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 حرية	�رادة	الوطنية	ب�ن	الشكل	وا�ضمون 

 
مـــن�مشـــك)ت�السياســـة�ال%ـــ$�ظهـــرت�منـــذ�بدايـــة�الخمســـينات�مـــن�هـــذا�القـــرن�مشـــكلة�مـــدى�تحقـــق�حريـــة�

 .4رادة�الوطنية�-ي�القرارات�ال%$�تصدرها�السلطة�-ي�اية�دولة
%ـ$�تصـدرها�السـلطة�فمن�قبل،�وعFى�وجه�خاص،�قبل�الحرب�العا:ية�4خ78ة�لم�يكن�اسناد�القـرارات�ال

كـان�العـالم�منقسـما�اOـى�دول�مسـتعمرة�. -ي�اية�دولة�اOى�4رادة�الوطنية،�أو�عدم�اسنادها�،�يث8ـ�7أي�لـبس�
وكــــا�نــــت�الــــدول�ا:ســــتعمرة�تمــــارس�ســــيطرTUا�عFــــى�الــــدول�الخاضــــعة�ممارســــة�. ودول�خاضــــعة�ل)ســــتعمار�

كــان�ذلــك�عصــر�. ي�ارض�الــدول�الخاضــعةظــاهرة�وتنفــذ�ارادTUــا�تحــت�حمايــة�القــوات�العســكرية�ا:رابطــة�-ــ
ولـم�يكـن�احــد�يخطـىء�-ـي�معرفـة�صــاحب�4رادة�-ـي�صـدور�او�نفــاذ�. 4سـتعمار�القـديم،�اسـلوبه�ا:كشــوف

فمن�حيث�الشكل�كان�صدور�القرار�يبدأ�بزيـارة�مـن�ممثـل�الدولـة�ا:سـتعمرة�اOـى�الحـاكم�ا:حFـي�. اي�قرار�
وقــد�يأخــذ�شــكل�الــب)غ�العلjــ$�او�ح%ــ�i. وقــد�يطلبــه�كتابــة. ر�لتبليغــه�مضــمون�القــرا�ر�الــذي�يريــد�ان�يصــد

أمـــا�مـــن�حيـــث�ا:ضـــمون��41942نـــذار�ا:صـــحوب�بTpديـــد�باســـتعمال�القـــوة�كمـــا�حـــدث�-ـــي�مصـــر�-ـــي�ف7nايـــر�
  .فقد�كانت�القرارات�كلها�ذات�مضام8ن�تخدم�مصالح�ا:ستعمرين�بالدرجة�4وOى�او�بالدرجة�الوحيدة�

ان�الــدول�4ســتعمارية�التقليديــة�: اولهمــا: الثانيــة�وانTpــت�تاركــة�اثــرين�خط8ــ7ين��ثــم�جــاءت�الحــرب�العا:يــة
نفقــــات�4حــــت)ل�" تــــوف�78" قــــد�اTzكTpــــا�الحــــرب�ماليــــا�واقتصــــاديا�وبشــــريا�واصــــبحت�-ــــي�اشــــد�الحاجــــة�اOــــى�

ادي�ا:باشر�ومصروفات�انشـاء�القواعـد�العسـكرية�أو�ا:حافظـة�عل~Tـا�فكـان�{�بـد�مـن�ان�تن|ـ�iالوجـود�ا:ـ
خـــروج�الو{يـــات�ا:تحـــدة�4مريكيـــة�مـــن�الحـــرب�أقـــوى�: ثان~Tمـــا. الظـــاهر�ل)ســـتعمار�-ـــي�الـــدول�الخاضـــعة�لـــه

عسكريا�وماليا�واقتصاديا�من�وقت�دخولها�وتول~Tا�قيادة�ا:عسكر�4سـتعماري�بـد{�مـن�القـوى�التقليديـة�
 .ا:�Tكة

وتتــوOى�. فهـو�موجــود�ولكنـه�-ـي�اشــكال�خفيـة�. وادى�هـذان�4ثـران�اOــى�تغي8ـ�7-ــي�شـكل�4سـتعمار�الرأســماOي�
هــذا�التغي8ــ�7ادى�بــدوره�اOــى�تغي8ــ�7. الو{يــات�ا:تحــدة�4مريكيــة�الحفــاظ�عليــه�ولكــن�بأســاليب�غ8ــ�7مباشــرة�

فقـــد�كســـبت�تلــــك�ا:ســـتعمرات،�كث8ـــ�7م�Tــــا�أو�. -ـــي�الشـــكل�السيا�ـــ�$�الــــذي�كانـــت�تعـــيش�فيــــه�ا:ســـتعمرات
اعjـــــ$�جلـــــت�عـــــن�أرضـــــها�الجيـــــوش��-ة�فكســـــبت�4ســـــتق)ل�الظـــــاهراغل�Tـــــا،�التحـــــرر�مـــــن�التبعيـــــة�الظـــــاهر 

واختـــارت�اع)مهـــا،�وا�نشـــأت�ع)قـــات�دبلوماســـية�مـــع�الـــدول�" وطنيـــة�" ا:حتلـــة،�وتشـــكلت�ف~Tـــا�حكومـــات�
4خـــــرى،�وحصـــــلت�عFـــــى�اع�ـــــ7اف�الـــــدول�4خـــــرى�بـــــذلك�4ســـــتق)ل،�وحظيـــــت�بمقاعـــــدها�-ـــــي�هيئـــــة�4مـــــم�

وبـــه�انت|ـــ�i. ي�كـــل�شـــكلياته�الدوليـــة�والدســـتورية�حقيقـــة�مع�7فـــا��Tـــاأصـــبح�4ســـتق)ل�الـــوطj$�-ـــ. ا:تحـــدة�
ايضـــا�عهـــد�امـــ)ء�4رادة�عFـــى�الســـلطات�الوطنيـــة،�واصـــبحت�كـــل�القـــرارات�ال%ـــ$�تصـــدرها�الســـلطة�-ـــي�ايـــة�

 .اOى�4رادة�الوطنية�-من�حيث�الشكل�-تستند" مستقله�" دولة�
و-ــي�هــذا�انقســمت�. ات�مــع�ا:صــالح�الوطنيــةاي�مــدى�اتفــاق�مضــمون�تلــك�القــرار . بقيــت�مشــكلة�ا:ضــمون 

 .الدول�ا:تحررة�حديثا�اOى�قسم8ن�رئيسي8ن�وان�كانا�متداخل8ن�
ل)ســـتعمار�-ـــي�شــــكله�" موضـــوعيا�" شــــك)�بقيـــت�خاضـــعة�"  اســـتقلت�" فمجموعـــة�كب8ـــ7ة�مـــن�الـــدول�ال%ـــ$�

ا:صــــالح�4ســــتعمارية�فمــــع�بقــــاء�. والشــــكل�الجديــــد�هــــو�التبعيــــة�4قتصــــادية�وا:اليــــة�والثقافيــــة. الجديــــد
بـــالرغم�مـــن�4ســـتق)ل�الشـــكFي�اصـــبحت�4رادة�الوطنيـــة�محكومـــة�-ـــي�مضـــموTzا،�بمـــا�يتفـــق�مـــع�الحفـــاظ�

ل)ســـتعمار�بــد{�مــن�الجيــوش�ال%ـــ$�" حــارس�وطjــ$�" وتنميــة�تلــك�ا:صــالح،�وانقلبــت�الســـلطة�الوطنيــة�اOــى�
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" الـدول�ا:سـتقلة"ين،�حيث�تتحمـل�وكان�هذا�اق���iما�يتفق�مع�ارادة�ا:ستعمر . جلت�عن�أرض�الوطن�
 .تكاليف�واعباء�الحفاظ�وتنمية�مصالحهم�فتجعل�4ستعمار�اقل�تكلفة�وبالتاOي�تزيد�من�معد{ت�الربح�

ان�تتحـرر�اقتصـاديا�وماليـا�. شـك)�ارادت�ان�تسـتقل�مضـمونا" اسـتقلت�" مجموعة�أخرى�من�الدول�ال%ـ$�
ا�لــم�تكـــن�تطمــح�اOـــى�مقاطعــة�تلـــك�الــدول�والـــدخول�معهــا�-ـــي�والواقــع�اTzـــ. وثقافيــا�مـــن�الــدول�4ســـتعمارية

بــل�كـان�همهـا�4ول�ان�تحــول�4سـتق)ل�الــوطj$�الـذي�تــم�. صـدام�انتقـامي�يعــوض�مذلـة�الســن8ن�الطويلـة
وكانــت�عFــى�اســتعداد�{ن�تلــتمس�أســباب�. اســتق)ل�اقتصــادي�ومــاOي�وثقــا-ي�. شــك)�اOــى�اســتق)ل�حقيقــي�
. �ي�-ـي�أي��مكـان�مـن�العـالم�ا:تقـدم�بمـا�فيـه�الـدول�الرأسـمالية�4سـتعماريةتقدمها�4قتصادي�و4جتما

اي�ان�اق�ــ��iمــا�كانــت�تطمــح�اليــه�الســلطة�الوطنيــة�-ــي�تلــك�الــدول�هــو�ان�تتعامــل�مــع�كــل�القــوى�ولكــن�
غ8ـــ��7--ـــي�هـــذا�العصـــر�-مـــع�اع�7افهـــا�بـــان�العزلـــة�او�4نعـــزال�عـــن�العـــالم�ودولـــه�ومصـــالحه" تبعيـــة�" بـــدون�

وغ8ــ�7مفيــد،�وبالتــاOي�اســتعدادها�لتبــادل�الخــدمات�وا:عونــات�وا:صــالح�عنــد�نقــاط�التقا�Tــا�مــع�ايــة�ممكــن�
 " .تبعية�" دولة�ولكن�بدون�

ا:ســـــتعمرون�{�يتعـــــاملون�و{�يتبـــــادلون�ولكـــــن�يســـــتولون�. ولـــــم�يكـــــن�هـــــذا�4تجـــــاه�ليعجـــــب�ا:ســـــتعمرين�
ن�تع�7nاي�دولـة�باق�ـ��iمـا�يتيحـه�لهـا�اسـتق)لها�و{��Tم�ا:ستعمرين�ا. ويأخذون�ما�يريدون�عنوة�او�خفية

ولكـن�الـذي��Tمهـا�و{�يمكـن�ان�تتسـاهل�فيـه�هـو�. من�وسائل�التعب�78عن�ارادTUا�الوطنيـة�-ـي�اتخـاذ�قراراTUـا
وهكـذا�بـدأ�الصـدام�بـ8ن�. ان�تكون�مضام8ن�تلك�القرارات�غ�78مناقضة�:صالحها�اذا�لـم�تكـن�مطابقـة�لهـا

ريـد�ان�تحـتفظ�بحريـة�ارادTUـا�الوطنيـة�شـك)�ومضـمونا�وبـ8ن�القـوى�4سـتعمارية�القيادات�الوطنية�ال%ـ$�ت
وعFى�رأسها�الو{يات�ا:تحدة�4مريكية�ال%ـ$�قـد�تسـمح�بالشـكل�الـوطj$�لـ)رادة�ولك�Tـا�{�تسـمح�بـأن�يكـون�

�
ً
 .مضموTzا�وطنيا

 .وبدأ�الصدام�ودار�جزؤه�4ك�7nعFى�4رض�العربية
عبد�الناصر،�£ي�ا:حك�الـذي�كشـف�طبيعـة�4سـتعمار�الجديـد�وا�سـاليبه��فقد�كانت�مصر،�تحت�قيادة

ا:بتكرة،�وا�سـتفادت�دول�كث8ـ7ة�-ـي�العـالم�مـن�ذلـك�الـدور�القيـادي�الرائـد�الـذي�وضـعت�بـه�مصـر،�تحـت�
قيــــادة�عبــــد�الناصــــر،�قــــوى�4ســــتعمار�الجديــــد�وعFــــى�رأســــه�الو{يــــات�ا:تحــــدة�4مريكيــــة�موضــــع�4ختبــــار�

يـــف�معـــا،�لتعـــرف�الـــدول�ا:تحـــررة�حـــديثا�مـــدى�حقيقـــة�اســـتق)لها�ومـــدى�اســـتعداد�القـــوى�الســـلم$�والعن
 .4ستعمارية�{ح�7ام�هذا�4ستق)ل�

بـــــــدأت�القيـــــــادة�الوطنيــــــة�-ـــــــي�مصـــــــر�تتجــــــه�بقـــــــوة�اOـــــــى�حــــــل�مشـــــــك)ت�التخلـــــــف�4قتصـــــــادي��1952فمنــــــذ�
رص�التعلـيم�لتحضـ�78القـوى�و4جتما�ي�بـال�7ك8¦�عFـى�مشـروعات�التنميـة�الصـناعية�والزراعيـة�وتوسـيع�فـ

�{�شـك�فيـه�بـالرغم�مـن�4صـ)ح�الزرا�ـي�. البشرية�ا:ؤهلة�لبناء�الدولة�الجديدة�
ً
" وكان�4تجاه�رأسـماليا

الـــــذي�اســـــTpدف�القضـــــاء�عFـــــى�كبـــــار��4قطـــــاعي8ن�وتحريـــــر�الف)حـــــ8ن�مـــــن�القهـــــر�4جتمـــــا�ي�بـــــدون�مســـــاس�
ى�اOـــى�الـــدول�الرأســـمالية�عامـــة،�واOـــى�الو{يـــات�ا:تحـــدة�ولجـــأت�الثـــورة�-ـــي�ســـنواTUا�4وOـــ. بع)قـــات�4نتـــاج�

لجــــذب�رؤوس�" مثاليــــة�"4مريكيــــة�خاصــــة،�تلــــتمس�عنــــدها�رؤوس�4مــــوال�والخnــــ7ة�،�واصــــدرت�قــــوا�نــــ8ن�
عFـــى�4ســـتق)ل�حاولـــت�الحصـــول�عل~Tـــا�مـــن�الو{يـــات��-4مـــوال�4جنبيـــة�ح%ـــ�iمتطلبـــات�التســـليح�حفاظـــا

ل�عFـــى�مـــا�تريـــد�وان�كانـــت�قـــد�بقيـــت�تحـــاول�اOـــى�ان�بـــدأت�مشـــكلة�بنـــاء�لـــم�تحصـــ. ا:تحـــدة�4مريكيـــة�او{
و-ـــي�مشـــكلة�بنـــاء�الســـد�العـــاOي�تبينـــت�القيـــادة�الوطنيـــة�-ـــي�مصـــر�مـــا�الـــذي�تريـــده�الو{يـــات�. الســـد�العـــاOي�

الو{يات�ا:تحدة�4مريكية�تريد�. تبينته�{نه�ابلغ�ال~Tا�واضحا�وصريحا�-ي�بنود�محددة.. ا:تحدة�4مريكية



 3

أن�تحتفط�مصر�ا:سـتقلة�بحريـة�اتخـاذ�القـرارات�تأكيـدا�{سـتق)لها�الـوطj$�عFـى�ان�تكـون�مضـام8ن�تلـك�
اTzـــا�{�تقـــدم�ا:عونـــات�. القـــرارات�متفقـــة�مـــع�ا:صـــالح�4مريكيـــة�{�مـــع�مصـــالح�الشـــعب�العربـــي�-ـــي�مصـــر�

من،�و{�تبـــادل�فائضـــا�بـــدون�مقابـــل،�و{�تعطـــي�رؤوس�4مـــوال�-ـــي�مقابـــل�الفائـــدة،�و{�تبيـــع�-ـــي�مقابـــل�الـــث
ولك�Tا�تريد�ان�تختار�£ي�نوع�ا:عونات�وا:شروعات�ال%$�تستثمر�. بفائض��كما�يحدث�ب8ن�الدول�ا:ستقلة

 .ف~Tا�رؤوس�4موال�ونوع�البضائع�ال%$�تبيعها،�ونوع�الفائض�الذي�تقبله
عFــــى�وجــــه�تكــــون�ورفضــــت�مصــــر�تحــــت�قيــــادة�عبــــد�الناصــــر�ان�تبيــــع�اســــتق)لها�مقابــــل�تنميTpــــا�اقتصــــاديا�

فســــحبت�امريكــــا�عرضــــها�بتمويــــل�الســــد�.. ملحقــــا�وامتــــدادا�للســــوق�4مريكــــي�اســــتثمارا�وانتاجــــا�وا�ســــTp)كا
 . العاOي،�فأمم�عبد�الناصر�القناة�للحصول�عFى�موارد�مالية�لبناء�السد�

فيـــه�وا�شـــ�7كت��1956هنـــا�تـــدخل�4ســـتعمار�التقليـــدي�بأســـاليبه�العتيقـــة�وحـــدث�العـــدوان�الث)ثـــي�ســـنة�
واشـــــ�7كت�. وكـــــان�{�بـــــد�لـــــه�مـــــن�ان�يفشـــــل�{ن�اســـــاليب�العصـــــر�قـــــد�تجاوزتـــــه. انجل�ـــــ7ا�وفرنســـــا�واســـــرائيل

افشــاله�كأســلوب�غ8ـ�7مناســب�لتحقيــق�الغايـة�منــه�ولــيس�افشــال�. الو{يـات�ا:تحــدة�4مريكيــة�-ـي�إفشــاله�
ة�مصــــر�ا:اليــــة�-ــــي�تجميــــد�أرصــــد�-£ــــي�-بجــــ)ء�القــــوات�ا:عتديــــة�ولك�Tــــا�قــــررت�-مــــث)�-فقــــد�طالبــــت. غايتــــه

ذلــك�{ن�الو{يــات�ا:تحــدة�4مريكيــة�كانــت�تــدرك�ان�عصــر�امــ)ء�القــرارات�عFــى�الــدول�. الو{يــات�ا:تحــدة�
بقــوة�الســ)ح�قـــد�انق·ــ�i،�وانــه�يجـــب�ان�يحــتفظ�لكـــل�ســلطة�وطنيــة�بحـــق�اتخــاذ�قراراTUــا�-ـــي�دولTpــا،�مـــع�

ل�ســلطTpا،�ويتخــذها�الحكـام�وهــم�-ــي�كامــل�ضـمان�ان�تــأتي�تلــك�القـرارات�ال%ــ$�تتخــذها�الدولـة�و£ــي�-ــي�كامـ
 .قواهم�العقلية،�متفقة�-ي�مضموTzا�مع�ما�يريده�ا:ستعمرون�

  كيف؟�
وهــو�علــم�نمــا�ونضــج�-ــي�ممارســات�الحــرب�العا:يــة�الثانيــة�ثــم�". ا:باشــر�" علــم�الــتحكم�غ8ــ7. بالســوبرنطيقا

تماعيــة،�وتطبقــه�الو{يــات�ا:تحــدة�امتــد�بعــدها�ليطبــق�بنجــاح�-ــي�ا:جــا{ت�السياســية�و4قتصــادية�و4ج
 .4مريكية�بمهارة�-ي�سياسTpا�الدولية

و-ــي�4جابــة�عFــى�هــذا�الســؤال�.. مــاذا�تريــد�الســلطة�الوطنيــة�-ــي�الدولــة�ا:عنيــة؟: يبــدأ�4ســلوب�بالســؤال�
و{�يقتصــر�البحـث�عFـى�الظـروف�4قتصــادية�. تسـتعمل�كـل�اسـاليب�البحــث�العلمـ$�والعقـول�4لك�7ونيـة

�جتماعيــة�والثقــا�فيــة�والروحيــة�وعــادات�وتقاليــد�وتــراث�كــل�شــعب�فحســب،�بــل�يمتــد�وبعنايــة�بالغــة�و4 
مــــن�أول�نــــوع�القــــراءات�والهــــوا�يــــات�و4مزجــــة�اOــــى�آخــــر�. القــــادة��-ــــي�أدق�تفاصــــيلها�" اشــــخاص�" لدراســــة�

د�مـاذا�يمكـن�ان�كل�هذا�ليصلوا�اOى�تحدي. الس)مة�العقلية�والنفسية�والجسدية�وا:حيط�½سري�ا�يضا
وعنــدما�تنت|ــ$�4جابــة�يبــدأ�التخطــيط�البعيــد�ا:ــدى�واصــطناع��وقــائع�-ــي�داخــل�. تريــده�الســلطة�الوطنيــة

" تريــد�" ليصــلوا�-ــي�ال�Tايــة�اOــى�أن�. …الدولــة�ا:عنيــة�او�خارجهــا�،�عFــى�مســتويات�فرديــة�،�ومســتويات�عامــة
وبينما�تكون�عجلة�. ذات�الذي�يريده�ا:ستعمرون�السلطة�الوطنية�بكامل�ا�ستق)لها�وحريTpا�-ي�4ختيار�

الدولة�تحت�قيادTUا�الوطنية�منطلقة�عFى�الطريق�الذي�اختارته،�تتفادى�مخـاطره،�وتلـف�مـع�منحنياتـه،�
و£ـي�حريصـة�تمامـا�عFـى�سـ)مة�القيـادة،�مفتحـة�العينــ8ن�ح%ـ�iآخرهمـا�فخـورة�بارادTUـا�الحـرة�تجـد�نفســها�

. فمن�بـ8ن�كـل�الطـرق�عبـد�لهـا�طريـق�بعينـه. ن�يراد�لها�ان�تصل�اليه�من�قبل�-ي�ال�Tاية�-ي�ا:وقع�الذي�كا
4تجـاه�".. " أمامـك�منحjـ�iخط8ـ�7"  …مـن�أجـل�سـ)متك�هـدئي�السـرعة"وعFى�الطربق�وضعت�لهـا�ع)مـات�

و£ــي�ال%ـ$�اختــارت�و£ــي�ال%ــ$�ســارت�و£ــي�ال%ــ$�احتاطــت�. اOــى�آخــره�".. الطريــق�الجــانÁ$�مغلــق�".. " اOـى�اليمــ8ن�
 .ولكن�اOى�حيث�يراد�لها�.. و£ي�ال%$�وصلت
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ولقد�بدأت�استعمال�هذا�4سلوب�مع�مصر�ايضا�عندما�عجزت�الو{يات�ا:تحدة�4مريكية�عن�اسقاط�
ودرســت�ظــروف�مصــر�ودرســت�شخصــية�الــرئيس�الــرا�حــل�وبــدأ�التخطــيط�. عبــد�الناصــر�بــالطرق�ا:باشــرة

�01967وبــدون�أن�تــدري�وانTpــت��Tــا�جميعــا�اOــى�كارثــة�الــذي�اشــ�7كت�فيــه�قــوى�كث8ــ7ة�و£ــي�-ــي�كامــل�وع~Tــا�
ثــم�معاهــدة�دفــاع�مشــ�7ك�. التصــالح�بــ8ن�عبــد�الناصــر�وقيــادة�النظــام�القــائم�-ــي�ســورية�بعــد�صــراع�طويــل

ثـــم�ا�. ثـــم�TUديـــد�اســـرا�ئيـــل�بغـــزو�دمشـــق�. ثـــم�تصـــعيد�ا:وقـــف�بـــ8ن�ســـورية�واســـرا�ئيـــل�. مـــع�ذات�القيـــادة�
امـر��-دراسة�شخصية�الرئيس�الراحل�وشعوره�الحمـيم�تجـاه�سـورية��وهنا�حصيلة��-ثم�. ستغاثة�سورية

وكـــادت�الخطـــة�تفشـــل�عنـــدما�قبـــل�يوثانـــت�أمـــ8ن�هيئـــة�. الـــرئيس�عبـــد�الناصـــر�بتحريـــك�القـــوات�اOـــى�ســـيناء
فطـــار�. 4مـــم�طلـــب�عبـــد�الناصـــر�ا�نســـحاب�قـــوات�4مـــن�الدوليـــة�مـــن�القطـــاع�الشـــماOي�مـــن�الج�Tـــة�فقـــط�

انت�-ي�ذلك�الوقت�اOى�مواقـع�قـوات�4مـن�الدوليـة�ليقنـع�4مـ8ن�العـام�الـدوOي�بانش�4مريكي�ومساعد�يوث
وكــانوا�. بــان�يطلــب�مــن�عبــد�الناصــر�امــا�ال�7اجــع�عــن�طلــب�ســحب�القــوات�او�ان�تنســحب�مــن�كــل�الج�Tــة

. فلمـا�ان�انسـحبت�قـوات�4مـن�الـدوOي�مـن�كـل�الج�Tـة. يعرفون�مقدما�ماذا�سـيكون�رد�فعـل�عبـد�الناصـر
ثــــم،�تحطــــيم�القــــوات�ا:ســــلحة�العربيــــة�-ــــي�ضــــربة�.. مــــال�الخطــــة�باثــــارة�ا:)حــــة�-ــــي�خلــــيج�العقبــــةاتمــــوا�اك

. فقد�كانت�Tzاية�حساباTUم�سقوط�عبد�الناصـر�فـور�الهزيمـة. وكان�ذلك�هو�ا:قصود�قبل�4خ78. خاطفة
ة�صــراع�وفرضــت�الصــمود�وبــدأت�مرحلــ. ولكــن�جمــاه4�78مــة�العربيــة�احبطــت�الخطــة�-ــي�جزئيTpــا�4خ8ــ7ة

 .جديدة�
قـادة�وساسـة�واحـزاب�. ونستطيع�أن�نضرب�،�مما�يدور�-ي�الوطن�العربـي�حاليـا،�عشـرات�4مثلـة�4خـرى�

كلها�تتحرك�و£ي�-ـي�كامـل�وع~Tـا�وتتخـذ�مواقفهـا�بكامـل�ارادTUـا�ولك�Tـا�{�تنفـذ�-ـي�الواقـع�... وا�فراد�وصحف
قـــوى�عاتيـــة�حريصـــة�عFـــى��4تمـــس�مـــن�قريـــب�أو���4مـــا�يـــراد�لهـــا�و{�تقـــف��4ا:وقـــف�الـــذي�اوصـــلTpا�اليـــه

بعيــد�شــعور�4ع�ــ¦از�باســتق)ل�4رادة�الوطنيــة،�4ســتق)ل�الشــكFي�،�مــا�دامــت�تلــك�4رادة�تحقــق�لهــا�مــا�
 .تريد

 .هل�£ي�عمالة؟
ان�العمـــــ)ء�الـــــذين�ينشـــــطون�بنـــــاء�عFـــــى�تعليمـــــات�صـــــادرة�الـــــ~Tم�مـــــن�الو{يـــــات�ا:تحـــــدة�. لـــــيس�بالضـــــرورة�

ولكـن�لـيس�كـل�مـن�ينشـط�لتحقيـق�مـا�تريـد�. مقابل�أجور�معلومة�كث78ون�-ي�الوطن�العربـي��4مريكية�-ي
ضـــحية�عجـــز�كفاءتـــه�عـــن�ادراك�اصـــول�ومخـــاطر���-فقـــط���-ا�نـــه�. الو{يـــات�ا:تحـــدة�4مريكيـــة�عمـــي)�لهـــا

اء�عFـى�وح%�iالعم)ء�الصريحون�لـم�يعـودوا�يعملـون�بنـ". السوبر�نطيقا�" لعبة�السياسة�الدولية�-ي�عصر�
يكفـــي�بـــألف�طريـــق�وطريـــق�غ8ـــ�7. عقـــود�ثنائيـــة�4طـــراف�معقـــودة�مـــع�مخـــابرات�الو{يـــات�ا:تحـــدة�4مريكيـــة

مباشـــــرة�،�ان�يســـــتدرج�اOـــــى�نشـــــاط�اقتصـــــادي�أو�مـــــاOي،�كشـــــريك�أو�سمســـــار�أو�وكيـــــل�{حـــــدى�ا:ؤسســـــات�
" باح��ليجد�نفسـه�وقـد�الرأسمالية�-ي�اوربا�أو�امريكا�وان�ينجح�،�أي�أن�يمكنوه�من�تحقيق�مزيد�من�4ر 

{�تتحقـــق��4با{قتصـــاد�الحـــر�ثـــم�بالتعامـــل�مـــع�العـــالم�الغربـــي�ثـــم�مـــع�" ا:صـــلحة�الوطنيـــة�" بـــان�" اقتنـــع�
{�بـــــد�مــــن�الحفـــــاظ�عFــــى�مصـــــالح��-مـــــن�اجــــل�ا:صـــــلحة�الوطنيــــة�-اقــــوى�دول�العـــــالم�الغربــــي�امريكـــــا�،�ثــــم

أجــر�عمالــة�ولــم�يمــل�عليــه�أحــد�آراءه�ولــم��موضــوعيا�بــالرغم�مــن�انــه�{�يقــبض" عمــي)�" فيصــبح�.. امريكــا
 .يحدد�له�أحد�موقفه�تحديدا�مباشرا

 كيف�يمكن�4ف)ت�من�هذه�النتيجة�الجهنمية؟
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وقبل�كل��È$ء�بان�ندرك�بأن�اساليب�4سـتعمار�قـد�تغ8ـ7ت�وتطـورت�وتقـدمت�فـ)�ننخـدع�فنتصـور�: أو{�
علينــا�باتخــاذ�قــرار�مــا�فــان�هــذا�القــرار�يكــون�قــد�" تشــ�78" منــا�أو" تطلــب�" انــه�مــا�دامــت�القــوى�4جنبيــة�لــم�

" ا:دروسـة�" Éننـا�عنـدما�ننخـدع�يكـون�غرورنـا�هـو�الثغـرة�. صدر�ونحن�نمارس�كامل�حرية�ارادتنا�الوطنية
 .لتمر�ا:ضامن�ال%$�اخ�7ناها�بعد�أن�اخت7nت�لنا�بعناية�كب78ة

�نقــاط�: غ8ــ�7ا:باشــر�ان�نســتغل�اOــى�اق�ــ��iدرجــة�نقطــة�الضــعف�-ــي�اســلوب�الــتحكم�: ثانيــا�
ً
فلــه�هــو�أيضــا

ونقطــة�ضــعفه�انــه�يــدفع�بنــا�اOــى�مواقــف�اســ�7اتيجية�غ8ــ�7معلنــة�مــن�خــ)ل�. ضــعف�مثــل�كــل�اســلوب�آخــر
يضــع�أمامنــا�-ــي�كــل�جزئيــة�أو�-ــي�كــل�مرحلــة�اهــدافا�مغريــة�لنختارهــا�. ثغــرات�تكتيكيــة�،�جزئيــة�أو�مرحليــة�

سلسلة�من�الجزئيات�نجد�انفسنا�بعدها�وقـد�أصـبحنا��وهكذا�-ي.. ثم�ينتقل�بنا�اOى�اهداف�مغرية�أخرى�
أمـام�أمـر�واقــع�{�بـد�لنــا�مـن�أن�نقبلــه�بعـد�أن�قطعنــا�كـل�تلـك�ا:راحــل�اليـه�ونحــن�-ـي�كامــل�قوانـا�العقليــة�

ان�4ســــتغراق�-ــــي�التكتيــــك�،�وفرحــــة�تحقيــــق�4نتصــــارات�الشــــكلية�أو�الجزئيــــة�يرشــــحان�. وبكامــــل�ارادتنــــا
وبالتــاOي�فــان�وســيلة�4فــ)ت�مــن�. حية�ســهلة�للــتحكم�غ8ــ�7ا:باشــر�-ــي�حركتــهاحســن�النــاس�نيــة�ليكــون�ضــ

واتخاذهــــا�مقياســــا�. هــــذا�الشــــرك�هــــو�ال�7ك8ــــ¦�عFــــى�4هــــداف�4ســــ�7اتيجية�-ــــي�كــــل�مرحلــــة،�و-ــــي�كــــل�جزئيــــة
عFـــى�هـــدف�اســـ�7داد�أرض�فلســـط8ن��-مـــث)�-ال�7ك8ـــ¦. حاضـــرا�-ـــي�كـــل�حـــ8ن�لقيـــاس�مـــدى�ســـ)مة�أيـــة�خطـــوة

،�سيضرب�كل�خطط�التحكم�غ8ـ�7ا:باشـر�ال%ـ$�تحـاول�الو{يـات�ا:تحـدة�½مريكيـة�أن��1948ا:حتلة�منذ�
ان�الو{يـات�ا:تحـدة�4مريكيـة�لـن�تطلـب�مـن�منظمـة�تحريـر�. تصل�بنـا�مـن�خ)لهـا�إOـى�4ع�ـ7اف�بإسـرائيل�

�أن�تع�ـــ7ف�بإســـرائيل�،�اTzـــا�ح%ـــ�i{�تع�ـــ7ف�بمنظمـــة�تحريـــر�فلســـط8ن�،�ولكـــن�
ً
مذبحـــة�مـــن�.. فلســـط8ن�مـــث)

،�جــرت�وتجــري�أحــداث�-ــي�أمــاكن�كث8ــ7ة�مــن�الــوطن�العربــي�1975إOــى�مــذابح�لبنــان�عــام��1970ايلــول�عــام�
بقصـــد�أن�تختـــار�منظمـــة�تحريـــر�فلســـط8ن�بكامـــل�حريـــة�ارادTUـــا�الوطنيـــة�أن�ترســـم�عFـــى�الخـــرائط�الحـــدود�

 . والدول�ا:جاورة�ومن�بي�Tا�اسرائيل�" الفلسطينية�" الفاصلة�ب8ن�دولTpا�
 ننتبه�،�أم�نذهب�إOى�الهاوية�بكامل�إرادتنا�الوطنية�؟�فهل�

  
****  

  
    4/8/1975مقال�نشر�-ي�جريدة�السف�78يوم�

  
  
  
  
  
  
  

  "ارض�ا�لوطن�" 

 والس م.. ب�ن	ا	لحرب
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ان�الــذين�يســقطون�ضــحايا�-ــي�الحــروب،�ونســم~Tم�. ليســت�الحــرب�مبــاراة�رياضــية�بــل�£ــي�صــراع�وحÎــ�$�

{�بــد�ان�. بــل�هــم�بشــر�متعــددون�" اعــداء�"م�النصــب�التذكاريــة�ليســوا�شــهداء،�ونشــيد��Tــم�وقــد�نقــيم�لهــ
ثــم�اTzــم�بشــر�مــن�. أفظــع�Ï{م�ال%ــ$�يمكــن�أن�يعان~Tــا�البشــر��-قبــل�أن�يمــوت���-يكــون�كــل�مــ�Tم�قــد�عــانى�

أسر،�يموتون�ويخلفون�{سرهم�مع�العزاء�النف�Ð$�ا:وقوت�الثكل�واليتم�والحزن�وانق)با�{�شك�يصـيب�
ثـــم�ان�. -ـــي�اســـلوب�معيشـــTpا�وآمالهـــا�بعـــد�ان�تكـــون�قـــد�فقـــدت�أحـــد،�أو�اكÑـــ�7عناصـــرها�البشـــريةكـــل�أســـرة�

هــؤ{ء�البشــر،�الشــهداء،�ضــحايا�الحــروب،�هــم�بشــر�مــن�مجتمــع�يفقــدهم�مجــتمعهم�ويفقــد�معهــم�كــل�مــا�
تــدمره�أو�تخربــه�أو�تبــدده�الحــروب�مــن�مصــادر�للÑــ7وات�ومــوارد�للتنميــة�وفــرص�للتعلــيم�والثقافــة�وتقــدم�

باختصار�ان�الحرب�ليست�صراعا�وحشيا�فقط�بل�£ي�أداة�تخريب�بشري�واقتصادي�. نحو�حياة�أفضل�
 ..واجتما�ي�وثقا-ي

من�هنا�تصدق�الدعوة�إOى�الس)م�،�عFى�أساس�ان�الس)م�،�والس)م�وحده،�هو�الشرط�الذي�{�بد�منه�
مجتمـع�{داء�وظيفـTpم�4نسـانية��للتقدم�البشري�و4قتصـادي�و4جتمـا�ي�والثقـا-ي�،�حيـث�يتفـرغ�-ـي�كـل

4صـــيلة،�الصـــراع�ضـــد�ظـــروفهم�ا:اديـــة�لتوظيـــف�مـــواردهم�ا:تاحـــة�مـــن�اجـــل�مزيـــد�مـــن�اشـــباع�حاجـــاTUم�
الرخــاء�والحريــة�لكــل�. أعjــ$�تطــوير�مجــتمعهم�اOـى�مجتمــع�الرخــاء�والحريـة. ا:اديـة�والثقافيــة�ا:تجــددة�أبـدا�

... روف�ا:وضـوعية�ل)بـداع�4نسـاني�والتقـدم�اOـى�مـا�{�Tzايـةو-ي�ظل�الرخاء�والحريـة�تتـاح�الظـ. فرد�ف~Tم�
غ�78ان�استمرار�كل�هذا�يكون�متوقفأ�عFى�أن�تظـل�ا:ـوارد�ا:اديـة�ا:تاحـة�-ـي�كـل�مجتمـع�متاحـة�لـه�بـدون�

ولــيس�مــن�الــ)زم�أن�يكــون�أي�مجتمــع�-ــي�كــل�زمــان�عارفــا�بكامــل�ا:ــوارد�ا:اديــة�ا:تاحــة�لــه،�غ8ــ�7. انتقــاص�
سان�ا:بدع�،�القادر،�الذي�{�يتوقف�و{�يمكن�ان�يتوقف،�عـن�التقـدم�4جتمـا�ي�كاتجـاه�تـاريÒي�ان�4ن

نــام�أبــدا�بصــرف�النظــرعن�تعرجاتــه�ا:رحليــة،�كفيــل�؛�-ــي�ظــل�الســ)م�،�ان�يحــيط�معرفــة�بكــل�مــا�يملــك�
اOــى�لبنــة�-ــي�بنــاء�" ذرة�تــراب�" وأن��يســتثمره�اســتثمارا�مطــرد�التفــوق�-ــي�أدواتــه�ووســائله�اOــى�أن�يحــول�كــل�

وهــذا�هــو�مــا�فــرض�عFــى�البشــرية�مـن�قبــل�،�ويفــرض�عل~Tــا�اليــوم�،�وســيفرض�عل~Tــا�غــدا،�. الرخـاء�والحريــة
ف)�تفرط�-ـي�،�و{�تتنـازل�عـن،�شـ�7nمـن�أرض�الـوطن�" ارض�الوطن�"القيمة�ا:تساوية�لكل�ذرة�تراب�من،�

هولـة�-ـي�فيـا-ي�الصـحارى�ال%ـ$�لـم�تكتشـف��ح%�iلوكان�الشـ�7nمسـتنقعا�مـن��ا:ـاء�العفـن�،�أو�كـان�بقعـة�مج
{Tzـا�هـدم�أو�تعـويض�لبنـاء�" خيانـة�" و£ـي�ليسـت�". خيانـة�" بعد�،�ويسمون�مثـل�هـذا�التفـريط�أو�التنـازل�

اTzـا�خيانـة�ان�لـم�تكـن�. اقتصادي�أو�اجتما�ي��أو�ثقا-ي�قائم��فع)،�وليس�من�الضروري�أن�تكون�كذلك�
البعــد�" الخيانــة�" أو�" الوطنيــة�" و�Tــذا�تكتســب��. قادمــة�ســتقوم�عل~Tــا�لحيــاة�قائمــة�متوقفــة�عل~Tــا�فلحيــاة

وتصـــبح�أرض�الـــوطن�وكـــل�ذرة�مـــن��. التـــاريÒي�الـــذي�يصـــل�مـــا�بـــ8ن�أق�ـــ��iا:اÕـــ�$�وبـــ8ن�أق�ـــ��iا:ســـتقبل�
ترابــه�ملكيـــة�تاريخيــة�مشـــ�7كة�بــ8ن�4جيـــال�ا:تعاقبــة،�وتصـــبح�الوطنيــة�£ـــي�الحفــاظ�{�عFـــى�ارض�الـــوطن�

مع8ن�فحسب�بـل�الحفـاظ�عFـى�بقـاء�ملكيTpـا�التاريخيـة�ل)جيـال�القادمـة،�وتصـبح�الخيانـة��كما�£ي�-ي�زمن
الوطنيــــة�أو�4عتــــداء�عFــــى�الــــوطن�لــــيس�مجــــرد�حالــــة�قائمــــة�TUــــدد�الوضــــع�القــــائم،�بــــل�حالــــة�قائمــــة�TUــــدد�

ارية�الوضع�القادم،�ولهذا�يموت�الناس،�أي�يفقدون�ع)قTpم�باوطاTzم�Tzائيا،�من�أجل�4حتفاظ�باستمر 
  .الوطن�ل)جيال�القادمة

 اذن،
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فــــان�الـــــدعوة�اOـــــى�الســـــ)م،�والســـــ)م�الفعFـــــي�،�{�يمكــــن�أن�يأخـــــذ�أحـــــدهما،�أو�ك)همـــــا،�شـــــك)�واحـــــدا�-ـــــي�
�" ا:مارسة�،�ذا�قيمة�واحدة�

ً
والـدعوة�اOـى�. بصرف�النظـر�عـن�ع)قـة�السـ)م�بسـ)مة�أرض�الـوطن"  وطنيا

ارض�الـــوطن�دعـــوة�ان�لـــم�تكـــن��مثاليـــة�منافقـــة�ف|ـــ��iالســـ)م�بصـــرف�النظـــر�عـــن�ع)قـــة�الســـ)م�بســـ)مة
وممارســــة�الســــ)م�بصــــرف�النظــــر�عــــن�ع)قــــة�الســــ)م�بســــ)مة�ارض�الــــوطن�ان�لــــم�تكــــن�. دعــــوة�اTzزاميــــة

وبعكــس�هــذا�كلــه،�و-ــي�ظــروف�تاريخيــة�محــددة�بــان�ارض�الــوطن�. استســ)ما�للهزيمــة�ف|ــ$�خيانــة�وطنيــة
. ة�اOـــى�القتـــل،�£ـــي�الـــدعوة�الوحيـــدة�الصـــادقة�للســـ)م�مســـلوبة،�تصـــبح�الـــدعوة�اOـــى�الحـــرب�ال%ـــ$�£ـــي�دعـــو 

 " .للس)م�" وتصبح�الحرب�ال%$�£ي�ممارسة�للقتل�والتخريب�£ي�ا:مارسة�الوحيدة�الصادقة��
بكــــل�مقيــــاس�ذاتــــي�أو�. وعنــــدما�يبــــدأ�العــــدوان�{�بــــد�أن�يبــــدأ�القتــــال�دفعــــا�لــــه�ودفاعــــا�عــــن�أرض�الــــوطن�

ي،�بكــــل�مقيــــاس�وطjــــ$،�اذا�تعرضــــت�ارض�الــــوطن�ل)عتــــداء�موضــــو�ي،�سيا�ــــ�$�أو�ا�قتصــــادي�أو�اجتمــــا�
يســـــقط��موضـــــوعيا�،�الحـــــديث�عـــــن�الســـــ)م�-ـــــي�ظـــــل�العـــــدوان�،�أو�الـــــدعوة�اليـــــه�ســـــواء�كانـــــت�دعـــــوة�اOـــــى�

لــــم�تتحــــرر�Tzائيــــا،�وكــــل�شــــ�7nف~Tــــا،�نقــــول�" أرض�الــــوطن�" الــــوطني8ن�أو�ا:عتــــدين�،�أو�ممارســــته�مــــا�دامــــت�
موضـو�ي�يجعـل�مـن�الـدعوة�اOـى�القتـال�وممارسـته�£ـي�الـدعوة��{ن�العـدوان�كظـرف" موضـوعيا�" يسقط�

 .من�أجل�الس)م�" موضوعيا�" الوحيدة�وا:مارسة�ال%$�{�ممارسة�غ78ها،��الصاد�قة�
للعـدوان�،�" ارض�الـوطن�" ليس�مفهوم�الس)م�وحده�هو�الذي�يتغ�78فيصبح�قت)�وقتا{��عنـدما�تتعـرض�

اTzا�-ي�ظـرف�الحـرب�ليسـت�ذلـك�ا:كـان�الجغرا-ـي�. مفهوم�جديد��ذاTUا�تصبح�ذات" ارض�الوطن�" بل�ان�
الذي�يباشر�الناس�فيه�مقدراTUم��4بداعية�لتحويل�تلـك�ا:ـوارد�اOـى�منتجـات�ماديـة�. ا:عبأ�با:وارد�ا:ادية

��للتعبئــــة،�ومكانــــا�. {. وثقافيــــة�ويحققــــون�فيــــه�الرخــــاء�والحريــــة�
ً
-ــــي�الحــــرب�تصــــبح�أرض�الــــوطن،�مصــــدرا

. وميـــدان�منـــاورة�وتكتيـــك�وكـــر�وفـــر�ودرعـــا�لتلقـــي�الضـــربات�" قـــوى�وتـــدري�Tا،�وقواعـــد�ا�نطـــ)ق�،�لحشـــد�ال
مــع�أصــحا�Tا�أتــون�ا:عركــة�عنصــرا�مــؤثرا�ومتــأثرآ�وتكــف�عــن�أن�تكــون�مجــرد�" أرض�الــوطن�" أعjــ$�تــدخل�

غايتـه،��ذلك�Éنه�عنـدما�يبـدأ�القتـال�مـن�أجـل�تحريـر�أرض�الـوطن،�تصـبح. امتداد�جغرا-ي�معلوم�الحدود
{�مجــرد�اســ�7داد�مســاحة�مــن�4رض،�بــل�تــدم�78وتصــفية�مصــادر�وقــوى�العــدوان�Tzائيــأ�واOــى�½بــد�ليعــود�

 .الس)م،�و-ي�ظل�الس)م�فرص�الرخاء�والحرية
-ــي�معركــة�تحريــر�أرض�الــوطن�التخFــي�عــن�جــزء�مــن�أرض�الــوطن�بــل�وحرقــه�" النصــر�" فمــث)�قــد�يقت·ــ�$�

عنـدما�انسـحبوا��1812عن�الـوطن�الرو�ـ�$�هـذا�4سـلوب�النـاجح�-ـي�عـام�وقد�مارس��ا:دافعون�. وتدم78ه
وعنــــدما�انســــحبوا�أمــــام�القــــوات�. أمــــام�جيــــوش�نــــابليون�اOــــى�ان�دخــــل�موســــكو�فــــأحرقوا�مــــدينTpم�الغاليــــة

كما�مارسه�الرئيس�الراحل�جمـال�عبـد�الناصـر�عنـدما�أمـر�با{نسـحاب�. النازية�اOى�أن�اق�7بت�من�موسكو�
ول�دون�تطويــــق�قواتــــه�مــــن�الخلــــف�بــــالقوات�4نجل8¦يــــة�والفرنســــية�ال%ــــ$�أنزلــــت�-ــــي�ح%ــــ�iيحــــ�1956عــــام�

 ...بورسعيد
-ـــي�معركـــة�تحريـــر�أرض�الـــوطن�نقـــل�القتـــال�اOـــى�مـــا�يتجـــاوز�حـــدوده�ومطـــاردة�" النصـــر�" ومـــث)�قـــد�يقت·ـــ�$�

4عتـداء��أو�للوصـول�اOـى�مراكـز�تعبئـTpم�وتـدم�78وتضـييق�قـواهم�وتـأم8ن�عـدم�امكـان�عـودTUم�إOـى�-ا:عتـدين
وهذا�ما�فعلته�قوات�الحلفاء�-ي�الحرب�العا:يـة�الثانيـة�عنـدما�لـم�تكتـف�بتطه8ـ�7. أو�4ستمرار�-ي�ا:قاومة

قـد�" ارض�الـوطن�" 4را�Õ$�ال%$�كان�النازيون�قد�احتلوها�ثم�التوقف�عند�حدودهم�الوطنية�بحجـة�أن�
النـــازي�مـــرة�واحـــدة�وإOـــى�4بـــد�ثـــم�جـــردوا�وحطمـــوا�دولـــة�" ا:انيـــا�" اســـ�7دت�بـــل�أقتحمـــوا�معقـــل�العـــدوان�

 ....ا:انيا�من�أمكانية�العودة�اOى�4عتداء�بأن�قسموها�اOى�دولت8ن
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 :ننت|$�من�هذا�كله�اOى�نتيجة�هامة�£ي�
وكــل�اســ�7داد�" خيانــة�" -ــي�حــروب�التحريــر�الــوطj$�{�يعتnــ�7كــل�تخــل�عــن�جــزء�مــن�أرض�الــوطن�هزيمــة�أو�

،�انمـا�يتحـدد�ا:وقـف�مـن�ارض�الـوطن�تبعـا�وطبقـا�:تطلبـات�"بطولـة�" و�لجزء�من�أرض�الوطن�انتصـارأ�أ
تدم�78وتصفية�قوى�العـدوان�الـذي�{�بـد�أن�يـتم�مهمـا�طـال�الصـراع،�و{�يـتم�النصـر��4بـه،�حينئـذ،�حـ8ن�
تصـــبح�القـــوى�ا:عتديـــة�-ـــي�حالـــة�عجـــز�كامـــل�شـــامل�دائـــم�عـــن�اســـتئناف�عـــدواTzا،�تكـــون�أرض�الـــوطن�قـــد�

 تحــررت�فعــ)�ويكــ
ً
هــذا�يعjــ$�تمامــا�أن�أيــة�دعــوة�للســ)م�أو�ممارســته�قبــل�أن�يــتم�.. ون�النصــر�قــد�تــم�فعــ)

تحرير�أرض�الـوطن��Tـذا�ا:عjـ�i،�هـو�أمـا�قبـول�للهزيمـة�أو�تخـل�عـن�جـزء�مـن�السـيادة�الوطنيـة�عFـى�أرض�
 .الوطن�أو�منح�قوى�العدوان�فرصة�زمانية�لتعiÁء�قواها�من�جديد�وتعود�إOى�4عتداء�

ينطبــق�عFــى�الصــراع�العربــي�ضـــد�4حــت)ل�الصــهيوني�ويضــبط�ا:واقــف�الصــحيحة�عــن�مســـألة�كــل�هــذا�
 .الحرب�والس)م�

. أن�الصــهيونية�قــد�اعتــدت�عFــى�4رض�العربيــة�وأحتلــت�فلســط8ن�وتجاوزTUــا�إOــى�مزيــد�مــن�4رض�العربيــة
 .ج�4رض�العربيةخار . والصهيونية�منظمة�عا:ية�يقع�مركز�قيادTUا�وا:جا{ت�الرئيسية�لنشاطها�

. ويتســع�نشــاطها�ليتغلغــل�-ــي�كــل�انشــطته�عFــى�وجــه�4رض�سياســية�أو�اقتصــادية�أو�اجتماعيــة�او�ثقافيــة
و£ــــي�ال%ــــ$�جنــــدت�ال~Tــــود�طواعيــــة�وارغامــــا،�وعلمــــTpم،�ودربــــTpم،�ومــــولTpم،�وســــلحTpم�ونقلــــTpم�اOــــى�ا�{�رض�

و£ـــي�ال%ـــ$�مـــا�. ســـر�أســـمTpا�دولـــة�اســـرائيلو£ـــي�ال%ـــ$�اقامـــت�عFـــى�4رض�العربيـــة�رأس�ج. العربيـــة�ليحتلوهـــا�
تــزال�تجنــد�وتعلــم�وتــدرب�وتمــول�وتســلح�وتنقــل�ال~Tــود�طواعيــة�او�ارغامــا�لــدعم�التكــوين�البشــري�الغريــب�

و£ـى�ال%ــ$�تسـتعمل�كــل�مـا�تملــك�مـن�مقــدرة�سياسـية�وا�قتصــادية�. الـذي�يجسـد�احت)لهــا�لـ)رض�العربيــة�
عFـــى�تجنيـــد�وتعلـــيم�وتـــدريب،�وتمويـــل�وتســـليح�ونقـــل�ال~Tـــود�مـــن�دول�العـــالم�وارغـــامهم�" {ب�ـــ¦از�" وثقافيـــة�

و£ــــى�ال%ــــ$�تســــتعمل�كــــل�مــــا�تملــــك�مــــن�مقــــدرة�سياســــية�واقتصــــادية�وثقافيــــة�. تلــــك�الــــدول�اOــــى�اســــرائيل�
لتفــــرض�عFــــى�كث8ــــ�7مــــن�الــــدول�-ــــي�العــــالم�مواقــــف�الــــدعم�{ســــرائيل�أو�حجــــب�الــــدعم�عــــن�حركــــة�التحــــرر�

 .العربي
-ــي�الــدول�4وربيــة�و4مريكيــة�ودول�أخــرى�£ــي�مكــان�حشــد�وتعبئــة�" عشعشــة�ا:" ان�ا:نظمــة�الصــهيونية�

{ن�. واك�7nمن�اسرائيل�وأقـوى�مـن�اسـرائيل�. قوى�العدوان�عFى�4رض�العربية،�وهم�ا�قدم�من�اسرائيل�
 .اسرائيل�ليست��4أداTUا�

و{Tzـــــا�أداة�. ا�لعربـــــي�ان�اســـــرائيل�الدولـــــة�ليســـــت��4أداة�الصـــــدام�ا:تقدمـــــة�بـــــ8ن�الصـــــهيونية�والشـــــعب��
الصــدام�والتجســيد�الÚــي�ل)حــت)ل�الصــهيوني�لــ)رض�العربيــة�فــان�ا:قاومــة�العربيــة�قــد�اتجهــت�إل~Tــا�منــذ�
البدايـــة�ومـــا�تـــزال�تركـــز�نضـــالها�التحـــرري�ضـــد�هـــذا�الكيـــان�الـــذي�يجســـد�4عتـــداء�،�غ8ـــ�7ان�ضـــيق�4فـــق�

دون�ان�تـــرى��-دهـــرا�-ا:حتـــل�فعـــ)�قـــد�حـــال�الـــذي�لـــم�يـــر�حـــرب�التحريـــر�العربيـــة��4-ـــي�نطـــاق�ذلـــك�الجـــزء
القـــوى�العربيـــة�ج�Tـــة�الصـــراع�عFـــى�اتســـاعها�،�ودون�ان�تمـــارس�دفاعـــا�ضـــد�مراكـــز�تجميـــع�وحشـــد�وتعبئـــة�

هـذا�-ـي�حـ8ن�انـه�ح%ـ�iلـو�اسـتطاعت�. القوى�ا:عادية،�أي�ضد�الصهيونية�حيـث�يكـون�للصـهيونية�نشـاط�
فكمــا�قــال�احــد�قــادة�. ل�فــان�هــذا�لــن�يكــون�Tzايــة�الصــراعالقــوة�الغربيــة�ان�تن�ــ¦ع�مــن�4رض�دولــة�اســرائي

�عFى�سؤال،�ماالذي�كان�سيحدث�لو�ان�العرب�استطاعوا�دخـول�اسـرائيل��1967اسرائيل�بعد�حرب�
ً
ردا

... كانــت�حكومــة�اســرا�ئيــل�ســتنتقل�اOــى�الخــارج�لتواصــل�القتــال�اOــى�ان�تعــود: قــال�.. واقامــة�دولــة�عربيــة�؟
 .دولة�اسرائيل�
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ن�رؤيتنـا�الضـيقة�لطبيعـة�الصـراع�ومـداه�وقـواه�حبسـتنا�عنـد�عـد�اشـبار�أو�اميـال�4رض�ا:حتلـة،�ا. ا:هـم�
مــــا�اخــــذوه�ومــــا�اســــ�7جعناه،�فأخضــــعنا�الحــــرب�واســــ�7اتيجيTpا�وتكتيكهــــا�للعامــــل�الجغرا-ــــي�وحــــده�واصــــبح�

مــادي��4ول�اســ�7جاع�0"تحريــر�ارض�الــوطن�" {�مــن�اجــل�" نســ�7جع�ارض�الــوطن�" صــراعنا�مــن�اجــل�ان�
مؤقـــت�تحـــت�ظـــل�الTpديـــد�بـــالغزو�مجـــددا�،�والثـــاني�تصـــفية�{ســـباب�العـــدوان،�وتحريـــر�ارض�الـــوطن�مـــن�

ان�الرؤيـــة�العربيـــة�غ8ـــ�7الواقعيـــة،�أي�ال%ـــ$�{�تحـــيط�بواقـــع�الصـــراع�... مخـــاطر�4عتـــداء�عل~Tـــا�مـــرة�أخـــرى�
لتعـود�فتسـتوOي�عFـى��1948وحقيقة�قواه�،�£ي�ال%$�مكنت�قوى�العـدوان�مـن�ان�تلـتقط�انفاسـا�-ـي�هدنـة�

مزيد�من�4رض،�£ى�ال%$�مكنTpا�من�ان�تعد�عدTUا�ثم�تعود�ل)ستي)ء�عFى�4رض�مÛ¦وعـة�السـ)ح�وتقـيم�
،�£ـي�1956لها�ميناء�عFى�خليج�العقبة،�£ي�ال%$�مكنTpا�بأن�تأخذ�الوقت�الكا-ي�ل)عتداء�عFى�سيناء�سنة�

ســــتعداد�لتنفيــــذ�خطــــة�العــــدوان�الــــذي�وقــــع�ســــنة�للتعبئــــة�والتــــدريب�و4 �1957ال%ــــ$�مكنTpــــا�لتبــــدأ�ســــنة�
اســــتعدا�دا��1973،�£ــــي�ال%ــــ$�مكنTpــــا�مــــن�ان�تعيــــد�تنظيمهــــا�داخليــــا�وتعــــوض�مــــا�خســــرته�-ــــي�حــــرب�1967

ذلـــك�{ننـــا�-ـــي�كـــل�مـــرة�كنـــا�ننظـــر�تحـــت�..  1967{عتـــداء�جديـــد،�بـــل�للبقـــاء�عFـــى�4رض�ال%ـــ$�احتلTpـــا�ســـنة�
ارض�" متصــــورين�خطـــــأ�أن�.. $�تقهقرنــــا�ع�Tـــــا�او�تقــــدمنا�ال~Tــــاأقــــدامنا�لنعــــد�ونقــــيس��4شـــــبار�و4متــــار�ال%ــــ

 ...£ي�قيد�عFى�حركة�قتالنا�وليست�جزءا�من�أدوات�ذلك�القتال�--ي�خ)ل�الحرب�-"الوطن�
{�شـــك�-ـــي�انـــه�مـــا�. وتكـــاد�هـــذه�الرؤيـــة�الضـــيقة�أن�تقـــود�خطانـــا�إOـــى�ا:ـــأزق�-ـــي�استكشـــاف�فـــرص�الســـ)م�

القتاOي�أو�التوقف�عنه�مؤقتا،�التقدم�أو�التقهقر،�صوت�ا:دافع��دامت�حالة�الحرب�قائمة�فان�النشاط
واســــــبابه�. مــــــع�اســــــتمرار�الصــــــراع��-اذا�تــــــوافرت�اســــــبابه�ا:وضــــــوعية�-أو�صــــــوت�الدبلوماســــــية�{�يتنــــــاقض
مـــــن�تحريـــــر�أرض�الـــــوطن،�{ن�" اليـــــأس�" مـــــن�النصـــــر،�أي��" اليـــــأس�" ا:وضـــــوعية�قـــــد�تكـــــون�أي�Èـــــ�$ء��4

ومـــن�اليـــأس�اTzـــاء�حالـــة�الحـــرب�وممارســـة�الســـ)م�قبـــل�ان�. عنصـــرا�موضـــوعيااليـــأس�عنصـــر�ذاتـــي�ولـــيس�
 ..تتحرر�أرض�الوطن،�اي�قبل�ان�تدمر�وتصفى�قوى�العدوان�

وتقـدم�تلـك�الدولـة�مـن�مقـدرTUا�. ومع�ذلك،�فاTzـا�£ـي�الـدول�الكnـ7ى�تعـرض�علينـا�السـ)م�بـد{�مـن�الحـرب
ويــــــدور�الحــــــديث�ويــــــذهب�الســــــيد�. القتــــــال���عFــــــى�الحيلولــــــة�دون�العــــــدوان�ضــــــمانا�تقــــــول�انــــــه�يغjــــــ$�عــــــن

،�وتبـــارك�كث8ـــ7ا�مـــن�الـــدول�مســـاعيه�مـــن�أجـــل�الســـ)م،�ومطلـــوب�مـــن�العـــرب�"كا:ـــاكوك�" كيســـنجرويÝىء�
 ...اTzاء�حالة�الحرب

ولكــــ�Tم،�يســــتغلون�رؤيتنــــا�الضــــيقة�للصــــراع�مــــداه�وقــــواه�،�ويقيســــون�فــــرص�الســــ)م�با{شــــبار�و4متــــار�أو�
أســـ�7داد�كـــل�شـــ�7nمـــن�ارض�الـــوطن�امـــر�{�بـــد�منـــه،�والتخFـــي�عـــن�اي�شـــ�7nمـــن�و . 4ميـــال�مـــن�ارض�الـــوطن�

أرض�الــوطن�خيانــة،�ومــع�ذلــك�يبقــى�الفيصــل�بــ8ن�الحــرب�والســ)م�هــو�تحريــر�أرض�الــوطن�بتصــفية�قــوى�
فمـــا�الـــذي�تقدمـــه�الـــدول�الكnـــ7ى�أو�الصـــغرى�. العـــدوان�عليـــه�ولـــيس�مجـــرد�الزحـــف�اOـــى�الحـــدود�الوطنيـــة

 
ً
 ؟..�عن�الحربليغرينا�بالس)م�بدي)

 .-ي�ارض�فلسط8ن�يقدمون�لنا�بعض�4رض�ثمنا�لبعض�4رض
ان�ما�يقدمونه�-ي�الضفة�الغربية�". ارض�الوطن�" وهكذا�تتحول�معارك�التحرر�الوطj$�اOى�مساومة�عFى�

ولكـــن�هـــذا�{�يعjـــ$�ان�مـــا�بقـــي�مـــن�. او�غـــزة�ارض�عربيـــة�ان�يتخFـــى�ع�Tـــا�العـــدو�وتعـــود�إOـــى�اصـــحا�Tا،�نحـــن
مــن�أموالنــا�ذاTUــا،�نقــبض�" رشــوة�" اTzــم�يقــدمون�لنــا�. ن�محــت)�لــيس�ارضــا�عربيــة�مــن�حقنــا�نحــن�فلســط8

وال�Î$ء�هنـا�هـو�ذلـك�الÎـ�$ء�الـذي�{�يملـك�أحـد�ا:سـاومة�عليـه�أو�التنـازل�عنـه�أو�. شيئا�لنفقد�شيئا�آخر
 .انه�أرض�الوطن�. التفريط�فيه
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باسـمنا�-ـي�سـجل�الدولـة،�" مقيـدة�" أرضـآ�تكـون��.و-ي�غ�78ارض�فلسط8ن�يقدمون�لنا�ارضنا�بدون�سـيادة�
مÛ¦وعة�السـ)ح�"نرفع�عل~Tا�رايتنا�ولكن�{�نقيم�ف~Tا�و{�نستثمرها�و{�نوظفها�من�اجل�تقدمنا�{Tzا�ارض�

ومـــن�. كـــأن�ارض�الـــوطن�مجـــرد�موضـــوع�:لكيـــة�فارغـــة�وليســـت�مصـــدرآ�للحيـــاة. ،�اي�مجــردة�فمـــن�يحم~Tـــا"
 .ة�-ي�أرض�مجردة�عمن�يحم~Tم�من�4عتداء�ا:مكن�ا:�7بع�قريبا�م�Tم�هم�اولئك�الذين�سيذهبون�للحيا

" وقد�تكون�ارادTUا�صـادقة�{تفـاق�مصـالحها�. ثم�تقدم�لنا�تلك�الدول�ارادTUا�ضمانا�لتحرير�ارض�الوطن�
مـــع�اTzـــاء�القتـــال�-ـــي�منطقـــة�الـــنفط�العربـــي�،�ولكـــن�اي�ضـــمان�تقدمـــه�تلـــك�الـــدول�ضـــد�مخـــاطر�" الحاليـــة�
مســــــتقبل�تكــــــون�مصــــــالحها�متفقــــــة�فيــــــه�مــــــع�ردع�العــــــرب�عــــــن�التقــــــدم�اOــــــى�الوحــــــدة�مــــــث)،�أو�. ل�ا:ســــــتقب

انـــه�مســـتقبل�يبـــدو�مـــن�4ن�غ8ـــ�7مضـــمون�فـــان�الو{يـــات�ا:تحـــدة�4مريكيـــة�TUـــددنا�علنـــا�. 4شـــ�7اكية�مـــث)
 ."4ختناق�"بالغزو�عندما�تقرر�£ي�ان�اقتصادها�وصل�اOى�تلك�ا:رحلة�الغامضة�مرحلة�تسم~Tا�

 ..اك�7Ñمن�هذا�وافدح
واسرا�ئيـل�ليسـت�أ{�رأس�جسـر�الصـهيونية،�هـذا�. ان�تلك�الدول�ال%$�تساومنا�عFى�الس)م�مع�اسرا�ئيل�

وتعبئــة� -ــي�الوقــت�الــذي�تســمح�بــأن�توجــد�عFــى�أرضــنا�وتنشــط�ا:نظمــة�الصــهيونية�ال%ــ$�£ــي�مركــز�تجنيــد
تســـمح�للقـــوى�ا:عاديـــة�لßمـــة�العربيـــة�بـــأن�تقـــيم��الو{يـــات�ا:تحـــدة�4مريكيـــة�ودول�اوربـــا. القـــوى�ا:عتديـــة

عFـــى�أرضـــها�مؤسســـات�وتـــدير�نشـــاطات�غايTpـــا�تجنيـــد�وتعبئـــة�وتـــدريب�ونقـــل�ا:عتـــدين�إOـــى�4رض�العربيـــة�
ل)ب�¦از�والضـغط�الصـهيوني�ويسـمح�لرعايـاه��--ي�هذه�الخصوصية�وحدها�-و4تحاد�السوفياتي�يستجيب

هو�مفهوم�لي7nاOي�{�يتفق�مع�ابسط�قواعد�ا:اركسية�وهو�يعلـم�اTzـم�التخFي�عن�انتما�Tم�اليه،�و " بحق�" 
يتخلـــون�عـــن�مـــواطنTpم�الســـوفيتية�لتجنـــدهم�الصـــهيونية�وتعبـــTàم�وتـــدر�Tم�وتـــنقلهم�اOـــى�4رض�العربيــــة،�

 "...ارض�الوطن�" دعما�للعدوان�عFى�
السـوفياتي�يريـدنا�ان�نحضـر�و4تحـاد�. امريكا�تقدم�الس)م�خطـوة�خطـوة. ثم�يدعوننا�جميعا�اOى�الس)م�

أرض�" وهـــو�مــن�هنــا�ومـــن�هنــا�ســ)م�زائـــف�{�ع)قــة�لــه�بســـ)مة�. صــفقة�الســ)م�دفعــة�واحـــدة�-ــي�جنيــف
ان�الÎــ�$ء�الوحيــد�الــذي�يمكــن�. وطننــا،�ح%ــ�iلــو�كــان�فيــه�قــدر�موهــوم�مــن�ســ)مة�ارض�اوطــاTzم�" الــوطن�

عFــــى��-تشــــ�7ي�ســـ)مة�ارضــــها�بأرضـــنا�هــــوان�يقنـــع�الشــــعب�العربـــي�بــــان�تلــــك�الـــدول�تريــــد�الســـ)م�لنــــا،�و{�
ان�ايــة��-ان�تمنــع�وتصــفي�قــوى�العــدوان�علينــا�ال%ــ$�تقــيم�عFــى�أرضــها�وتعÁــiء�رعاياهــا�وتب�ــ¦�اموالهــا�-4قــل

دولــــة�تبــــيح�للصــــهيونية�ان�تنشــــط�-ــــي�ارضــــها�متنازلــــة�عــــن�ســــيادTUا�ذاTUــــا،�أو�تخضــــع�للضــــغط�الصــــهيوني�
وعيا،�تســاهم�-ــي�تعبئــة�قــوى�العــدوان�عFــى�4مــة�العربيــة�متنازلــة�عــن�حــق�رعويTpــا،�انمــا�£ــي�فعــ)،�وموضــ

و-ـــي�ظـــل�هـــذا�ا:ســـلك�{�تكـــون�كلمـــة�الســـ)م�م�Tـــا�صـــادقة،�بـــل�تكـــون�اســـتدراجا�لنـــا�باســـم�الســـ)م�لنن|ـــ$�
الغــــاOي�ثمنـــا�لســـ)مة�الــــدول�" ارض�الـــوطن�"حالـــة�الحـــرب،�لنكـــف�عــــن�معركـــة�تحريـــر�ارضــــنا،�لنـــدفع�مـــن�

 ..جديد�{قامة�دولTpا�عFى�4رض�العربية�من�النيل�اOى�الفراتوفرصة�لتعد�الصهيونية�العدة�من�
 .وهذا�لن�يكون�

 
***  

  
   1/4/1975مقال	نشر	)ي	جريدة	السف�#	يوم	
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 -ي�العقل�العربي.. الصهيونية

  
  مقدمة

 
ابــو�"،�وبتوقيــع�"عFــى�الســفود�" كــل�عــدد�شــهري�مقــا{�بعنــوان��-كانــت�احــدى�ا:جــ)ت�العربيــة�تتضــمن�-ــي

صــاحب�التوقيــع�ا:ســتعار�{�يكــف،�-ــي�أي�مقــال،�عــن�الحــديث�اOــى�الشــباب�العربــي�عــن�مخــاطر��وكــان" ذر
كــان�ذلـك�-ــي�عــام�. كــان�يحـذر�وينــذر�تكـاد�كلماتــه�أن�تشـعل�النــار�-ـي�صــفحات�ا:جلـة. جسـيمة�كــان�يتوقعهـا

قـت�ف~Tــا�والـدول�العربيــة�قـد�حق. تلـك�الف�ـ7ة�الزمنيـة�ال%ــ$�قيـل�ان�منظمـة�تحريــر�فلسـط8ن�. 1975 -1974
عام��اتفاق�رؤساء�الدول�العربية�عFى�ان�منظمة�التحرير�£ـي�. أروع�انتصاراTUا�عFى�ا:ستوى�الدبلوما��$�

�$jعـــام�تعهـــد�الرؤســـاء�العـــرب�،�وقبـــول�منظمـــة�التحريـــر،�أن�. ا:مثـــل�الشـــر�ي�الوحيـــد�للشـــعب�الفلســـطي
ور�قيــادة�الثــورة�جلســة�عــام�حضــ. يكــون�القــول�-ــي�شــأن�فلســط8ن�مــن�شــأن�منظمــة�التحريــر�الفلســطينية

عـــام�4ع�ـــ7اف�ا:�ـــ¦ا�يـــد�مـــن�قبـــل�الـــدول�وا:ؤسســـات�الدوليـــة�.. هيئـــة�4مـــم�والخطـــاب�التـــاريÒي�{بـــي�عمـــار
  " ... صدرنا�الهزيمة�والتمزق�اOى�اسرائيل�" عام�قلنا�فيه�اننا�قد. بالشعب�الفلسطيj$�ومنظمته�القائدة�
وبالتــاOي�كنــت�أرى�انــه�لــيس�رفضــها�. ت�أراهــا�كــذلك�اعjــ$�انjــ$�كنــ. ولقــد�كانــت�كــل�تلــك�مكاســب�حقيقيــة

ولكن�الجزع�والفزع�من�ا:ستقبل�كان�ي�7اكم�-ي�نف�Ð$�مـع�. من�الحكمة�-ي��È$ء�،�أو�من�الثورية�-ي��È$ء�
-ــــي�كــــل�مــــا�قدمــــه�العــــالم�لنــــا�عFــــى�ا:ســــتوى�" الرشــــوة�" ذلــــك�{نjــــ$�كنــــت�أرى�معــــالم�. كــــل�مكســــب�جديــــد�

أرض�فلســـط8ن�ذاTUـــا�وكانـــت�ا:شـــكلة�4ساســـية،�-ـــي�تصـــوري؟�£ـــي�كيـــف�كـــان�عربونـــا�لـــثمن�. الدبلوما�ـــ�$�
فبــدأت،�-ــي�ذلــك�العـام�نفســه،�وعFــى�مــداه،�أكتــب�أســبوعيا�مــا�يمكــن�. نقـبض�العربــون�و{�نبيــع�فلســط8ن�

أن�يكون�رسائل�موجهة�اOى�الشعب�العربي�عامة،�واOى�ا:ناضل8ن�من�الشعب�العربـي�الفلسـطيj$�خاصـة،�
الب78وتيـــة�عنـــاوين�" الســـف�78" ،�غ8ّـــ7ت�جريـــدة�"التقـــدم�عFـــى�الطريـــق�ا:ســـدود�"  :تحـــت�عنـــوان�موحـــد�هـــو�

اTzــم�يفتحــون�: الرســائل�،�ولكjــ$�كنــت�اكتــب�ال~Tــا�تحــت�هــذا�العنــوان�معnــ7ا،�أو�محــاو{�التعب8ــ�7عــن�ا:ــأزق�
Oـى�الصـعيد�الدبلوما�ـ�$�والـدوFـا�تتقـدم�بـدون�مقاومـة�عTzـم�ي�7كوTzا�أو�أT~تتقدم�عل�

ً
وعل~Tـا�. ي�للثورة�سب)

ولكــــ�Tم��يعــــدون�لهــــا�عFــــى�ســــبيلها�ســــدا�يقطــــع�. أن�تتقــــدم�بصــــرف�النظــــر�عــــن�نوايــــا�أعــــدا�Tا�أو�اصــــدقا�Tا
مسTU78ا،�فعFى�الثورة�،�وعFى�الشعب�العربي�ا:ساند�لهـا،�أن�يعـد�نفسـه�وقـواه�:رحلـة�4رتطـام�بالسـد�أو�

ويقطـع�مسـTU78ا�. يقـف�عFـى�طريقهـاوقلـت�بصـريح�العبـارة،�ان�السـد�الـذي�ستكتشـف�الثـورة�أنـه�.. تجـاوزه
ســيكون�مبنيــا�مــن�أرادات�كــل�الــدول�ال%ــ$�تتعــاطف�معهــا�-ــي�ذلــك�الوقــت،�أو�ترشــوها،�وعFــى�رأســها�الــدول�

  .عام�كامل�نحذر�وننذر�بكلمات�تكاد�أن�تشعل�النار�-ي�صفحات�الجريدة�. العربية
أخـــذ�و{ترتÎـــ�$،�أو�هكـــذا�كـــان�،�حـــ8ن�فطـــن�الراشـــون�إOـــى�أن�الثـــورة�الفلســـطينية�ت1975و-ـــي�اواخـــر�عـــام�

�1975و-ـي�أواخـر�عــام�. موقفهـا�ا:علـن،�بــدأت�محاولـة�ارغامهـا�عFــى�اتمـام�الصـفقة�بقــوة�السـ)ح�-ـي�لبنــان�
وان�". تــل�الزع�ــ7" أيضــا�وقعــت�اتفاقيــة�ســيناء�الثانيــة،�وكــان�مــا�كــان�مــن�تلــك�ا:رحلــة�ال%ــ$�أســم~Tا�مرحلــة�

 ...كانت�ا:ذبحة�خاتمة�لها
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غــرق�ابــو�ذر�-ــي�ظلمــات�اليــأس،�وودع�قــراءه�،�-ــي�عــدد�مجلــة�الشــورى�الــذي�صــدر�أوائــل�-ــي�ذلــك�الوقــت��
 :قال�".. مأساة�ابو�ذر�" ،�تحت�عنوان�1975اكتوبر�

يـــؤمن�أبـــو�ذر�أيمانـــا�مطلقـــا�بـــأن�4كتفـــاء�بالحـــديث�عـــن�الحريـــة�والوحـــدة�و�4شـــ�7اكية�والثـــورة�العربيـــة�" 
وضــــــرارأ،�وبــــــأن�قــــــد�ســــــقطت�قيمــــــة�الكلمــــــات�اذ�انTpكــــــت�الــــــخ،�قــــــد�اصــــــبح�عــــــارا�... وفلســــــط8ن�ا:غتصــــــبة�

مضـــامي�Tا،�وا�ه�ــــ7أت�الفاظهــــا،�فالحريــــة�عبوديــــة�،�والوحـــدة�انفصــــال�،�و4شــــ�7اكية�اســــتغ)ل�،�والثــــورة�
وفلســـط8ن�ا:غتصـــبة�قـــد�حملـــت�... العربيـــة�اســـ�7خاء�عFـــى�صـــفحات�ا:جـــ)ت�-ـــي�حفـــل�ا:بـــارزات�الك)ميـــة

عاجز�عن�تجسيد�هذا�4يمـان��-وهذا�جوهر�مأساته�-ولكنه. أبو�ذرهكذا�يؤمن�... ووضعت�خيانة. سفاحا
ويتقــزز�ابــو�ذر�مــن�الشــعور�الزائــف�بالرÕــ��i. �4بالكلمــات�ا:رصوصــة�عFــى�الــورق�يبــذل�ف~Tــا�جهــدأ�ضــائعا

ومـــع�ذلـــك�فهـــو�{�يســـتطيع�أن�يـــدين�الكلمـــات�الكب8ـــ7ة��4بكلمـــات�. عـــن�الـــنفس�الـــذي�يتلـــو�رص�الكلمـــات�
مــن�يعــرف�. {�يســتطيع�أن�يل�ــ¦م�افكــاره��4اذا�القاهــا. أن�يحــارب�العــار��4اذا�شــارك�فيــه{�يســتطيع�. اكnــ7

�مـــن�هـــذا�العـــذاب�فليقـــل�عÐـــ��iأن�يكـــون�فيمـــا�يقـــول�عـــزاء
ً
أمـــا�الـــذين�{�يعرفـــون�.. مـــنكم�عـــذابا�اكÑـــ�7هـــو{

 .. " فليصلوا�من�أجل�أبي�ذر�ع�i�Ðأن�يمنحه�هللا�بعض�شجاعة�الغفاري�فيصمت�أو�يع�¦ل 
التقـدم�عFـى�: " ومـا�ان�كـف�ح%ـ�iكففـت�عـن�الرسـائل�انشـTàا�تحـت�عنـوان�. هذا�ثـم�كـف�عـن�الكتابـةقال�

ذلـــك�Éن�ابــا�ذر،�وأنــا�لــم�نكـــن�إ{�. :ــاذا�؟�لــنفس�4ســـباب�ال%ــ$�شــكلت�مأســاة�ابــي�ذر" . الطربــق�ا:ســدود�
�،�احس�بالخطر�القادم�فحذر�فانذر�فلما�بلغت�4مور�حـدا�{�تجـدي�معـه

ً
�واحدا

ً
الكلمـات�صـمت��شخصا

 .واع�¦ل�حفاظا�عFى�بقية�من�شرف�الصدق�مع�النفس�
". الصــهيونية�والفكــر�العربــي" تحــدث�عــن�. وقيــل�Oــي. مــن�قــاع�الصــمت�تلقيــت�الــدعوة�اOــى�الحــديث�الــيكم�

أعودة�مرة�أخرى�اOى�الكلمـات�الكب8ـ7ة�الرنانـة�الطنانـة�ا:حـذرة�ال%ـ$�اسـTpلكنا�ف~Tـا�طاقتنـا�ح%ـ�iكـادت�تحـل�
فـــوق�طـــاق%$�أن�اعتـــذر�عـــن�دعـــوة�الحـــديث�اOـــى�شـــباب�هـــذه�4مـــة،�ولكـــن�فـــوق�. كـــ). مـــة�ال�Tائيـــةبنـــا�الهزي

الصـهيونية�" فما�الذي�سأتحدث�فيه�تحت�عنـوان�. طاق%$�أيضا�ان�اعود�فأسTpلك�معاني�اسTpلكت�فع)
 ..؟" والفكر�العربي�

عـارا�دعـوة�الشـباب�اOـى�مـا�{��فكفـى�جيلنـا. لن�اعود�اOى��È$ء. لن�أحذر�من��È$ء. سأحدثكم�حديثا�تقريريا
ولكjـــ$�ســـأحدثكم�. يســـتطيع�هـــوأن�يـــو-ي�بمســـؤولياته،�ومـــا�اســـتطاع�أن�يـــو-ي�قـــط�بـــذات�دعوتـــه�ودعاويـــه

حــديثا�غايتــه�أن�تكونــوا�عFــى�يقــ8ن�مــن�أن�الصــهيونية�توشــك�ان�تنتصــر�انتصــارها�ال�Tــائي،�اعjــ$�ان�امتنــا�
عFـــى�ايـــدي�جيلنــــا��…ن�توشـــك�أن�تضـــيع�Tzائيـــاالعربيـــة�توشـــك�أن�ت�Tـــزم�هزيمـــة�Tzائيـــة�،�أعjـــ$�ان�فلســـط8

قــــد�اصــــبح�.. الغÁــــ$�الــــتعس�،�وان�مصــــ4�78مــــر�كلــــه،�أمــــر�الصــــهيونية،�وأمــــر�4مــــة�العربيــــة،�وأمــــر�فلســــط8ن
وان�علــــيكم�أن�تقــــرروا�مــــا�تريــــدون��…متوقفــــا�عFــــى�شــــباب�هــــذه�4مــــة�مــــن�الجيــــل�الجديــــد؟�علــــيكم�انــــتم

فــان�لــم�... م�-ــي�الكلمــات�الكب8ــ7ة�ال%ــ$�اســTpلكنا�ف~Tــا�قوانــاوتحققــوه�ان�اردتــم،�وعÐــ��iان�{�تســTpلكوا�قــواك
�äتفعلوا،�ف)�حول�و{�قوة��4با . 

  .فلنبدأ�الحديث�بعد�مقدمته�الحزينة�
 

 : ما	الصهيونية
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�-التنظـــيم: -ـــي�البـــدء�كانـــت�الصـــهيونية�نظريـــة�،�اصـــبحت�اســـ�7اتيجية�بالعناصـــر�الث)ثـــة�لكـــل�اســـ�7اتيجية�
قولنــــــــا�ان��-و{�يعjــــــــ$�. بحت�الصــــــــهيونية�مواقــــــــف�وحركــــــــة�ومعــــــــارك�تكتيكيــــــــةثــــــــم�اصــــــــ. الهــــــــدف�-الخطــــــــة

الصــهيونية�كانــت�ثــم�اصــبحت�اTzــا�قــد�انتقلــت�مــن�مرحلــة�انقضــت�اOــى�مرحلــة�جديــدة�،�بــل�يعjــ$�اTzــا�قــد�
ف|ــ$�نظريــة�عFــى�ا:ســتوى�. نمـت�واضــيف�اOــى�مضــموTzا�الفكـري�مضــمون�اســ�7اتيÝي�ثــم�مضــام8ن�تكتيكيـة

و�خطط�وأهداف�محـددة�عFـى�ا:سـتوى�4سـ�7اتيÝي�و£ـي�حركـة�جزئيـة�أو�مرحليـة،�و£ي�تنظيم�ذ. الفكري�
  .عFى�ا:ستوى�التكتيكي،�وكلها�صهيونية. فكرية�أو�عملية،�فردية�أو�جماعية

ويكـــون�مـــن�ا:فيـــد�لنـــا�،�نحـــن�العـــرب��حـــ8ن�نتحـــدث�عـــن�الصـــهيونية�أو�نســـتمع�اOـــى�حـــديث�ع�Tـــا�،�حـــ8ن��
دد�ا:ســـــتوى�الصـــــهيوني�الـــــذي�يـــــدور�عليـــــه�الحـــــديث�أو�تجـــــري�عليـــــه�أن�نعـــــرف�ونحـــــ. نواجهنـــــا�أو�تواجهنـــــا

اعjــ$�ان�هــذه�ا:عرفــة�بمســتويات�الصــهيونية،�و4ســتفادة��Tــا�. قلــت�مفيــدا،�واقــول�انــه�حيــوي�. ا:واجهــة
بحيـــــث�ان�أي�خلـــــط�أو�خطـــــأ�،�أي�جهـــــل�أو�تجاهـــــل،�. مســـــألة�حيـــــاة�أو�مـــــوت�بالنســـــبة�الينـــــا�نحـــــن�العـــــرب

وافــــدح�. اOــــى�هزيمتنــــا�هزيمــــة�{�نعــــرف�كيــــف�وقعــــت�--ــــي�صــــراعنا�معهــــا�-دي:ســــتويات�الصــــهيونية�قــــد�يــــؤ 
 .الهزائم�واك7Ñها�تدم78ا�£ى�ال%$�{�يعرف�ا:هزوم�ف~Tا�كيف�وقعت�

 :ترجع�هذه�الحيوية�اOى�سبب8ن�متكامل8ن�
ان�مستويات�الصهيونية�،�مثل�مستويات�أية�حركة�سياسية�أخرى�،�يحكم�بعضـها�بعضـا�: السبب�4ول 

بمعjـــــــــ�iان�.. ف|ـــــــــ$�تحكـــــــــم�4ســـــــــ�7اتيجية�وتحـــــــــددها. فالنظريـــــــــة�£ـــــــــي�ا:بـــــــــدأ�وا:قيـــــــــاس�الثابـــــــــت�. ويحـــــــــدده
مــن�اطــار�النظريــة،�وســتبقى�" أو�ح%ــ�iتغ8ــ7ت،�{�تســتطيع�أن�تفلــت�. 4ســ�7اتيجية،�مهمــا�تعــدلت�خططهــا�

لجزئيـة�أو�ثـم�ان�ا:ـوا�قـف�الفكريـة�او�الحركيـة،�ا. غايTpا�دائمـا�تحقيـق�الهـدف�الـذي�حددتـه�تلـك�النظريـة
محكومــــة��-الســــلمية�أو�العنيفـــة،�ال%ــــ$�تقــــع�عFــــى�مســـتوى�التكتيــــك�تكــــون . ا:رحليـــة،�الفرديــــة�أو�الجماعيــــة

با{س�7اتيجية�طبقا�لهذا�يكون�من�الحيوي�بالنسبة�إلينا�،�ح8ن�نتحدث�عـن�الصـهيونية�أو�حـ8ن�نواجههـا�
ا:واجهــــة�م�Tــــا،�ثــــم�أن�نكتشــــف،�أن�نم8ــــ¦�بــــ8ن�تلــــك�ا:ســــتويات�الث)ثــــة،�ثــــم�نتعــــرف�أيــــن�يقــــع�الحــــديث�أو�

بــــالرغم�مــــن�كــــل�تمويــــه،�حقيقــــة�ا:وقــــف�التكتيكــــي�بــــرده�إOــــى�الخطــــة�4ســــ�7اتيجية�لنعــــرف�عFــــى�أي�وجــــه�
ثم�نراقب�4س�7اتيجبة�وننتبه�اOى�ما�قد�يصي�Tا�من�تغ78ات�{�بد�لها�من�أن�تكـون�اكÑـ�7م)ءمـة،�. يخدمها�

اذ�£ـي�ا:صـدر�4ول�لكـل�حركـة�.. مـر�رددنـاه��اOـى�النظريـةفاذا�غـم�علينـا�4 . عند�اصحا�Tا،�لتحقيق�الهدف
 .وا:قياس�4خ�78لكل�موقف

ان�مســــتويات�الصــــهيونية،�مثــــل�مســــتويات�أيــــة�حركــــة�سياســــية�أخــــرى�،�ت�ــــ7اكم�وت�ــــ7اكم�: الســــبب�الثــــاني�
�$jى�الواقع�العيOى�التكتيك�حيـث�تـد. متجهة�من�الفكر�ا:جرد�اOى�4س�7اتيجية�اOور�ا:عـارك�من�النظرية�ا

�-ولكــــن�خــــط�4نتصــــار،�أو�الهزيمــــة�يتجــــه. الفعليــــة�متنوعــــة�ا:ضــــمون�متنوعــــة�القــــوى�متنوعــــة�4ســــلحة
يـــتم�النصـــر�أو�الهزيمـــة�عFـــى�ا:ســـتوى�التكتيكـــي،�وب�7اكمـــه�. مـــن�الواقـــع�العيjـــ$�اOـــى�الفكـــر�ا:جـــرد�-بـــالعكس

تــتم�T��4زيمــة�النظريــة�ذاTUــا،�أي�حــ8ن�TUــزم�4ســ�7اتيجية�أو�تنتصــر،�ولكــن�النصــر�ال�Tــائي،�أو�الهزيمــة،�{�
{�تجــــد�أحــــدا�يقتنــــع��Tــــا�وينطلــــق�م�Tــــا�اOـــــى�اســــ�7اتيجية�جديــــدة،�أو�بانتصــــار�النظريــــة�ذاTUــــا�حــــ8ن�يـــــتمكن�

وبنـاء�عFـى�هـذا�يكـون�مـن�4خطـاء�. الطرف�ا:نتصر�تكتيكيا�واس�7اتيجيا�من�صياغة�الواقع�طبقا�لنظريته
تيكــــي�نصــــرأ�اســــ�7اتيجيا�أو�يحســــب�النصــــر�4ســــ�7اتيÝي�حســــما�القاتلــــة�{ي�طــــرف�أن�يحســــب�النصــــر�التك

Tzائيـــا�للصـــراع�وبـــالعكس�ان�يعتnـــ�7الهزيمـــة�التكتيكيـــة�هزيمـــة�اســـ�7اتيجية�أو�يعتnـــ�7الهزيمـــة�4ســـ�7اتيجية�
 .حسما�Tzائيا�للصراع�
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ائــد�أدرك�جمــال�عبــد�الناصــر�مســتوى��الهزيمــة�بــالرغم�مــن�جســامTpا،�وقــدم�مثــا{�رائعــا�للق�1967-ــي�عــام�
مـا�أخـذ�"شهرين�فقـط�مـن�الهزيمـة�الجسـيمة�رفـع�شـعار. الذي�يعرف�طبيعة�ا:عارك�ال%$�يخوضها،�فبعد

و-ــــي�العــــام�ذاتــــه�ســــئل�وزيــــر�" . {�مفاوضــــة�،�{�صــــلح�،�{�اع�ــــ7اف�" وشــــعار�" بــــالقوة�{�يســــ�7د��4بــــالقوة�
كنا�: ي�تدم�78اسرائيل�فقال�خارجية�الصهاينة،�ابا�ايبان�،�عما�كانت�الصهيونية�ستفعل�لو�نجح�العرب�-

وكــان�ك)همــا�يعnــ7ان�عــن�الســمة�التكتيكيــة�للنصــر�الصــهيوني�و�. ســنبدأ�مــن�جديــد�{قامــة�دولــة�اســرائيل�
 . 1967الهزيمة�العربية�عام�

  
  :الصهيونية	نظرية	

 
ل)مـــة�و{�بـــد�أن�ننتبـــه�اOـــى�هـــذا�ا:فهـــوم�الصـــهيوني�. ان�ال~Tـــود�أمـــة: تقـــول�. الصـــهيونية�نظريـــة�-ـــي�القوميـــة

�
ً
{ن�معرفتــه�معرفــة�واضــحة�£ــي�الضــابط�ال�Tــائي�للمواقــف�الصــحيحة�مــن�الصــراع�العربــي�: والقويــة،�أو{

وثانيـــا�Éن�مشـــكلة�4مــــة�والقوميـــة�مشـــكلة�قائمــــة�-ـــي�الـــوطن�العربــــي�عFـــى�ا:ســـتوي8ن�الفكــــري�. الصـــهيوني�
تقبلها�ذات�4لفــــاظ�ال%ــــ$�نســــتعمل�-ــــي�حــــديثنا�عــــن�4مــــة�العربيــــة�ومســــ�-عFــــى�وجــــه��-أي�اننــــا�. والحركــــي�

وقـــد�يـــؤدي�هـــذا�اOـــى�أن�تخـــتلط�-ـــي�اذهاننـــا�ا:فـــاهيم�. يســـتعملها�الصـــهاينة�عـــن�4مـــة�ال~Tوديـــة�ومســـتقبلها
  .فنتصور�أن�لنا�ولهم�نظرية�واحدة�-ي�4مة�والقومية�

ديــــن،�و:ــــا�كــــان�4يمــــان�بالــــدين،�أي�. وال~Tــــود�هــــم�مــــن�يؤمنــــون�بــــذلك�الــــدين�. ال~Tــــود�يــــة�ديــــن��كمــــا�نعلــــم�
{يتوقــف�عFــى�الجــنس�أو�اللــون�أو�اللغــة�أو�4نتمــاء�4جتمــا�ي�،�فهــو�انتمــاء�مفتــوح�لكــل�مــن�يــؤمن،�فاننــا�

والـــوا�قــع�انــه�{�توجــد�-ــي�ال�ــ7اث�. نســتطيع�ان�نتبــ8ن�بســهولة�أن�ال~Tــود،�:جــرد�اTzــم��Tــود،�{�يكونــون�أمــة
نظريـــة�تقــول�أن�ال~Tـــود�أمــة��4النظريـــة��العــالم$�كلـــه،�عFــى�كÑـــ7ة�مــا�فيـــه�مــن�نظريـــات�-ــي�4مـــة�والقوميــة،

فا{مــــة�-ــــي�الصــــهيونية�{�تحتــــاج�-ــــي�تكوي�Tــــا�التــــاريÒي�اOــــى�وحــــدة�الــــدم�أو�الجــــنس�أو�اللغــــة�أو�. الصــــهيونية�
بل�يكفي�لتكوين�4مة�4نتماء�الديj$�وما�يولده�من�قرابة�روحية�تم8¦�ب8ن�.. 4رض�أو�الحياة��4قتصادية

 .½مم�ال~Tود�وب8ن�غ78هم�من�
حيـث�4مـة�. وتختلف�هذه�النظرية�اخت)فا�أساسيا�عن�مفهوم�4مة�والقوميـة�-ـي�الفكـر�العربـي�الحـديث�

مجتمع�ذو�حضارة�متم8¦ة�من�شعب�مع8ن�مستقر�عFى�أرض�معينة�خاصة�ومش�7كة�تكون�نتيجة�تطور�" 
�-لغــة�أو�الثقافــة�أو�الــدينويــدخل�-ــي�هــذا�التعريــف�كــل�مــا�تعلمنــاه�مــن�مم8ــ¦ات�4مــة�كال". تــاريÒي�مشــ�7ك�

. فتلك�عناصر�التكوين�الحضاري�و£ي�تختلف�مـن�أمـة�اOـى�أمـة�تبعـا�لظـروف�التطـور�التـاريÒي�الـذي�كّوTzـا
وأمـــا�الحالـــة�. أمـــا�عـــن�ا:صـــالح�4قتصـــادية�ا:شـــ�7كة�ف|ـــ$�متـــوافرة�-ـــي�كـــل�مجتمـــع�ح%ـــ�iلـــو�لـــم�يكـــن�أمـــة

nـــ7ات�-ـــي�4فـــراد�عـــن�وعـــ~Tم�4نتمـــاء�اOـــى�أمـــة�قائمـــة،�فتلـــك�مع. الـــخ�... النفســـية�ا:شـــ�7كة�والـــو{ء�ا:شـــ�7ك
ولكن�الوجود�القومي،�4مة،�{�يتوقف�عل~Tا�عFى�أي�حال�فان�الفارق�4سا�ـ�$�بـ8ن�النظريـة�الصـهيونية�

  . والنظرية�العربية�-ي�4مة�هو�4ختصاص�با{رض�والتفاعل�معها�حضاريا
  

  :الصهيونية	اس;#اتيجية

 
  .الهدف��-الخطة�-4داة�: ثة�ل)س�7اتيجية�عناصر�ث)
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أما�4داة�الصهيونية،�ف|$�ا:نظمة�الصهيونية،�وليس�مؤسسTpا�السياسية�ا:سماة�اسـرائيل�كمـا�قـد�) 1(
و£ي�. الصهيونية�منظمة�£ي�ال%$�جمعت�الصهاينة�وحشدت�جهودهم��من�أجل�هدفها. يتبادر�اOى�الذهن�

ن�-ــي�شــكل�الهجــرة�وشــراء�4راÕــ�$،�و£ــي�ال%ــ$�عبــأت�{رض�فلســط1948�8ال%ــ$�بــدأت�بــالغزو�الســلم$�قبــل�
و£ـــي�ال%ـــ$�غـــزت�ثـــم�اقامـــت�دولـــة�اســـرائيل�عFـــى�قطعـــة�. ودربـــت�وســـلحت�قواهـــا�اســـتعدادا�للغـــزو�ا:ســـلح�

و£ي�ال%$�تقف�وراء�اسرائيل�وتستخدمها�كقاعدة�انطـ)ق�اOـى�دولـة�اسـرائيل�. محدودة�من�4رض�العربية
ومـــــن�هنــــا�نـــــدرك�،�أو�ينبéــــي�أن�نـــــدرك،�ان�القــــول�الفصـــــل�-ــــي�مصـــــ�78. الكnــــ7ى�ال%ـــــ$�تمثــــل�هـــــدفها�ال�Tــــائي�

الصــراع�العربــي�الصــهيوني�لــيس�مــا�تقولــه�أو�تفعلــه�أو�تقبلــه�اســرائيل�القائمــة،�بــل�مــا�تقولــه�أو�تفعلــه�أو�
والواقـع�ان�اســرائيل�ليسـت��4ا:شــروع�ا:صـغر�للهــدف�. تقبلـه�الصـهيونية�ا:نظمــة�عFـى�ا:ســتوى�العـالم$

و£ي�{�تمثل،�مـن�بـ8ن�ادوات�الغـزو�الصـهيوني،�اخطرهـا�وا�قواهـا�تـأث78ا،�فيجاورهـا،�ووراءهـا،�. الصهيوني�
واقـــوى�م�Tـــا�أثـــرا�تلـــك�القـــوى�العا:يـــة�ال%ـــ$�عبأTUـــا�الصـــهيونية�ا:نظمـــة�مـــن�دول�وجماعـــات�وأفـــراد�وأفكـــار�

.. ل�خســائر�ممكنــةوأمــوال�واعــ)م�لتــدعم�قــوة�اســرائيل،�ثــم�تمــد�لهــا�4رض�العربيــة�ح%ــ�iتتقــدم�عل~Tــا�بأقــ
وقــد�تجـــنح�حكومــة�-ـــي�اســرائيل�اOـــى�الســ)م،�وقـــد�تقبــل�التخFـــي�عــن�التوســـع،�ولكــن�هـــذا�لــن�يكـــون،�عنـــد�
ا:نظمــة�الصـــهيونية،��4استســ)ما�أو�خيانـــة�مــن�حكـــام�الدولـــة�القاعــدة�،�ولـــن�تلبــث�الصـــهيونية�أن�تغ8ـــ�7

 .لك7nى�من�تشكيل�الحكم�-ي�دولTpا�الصغرى�لتستأنف�مسTU78ا�اOى�دولTpا�ا
ذلـك�{Tzـا،�بحكـم�الفـارق�بـ8ن�منشـأ�. أما�الخطة�4س�7اتيجية�الصهيونية�فتتم8¦�أساسـا�بأTzـا�عدوانيـة) 2(

وقـد�تتقهقـر�ولكـن�هـذا�. قـد�تقـف�اسـرائيل�موقفـا�دفاعيـا. القوة�وهدفها،�{�بد�لهـا�مـن�أن�تكـون�هجوميـة
وهو�ما�يعj$�. ية�هجومية�عدوانية�اص)لن�يكون��4موقفا�تكتيكيا�-ي�معركة�تكتيكية�-ي�نطاق�اس�7اتيج

تماما�انه�بعد�أي�توقف�أو�تقهقر�{�يملك�الصهاينة،�وأداTUم�اسرائيل�،��4أن�يعودوا�اOـى�الهجـوم�اOـى�أن�
. ف|ـــ$�اذن�اســـ�7اتيجية�هجوميـــة�عدوانيـــة�. يتحقـــق�هـــدفهم�4ســـ�7اتيÝي�أو�اOـــى�ان�TUـــزم�الصـــهيونية�Tzائيـــا�

 .عدوانية�منسوبة�الينا�نحن�العرب��.هجومية�منسوبة�اOى�الصهاينة
أمــا�الهــدف،�فقــد�حددتــه�النظريــة�عFــى�وجــه�{�يســتطيع�أي��صــهيوني�أن�يحيــد�عنــه�أو�يتوقــف�دونــه�) 3(

ما�دام�ال~Tود�أمـة�فـان�مـن�حقهـم�ان�يفعلـوا�مـا�تفعـل�: وتمكن�صياغته�عFى�الوجه�4تي�. ويبقى�صهيونيا
ومـن�حـق�4مـم�أن�تقـرر�مصـ78ها�بنفسـها�مسـتقلة�عـن�أيـة�أمـم�. كل�4مم،�وأن�يعاملوا�كما�تعامـل�4مـم�

والدولـــة�{�تقـــوم��4مـــن�شـــعب�معـــ8ن�عFـــى�. وهـــو�مـــا�يعjـــ$�أن�تكـــون�لهـــا�دولTpـــا�القوميـــة. أو�شـــعوب�أخـــرى�
علـــ~Tم�أن�يجتمعـــوا�عFـــى�. أمـــا�الشـــعب�ا:عـــ8ن�فهـــو�كـــل�ال~Tـــود�أيـــان�كـــانوا�مـــن�اطـــراف�4رض�. أرض�معينـــة

رض�ا:عينة،�فهم�يقرأون�-ي�كتاب�يسمونه�التـوراة،�وهـو�كتـاب�ظهـر�{ول�مـرة�-ـي�أما�عن�4 . أرض�دولTpم�
) . 22ا�صـــحاح��-ســـفر�ا:لـــوك�الثـــاني(وفـــاة�مو�ــ��iبـــن�عمـــران�بســـبعة�قـــرون�كاملــة�" عهــد�ا:لـــك�يوشـــا�بعـــد

 15سـفر�التكـوين�اصـحاح�" (لنسلك�أعطى�هـذه�4رض�مـن�Tzـر�مصـر�اOـى�ال�Tـر�الكب8ـTz�7ـر�الفـرات�" يقرأون�
اOى�مدن�عظيمة�لـم�: " {سرائيل�بان�سيقوده�" �Tوه�" يقرأون�وعد،�. {.. �4اTzا�ارضهم�تاريخيا؟�0)18آية�

ســـفر�" (تب�Tـــا،�وبيـــوت�مملـــوءة�كـــل�خ8ـــ�7لـــم�تمßهـــا،�وآبـــار�محفـــورة�لـــم�تحفرهـــا،�وكـــروم�زيتـــون�لـــم�تغرســـها�
انـي�ادفـع�اOـى�ايـديكم�سـكان�4رض�" : يقرأون�.. وماذا�عن�سكاTzا�واصحا�Tا؟). 11آية��-6اصحاح��-التثنية

 ) . 22آية��23اصحاح��-سفر�الخروج" ( فتطردهم�من�امامك�
وهكــذا�نعــرف�مــا�يعرفــه�الصــهيونيون،�وهــو�أن�هــدفهم�4ســ�7اتيÝي�4ســتي)ء�عFــى�أرض�عربيــة�تمتــد�مــن�

 .قومية�Tzر�النيل�اOى�Tzر�الفرات،�واخ)ؤها�من�سكاTzا�ليقيم�ف~Tا��Tود�العالم�كله�دولTpم�ال
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  :الصهيونية	تكتيكا

 
ذلـك�{نـه�عFـى�. {�يمكن�حصـر�ا:واقـف�و4سـاليب�وا:راحـل�التكتيكيـة�ال%ـ$�ت�ـ7جم�الخطـط�4سـ�7اتيجية

ا:ســــــتوى�التكتيكــــــي�تــــــدور�ا:عــــــارك�الفعليــــــة�ويلــــــتحم�ا:تصــــــارعون�وتتعــــــدد�4طــــــراف�ا:شــــــ�7كة�بحيــــــث�{�
تـــأثر�بـــا:وقف�ا:ضـــاد،�و{�أن�يســـتعمل�ســـ)حا�يســـتطيع�أي�طـــرف�أن�ينفـــرد�باتخـــاذ�موقـــف�تكتيكـــي�غ8ـــ�7م

باختصـــار�يمثـــل�ا:ســـتوى�التكتيكـــي�ا:يـــدان�. بعيـــدا�عـــن�قيـــاس�مضـــائه�عFـــى�مضـــاء�4ســـلحة�ال%ـــ$�يواجههـــا
ا:رن�للمنـاورة�وفيـه�تتجFـى�كفـاءة�ا:قـاتل8ن�،�{�-ـي�القتـال�فقـط�،�ولكـن�-ـي�ا:قـدرة�عFـى�مواجهـة�ا:واقـف�

وتتوقــــف�ا:قــــدرة�اOــــى�حــــد�كب8ــــ�7عFــــى�4دراك�.. TUم�وحركــــات�القــــوى�ا:ضــــادةوا:)ءمــــة�بــــ8ن�حركــــا: الطارئــــة�
-ـي�الصـراع�. الثابت�للتناقض�ب8ن�الخطط�4س�7اتيجية�للمتصارع8ن�ح%�iيسـتطيع�كـل�مقاتـل�أو�مشـ�7ك�

أن�يطــــور�مــــن�اســــاليبه�التكتيكيــــة�بأق�ــــ��iقــــدر�مــــن�ا:رونــــة،�ولكــــن�بحيــــث�{�تنتقــــل�اســــاليبه�مــــن�مجــــال�
  .فيكون�قد�هزم�نفسه. ته�اOى�مجال�خدمة�اس�7اتيجية�العدو�خدمة�اس�7اتيجي

ومـع�ذلــك�فـ)�بــأس�مـن�أن�نقــول�ان�حكمـاء�صــهيون�قــد�اطلقـوا�حركــة�الصـهيونية�مــن�أيـة�قيــود�انســانية�
اضـربوهم�وهـم�يضـحكون،�اسـروقهم�: " أو�خلقية�من�اول�القتل�اOى�الكذب�وقالوا�يوصون�أبناء�صهيون�

 " . وأنتم�راكبون�،�ادخلوا�بيوTUم�واهدموها�،�تسللوا�إOى�قلو�Tم�ومزقوها�وهم�{هون�،�قيدوا�أرجلهم�
 

  :الهزيمة		و�ستس م	

 
اما�. هزيمة�العرب�أو�استس)مهم: طبقا�للمقاييس�ال%$�ذكرناها�تحقق�الصهيونية�هدفها�باحدى�طريق8ن�

ئيل�عل~Tــا،�وامــا�تخFــي�العــرب�با{ســتي)ء�عFــى�4رض�العربيــة�عنــوة�وإخ)�Tــا�مــن�البشــر�واقامــة�دولــة�اســرا
و{�نقصــد�مــن�قولنــا�خاليـة��4يوجــد�ف~Tــا�عربــي�عFــى�. عـن�½رض�وتركهــا�لهــم�خاليــة�ليقيمــوا�عل~Tـا�دولــTpم�

ذلــك�Éنــه�{�يخفــى�أن�دولــة�. 4طــ)ق�ولكــن�نقصــد�أ{�يقــيم�ف~Tــا�إ{�العربــي�الــذي�تقبــل�اســرائيل�إقامتــه�
ة�الثالثـة�يعفـون�ابناءهـا�مـن�عـبء�العمـل�ا:رهـق�أو�العمـل�اسـرائيل�سـتكون�-ـي�حاجـة�إOـى�بشـر�مـن�الدرجـ

  .القذر�وكمذيع8ن��عFى�موجات�البث�باللغة�العربية��وجواسيس�أيضا�
ا:هم�انه�نتيجة�الخلط�ا:ضطرب�-ي�ا:فاهيم�وا:واقف�-ي�ا:رحلة�الحالية�أصبح�من�ال)زم�التفرقة�ب8ن��

  .الهزيمة�و4ستس)م�
أمـا�4ستسـ)م�فهـو�قبـول�التخFـي�عـن�هـدف�. نوة�عن�هدف�تكتيكـي�أو�اسـ�7اتيÝيان�الهزيمة�£ي�التخFي�ع

اذ�قـــد�يـــتم�. وقـــد�يبـــدو�الفـــارق�بي�Tمـــا�دقيقـــا�عFـــى�ا:ســـتوى�التكتيكـــي�. تكتيكـــي�أو�اســـ�7اتيÝي�بـــدون�صـــراع�
. 4نسـحاب�بـدون�قتـال�مـن�موقـع�تكتيكـي�نتيجـة�لتقـدير�القيـادة�:ـوازين�القـوى�،�وتجنـب�خسـائر�محققـة

لــيس�استســ)ما�ولكنــه�منــاورة،�واحــدة�مــن�فنــون�الصــراع�ال%ــ$�يجيــدها�الراســخون�-ــي�علــم�الصــراع��هــذا
وقــــد�تكــــون�منــــاورة�4نســــحاب،�والتخFــــي�عــــن�4رض،�بــــل�حرقهــــا�وتــــدم78ها،�ابــــرع�تكتيــــك�يخــــدم�. وفنونــــه

jـ$�الصـراع�و-ي�صراعنا�مـع�الصـهاينة�أع. كما�فعل�الروس�مرت8ن�امام�نابليون�وهتلر. الهدف�4س�7اتيÝي�
،�وكانــــت�كلهـــــا�معـــــارك�1973وهزمنــــاهم�عـــــام���1967وعـــــام��1956،�وعـــــام�1 948العســــكري�،�هزمنـــــا�عــــام�

تخFـــى�كث8ـــ7ون�مــــن�الشـــعب�العربـــي�-ـــي�فلســـط8ن�عـــن�4رض�وغادروهــــا��1 967و�1 948-ـــي�عـــام�. تكتيكيـــة
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لـــــة�اOـــــى�وكـــــان�ذلـــــك�يبـــــدو�استســـــ)ما،�ولكـــــن�حـــــ8ن�تحـــــول�الشـــــعب�العربـــــي�الفلســـــطيj$�خـــــارج�4رض�ا:حت
منظمات�مقاتلة�وبدأ�القتال�اقتحاما�اصبح�مـن�ا:مكـن�القـول�بـان�الهجـرة�تمثـل�انسـحابا�تكتيكيـا�ولـيس�

ح%ــ�i{�تطوقــه��1956وحــ8ن�أمــر�الــرئيس�عبـد�الناصــر�بســحب�الجــيش�ا:صــري�مـن�ســيناء�عــام�. استسـ)ما
... ا�ولــــيس�استســــ)ماالقـــوات�4نجل8¦يــــة�والفرنســــية�الهابطـــة�خلــــف�منطقــــة�القتـــال�كــــان�انســــحابا�تكتيكيـــ

 .وهكذا
ولكــــن�الفــــارق�بــــ8ن�الهزيمــــة�و4ستســــ)م�يبــــدو�واضــــحا�حــــ8ن�تقــــع�الهزيمــــة�عFــــى�ا:ســــتوى�التكتيكــــي�فيــــتم��

ال�7اجع�عFى�ا:ستوى�4س�7اتيÝي،�أو�ح8ن�تقع�الهزيمة�عFى�ا:ستوى�4س�7اتيÝي�فيتم�قبول�وتبj$�نظرية�
فلـــيس�مــــن�شـــأن�الهزيمــــة�-ـــي�ا:عــــارك�. ال)زمـــة�للهزيمــــة�وهـــو�هنــــا�استســـ)م�{نــــه�لـــيس�النتيجــــة. ا:عتـــدين�

التكتيكيــة،�اعjــ$�الجزئيــة�أو�ا:رحليــة،�ان�تحســم�ا:عركــة�عFــى�مســتواها�4ســ�7اتيÝي،�وبالتــاOي�يكــون�ال�ــ7ا�
كمــــا�ان�الهزيمــــة�ح%ــــ�iعFــــى�ا:ســــتوى�. جــــع�4ســــ�7اتيÝي�غ8ــــ�7مnــــ7ر،�أي�تراجعــــا�بــــدون�صــــراع�أي�استســــ)ما

. ان�الصـــراع�قـــد�حســـم�وانمـــا�يحســـم�فقـــط�حـــ8ن�يتبjـــ�iا:�Tزمـــون�نظريـــة�ا:نتصـــرين�4ســـ�7اتيÝي�{�تعjـــ$�
$Áــى�كــل�هــذا�معــارك�العــرب�ضــد�الغــزو�الصــليFــ�7مــن�موقعــة�تكتيكيــة�. واروع�مثــال�عÑــزم�العــرب�-ــي�أكTzا

وح%ــ�iحــ8ن�اTzزمــوا�اســ�7اتيجيا�حــ8ن�. ولكــ�Tم�لــم�يســلموا�أبــدا�بحــق�الصــليبي8ن�-ــي�احــت)ل�4رض�العربيــة
ا:مالك�الصليبية�عFـى�4رض�العربيـة،�لـم�يقبلـوا�ابـدا،�ولـم�يتبنـوا�النظريـة�الصـليبية،�فلـم�يلبثـوا،��قامت

. ومثالــه�4خــر�حركــات�التحريــر�الــوطj$�-ــي�العــالم�كلــه�. ولــو�بعــد�حــ8ن�،�أن�حــرروا�4رض�وهزمــوا�اعــداءهم
ريـــة�تحضـــ�78العـــالم�اوربيـــا،�بـــذرة�نموهـــا�ال%ـــ$�لـــم�يصـــ�Tا�العفـــن�أبـــدا،�هـــو�رفـــض�النظريـــة�4ســـتعمارية،�نظ

ومـــن�هــذه�البـــذرة،�وبعــد�قـــرون�مــن�العجـــز�... نظريــة�تفــوق�الرجـــل�4بــيض�ورســـالته�الحضــارية�اOـــى�البشــر
  .ا:ادي�عن�ا:قاومة،�واتت�الظروف�فنبتت�البذرة�ثورات�لم�تلبث�أن�انتصرت�

 .أليس�هذا�واضحا؟
 .فما�الذي�يحدث�4ن�-ي�العالم�العربي��
 

  :يك	�ستس م	الوش

 
وخرجـــت�مـــن�ا:عركـــة��1956وهزمتنـــا�عـــام�. واحتلـــت�جـــزءا�مـــن�فلســـط8ن��1948هزمتنـــا�الصـــهيونية�عـــام�

واســــتولت�عFــــى�ســــيناء�والضــــفة��1967وهزمتنــــا�عــــام�. مســــتولية�عFــــى�مياهنــــا�4قليميــــة�-ــــي�خلــــيج�العقبــــة
عــدة�{ســتئناف�و-ــي�مقابــل�هــذا�كنــا�نــدرك�ان�تلــك�هــزائم�تكتيكيــة�ونعــد�ال. الغربيــة�وا:رتفعــات�الســورية

وتقدم�العرب�اOى�القائـد�الـذي�اTzـزم�. تحول�شباب�ال)جئ8ن�اOى�مقاتل8ن�واقتحموا�حدود�وط�Tم�. ا:عارك�
ومـن�مرحلـة�". {�مفاوضـة�و{�صـلح�و{�اع�ـ7اف�" يعوضونه�ماليا�عن�دخـل�القنـاة�،�ويتعاهـدون�معـه�عFـى�

عربيـة�كـل�قواهـا�ا:اديـة�والبشـرية�{عـادة�وعبـأت�اكÑـ�7مـن�دولـة�. 4ع�7اف�بالخطـأ�بـدأت�خطـى�التصـحيح�
انشــاء�الجيــوش�ال%ــ$�ســحقTpا�الهزيمــة،�واســتؤنف�القتــال�تحــت�اســم�حــرب�4ســتÛ¦اف�بعــد�اقــل�مــن�ســتة�

ونســـجت�القيـــادة�العربيـــة�خيـــوط�ع)قاTUـــا�الدوليـــة�عFـــى�أســـاس�ان�مـــا�اخـــذ�بـــالقوة�{�. اشـــهر�مـــن�الهزيمـــة
م�الشــــعب�وجــــاءت�لحظــــة�4خنبــــار�التــــاريÒي�حــــ8ن�واجــــه�وحــــ8ن�جــــد�القــــادة�لــــم�يخــــذله. يســــ�7د��4بــــالقوة

ولك�Tــا�امــدتنا�... جنودنــا�جنــود�الصــهاينة�-ــي�فرصــة�متكافئــة�،�واTzــزم�الصــهاينة�-ــي�معركــة�تكتيكيــة�أيضــا
  .الثقة�-ي�اننا�نستطيع�أن�ننتصر: بأقوى�اسلحة�النصر�ال�Tائي�
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ان�يــدرك�العــرب�ان�نصــر�اكتــوبر�: او{�كــان�ذلــك�يعjــ$�.. بكــل�منطــق�قــومي�أو�وطjــ$�أو�علمــ$�أو�ح%ــ�iنفÐــ�$
كـــــــان�نصـــــــرا�-ـــــــي�موقعـــــــة�تكتيكيـــــــة،�لـــــــم�يحســـــــم�الصـــــــراع�بـــــــ8ن�العـــــــرب�والصـــــــهيونية�عFـــــــى�ا:ســـــــتوى��1973

�4ي�7كــوا�للعــدو�فرصــة�التقــاط�انفاســه�واســ�7داد�: ثانيــا. 4ســ�7اتيÝي،�ولكنــه�مهــد�لحســمه�لصــالح�العــرب
حــتفظ�القــادة�بالثقــة�بالنصــر�ال%ــ$�قــدمها�الــ~Tم�الجنــود�ان�ي: ثالثــا. قــواه�والتحــول�مــن�الــدفاع�اOــى�الهجــوم�

ان�يكمــل�العـــرب�مــا�ينقصــهم�مــن�عناصــر�القــوة�فيضــيفوا�اOـــى�: رابعــا... بعــد�ان�اشــ�7وها�بــدما�Tم�الغاليــة
أن�يكتشـف�العـرب�: خامسا.. خططهم�التكتيكية�الجزئية�ا:رحلية�خطة�اس�7اتيجية،�شاملة�بعيدة�4مد

ان�يكتشــفوا�مــن�خــ)ل�مــا�حقــق�. أصــوله�ا:بدئيــة�1973ي�تحقــق�-ــي�اكتــوبر�مــن�خــ)ل�عناصــر�النصــر�الــذ
عنصــر�التنســـيق�العربــي�مـــن�نصــر�مـــدى�مــا�تتضـــمنه�الوحــدة�مـــن�انتصــار،�ومـــدى�مســؤولية�التجزئـــة�عـــن�

 ...مرحلة�الهزائم
،�بكل�منطق�كان�يجب�ان�نـواOي�انتصـاراتنا�العربيـة�التكتيكيـة،�لتحقيـق�النصـر�عFـى�ا:سـتوى�4سـ�7اتيÝي

لنصـــوغ�الحيـــاة�عFـــى�4رض�العربيـــة�طبقـــا�لنظريتنـــا�القوميـــة،�ونقنـــع�الصـــهاينة��Tـــا�ليبحـــث�كـــل�مـــ�Tم�عـــن�
 .ارضه�ال%$�جاء�م�Tا

 .ضد�كل�هذا�
ضــد�معطياتــه�العينيــة،�ا:اديــة�والبشــرية�والفكريــة،�حــدث�مــا�لــم�يحــدث�-ــي�تــاريخ�الشــعوب�كلهــا�بقــدر�مــا�

انتصــرنا�ف~Tــا�-ــي�معركــة�تكتيكيــة�استســلمنا�أو�نحــن�عFــى�-ــي�ذات�اللحظــة�ال%ــ$�. اعــرف�مــن�تــاريخ�الشــعوب
كانـــــت�أمامنـــــا�. وشــــك�4ستســـــ)م�،�{�أقـــــول�عFـــــى�ا:ســـــتوى�4ســـــ�7اتيÝي،�بــــل�أقـــــول�عFـــــى�ا:ســـــتوى�ا:بـــــدئي

كـان�-ـي�. كـان�ممكنـا�ان�نواصـل�ا:عـارك. خيارات�عدة�تقع�جميعها�عFـى�مسـتوى�ا:عركـة�ال%ـ$�انتصـرنا�ف~Tـا
كـــان�-ـــي�مقـــدورنا�ح%ـــ�iان�نتخFـــى�عـــن�ا:كاســـب�ال%ـــ$�حققناهـــا،�وهـــو�أق�ـــ��i،�. اامكاننـــا�أن�نتوقـــف�مرحليـــ

وكــان�يمكــن�أن�يكــون�لكــل�هــذا�مnــ7رات،�. وأقÐــ�i،�مــا�يمكــن�ان�يختــاره�ا:قــاتلون�عFــى�ا:ســتوى�التكتيكــي
مــن�الظــروف�الدوليــة،�او�مــن�الظــروف�العربيــة،�او�مــن�الظــروف�ا:حليــة،�ســواء�كانــت�ظروفــا�سياســية�او�

وكنا�سـنختلف�-ـي�هـذه�ا:nـ7رات�... او�ح%�iذاتية،�وسواء�كانت�ظروفا�صحيحة�او�غ�78صحيحةاقتصادية�
كيف�: ،�ولكن�خ)فاتنا�ما�كان�لها�ان�تتجاوز�مستواها�التكتيكي،�اي�ان�اق���iما�كنا�سنختلف�فيه�هو

 ... نواصل�الصراع�ح%Tz�iزم�الصهيونية�عFى�جميع�مستوياTUا
  ...ولكن�شيئا�من�هذا�لم�يحدث

الـــذي�حـــدث�اننـــا،�بطريقـــة�غريبـــة�عFـــى�التـــاريخ،�غريبـــة�عFـــى�الشـــعوب،�غريبـــة�عFـــى�تـــاريخ�الشـــعب�العربـــي�
مــن�نصــر�تكتيكــي�اOــى�استســ)م�مبــدئي،�مــوفرين�عFــى�عــدونا�عنــاء��-نحــن�الــذين�انتقلنــا�-بالــذات،�ا�نتقلنــا

 .الصراع�عFى�ا:ستوى�4س�7اتيÝي�
وان�مـن�حــق�هــذه�½مــة�. يقــرروا�مصـ78هم،�أي�اTzــم�أمــةذلـك�{ننــا�ســلمنا�ببسـاطة�بــأن�مــن�حـق�ال~Tــود�ان�

أن�تكون�لها�دولة�قومية�وان�تقوم�تلك�الدولـة�القوميـة،�الصـهيونية،�عFـى�جـزء�مـن�4رض�العربيـة،�وان�
لـــم�يحــدث�أبـــدا�ان�ارغمنـــا�. يكــون�هـــذا�الجــزء�هـــو�بالـــذات�مــا�اشـــارت�اليـــه�ا�لتــوراة�ال%ـــ$�يقرأهــا�الصـــهاينة

Éنــه�لــم�يحــدث�ابــدا�ان�هزمونــا�عFــى�ا:ســتوى�4ســ�7اتيÝي،�ولــم�يحــدث�. Tpم�هــذهالصــهاينة�عFــى�تبjــ$�نظــري
أبــدا�ان�حققــوا�مــن�4نتصــارات�مــا�يحســم�الصــراع�بالنســبة�الــ~Tم�عFــى�ا:ســتوى�التكتيكــي،�وقــد�كــان�اخــر�

 ...بل�نستسلم�أو�نوشك��أن�نستسلم.. اننا�لم�Tzزم: لهذا�قلنا�ونقول�.. لقاء�بيننا�هزيمة�لهم



 19

�مشــغول8ن�بوجــود�الشــعب�الفلســطيj$�ودولتــه،�الســنا�فــرح8ن�بــأن�اع�ــ7ف�عــدونا،�أو�بعــض�اعــدائناالســنا�
ولـــيس�ح%ـــ�iوطنـــا؟�ألســـنا��Home Landبــان�هنـــاك�شـــعبا�فلســـطينيا،�وان�مـــن�حقـــه�أن�يكـــون�لـــه�موطنـــا�

نتحــــاور�ونتشــــاور�ونجــــادل�ونختلــــف�حــــول�صــــيغة�وجــــود�الدولــــة�الفلســــطينية،�هــــل�تقــــوم�مســــتقلة�أم�-ــــي�
ألســنا�نــركض�-ــي�انحــاء�4رض�جميعــا،�فخــورين�بكرمنــا�. دراOي�أو�كونفــدراOي�مــع�4ردن�أو�ســوريةاتحــاد�فيــ

وســماحتنا�وســعة�أفقنــا�نعـــرض�الســ)م�مــع�الصـــهاينة�ونــدفع�ثمنــه�مقــدما�قبـــول�الوجــود�الصــهيوني�عFـــى�
سـ8ن�مـن�ألسـنا�نسـôى�اOـى�حـد�ا:ذلـة،�علنـا�وخفيـة،�دبلوماسـيا�وعFـى�مقـا£ي�اوربـا،�ملتم.. أرض�فلسط8ن؟

ألــيس�عFــى�. …الصــهاينة�ان�يقبلــوا�جوارنــا�مؤكــدين�صــدق�نوايانــا�-ــي�قبــول�جــوارهم�،�عFــى�4رض�العربيــة
موحـد�4سـلحة�و4مـدادات�والتخطـيط�" عربـي��-صـهيوني" 4رض�العربية�-ي�جنوب�لبنان،�جيش�مقاتـل�

 ...منطقة�الشرق�4وسط�أ�Tا�الشباب،�أ{�نسم$�4ن،�وطننا�العربي،�... وقد�يكون�موحد�القيادة�؟
 ..فما�الذي�بقي؟

غــــدا�تســــ�7د�دولــــة�الضــــفة�والقطــــاع�مــــا�بقــــي�مــــن�" .. اTzــــا�خاتمــــة�جولــــة�وســــتأتي�بعــــدها�جــــو{ت�: " يقولــــون 
{�. ؟.يــــأتي�جيــــل�يلéــــي�كــــل�مــــا�فعلنــــاه�والتــــاريخ�طويــــل.. غــــدا.. غــــدا�نقــــوى�فنســــتأنف�الصــــراع�؟.. اســــرائيل؟

نعــم،�غــدا�يــأتي�جيــل�عربــي�يلéــي�كــل�مــا�فعلــوه،�و:ــاذا�غــدا،�انــه�. يصــدق�مــن�هــذا�القــول��4القــول�4خ8ــ7
ولكـن�:ـاذا�يطـول�تـاريخ�ا:عانـاة�ونحـن�. قائم�قادر�لن�يولد�غدا،�بل�سيضرب�غدا�وان�غدا�لنـاظره�قريـب�

 .ألسنا�جي)�فاش)؟�أف)�يكفيه�فشله�فيخون�جي)�ناشئا�.. قادرون�عFى�اختصاره؟
جولــة،�ودولــة�الضــفة�والقطــاع�ال%ــ$�ســتحرر�بــاõي�فلســط8ن،�فــ)�اقــول��أمــا�عــن�الجولــة�ال%ــ$�ســتأتي�بعــدها

اننـــا�لـــم�نحـــرر�الضـــفة�او�القطـــاع�او�ح%ـــ�iجـــزءا�م�Tـــا�ونقـــيم�. خديعـــة. نصـــب. اقـــول�انـــه�احتيـــال�. انـــه�عنـــاء
ولـــو�تـــم�Èـــ�$ء�مـــن�هـــذا�ولـــو�-ـــي�القطـــاع�وحـــده،�ولـــو�-ـــي�مدينـــة�واحـــدة�مـــن�مـــدن�الضـــفة�لكـــان�. عليـــه�دولتنـــا

مشــــغولون�بدراســــة�صــــفة�دولــــة�فلســــط8ن�-ــــي�.. ا�مشــــغولون�بقبــــول�عــــرض�مشــــروط�نصــــرا�عظيمــــا،�ولكنــــ
... ولــــــن�ينت|ــــــ$�4مــــــر�عنــــــد�هــــــذا�الحــــــد". مــــــع�4ع�ــــــ7اف�ا:تبــــــادل�و4مــــــن�ا:تبــــــادل�. مقابــــــل�دولــــــة�صــــــهيونية

فقــــط�.. سيســـتأنف�الصــــهاينة�مســــTU78م�العدوانيــــة�اOـــى�ان�تتحقــــق�لهــــم�دولــــTpم�بحـــدودها�ال%ــــ$�{�ينكروTzــــا
ان�كـــان�أحـــد�يشـــك�-ـــي�هـــذا�فقـــد�جـــاء�كـــارتر�يعلنـــه،�فـــتح�. اســـلوب�4ستســـ)م�العربـــي�.. جديـــدبا{ســـلوب�ال

. لينتشــر�الصـــهاينة�-ـــي�داخــل�دولـــTpم�ا:قبلـــة.. الحــدود،�التبـــادل�الثقـــا-ي�والتجــاري�والســـياöي�والدبلوما�ـــ�$
 .حينئذ�سيعرفون�كيف�تكون�لهم�وبأي�اسلوب

{�يقــولن�. وبــا�äعلــيكم�. انــي�{�أشــك. ن�نستســلم�؟هــل�يشــك�أحــد�-ــي�اننــا�نوشــك�ا.. هــل�-ــي�هــذا�شــك؟�
فقـــد�خــــدعنا�. احـــد،�انـــك�تتحـــدث�عـــن�موقـــف�حــــاكم�عربـــي�واحـــد،�وتعمـــم�مـــا�تقــــول�{�يقـــولن�أحـــد�هـــذا

ان�الحــــاكم�العربــــي�الــــذي�يعلــــن�مــــا�ارفضــــه،�هــــو�فقــــط،�اشــــجع�الــــذين�يقولونــــه�. انفســــنا�اكÑــــ�7ممــــا�يجــــب
خــرين،�كث8ـ�7مــن�4خـرين،�بمــا�فـ~Tم�فئــات�تتحـدث�بمثــل�واكÑـ7هم�صـدقا�مــع�نفسـه،�وانــي�{علـم�مــن�أمـر�4 

�
ً
مــا�اتحــدث�بــه�وان�كــان�اكÑــ�7حــدة�وصــخبا،�مــا�يســمح�Oــي�بــالقول�أن�الفــارق�الوحيــد�ان�هنــاك�ا�ستســ)ما

7Ñوهناك�ا�ستس)ما�خفيا،�{�اك�
ً
 ...صريحا
 وبعد،

�املـك�دلـي�ßعFـى�خيانـة�{ . هل�£ـي�خيانـة؟�{�اعتقـد.. فلماذا�استسلم�العرب�أو�يوشكون�عFى�4ستس)م؟
ولكj$�اعتقـد�ان�الصـهيونية�وحلفاءهـا،�بعـد�أن�اTzزمـوا�. و{�اقبل�ان�اTUم�عربيا�بالخيانة�بغ�78دليل�. احد

اختصــروا�الطريــق�. ،�فتحــوا�مــن�جباهنــا�ثغــرات،�وغــزوا�عقولنــا1973عســكريا�-ــي�ج�Tــة�القتــال�-ــي�اكتــوبر�
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بـد{�مـن�4سـتي)ء�. ا�بدأوا�-ي�احت)ل�رؤوسنا�فكرة�فكـرةاOى�النصر�ال�Tائي،�فبد{�من�احت)ل�أرضنا�جزء
 ..عFى�الوطن�يحاولون�4ستي)ء�عFى�البشر�ليكون�الوطن�لهم�بعد�ذلك�بدون�حاجة�اOى�القهر

  ..جردونا�من�نظريتنا�العربية�ودسوا�-ي�رؤوسنا�نظريTpم�الصهيونية�
ال~Tوديـــة،�و:ـــا�انمحـــت�مـــن�ذاكرتنـــا�دولـــة��رفعـــوا�مـــن�فكرنـــا�القوميـــة�العربيـــة�ووضـــعوا�بـــد{�م�Tـــا�القوميـــة

اولئــك�هــم��4قليميــون�. وكــان�لهــم�منــذ�البدايــة�حلفــاء�جــاهزون�. الوحــدة�قامــت�بــد{�م�Tــا�دولــة�اســرائيل�
والتجزئـــة�{�تمـــس�بـــل�. الـــذين�ا�نكـــروا�أمـــTpم�،�فتنكـــروا�لقـــوميTpم،�فمنحـــوا�و{ءهـــم�للتجزئـــة�فيمـــا�بيـــ�Tم�

زءا�مغتصــــبا�مــــن�الــــوطن�العربــــي�مقابــــل�ان�تســــكت�عــــن�اغتصــــاب�تتــــدعم�اذا�مــــا�اعطيــــت�الصــــهيونية�جــــ
 ..4قليمي8ن�باõي�اجزائه

و:ـــــا�انكـــــر�4قليميـــــون�أمـــــTpم،�وفقـــــدوا�قـــــوميTpم،�تجـــــردوا�مـــــن�نظـــــريTpم،�فلـــــم�يســـــتطيعوا،�ومـــــا�اســـــتطاع�
مـا�كـان�. 4قليميون�قط،�ولن�يستطيعوا�قط�،�أن�تكـون�لهـم�اسـ�7اتيجية�موحـدة�-ـي�مواجهـة�الصـهيونية

لـم�. ما�كـان�ولـن�يكـون�ل)قليميـ8ن�خطـة�مواجهـة�واحـدة�. ن�يكون�لßقليمي8ن�أداة�نضال�عربية�واحدة�ول
 .وليس�هذا�قو{�جديدا... يلتق�4قليميون�ولن�يلتقوا�قط�عFى�تحرير�فلسط8ن

حـديثا�طـوي�ßعـن�" وحدة�القوى�العربية�التقدمية" ،�كتبت�ونشرت�تحت�عنوان�1968) ف7nاير(-ي�شباط�
تقبل،�قلـت�فيـه�مخاطبـا�ا:قاومـة�الفلسـطينية،�وكانـت�-ــي�ذلـك�الوقـت�تحمـل�مـا�تبقـى�مـن�أمـل�لهــذه�ا:سـ

و-ــــي�. احــــذروا،�غــــدا�أو�بعــــد�غــــد�ســــتخذلكم�4قليميـــة�مــــن�حــــولكم�و4قليميــــة�مــــن�داخلكــــم: 4مـــة،�قلــــت
ون�عــــن�،�-ــــي�عمــــان�،�-ــــي�نــــدوة�مشــــ�7كة�بقاعــــة�نقابــــة�ا:حــــام8ن،�اشــــ�7ك�ف~Tــــا�ممثلــــ�1970) ابريــــل(نيســــان�

فمــن�. اغلــب�فصــائل�ا:قاومــة،�قلــت�ان�اســرائيل�قامــت�ونمــت�وتوســعت�-ــي�ظــل�حمايــة�الــدول�4قليميــة
ان�الشـــــعب�العربـــــي�يوشـــــك�ان�يستســـــلم�بفعـــــل�و-ـــــي�رعايـــــة�القـــــوى�4قليميـــــة�دو{�: حقـــــي�أن�اقـــــول�4ن�

 ...واحزابا�وجماعات�وا�فرادا
 ..ما�العمل؟

فقـد�اع�7فـت�مـن�قبـل�انjـ$�غ8ـ�7قـادر�عFـى�الوفـاء�بمسـؤولياته،�{�تسـألوني�فقـد�{�اعرفـه،�ولوكنـت�اعرفـه�
. هـا�أنـذا�قـد�تحـدثت�الـيكم�. اOى�أن��دعيت�اOى�الحديث�اليكم��-مهزوما�وليس�مستسلما�-فآثرت�الصمت

" الصهيونية�-ـي�الفكـر�العربـي�:  "،�بل�أوOى�به�عنوان�يقول�" الصهيونية�والفكر�العربي�" {�يناسبه�عنوان�
 " ..العرب�الصهاينة�" …وهذا�ما�كنت�اريده�-أو" . يونية�-ي�العقل�العربي�الصه"،�أو�

 واخ78ا،
. فـــاني�اعتـــذر�عمـــا�اشـــرت�اليـــه�اكÑـــ�7مـــن�مـــرة�مـــن�اراء�ســـبق�أن�قلTpـــا�كـــأني�ابحـــث�لنفÐـــ�$�عـــن�بـــراءة�كاذبـــة

رؤيتنـا�احـاول�أن�أقـول�لنفÐـ�$�اذا�كانـت�. وعذري�-ي�هـذا�انjـ$�احـاول�أن�اسـ�7د�ثق%ـ$�ا:فقـودة�با:سـتقبل�
قد�صحت�من�قبل�فـان�4نسـحاب�صـمتا�أو�اع�ـ¦�4هـو�اTzـزام�{�ينبéـي�لقـومي�ان�يقـع�فيـه�بينمـا�يوشـك�
4قليميـــون�ان�يجـــروا�4مـــة�كلهـــا�اOـــى�مواقـــع�4ستســـ)م،�واننـــا�لعFـــى�قـــدر�مـــن�ا:قـــدرة�-ـــي�مواجهـــة�معـــارك�

.. ني�بمـا�كنـت�اذكـره�-ـي�مثـل�سـنهوهـو�قمـ8ن�بـان�يـذكر ... ثم�انj$�أخاطب�الجيل�العربي�الجديـد... العقول�
قـــو{�تعلمتـــه�مـــن�شـــاب��عريـــي�بـــدأ�نضـــاله�عFـــى�ضـــفاف�النيـــل�ضـــد�ام7nاطوريـــة�لـــم�يكـــن�يجـــرؤ�احـــد�عFـــى�

-ــي�تلــك�ا:درســة�تعلمنــا�ذلــك�الــدرس�الــذي�كــدنا�... تحــد�Tا،�وانشــأ�حزبــه�الــوطj$�الــذي�تحــول�اOــى�مدرســة
 : ننساه�وها�نحن�نلتقطه�مرة�أخرى�من�عيون�الشباب�العربي

 " {�يأس�مع�الحياة�و{�حياة�مع�اليأس�"
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وهكذا�تـرون�انjـ$�اتحـدث�الـيكم�ولكjـ$�اخاطـب�نفÐـ�$�وانـي�{وOـى�بحـديث�اليقظـة�مـنكم،�{نjـ$�-ـي�حاجـة�
�7Ñاليه�اك . 

 .1977ابريل		6محاضرة	القيت	)ي	جامعة	الكويت	يوم	


