

الفتمةهذدفي-هياسرائيلمعمعزكتناإق)!

ونخشدقوانأله،-ضدانينبغيمالهمتباويخنا--بق

بالخرانور!تنتهيالمورركةه6ذاننكلضقدولكنا!.تنااهكمانيا

ؤدهـ--!نروام،الرائيلكليدانءلمىبشنهااجتزانا171

دب---نالمبهـنؤي!كتى-رالاخرىالمعلرككصنبسلسلة

."اخلب!ةلها

اًلمعرء----"تتاحيةالافؤيسهيلالدكتوروحدد

./تحص--!انتستطبعلاالتيءسالعنااستبعاد:ا!بمإلسصيةا

و-ينفتقد!،صاغالباالتنالحرذ،ؤةالصح،مومية"،ور!ة

العربية،لبلادآمختلمففياوحدةا!عركةضخو،ظووقخا

والاستغلااطلنفاقواالياديمةدلتكد،آ-وأابرجعيةكلحدلعإسلئا

.ةالمحر!ير.ي!ركه!بر"

تإا--ع+-.---.

ص--ن.ؤءكنبااتىاهيالحراعوالوانالمعاركهذه

.روالا--عماأسرائيلمعمعاركنافيالانتصار

عبرالذياًلوحدويالقومىللتياربدأيةهذاوكان

هذ!يرىو-اعدادهاطوال--الجلةصفحاتعلىزفسهعن

ويرهـ-ز،فلسطيهتطريقهيالعرريةادوحدةانالتمار

اكثرالعربيةالوحدةمنقفااوعلىآضياراهذأ:اصحاب

-ضي،الفلسطوالشعبطينيةالفلىألقضيةالىالنظرةمن

-ىالكبريةالقفمنجزءسطينبةالفلالقصيةانباعتص،ر

خلالها.من3حلو-الوحدة

السماناحمدللدكتورمقالا-العددنفسفيونجد

استعداداتفيهيستعرصن-للمعركة2اعددناماذا-

الخ...ادتعبئةعلئومقدرزهاوميزانياتفااسسائيل

؟نت!-نفعلناعمااذاماءلليتو

ور!بزازيةهيهل.ءرإيبلدكلميزانيةعنويتساءل

الافتتاجيةمغويلتقي.وسلضاتواكلاليةميزأ؟اموحربثأر

هـنبدلا،المعركةلكسمبانهفيحددمواقوربهتيرة،في

دتوص-،العسحريالتعاونصمع4الاقتصاد.الوحدةر!رو

علىوالماديةالبشريةم!انياته21وحشد،العربيالاقتصاد

لشتحربالحرببانوالايمان،اددفاعيألتعاونصس15ا

طا)قاتهـإ.بكاملاآشعوبحرباهيبل،فحسبجيوثز

عهدالدينصلاحللشماعرتعليقانجدلعدد-أنفص!فيو

الب"،اشرتأنسبقوالذي،النثبةش!رعنإصبورا

الصموتهو،ا"لشعرصبان،حيثالماضيةالاعدأدفي

أل!نكبة.عنالمعبر

فيآلمعقولال!عرمندثيرءعنانيصرفدمادريلا"

الحدالىتهزلآنمالنحبةا!!ىهذه،آسفماواتضنزكبة

ت!-دآنالنكبةهذ،تىصتطيعالا/نجقرائحنايفتقالذي

الصارخة،،تالتأو!الىنلجألم1لخاص11./خب!رهـ!

!فاءلجوأيةترالعصفاتالهتا.أ

قاتعدولاوآكنهاجديدةالفاظازإ:سوالتأوهات

تآوهاتتصبون

العظيمةوالحهلمالمجدوف،عمرأبعضاضاءت!

.-صديدةالفاظا!"لاخرىهي.!خذالعنتريةوالهتاؤ،ت

يدجدشيء..همقيرسنحمراوغد

والقبودوالدميدوالتشرغصهـا)مسجنشصيءلا

نحيدلهنشعبوهتاف

،والتيالقصيرةالقصةزحفا"أعددنفسفيونجد

الفلسالي-:".يةالقفضوعصوفيالتصعرتزاحماصبحت

.(5691ابرثلعدد).قحسصثلاث

عطفه.سامي-اليدانمنرسللة

لفانرعدقلسطينلمحيالمتطوءيناحكدالصصتمثصهاد

واز-الاستشهـادفيالخلاءىفضجد-حبزجربةفي

سابموالعالخاصبالفشلانطبهاعاتعطيالصورذكازت

.(والعسعريالسث.دىي)

-آ-لمرديا-الدباب"قصةاما

ابألاحصزاعلان..فا-طصبنارناءمنأئزونالثاكان"



...فلسطينالكببرة

ولااكببردكشوراولااجامعةلياآسمش،ذا"ارشيصبحلم

الحدوديحرلى.قالفدائيينمنما)يرولكنه،غنيات!اجرا

ارض!تلتطهيرألزاحفينمعفيهيزحفالذياليومويرقب

ناوير-.والمجرمينالغاصبينابىماءعاره-،وغسىلالوطن

إا.."الخلدجناتفيبدبيهيلحق

.اعجيايالملأمعبدالم!ردلدكتو-ح!ودكفمنقصمةوتبرز

ذت!الىحمودارضهـاعظامتلمآلعمةزجمةاناءست

ووكل".ءارظمعتطوعانيوم،الشجرةفيمعركةاستشهد.

،لازهاالتمىىإحللجنةاءط*"كفنال"واششرتفذل!طينالى

.العراءفيظل!لحينانهس!معت

رقطرهيزجمةللعءنةبالنىجمةكلهافلسطينقضية

غدا.فستفتحايىومتفتحلمانح،/5انبد-لا،مسدود

ء،رد.عنويكفرخطيئتهرشتريانلربد"انمجيل

از!-،ايدريولا،لنارافيبنفسهيلقياريريدوجيل

،"لاعدالذيدلهمكنمساليكونيت!صأوجحىل،تحترق

الخيب.باطنفيتزاللاوأنيال

تأ"يمعبدالناصرجمالاعلنا56!عاميول-و26وفي

المواجهةآعواممنا56!-55عاميوكا"ن،يرالسوقناة

يمالشعبالصعيدعلىاالمنطفةفيومخططاتهللاستعمار

وكانت،العسكريةألاحلافمخططفسقط،والرسمى

السلاحاحتكآرلكسراعلاناالنسوف!اتيةالاسلحةصفقة

الد!-ءانوء،تلسليحنافيالالىتعماريةآلدولوتحكم

العملي!-،توكانتا،الجزائرلثورةأرسميواالشعبي

علىالثلاثيدوأن"وجاء،المحتلةفلسطينداخلالفدائية

منا56!ديسى!برعددوع،ن-ا56!إرا؟تو92-مصر

يس.السوبمعركةخاصاعدداالمجلة

افعرء--ةعنصائدوالةوألابحاثالقالاتوبماءت

لاجموزعيمهاوكل!س،ال!ربيةالقومية،4القومب

الفل!طنيةالقضيةوتراجعت،عبدالف-،صر

العربية-القومية-الوحدة-الامال"ضيمةحاكألمفي

مقدهـ"فيالمعركةعددفيزجدهاالتيالوجبدةوالاشارة

للدكتورسهـىل"اقرالدمع"مجموعةءن)4آخقدا،لاتالمق

عىثةلثلاالنقيادالحاحاىءلقاراحظيلافوسو".يردرا

أرر!اغآااهذد،اؤطلسسالينيةلساةالمألقضيةالمجموعةمصال!ة

."ا"لشهرهذااخرىمرة.زلجددتالتي

اشاراتسبوىنجدلاربما،5791ء،موفي

مف،لفيجاءكما،-!طيض!ةالفلالقضيةعناضعةص-و

ف!ئيالحقيقيةالمشكلة-إلابرعدذفي،اضقاثرامحمد

لصس!.الاوانترقا

فرزميلكتابزأخصا،نجد5791يوآجوعددوفي

واتذي"العالميةاسرائيليةجمهور"هيبيسبياركتبه-

كش-،ب-اناعنوتحت-وطالارناؤشفعىقوقدمهلخصه

الشهر.

والتي،ونيةوالمالىا)صهـيوزيةبينالكاتبيربطوف-"

المبالغاتمنكثير!عهذا،سونية111صتفرعانهارأيهفي

ادولةاويا)+،ودتأترو./ت-ع؟نأتسره!9وج-"،-وا!اءن

وانجاتراإ؟جةالاكلرالمتحدةوالولاياتؤرزساوالعثمارية

ت!(إ----حكذلك،-حيلفراتىالصبعاىالى"ودطرةولهب

ص!ءحماحشم-!يةألي،!داسةرنسى"-لآأالحسحفقلاع!"ا

.والراةالاحلفالط

ءراعنس،فئيالمفءدةأوصاتالمعبعصهناكنيكووقد

دى*الحسه!هيينقاتأحلأاوكأ-ة!،ائيلواررسو.جةالصه"مع

اليهودتأثيرعلى)-،عدذياضاخوالمخمعماريةالاوالدول

.الصهيوني!ةاو

العرجمماالقارىءهـهالاء،زى-اثعتبهذهمثلانالا

دوروضخيسمابىالغةاساسعلىتقوموالتي،كثيرا

قصطمودون،العاآمعلىتسيطراخطبوظوإنهاالصهيونية

لالمحدىاحسلساس3ي!ركوا+المترجمينا.والعربنفينإلمز!

المنيالاخط!بوظالعاهذاعلىألالتصارفيامللابانهالقارىء

بعضئهنادلت13واذا.صحيحغيروهذا-الصهيونية-

بع!ئسيطرةمن-حاليةاو،تاريخيةسواءالطواهر

اوروب،فيانوسسساتبعضعلىاليهوديةاليةا(لماالبيوت

اوجدتفا.،اشيوالظروؤ!،الظاهرةفهمفعلينالى.وامريخماا

ظلفيالاوتقوبدتنشألمالصهيونيةانادر"اكف،مع

بمسلعىدةالانجأحآيتحققولمالاستعملريةالموجانب

إ،لنسمبةحدثكما،2استعماريةدولمجموعةاودولة

الفالسطينية.للقض!ة

،وسورمصربينألوحدةفترةفىانهالواضحومن

اتقضيةمنالموقفعنالتعبيرتراجع(61!ا-58)

،القوميةالعربيةاءلوحدةعنالحديثواصبح،الفلسطينية

ففلشظينيينإباالعشمعظموحتى،الحربية.الحضارةالعربية

ناذدكوتفسير،ألموضوعاتهذه+ضاولمنيخرجوالم

وحلامالهموضعواوانهم،الفلسطينميمنيحدوكآنالامل

نواتهلكانتواي!تي،العربيةالوحدةخلال!نقمضيشهم

.2ياوسورمصر

ءالعربللادبااكالثالمؤتمرتوصيا.تالادابونمثرت

المرببة،القوميةتناولتوالتي-5891ينا/يرعددفي-

صيلتتوفياشا.رةايتوجدولااتراث،بالعنايةا،الوحدة

تراثهاع!الخفاظاو(الفلسطينيةالقضيةالىلاالمبزتممر

الفلسطيني!الاديبوضعاو

فيادبنافلسطيننحبةعنالسىوافيريكاملالمقاامهـا

وبيلدرالساميتعليقكماجاء!هو.-91هفيرينما-م!لقوا

حرارةاملكاالاستاذممقادةفي"-فبرأيرعددفي-عليه

عدداذكرانعلىيزدولماقربالمراهقينحماسألىهي

كلالقوميةبالقضيةعنواالذينالكىلم!اسماءمنكبيرا

مف،لمنبفقرةمستشهدا،العنايةرهضو.1العناية

."الدسوقيعمرللأ.ستاذمقالمنواخرندللزيات

هـنخوريرئيفكتب-58!افبرايرعددوفي

القاهر؟فيعقدالذيميويالاالافريقيالتضامنم!ستمر

معنالمؤتهـرقفموألىواشا"ر،5791ديسمبرنهايةفي

كه-!،فذسطينوفدلتقريروتبنيهالفاصطينيةالقضية
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سافرعدوانوانها،اسرائيلظاهرةخوريرئيفحلل

أىا4ودعا،شرعياتغيرالوجودهذا،وجودهااصلفي

فلمسطين.فيعربيةدولةاقامة

سسنواتع!ترذكرىوفي-58!أمايوعددوفي

واكاذيبحةائق:الادابنشرت،فلسطيناغتصانيعلى

الصرتمعجندي"كتابحول،حسينفيق\/ةلمحمد

تتبىعمعجلوباكاذباوضجوالذي"جلوبللجنرال

الفلسمطينية."لذقضكيةبالنسبةالاردنواانجلترادور

سيتمبرعدداحيةافتتافيللقضيةاشلأرةنجدثم

جماا!الراحلالرئيسخطبعلىتعليقاوكانت.ا959

طيهجة/ادفلسىالقضيةكلبئ،يوليوتورةاداعيافيعبدالنياصر

اسرائبل،وانألفلس!طيضيينلاسكانهمرشولدمشروعوعن

والاضطها.دالظلمعلىقامتلانهاالاجلامتدمهملزائلة

خاىمةفلمماجنوعرب،عامةالعربنظرفياتقضيةان"

ماأذياهوهذاالكرامةوحسىوكرامةروحقضيةهي

حيمات!،اعليهاويح!!الزصنغوائلالعربيةالامةيقيفتىء

."القرونعبر

القضييةعنحدايثلا6291عامحتى95عامومن

وهوقديمكتابعرضسوىاللمهمالمجلةفيالفلسطينية

وكان.انطوزيوسلجورجألعربيقظة-شكبلاهامكتاب

القضقياما،الجزائريةاثورةعناء-رةاتاكفيالتركيز

الوحد6قضاياخلالمنتكلالجزالتف!،،الفلس!اجنبة

ء!ىومصرسورياوحدةعكستهالذيقفالو،ميةوالقو

.عا""بصفةوالعرإيإ--طيهيالولالفعر

هامةمعركةامامالابالادابفتحت6391عامفيو

العددهذأفيالكتاباحديعالج!اوقد-وس!ياسمماثقافيا

علاقتهـالمعركةهذهمنيهمت،الذيولكن-بالتفحسيل

ليم!ربالصهيونيةوارتباهـالاستعمارالفل!طينيةضيةبماله

-بالاتالمصفيايضا(بلادوالاقتصاالسىاسةفيفقط

بعض!عبر،الينمااتتسلل)دأتقدكانتالتهـي،الثقافية

.،تسس!لمؤا

عثرالحاديعامهافيالاد.ا"ب-ا63!ينايرففيعدد

ادريس!.لمسهيلآدكتورايقول-

*الانطلافتنبثقانومغزىدلالةذااتاقماانوكا"

وقشافي.5291عاميوليو23ثورةمعلجديدة21العربية

علسهاقدرافكان،افييةهذهلاصدارا)مدةفيهنعدكنا

معتلكالمثمرالتفاعلمعيولدالذيالعربيالنتاجتقدمان

بانب!اثادب،مرهصةادعربيةالدنياهزتالتي،الانطلاقة

فيويسهمابعادهابكلالجد.يدةالقضيةيلتفىمحيجديد

..الانطلا!تةهذه.نسا.ندالتيالدفعقوة

حرهـقيمنالادآبقف!مويذكرونالقراءيزالولا

التوم-قفالمجلةان(كم"ادب"و،(هـر2"مجذتي

اثبتتاننجعد"الثقافةحركةمنظمة"كلنمماثلاموقفا

فيمى،لاسائيلوتدءوالصهيونيةزؤيدانهماالتحقيقهـات

المؤسفومن،(اونترانعا"و"فبرو"مجلتاهاتنشره

ومضللامخدوعاكانأخظيفةاألعريبةالاقلامبعضان
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يه-زررهاالتي"حوار"مجلةتحريرفيالمشاركةقبلحيمن

.لبنانفيالمنظمةهدذدفرع

منظصةموضوعالمجاةإهتاتا6391دبرايرعددوفي

بابفي-حوارمجلة"ومنهلاومجلاتهاالثقهافةحرية

--لبنان-اعزبياالوطنفيافيالثقاالنشاط

آتسلإطالهذاباننسبةهامادوراالاداب1لعبتهوفدا

وصحفم!لاتذدكبعدوتبعتهلالا.ستعماريالثقافي

اتلجىاهها.نفستدعماخرى

الفلسطينيةالقضيةتحركت،691امعاإد.ايةومع.

كلؤتىركلنينايرففي،والفنسطينىالعربيالمستوىعلت

اسرائيى-ق"هديداتتدارسوالذي،الاولالعربيالقمة

مياهتحويلااولتهامحافيالتوسعيةأطماعهاضدفقواووا

-الشقبرياحمدقخويلقراراته.وجاءتألاردن،نهر

بالدوا!اتصنالاتهابعةبمتاالعربيةالجاًمعةفيفسمطينصمشل

الفلسمطييالشعببافرادوالاتصا"لامعةالجافيالاعضاء

ف!لسطبششعبلتطيمالمثلىالطر!قةعنمعهملليحثوذلك

رتقويروطنهتحريرفيبدور..للقيامتمكينهعلىوالعمل

.مميره

م!ؤتمرعقد-،691-العامنفسمنسبتمبروفي

بقي،امالممجذسترحيبريانهوتضمن،الثانيالعربياالقمة0

الفلسطيضى1للكيانادعما"آلفذسطينيةالتحريرمنظمة

.كما"قهـلسطينلتحريرالجما"عيالعربيل!لنضال"وطليع

التحريى-رثحىبانشاءالمنظمةقرارالمجل!ساعتمد

الغلسطيني.

ما.يوفيا.لقدلاسفيالفلمسطينيالمؤتمرعقدقدوكان

لنطمةالتنفيذيةفلجنةرئيسى،الشقيريوانتخب69.ا!أ

الفلسن!طيني/الوطنيالميثاقووضعألفلسطينية"االتحرير

مراحلمنجدلدةمرحلةالفلسطينيةالقضسيةودخلت

بالنسبىةوقصور.خلافاتمنشابهاصا!رغم-كفاحها

النلسطيني.لشعباالطموحات

خاصرطممخازعددصدر-؟6!ا-الغا.مهذاوفي

اناثرملاحظةعنالعددالممتفتاءوكا.ن(مارس)،فلطين

دونكانلحديث1اآعربياالادبفيالف!لسطجنيةالنكبة

حضاراتتلريهخف!الضخمةالاحداثضهتفرالذيالستوى

؟هذاواسباب.الثقافياليدانفيشيماولاالامم

المستقبل؟وتصور

عنالقضيةهامةدراساتبعدةالعددهذاامتازوقد

الصهيولي.العدووهـنالفلسطينية

ا:لكميلاني-هيثممق!الالعددهذافيماابرزوكان

.؟اسرائيلاوبتحامتى

اآسياشياسرائيللوضعنل.قدةصورةاعطىوالذي

جيشهاوتكوين،والبعيدةييةالقروتصوراتهل،والعسكري

"التىالصاعقةاأحرب"فكرةوتمبنى،العسكريومذهبه

علىهجومهاومحاور.وامكاقاتها.اسرائيلظروفتوافق

ألمجبهةنحو-ذلكقيمقيدةوهي-ا.لعربيةالجبهات

امربيةاالجمهوريةونحو،الشمالفياللبنانية-السورية



.الجنوبفيةوغمالمتحدة

تلقنناانيمكنالذياددرسان":الكالا"بويول

اسرافيلانهو-5691-الثلاثىانالعدولىاحربار-،5

انل،-اثبتكلما،وقائيةحربشنءلىمصممة

استيعابهـلطاقةكفةرجحتقدالعرإيةالعسمكريةالقوة

،كيانهاعنوالدفاعالق-،لفيوقدرتهاالتسلحفي

نظرهافيالعدوانتبرر،ظروفلهافرزتوانشريطة

الاستعملرية.الدولمناعوانهاونظر

تشنانبدلاالتيالظروف!علىا!مثلةالكاتبواعطى

اسرائبللطييعةفهممع،وقائيةحرباازاء!اأسرائيل

انههـا.وعدقيفتو.ووجبشها

ؤ-يالمعركةحصاد-حسنعبدالجذيلمقالويأتي

قيالقضيبدرالىةللمهتمينخاصةهاممقالوهو-الفكر

عبنكتبمننشرماعندالجليلتتبعفقد،الفلسطينية

عشرينيا.تمنذ!انصهيونيةواسرائيلجنيةالفرطالقضية

-المقللكقابةحتى-القرنهذا

مفيد-ذاتهحدفىوهو-التجميعدورهيكنولم

الهاموآبرزعليهاوعلقوعرضهاآحتباهذهصنفلكنه

ءالعربيةالنشردورتصدرهكانتما)الىاشاركما،منها

الغفلة-فتراتفي-الثلاثينياتفيصهيونيةكتبمن

المقتطف!)مظهراسماعيل.بينالملمعركةإاىاشمارك!ا

فيهااتهمواذزي،(انصريالكاتب)حينطهكتوروالدس

يهههـدي،رأسمالذاتشركةمعيتعاونر،نهحسيظطه

؟القضب4الاهضمام.مظاهردراسةأهميةالىاشاركمما

قالوكمالا.التعليميةالكتبفيينعكس2كمأالفلسطينية

اخرباحثاعلالدراسةهذهمثلضرورةالىاشمارانه

الدراسة.بهذهيقوم

لحصادالمعركةمنخلالصورةعبد.آلجليلمقالاعطىقدو

اولصمناددراسةه!ذهكانتوربما،كتبمننشرمما

عنالقص،ظهرتادتىالكتبعنالبب!لوجرافيةالدراسات

الضهيوني.والعدوالفلسسطيئية

عيسىصلاحدراسةكانت،الممتازالعددنفىوفي

ب!ضفيهافيند-والذي-الفلسطينيةالمسألةاصولفي-

منطلقمن!اتتسواء،يةدا)يهوالمسأ،دة5*/جاالنظروجهات

المشكلةوصبرجهدفيوتتبع.فينيلثوأو،ديةي!

بالواقعهذاوارتبلط-بالراسمالبةقتهماوعلاديةالب"و

لصيونبةفيهوظهرتانمتالتيالعربىوالواقعالرأسمالي

منضداواالصهيوتيةمنا.لعربيالسياسيئالفكروموقف

أملسطيئية.ا"الفض!

صفحات!،الادابفتحت،ا،6!مارسعددومع

لل*ضيةالنظرةحولاستمرت(والتيالنظرالمختلفةلوجهات

والصهيونية.آيهودي!ال!ل!سألةوكذلك،الفلسطينية

،ا-،69ومالأيوابريلفيعدديقشات.ادئلمالبدايةوكانت

البيك(صدفي،صفديمطاع)،عيسىصلاحلدراسة

انهاالا،2المئاقشاتهذهخفتتوقهـد،عليهصاصلاحورد

الا-جاهات،عبرتالسبعينياتبدايةمعجديدصظهرت

المجلة.صفحاتعلىرايهاعنالمختلفة

المجلة-آفتخاحيةفي-اء،(691اكتوبرعددوفي

العرنجيالقمةكلؤتمرلمقرراتتحية-ابدافلسطين

الفلسطىضى.والجيشالفلسمطينيا.كيانابانشاء،الثاني

وتشابكاتهاالفلسىلطينيةالتحريرمىظمةولادةوبحكم

:لمالفلسطيفةالثوريةنشاتقوجميعتوحيدتستطعفلمالعربية

فيئساهمآوبعضهلاونسقاختلفمنمعهلفلخضإف

6591،هـ،مينايرمنآلاولكأنحتى.اخروننشاطهما

لمرا-صظمرحلةبدايةلتعلنالاولىارصاصةاانطلقت

الفلسطيئياالوطنييراذتحرحركةواشعلتء،المسلحالكفاح

نت13.!المحى.المسلحةالمفلسطينيةالثورةيخران"فتح"

خلالمنافكارهاوطرحتاسنواتمنذلهااعدتقد

تجرنجةالحركةوآستوعبتا959عام"فلسطيننا"مجلة

؟جربةقبلمن.استوعبتكما،وسوريامصر)ينالوحدإة

الامر،غزةفياجهوهواوما،مصرعلىالثلاثيالعدوان

علئ،يفومفلسطتيتئظيمتكوينالىاآبعضدفيالذي

الحزبيةالانتماءاتعنه،و!صنفضالمسلح،31ضياحاساس

السابقة.

"داخل؟الارضالمحتلة،فتح"حركةعملياتوبدات

قبلمنثورةتشهدهلموحصارقهيودوباتهلماتوؤوجهت

للسنتو،العمالة)1(لىا"لتوريطسيااسةمنالاتهاماتوبدأت

يدبالقلقوبدأ،الممليات،يدتتزارر،اراالثوقفيتوولم

الصهيوني.الكيانداخل

ب-الشصكيانهزاالذي،6791يوني!و5وجاء

انعكش!حدثاماهولومع،وتفكيره4ووجداالعربي

كاطفيالثقةأليعضققدعلىساحةالممقفين،فقدالموقف

ال!!ضرعئدقفودش،اخرىاثيرتوالما!مماوطرحت،شيء

التفسيرات،وكانتليةوالمسش،الازمةمواجهه

عنالجديالبحثفيدةجامعمحاولاتوالتنظيرات،هذا

عنها*،تغاضينا.والتينواجهها.التىالهـحقيقيةا:لمشطأكل

والمفكرينألفكروحرية،الديموقراطيةمشكلة.وبرزت

ادتوسسا.إتزانعدمحالةفيسنواتالبعضوىلمش

حدثايونيو5كانفقد،والهزيمةالياس2نغمات.لفترات

مروعا!

اغسطس-روليوعددافتتاحيةفيالمجلةواعلضت

الجديد.طريقنا-ا67!

،"المسشوليعنالبحثيوإيوعدوانفوءعلىوحاولت

المنش!ا-وحدهلش!.آلاستعماريائدخلرانتقع.؟منعلى

،67!ايوئيوحربفي.بالغربلحقتالتيالهزيمةىن

يلا-طوبالبلمانآختفىهذابعد-ادعدداستفتاءوجااء

الاكبر.عةالهزدرسعن

حزبرانبيان"فيالموقفهذاعنادونيسوعنر

الفتر6هذهوفي.انقناوذلقشاعرمنطلقمن"67!ا

امربية،االقضيةعنمنفصلةالفلسطينيةالضضية+!دلم

هـ!والكلام،اسرائيلعنكلامهوالنكسةعنالكلامفا

تداخلتهناومن،الفلسطينيةأالقضيةعنكلامهوالرائيل
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ضىوءعلىبا/ورف-ةالمجأةاهت!لمموزاد،والافكارلالقضا

.الاحداث

جااكالفرنسيفورللبرومقالانجدالعددفينفسو

هذاافكارمعظمسنجدوالتي-حجددةالمتالنعبة-بيرك

هـيالمجلةونثرتهمافيهااشتركالتيالضدوةفيالالمقا

لسلنهجا?لىفيمامعهاختلفضلموالتي6791ديسمبر

-68!اينار-الماصىالعددقرات.في-افعار.من

موصوعان67اغسطس-يوليوعددفياونجد

عننتجتالتيالظروفعلىنفسهطرحألعربيةالوحدة

دواةنحو-صعبحسن.دمقالفكى،ن،يونيوعدوان

الروبوانا.الحلهزهذاوان.واحدةعربية

تقوماشرائيلاستراتيجيةكانت،فيهاهزمناالتيالثلاثة

الدهـوةفكانت،حدةعلىعرلييةدولةأ،كلالتفردعلى

آلكضاببعصققبلمنا)هزيمةءلىترداهيمجددالدحدة

الاولالدرس-الوحدة-عثماناحمدمتالذلكواكد

ينتزعالذيهووحدهالدرسانهذا"-الاخيروالدرس

وء،ن."مةا)كروقفتنااليناويردالمغمولىرالخنجرهذا

و-رىحضلرتيمنبينمعركةمعركتظ-قصيبانيأنورمق،ل

الاوروبيةالحضاارةةبزوالىألاتشضهىتنالحروبهذهان

،رةاللحض!وادروالثراق-اليهـود-،اكةالفتوجراثيمها

.الجدايدةالعربيمة

تحى"-الافتت،احيةكانت،6891فبرايرعددفي/و

الفد.الي-ىال

بعنه-كانحيث-اليومالعربيألانسانيتجه"

جبينهعنيمحوانحلولالذياذلكالىوقلبهوفكره

ف!لسطين.آرضفيالعربيالفدائىالى،ا.لهزيمةلطخة

والصمودالمعاومة0لروحرمزن711هـوانفداليان

يومايمناكثر-مآيوا.مدعووناعرباوالمثقفون،ايألعن

والادبي"الفكريالصعيدعلى،العملهذادعمالى-مضى

المؤتىسب!اثاالمجلةنثرت6891ابريلوفي

والصهيونيةالاهـ!تعمارمكافحةفياذعربتلادباءالسادس

المقهـاومة-ادبا-ممتازعدد-المقاومةادبمىودراسات

النكسة-،سد.ماادبد-ادريس!سهيلالدكتوروكتب

تلكفيمسضوديةيقلونلاالادلماءأنتعتقدنحن"

يفطلعوانملانهموالسياسسيينيينالعسكللقالىدةاعنالهزيمة

واذا-،والتح!طيطوالتوجيهالدرسفيالحقيقيبدورهم

العريبة،الدبلادمعظمفيالسئلطات!انانلدعيحقنماامنكان

فمىن،التعبيربحريةالمفكريتمهـتعاندونتحولكانت

،عوالادبالمفكرون1اولئكنادرةقلة.لي،نهمنعترفانواجبنا

نءبتضحيةقاموااوالفكر4حرعندفاعاناضلواالذين

مى!لنابدولا،الحريةتلكفيحقهمع!لىاف!ظةالملحااجل

ديالصهيوليةوربيبتهالاستعمارمكنافحةبأننقران

،المطلوبالممسهوىيبلغقلمماوالاد،يالفكري11نه،جت

مابمقدار"المنهجيةوالموضوعيةالعمقالىيفتقرفهو

."غماائيةوالدووالشاعريةبالعاطفيةيتسم

-ابراهي،اانعدناكتب،6891مايوعددوفي

ء13

الفرنسص-تالمثقفينموقفرصدوقد-باريسفيفلسط!ن

!ضف".وقعالذيالخلطوفسر،الفلسىطينيةالقضهيةمن

بداتاستعرضثموالصهيونيةاليهوديةبينالبعض

خلاا!من،الفلسطينيالمسلحالكفاحوتأييد،التغيير

المقاومة.بطولات

مجلئ"فتح"اسموصع68!ا.يوليوعددوفي

فتح.لحركةتح!يةقبانيلزارقصيدةوهيالغلاف

الثورةعن-ممتازاعدداالمجلةاصدرتا969مارسوفي

الفدائية-

الفكرفيالعربيةالثورة:موضوعاتهاهممنانك!ا

المربيبالغرالتراباهذا،صالحعنلاسىاحمد-العربي

الفدائي-العملاستراتيجية،مصطفىشاكرللدكتور

الىالدعلأيةمستوىمن:فلشطينقضية،كرمسمير

..طرابيشيجورج-الامميالتضامنمستوى

إلثورة:العدداصدارمنالهدفالافتتاحيةوحددات

ولا،معنلرعنينمافمتازالعددهذاعتوان،أئيةالفدا

الفداليالعملانهوةواحدثوضيحمناكثرآلىيحتاج

لانمدعواتعرإيالشعب!ظمحددةعناصربهتقومالذي

الميدانعلىتقتصرلا،شاملةفدائيةثورةالىيتحول

فقمراجميعالىتمتدبلالمسلحةاوالمقداومةالعسكري

ر!نكلفيوالفداءالتضحيةروحوتبث،ا!ربيةالحياة

لهاحصرلافات7تنخرهالذيآلعربيالمجمعاركانمن

"..الحقهـيهـقىالمطهرهووحدهوالفداء...عدولا

دوانمنذءافتتاحياتهاءعظمفيابالاداظلتولقد

ى.المعنىهذاعلىتؤكد6791لونيو

العربيةالثورة:صالحعبلساحمدمقالوفي

عنأدحدبثفيالعربيالفكرتلآه)\:يقول-العر!؟إىوالفكر

،الوحدةقبلالاشتراكيةاوالاشتراكيةقبلالوحد،ة

قضيةوالقيت،الطرازهذامنكثيرةالأسىثلةأوالقيت

العظمىالدولةوتقومالوحدةتتمحىالظلفيفلسطين

طرحالذيالفكرفينفتشوحين.إسرائيلبتصفية

لا6!الأيونيو3عدوانحتى5691عدوانمنذنفسه

صؤجلة.قضيةفلسطينقضيةانالانجد

قي-،!انتظارفيدورهمالفلسطينيونأنجلوهكذا

عنكفيركلامهناكوكان،الم!حداةالعظمىلةالدو

!رلحظةفيظنألقد..الصناعيوالمجتمع"ألاشتراكية

ف-ررالوطفبالتحررمعركةانالتاريخيالحذرل!حطات

نستطعولم،استقلااها!تالتقدالعربيةالبلادوانحسمت

وبينعسكريةكقاعدةاسرائيلبينالشبهوجهنرىان

."الانجليزجلاءقنلعسكريةكقاعدة-مثلا-إسالسو

في-بارزةمصطفىإكرشاألدكتوردراضةوقأتي

دراس!ة-آلمرعبالغردبالترابهذا-اذدمتاز1العددهذا

،اخاذادبيبألتلموب،ادصهيونيالمجتمعلطييعةهامة

التغلفليتتبعقهواتصائبةوالتفسيراتبالمعلوماتممليء

!،ولالصهيوتيوألتكتيك،الارضونهبالصهيوني

الالرائىلي،والاقتصىادهرتزلمحنلذبالارضالتشمبث



فىالعلميةهد2والمعا،المهاجريناستيعاب.مشاكل

الاصطناعية،الزرععملياتوجميع،وإلجيشى،العرائيل

نقطةامامنفسهاتجدفانها،اسرائيلانتصاراتورغم

مافك!ل،،الحقيقيحسابهاآلاياممنيوماح!مبتما

تيجيةاسترامقاالفيو.ض!الارصمهابسىابوبكادمهدكسبته

افصطلحعنطويلايتحدث-كرمسمير-الفداليالممل

ألمناكلقفيالفداليللعملنملأذجاواعطى"استراتليجية"

الثوريةوالحربالعصا؟،تحربلمبادىوعرضر،المختلفة

عنوتسىلمءلالفلسطينيالفدافطاالممللوقعوصلحثى

ال!رباسترإننهجيةفيالاساسيةالمقولاتمنموقعه

وماآفلهـطينياالفدائىالعملآنجزهلماوعرض،الثورية

بعضحددفلسطيئلجغرافيةدراستهخلالومن،خدمه

دد.!كذتك،امنهاةالاستفادالممبممنالتئالنقاط

لتحقيقالفدايالعملانطلاقداونتحولالتيالعوائق

مستوىدون؟جعلهادتيالاسبابوعدد،استراتيجيته

أنطالاالدراسةتما.ش!كورغم،الالستراتيجيةالاهداف

يتأثرالذي،العربيالتأثيرخاصة،الجوانبببعضاغفلت

حبحمث-الشقلاليتهدرجةنت2كامهما-ادفدائيالعملبه

الممحى،عد.اتمنلكثيروحتاجعربيةارضعلىيتحركانه

عرإ؟صة.اقطارخلالمنالاتصللاوالتي

أهـىالدعايةمهـستوىمن-فلسطينقضيةوعن

ف-بطرايضثىبرججوكتب-الاممي1التضطافنمستوى

الورربيالاعلاميالتغيرعن-!691مارس-اسددانفس

الىارواشا،العالميالعلمالرأي!ىتغيرمنذلكتبعوما

يالاعلا"--اوضعاعلىطرأالذيافجوهربدالتغييران

ك!تحزيرانمنالخام!حرببعدآتف!لسطينيةللقضية

واحقاماملاحي،.شعبامامنفسهوجدالعا.لمانفي

منالنزوحعنيمتنعوالمالفلسطينيينان:.،اريخيشعب

.يقاومواانايضاقرلىوابل،فحسبالمحتلةالاراضي

تغبركيف-ونسيلفراصةخهـا-بيلغرا.الاعلامحركةتتبعو

معالتعامل1قضيةويطرح،الف!لسطينيةالمقاومةخلالمن

الفلسطينيةوالقضيةالعر،بيةدلقضيةالمساندالعا(لميالرأي

بدلا،كسبهعلىالعملالاختلاتمعه،معتدرجاوتحديد

لتحقيقانه،ا.لكاتب.رىوكما،العداءهولاءمنلصبةمن

نضاليكونيتطلبانفيهذافعالبثمكلألامميالتضامن

وواجبنساالامميواجبنيانخمنوادن،فعالاالقوميالتحرر

العلسطيفجة.الثورهلتطورانتلىالظروفنهيءأنالقومى

تحتآدعددافتتاحيةجالمبئأم691ابريلعددوفي

عبدالمنعمالفريقاسىتشهادعن-جديدةشهادة-عنوان

الانسانانعلىجديدة"ضهأدة.جرادوقايز،رياض

."!و!انيعرفلانهيحىاانألايستطيعلاالعربي

صبرىاسماعيلللدكتورهامبحثالعددهذاوفي

-؟الصيراينالى-عبدالله

-التحرري:العرريةاشورةابعادفيهحددوالذي

،موكدةنجاحاتاحرزتادتيو-الوحدوي-التقدمي

كثب!رةمواقعفيالثورةتعثراسما؟عيلالدكتوروعزا

والتقدمبةالثوريةانقوىمرقاجمنهامتعددذلالسناب

الفعىلردودعنوتحدث،بينهماالعنيفوالصراع

التلقاث-فياتقعلردفحدد6!الأيوفيولهزيمة،ليالنسبة

فيوجه)وصمدتالهزيمةرافضتالتيالعربيةللجماهير

الكاتب،وعرضالنصرحتىالتضالدلىواصرتالعدوان

سيطرةفيافهواهدا،وولسائلهوآبعادهالصهيونيللمخطط

عرضكما،جيداعرضما،العربيالشرقءلىالاقتصهادية

،،انفلسطينفيالصهيونيةالاستبعلنانيةالحركةلطبيعة

فلسطينالىآليهودهجرةعنجاءمأحولمعهنختلفكأ،

الماضي-العددقرات-!691مايو-الادابعددراجع)

يهضئي،الفلسطالمعبحوليعةالسراتهاشلبى(وكذلكالابحاث

واسماء-لىمصطفىشاكرادكتوراحاثاان2ذلكنجدومع

.سالجادةألدراساتبدايةكانت،وغيرهم"عبداللصبري

بىرزتوا.لتي،الصهيوثيالعدوصنالمجلةأنشرتهاالتى

.السنعيناتبدايةمع

انمجلةبهااهت!حت:التيالاعوامآهممنكأنوربما)

الصثبونياعدواوطبيعةا.لفلسطينيةللقضية!،لنسبة

.(0791عام

نيالصهبوالعدوعنوالابحاثالدراسا.تتتاابعتوقد

.وجادعلميبثسكلومه!سسلأنه

الخصا.ئهت-المجلةنثرت..791ينايرعددففي

،اقزازاالجادللدكتور-الالسرائيليللجيشالاجتماعة

سريعا،أختفىوان-عدوكابمرف-ج!ديدبلبوظهر

المالراس-.7!افبرايرعددفيالبابهذافيونمر

اسييف-مالس!وفياتيالكاتب-والرائيلالصهيونيئ

العددنفسفينثروكذلك،تشاطيريمونترجمة-

ابيبقيل-السوفييتىالاتخاد-الثقأ"فيالنشاطفي

.الكار--جلاتوا

الا!-صابعندراسةشرت-مارسعدداوفى

.أزلقزاياداللمدكتاور-افيايةالاسرالسياسية

باطلالرائيل-مقالنشرت-.791ابريلوفي

.المحمودوسفاحمد-الاباطيل

.ابادد-الهستدروت-.791يونيوعددوفي

.ازلتسزا

الخدماتمقللىعنالجلةفينر7191ينايرعامفيو

بوتلتيسكي-السوفييتيللكاتب-للصهيونية.السرية

الدين.إلكماجليلآرجمة

،هامم!قالا91،لأيونيوعددفيالمجلةنشرتكمما

علىنيةالصهيموالسيطرةعنابولغداا/راهيمللدكتورجدا

اذقراءيراجعهاننرجر،امريكافيالعربيةالدراسات

.ماتمعلومن/"جاءساويتاملون.جديدمن

خاصاملفاآلمجلةذترت7591عإنممارسعددوفي

واسرائيل"الاونسكو"ءن

فصلا7791،عامفبراير-يت،يرعددفينثرتكما

دولةعنصرب""شاحاكاسرائيل.دكتابمإن

."اسراف-ل
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ص--ثالصهـيونيأعدواصولادراس-،تاز"-كض،قدو

الفلطينيزرالقضيةلمتابعةجديدمنوسنعود7791عام

صشلالمخضلفةاخطراجهاتووأ-بعىخأتأفيلجتءو3-فو

اغلسطينية.آوالمة،ومة-ي!القف

مع،لجةء.-ءوبة-أهـلملاحظة-هـالىاسانواحب

إعث-هـافياثحر/ب--ةأالحلم!تفيالفلهحطىنيةالزوضية

".ةخيرلاا2تاسفو

و!ؤلىسة.لفلمىطسضةاللابحأثمركزوجدفقد

-فل!مطيىص"نضطوبئمح)!ةوظهرت،الفاسطينيةللدراسات

كما.بيروتا!يالابحاتمركزعن-ا71!ور،رسر.في

ء-،مد12بغدفيالفلسطينيةأتالدرأساروركزاةمخظ"رت

لفلسطيتب-رزالمنظم،تاصجلاتإهـمنعدسع3هذا،7291

ينيةالفلسطال"ورة-مجلةفتحصحيفة-مىهاكاروالتي

ومجلةبعدفيه-ا-اإؤحدالاعلاممجلةاء!بحتااتيوا-

هأ.وغير،فلسطينتصىو،الطلملأئع،الامامالى،ؤ!ال،د

القضيةبااشهريةاألعربببةالمجلاتا!ف،مجانبالىهذا

مجلةفكا.نت.الماضبةصنواتالعشرالامحومىطعينيةالورل

بالقضيةعاما!ئىكلاهتمامها!حبيازبا)ىالقا!هريةالكاتب

الفلىطب:يمةالثورة))عمبئثابتباببهحماءلمن،الغلسطيىية

،ا73!حتىعام6891عا"ممنذاسحتمروالذي"المسلحة

ال!الميع-"مجلةديمستمربشكلالقضيةءوأجتوكذاك

آ--ورية،آالمعرفةمصلةالثىيءنف!رفعلتكما،بةالقاهر

امثل-ةمجردوهذه،العراقية،والثقافةعربيةودراسات

المجلات!ن/العشراتجانبالى،الشمهريةالجلاتلبعض

القضب---4أيوميهأالحسحفومعالجات"الالصحبوعي

-.اءلمسطيضيسةا

يدقانمجلةأيام!،م-الحمعبمنيحعلهداكل

الفأصطى:ة،القضيةلمعالةإ،لنسبة-تتمنىكما-دورها

مجلاتاختارواقدالفلسببنيبنالكتلأ،بمعظمانخاصة

مجلاتكلنالفد(ائيةظماتالمف3رتحىوهـ%اخلالمنن!ثاطهم

شئ!نومحلةألابحاثمركزنشاطخلالمن،أوونثرات

تؤديانالاداب)اسشطاعتفقدددكومع،فلسطينية

.المجالهدافي-ثقالمفيةكمحجلة-دوارهما

القضيةعنسواء،الابحاثنشرعندتقفو.لم

ءا.ماةالفرصةااتاحتبل،افصهيونيالعد(و/اوالفلسطينية

اوكل*القاحولومستمرةطويدلةالمناقشات-0791عام-

الض-جماآلاو)ىنظرتينعنتب!لمورتوالتي،الفلسطينية

ا/جعصلوالثانيةفلسطينلترريرطريقاالوحدةمنتجعل

ومصاقشاتاجخهاد)اتمع،حدةتلوطريقمافلسطينتحريرمن

الاقليمية،ومخاطر،الفلسىطينيةاتثورةحما"يةحول

والاحكامالمسبقةارالافكا،المناقشاتهذديعيبكانوالدذي

المتاقثمالأتيخبعدكانأ)ذيالامر،.الكتابلبعصطالجاهزة

زالتوما،"ؤديهانيخبوماهدفهاعمتآلنظرووجهات

"ان!اصة،هادئةلمناقتىا.تاوتحتاجهامةالقضيههذه

اختلا.ف،فجدلا3بالكتألإجتهادات.المتأنيةبالقراءة

الفل!طينية،القضية-ولاوا(صربيةالوحدةحول-وهريا
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برودو؟)ما،مجرداالحديىطبكونعندماينتجوالخلاف!

ه-ذأحولالرايكانومهما،نعيتمهالذيا)واقععن

انعكاسى،كانؤقد-عا"مطوالطا!ىتمراليذي-الجدل

السا!قىعلىابهاولأكتاوجودهالههمانظرلوج!اتحقيقيا

والفلسطينية.العربية1

-رالنفلوجهاتالفرصهاتاحتالمجلةكا"نتواذا

علىدائماحرصتفقد،نفسهاعنتعبرأن"المختلف

والمساندةالدخعممنالفلسطينيةالثورة.منقفهامؤاهـلملأن

.المتكررةافتتااحياتهافيخاصة،وانضمديروالتحية

،سوا!المحتلةلمحلسطيندآخلالنشاطالمجلةوتابعت

،وأكنهاألفلثط!ينيينذلكتاباالادبيةالاعمالألاوالمقالاتبنشر

فيهى،وقعالتيالخطا!ا.اوالاخطاءمواجهةعنتتوادلم

ادباءمنا؟79يونيوفيصدرالذيالنداءاليعصى،مثل

الشعبيمت،.بحقوقوالاعترافالاكأرابقفتووعربيهود

هذاعنكتب-،791اغسطس-الادابعددففي

.شهريات-التحريررئيس-انداء1

يثردرومحمودالثاعركفانيوقد":قالوكما

.(،المشبوهال!نيداءهذاعلىالردصؤونة

درويش-لمحمودمقللا-العددنفسفيونجد

للمق!حالنمهـوذجوهو،آلمقاومةضذومةالمقاشعراء

ناباقتدارمحموداستطاعوالذي،المسئولسؤالسيا

يفثا-لقضنيةويضع2والحساسياتالالغامجميعيتخطط

عند!اتنتهيحدأوداواللياقةإرللمحادأ"،الصحيحوضعهما

."امةالعاالقضاياالىالشعرمنافسا.لةتشتقل

تضمنهاالمبادندءالتيأهممحمودمقالفيجاءوقا.

؟791--76لمحي-الاتنحادجريدةيرئثركما-النداء

العرباكتا.ب،اص!ادناهقعينلموانحن"فيهوردوالذي-

المنطقةشعوبالىبهذاالرائيل،نتوجهمواطني،واليهود

جمىمافايقماعلى،فرديةةوأ!صوبىمعاللعملالموالعا

اهـةخاالاطفا(لوالنماءضد،ائى،نهاوالعنفاالارهاباعمال

:نقررو،.مةعانييئالمدلسكانااضدو

واالشخصيه3باالارهاطرقاستعمالانم

كاناياآفاهدالنيل.العالمفياوالمنطقةفيالجماعية

القوثميىنالممصالألحتمثيلحقصلأحبهعنيسقطنوعها،

قليمية.الاوأالدولية)واسيةوالسمت

هـتبهجاءواومانداءهمدرويشمحمودفندوقد.

تحميليقرروااناستطاعواكيفوتساءل.ادندءمبا

تمحميلمقابلوميوتهتنتردهمسىؤويى!ةاتفلسطينيالشعب

الهدؤطهووما،المشوليةهذهنصفالاسرائيليةالسياسة

يزأصهيونياتبرئةالىسعيهمفيالصهيونية.مفكريمراعالمةمن

ال-ىاننطقةفيالارهدقانونتتريعليةمسشومن

؟بالجلاداتضحيةمساواةدربة

كص،-الخطيئةاوالخطأ-اشداءهذاإوخمطورة

بثرعيةألمظلومينشهادةيسجللانه"الكبيرال!ضاعر)*ول

الةلسطينى"اكماتاالمحاعنومة1المقشعراءوتنازلالظلم

خارالعادلالفلسطينياذطغ،حويطرحالاسرائيليللعدوان



نرفضاتوا-:ت،ومن،.لت/!قهناومن..الاعتراف

اورا-ط-ءياالتعىذلارادا%و./ربزنعت-رهوان،ا:داءاا!ف

التءبهذآي!ودهأفاجاكأهـؤءلحقيقةر!اوزثووضه-هـه

ؤ*ةالم-النداءهذاافاعل-4نتصد.ىانواجبتاومنماًلمظلو

."العالمادباءف-ء،ئرفي

ناالسضطاءىباقدالادابمجلةانرلاح!لكوفي

القضب-تجبالخسبة-كنالمهحدودفي-دورهـ،تودي

و%-،!.آلاخبرذسنواتاهثرافيخا/صة،الةلسط-ت-ة

ك،ةلمعرافيز-ااؤبااد-7391رسمبودؤ!برزو-انولعدا

ء-رمالمعظموز،ئقب،سجلا3!91اكتوبرحربابعد-

الحربهذهءن،العربىةالاؤط،رفيأعربااكض،باءث

ءلىقضتو،أمضهكرايالعرللاز-اناعا(دتألضى،المجبدذ

بالمى-ولجمةالاحهـسماور!وعمقت،الثقفينرعضغربة

.فأحرا.تجاهماوالالص

المنطقة،عاشت،التيالطروف-اهمتلقدحقا

عة،التنوال!ائلةوأحداثها-!رنر)خطوال-د-ةأ!را

للصناقشى-"ىارحتال-يةالثبيراياهاقضاو،2رأزكلاثوو

وا؟ن،الادابمجلةعلىالكثيرتصفياآنفي،والممارسة

القضا؟،باختىإارهاألاد-ابمجلةالىنقولانالانصافمن

ة-القضوبالتاهـي،ادعربيةالقضارامنموقفهاوتحدلد

52-لةالجلانتااجمنموقعهاتمتنعناالمتيالفلتطينية

أر-،القضاهربسوااماوالتز،لامسئواختيا"راكاعن-عاما

تسرإ،!لاحداتصدىمجردالممجلةتكنولم،المطروحى"

طرحعندالمجلة.مفولم،قوتهالحكم.عليهاتضمك!لىاو

ب--اى،افكا:هـاخرىعنوتغاضتبهتعنىصثتوا-د.2رؤ

وتمسكها،الافكارلصراعالفرصةاتاحتهاللادأبلأنسجل

ءظيماكسباوكان.المفثرينوالفثرحر)ةهـنبالدؤاع

...ا!لمثقفص -آلفترةهذهطوال-المجلةدستمرأرن

ةتحب--،الفضيعيدهافيالادا!لمنجلةتحية

.هـضمرواان،ل؟صابالقوةااعطوالذر-نلنمرالي،

وطنهيم،تهجا"همبمسئوليتهق!امواالذينللمكتاب--"وتحب

اجىصلرونعملواانذلى-ن،"المجلعلىفينللمشروتحىة

.والفكرني!ياالثظهاورددبىلىوهـ،ارستوررا

ولقا?/إ-ى،والاسهت!راروآلمثابرةالعملمنومزبدا

--،شعبىقضا.يا.تخهدمافكاراجل!نالاداب!فحات

.مظيىلعاو!مرلا

القأهرة

بفخلدردهأدارا

والنمثروالنوزجللجاعة

ىأ

25؟312هاتفتضؤريفييرابر:،قي-ازرعةا2%!بشكو

803911ب.ص
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."المعاصرةالمرحلةتحىإهليالمجا
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