
  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  احلياة اجلديدةاحلياة اجلديدة
  عدد خاص مبناسبة رحيل القائد احلكيم جورج حبشعدد خاص مبناسبة رحيل القائد احلكيم جورج حبش

  
  

  20082008نيسان نيسان منتصف منتصف 

  

  

  

  

  



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 2 

  



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 3 

  

ووفباًء ووفباًء وفاًء للقائد الراحل الحكيم جورج حبش  ... وفاًء للقائد الراحل الحكيم جورج حبش  ... 

لحركتنببببا ا.. ... حركببببي  القببببومييل الاببببر   ولوليببببد ا لحركتنببببا ا.. ... حركببببي  القببببومييل الاببببر   ولوليببببد ا 

  حزبنا / جشهتنا الشاشيي.حزبنا / جشهتنا الشاشيي.

وفببببباًء لل شبببببا ا وا. بببببدام الو نيبببببي والقوميبببببي وفببببباًء لل شبببببا ا وا. بببببدام الو نيبببببي والقوميبببببي 

  م يي الت  ممل بها اائدنا الراحل. م يي الت  ممل بها اائدنا الراحل. وا.وا.

التب  ميبزا الحكبيم التب  ميبزا الحكبيم وفاًء لألخبق  الوورةبي النشيلبي وفاًء لألخبق  الوورةبي النشيلبي 

 بببواس مسبببيرضا النفببباليي فببب  حركبببي القبببومييل الابببر   بببواس مسبببيرضا النفببباليي فببب  حركبببي القبببومييل الابببر  

  والجشهي الشاشيي. والجشهي الشاشيي. 

ضقد. البدائر  الوقافيبي ال ركزةبي  بلا الابد  ال با  ضقد. البدائر  الوقافيبي ال ركزةبي  بلا الابد  ال با  

مبببل حالحيبببا  الجدةبببد ح التزامببباً مبببل كبببل رفاانبببا بالوفببباء مبببل حالحيبببا  الجدةبببد ح التزامببباً مبببل كبببل رفاانبببا بالوفببباء 

ولكبل هبهداء حزبنبا ولكبل هبهداء حزبنبا     لحكيم جورج حش لحكيم جورج حش والاهد للشهيد اوالاهد للشهيد ا

أن نناضل بشبرم وخخبق  فب  أن نناضل بشبرم وخخبق  فب      وهاشنا وأمتنا الاربييوهاشنا وأمتنا الاربيي

مببل أجببل مببل أجببل   والببدة قرا  والببدة قرا  مسببير  حركببي التحببرر القببوم  مسببير  حركببي التحببرر القببوم  

  مببل الملببم ومببل الملببم و  خبباس  خبباس  موحببد موحببد اهببتراك  اهببتراك  عرببب  عرببب  خاامببي مجت بب  خاامببي مجت بب  

  ..االستغقساالستغقس
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 سرية ذاتية
 

لعائلة مسيحية  2/8/1926ولد في مدينة اللد الفلسطينية يوم  -

 ميسورة. أرثوذكسية

انهي دراسته للمرحلتين االبتدائية والثانوية في يافاا والقاد    -

بكلياة الطاف فاي الجامعاة اكمريكياة فاي  1944ثم التحق سنة 

دراسته كان  أثناء  وفي 1951بيروت  تخرج فيها طبيباً سنة 

ماان البااارفين فااي المجاااي السياسااي الاا ين  ملااوا ماان  اا ي 

فااي الجامعااة  وماان  اا ي ل ي ااة  جمعيااة لالعااروة الااوثق ل

 مقاومة الصلح مع إسرائيلل.

من ناشطي لجمعية العروة الوثق ل في الجامعة اكمريكية في  -

بيروت التي كان الدكتور قساطنطين فرياق محركهاا اكساساي  

ثام شاااري فااي ت"سااية لمنبمااة الشاابال العرباايل التااي نشاا"ت 

نبمة ثم أصدرت نشرة لالث"رل   و قدت   ه الم 1951سنة 

 ابرئاسة جورج حبش وانبثق  نه 1954اوي مؤتمر لها سنة 

لحركة القاوميين العارلل  وكاان ابارف أ اااء الحركاة ودياع 

حااداد و اااني الهناادد واحمااد اليماااني واحمااد الخطيااف وصااالح 

 شبل وحمد الفرحان وحامد الجبورد.

 .1956 آلترشح ل نتخابات النيابية في اكردن في  -

فاضاطر  1957العارل فاي اكردن سانة منعت حركة القوميين  -

 إلاا ذ ااف  1958التخفااي والعاايش فااي الساار  وفااي ساانة  إلاا 

 دمشق.

طواي فترة ها بقي فيو  1961تزوج في دمشق في أوائل سنة  -

الوحدة  وكانت حركة القوميين العرل في   ه اكثناء قد أيادت 

بقوة الرئية جماي  بد الناصر  وتول  احاد مؤسسايها ا ااني 

 . في  هد الوحدة حدى الوفاراتالهندد( إ

  قام ماع مجمو اة مان رفاقاه 1967 ل  اثر  زيمة حزيران  -

لالجبهاة الشاعبية لتحريار  حركة القوميين العرل بت"سايةفي 
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 اااان ت"سيسااااها رساااامياً يااااوم  اإل اااا نالتااااي تاااام فلسااااطينل 

  ومناا  ذلاات التااارين لاام تنقطااع الجبهااة  اان 11/12/1967

ة  حااارل الحكااايم  لااا  منطلقاتهاااا القومياااة بررياااة ماركساااي

صاايرورتها وتطور ااا كتوجااه وماانهي  ماال رئيسااي للجبهاااة 

 الشعبية.

 –الفكار الماركساي  إلا أ لن انتماءه وانتماء الجبهاة الشاعبية  -

 . 1967اللينيني وذلت بعد  زيمة حزيران 

استمرت   قته بالرئية جماي  باد الناصار وثيقاة جاداً لكنهاا  -

افااق الاارئية  باااد  ناادما و 1970باادأت بااالفتور فااي تمااوف 

 ف.رالناصر  ل  مشروع روج

اندلعت مواجهات  رفت با  لأيلاوي اكساودل باين  1971 ام  -

ماان جهااة والنبااام اكردنااي ماان جهااة ثانيااة الثااورة والمقاومااة 

قوات الفدائيين مان  ماان واكحاراي فيماا  إ راجأسفرت  ن 

 بعد.

 بعد انتقاي قوات الثورة الفلسطينية 1971لبنان سنة  إل جاء  -

 الجنول ومخيمات بيروت.  إل 

توقااان  ااان إساااتراتيجية  طااان ال 14/3/1972أ لااان فاااي  -

 .الطائرات

أ لاان انسااحال الجبهااة الشااعبية ماان اللجنااة التنفي يااة لمنبمااة  -

احتجاجاااً  لاا  االتجاااه  1974التحرياار الفلسااطينية فااي أيلااوي 

السياسي الجديد للمنبمة والا د  ارب ببرناامي النقااط العشار 

 جلة الوطني الفلسطيني العاشر. ال د أقره الم

كااان لااه إسااهام بااارف فااي ت"سااية لحاازل العماال االشااتراكي  -

 . أ رىالعربيل في لبنان وبلدان  ربية 

حاولاات إساارائيل ا تقالااه وقتلااه أكثاار ماان ماارة وكااان أبرف ااا  -

الطاااائرات فاااور إق  هاااا مااان مطاااار  إحااادىمحاولاااة ا تطااااب 

ين الركال وجارت بغداد ال تقاد ا انه كان ب إل بيروت متجهة 

 .10/8/1973الحادثة في 
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مع القوات الفلساطينية وأقاام منا   1982غادر بيروت في آل  -

 ذلت الحين في دمشق.

الااوطني الفلسااطيني  اإلنقاااذكااان لااه شاا"ن فااي ت"سااية جبهااة  -

المؤلفة من المنبمات المعارضاة لقياادة م.ت.ب والتاي اتخا ت 

 دمشق مقراً لها. 

واكردن ال د وقع في شاباط   ارض اتفاق  مان بين م .ت.ب -

 . إلغائهود ا إل   1986

  لا نقال  17/1/1992أصيف بجلطة دماغية فاي تاونة فاي  -

أحاد مستشافيات باارية  وأثاار نقلاه أفماة سياساية  إلا أثر ا 

 دا لية في فرنسا استقاي في أ قابها ث ثة مس ولين. 

أيلااوي  ااام العامااة للجبهااة الشااعبية فااي  اكمانااةاسااتقاي ماان  -

 أثناء  قد المؤتمر العام الساد  للجبهة.  2000

 . 2002أسة لمركز الغد العربيل في دمشق سنة  -

 ق ً بين دمشق و مان. تن اي المرحلة اك يرة م -

إلصاابته  17/1/2008أد ل إل  إحدى مستشفيات  ماان فاي  -

 .26/1/2008بجلطة قلبية وتوف  يوم 
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  يم جورج حبشيم جورج حبشمأثورات ومقوالت القائد الراحل احلكمأثورات ومقوالت القائد الراحل احلكمن من 
  

 قوة اإلرادة: 

تسااتطيع طااائرات العاادو أن تقصاان ماادننا ومخيماتنااا وتقتاال ل -

اكطفاااي والشاايول والنساااء ولكاان ال تسااتطيع قتاال إرادة القتاااي 

 ل.نافي

 ل ال تستوحشوا طريق الحق لقلة السائرين فيه ل. -

 ل ال   ر لمن أدري الفكرة وتخل   نها ل. -

 

 حديث عن الذات:

للدراساة فاي بياروت كجال االرتقااء  وكل اي  لقد غادرت الاوطن -

أماال وإصاارار  لاا  العااودة إليااه حااام ً معااي آمااالي وأح مااي 

و زمااي ككماال مشااوارد بااين أحاااان وطنااي .. وفااي لحبااة 

تاريخيااة فارقااة ال يمكاان أن تمحاا  ماان ذاكرتااي.. افتقاادت  اا ا 

الوطن..!! افتقدت كياني.. وغار الجرح  ميقاً في كل جسادد.. 

ة اكصعف في حياتي التي حولتني من إنسان  اشق إنها اللحب

لوطٍن وحياة إل  سياسي يبحث  ن وطن.. وحيااة أفاال  ذلات 

 و السر ال د دفعناي إلا  أن أو ان كال سانوات  مارد كجال 

 استعادة   ا الوطن. وأستعيد معه كل أح مي وآمالي .

 

 حديثه إىل الشباب:

و   صاااة إن أ ااام ماااا يمكااان أن أنقلاااه لةجيااااي الصاااا دة  ااا -

تجربتي  وما احتوته من درو   سواء كانت درو  اإل فااق 

ينطلقاااوا مااان حياااث وصااالنا  ال  أنأو درو  النجااااح   لااايهم 

لتكاارار تجربتنااا وإنمااا باالسااتناد إلاا  دروسااها الثمينااة كونهااا 
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دروساااً دعفعاات أثمانهااا تاااحيات ودماااء غاليااة و زياازة  وان 

ها  و ا ا مشاروط يجتهدوا ويجا دوا لتخطاي إ فاقاتناا وأساباب

بااامت ي الااو ي والعلاام والمعرفااة كاا"دوات ماان دونهااا يسااتحيل 

التقدم  وان يملكوا الثقاة بالا ات  وبالمساتقبل وبا"ن الهازائم ال 

تعناااي المساااا  ب" اااادافنا  فهاااي صااااحيحة و لمياااة و ادلااااة 

 أبعد حد.  إل وإنسانية 

إن المهمات كبرى والتحديات جسيمة  و ل  شابابنا أن يشاح   -

يشاامر  اان سااا ده ويناادفع للعماال   ليااه أن يتخطاا   قلااه و

ي روح التمرد  أ طار التهميش واالست ل واالغترال  وان ينم 

االيجابي وتخطي نفساية الخااوع  وان يجا اد لتحريار المارأة 

ماان كاال مااا يعااوق تقاادمها ويحااد ماان مبادرتهااا وإباادا ها  وان 

ها يربط دائماً بين أصالته وضرورة امت ي الحداثة و دم وضع

فااااي مواجهااااة مميتااااة  وان يجيااااد اإلنتاااااج ليصاااابح جااااديراً 

باالسته ي  إنتاج الفكر والمعرفة والحاارة  واإلنتاج المادد 

بمختلاان ميادينااه  وآماال ضاامن  اا ا السااياق  أال يشااكل فشاال 

اكحزال وقساوة الهازائم قاوة تادمير لاروح االنتباام واالنتمااء 

ل من دون االنتبام لدى شبابنا  ف  مجاي للتقدم وماا فة الفع

الواسااع ضاامن أحاازال ومؤسسااات ونقابااات وجمعيااات ونااواد  

ل رتقاااء باالنتبااام االجتمااا ي إلاا  مسااتوى التوحيااد الشااامل 

للطاقات  وتقليص  ادر ا وتوجيههاا ضامن ررياة إساتراتيجية 

 شاملة. 

إنني  ل  ثقة ب"ن أجياي شبابنا الصا دة والمتتالياة لان تحتااج  -

جف أن تفعله  فلاية مان حاق أحاد  فارداً أو إل  من يلق نها ما ي

حزباً  أن يصادر حقها فاي تحدياد طموحاتهاا وأ ادافها مسابقاً  

  ه حقيقة  لكن تقن إل  جانبها حقيقة ال تقل أ مية  و ي أن 

حيااااة اكمااام والشاااعول وتاريخهاااا ومساااتقبلها ليسااات سلسااالة 

مفككااة ال يربطهااا رابااط  إنمااا  ااي  مليااة تراكميااة متواصاالة  

ال يااادري تاريخاااه ويعياااه لااان يساااتطيع إدراي حاضاااره   ومااان

 وبالتالي مستقبله. 
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 الصراع مع العدو الصهيوني:

إنناااا فاااي حالاااة صاااراع مفتاااوح  وناااااي مساااتمر  وصااايرورة  -

تاريخية في مواجهة المعتدد.. ولية مستغرباً أن يبهار  لا  

 امش  ا ه الصايرورة النااالية مان يعباث باالحق الفلساطيني 

كسااماء والمسااميات  وكاال محاولااة للعبااث بصاارب النباار  اان ا

بهاا ه الحقااوق الوطنيااة  اان و ااي أو باادون و ااي  ااي بمثابااة 

كاوابح سياسااية و ملياة لمساايرة الناااي الااوطني الفلسااطيني  

و ليه فإن كل المؤتمرات وال ءات والوثائق التي تناتقص مان 

الحااق الفلسااطيني لاان يكتااف لهااا النجاااح بفعاال تمساات الشااعف 

حقوقاااه وثوابتاااه.  ااال اساااتطا ت أوسااالو  الفلساااطيني بكافاااة

ووثائقها أن تنهي الحاق الفلساطيني  أو تعياد جازءاً مان الحاق 

تستطيع أن تقوي الءاتها. ولكن كل « إسرائيل»الفلسطيني؟ إن 

واحاادة ماان  اا ه الاا ءات ساايواجهها شااعبنا باااراوة كفاحياااً 

وسياسااياً واسااتراتيجياً.. ويجااف أن ياادري الجميااع أن القاااية 

نية ال تنحصار فااي  نااوين  ا ه الاا ءات اكرباع.. إنمااا الفلساطي

  ي اكرض والشعف معاً  أد فلسطين التاريخية .

واالمبريالية   –وإسرائيل  –أن الصراع مع  دو  كالصهيونية  -

 و صراع تااريخي مفتاوح لان تختزلاه لحباات انكفااء  اابرة  

 اا ا الفهاام ياادفع  ملياااً نحااو ضاارورة إدارة الصااراع بطريقااة 

ية  وبصااورة يتساااند ويتشااابت فيهااا النااااي التحااررد شاامول

القومي مع النااي االجتماا ي الاديمقراطي  و ا ا يعناي و اي 

الديمقراطية كا"داة للنهاوض وقايم للسالوي والفكار والممارساة 

لتحرير المجتمع  فالديمقراطية   ي في حاد ذاتهاا  ليسات  اي 

حريتاه الحل وإنما بوابة للحل  أماا الحال فهاو قاوى المجتماع و

القااادرة  لاا  تحديااد اك ااداب والطموحااات والنااااي ماان أجاال 

 تحقيقها.
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 )احلزب(:  ةاحلكيم واملسألة التنظيمي

التنبااايم الااا د يقاااوم  لااا  أساااا  ماركساااي  أد بمعنااا   إن -

االسترشاد باالفكر المنهجاي الجادلي  ويلتازم مصالحة اكغلبياة 

ة المسااتغةلة والماااطهدة التااي تكماان فااي التحاارر والديمقراطياا

والعدالاة االجتما ياة  سينتصار بينمااا التنبايم الا د يقاوم  لاا  

 أسا  برجوافد صغير سيفشل. 

بناااء العاماال الاا اتي / الحاازل  تشااكل حتاا   إلاا الحاجااة  أن إال -

اللحباة القاااية المركزيااة التااي تحتال موقعاااً  اماااً أساسااياً فااي 

سلم اكولويات الارورية من أجال تفعيال الع قاة الجدلياة باين 

ب الموضااو ي والعاماال الاا اتي كشاارط ال بااد ماان تااوفره الباار

 لتجاوف الواقع الرا ن. 

 –ماان وجهاة نباارد  -وقفاة الت"مال االيجااابي التاي نرياد ا   إن -

التعمااق فااي رريااة مااا نحاان  ليااه بصااورة نقديااة  إلاا د ااوة 

وتشخيص واقعنا ب  أية رتاوي أو فيان  بعياداً كال البعاد  ان 

السكون  بال ينطلاق  إل يد و االستخفاب أو المكابرة  ت"مل ال 

مان نبااات قلاف جبهتناا وحركتهاا الصاا دة فاي إطاار الحاراي 

السياسي االجتما ي العام  الوطني والديمقراطي  لا  الصاعيد 

الفلساااطيني بارتباطاااه العااااود الوثياااق بالمشاااروع التقااادمي 

لم يعد  ناي أية إمكانية للحاديث  ان تطاور  إذالقومي العربي  

طني الفلسااطيني بانفصاااله  اان الحاماال وتقاادم المشااروع الااو

القااومي العربااي  أقااوي ذلاات  رغاام شاادة التبا ااد أو االنفصااام 

 الرا ن بين الوطني والقومي.

أن أ م استحقاق نبام  ل  الصعيد التنبيمي يتمثل في قادرتنا   -

في الجبهة الشعبية  ل  تطوير بنا ا ومؤسسااتها وأدائهاا بماا 

تقاوم باه ارتباطاا  أنل د يجاف يلبي الو يفة والدور التاريخي ا

بماااا تمثلاااه تاريخيااااً وماااا تطرحاااه را نااااً مااان ررياااة أيدلوجياااة 

 وسياسية واجتما ية وكفاحية.
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إن تكامااال أشاااكاي الناااااي المختلفاااة السياساااية واالقتصاااادية  -

والكفاحياااة واإل  مياااة والجما يرياااة كلهاااا معااااوي يجاااف أن 

قة ممكنة تستخدم بطريقة وا ية و لمية واستثمار ا ب" ل  طا

 من الكفاءة ووضوح الررية.

 احلكيم وحق العودة:

حق العودة  و حاق طبيعاي  وقاانوني  وجمعاي وفاردد  لاية  -

كحد في العالم أن يعبث به  فالمس"لة واضحة كالشامة   نااي 

الج ااون أرغمااوا  لاا  تااري أرضااهم وديااار م.. لهاام الحااق فااي 

مام العودة كحاق طبيعاي  ولهام الحاق فاي العاودة وفاق قارار اك

  و و قرار يجيز لهم العودة . والمنطق الطبيعي 194المتحدة 

أن يعااودوا ال أن يحاال مكااانهم مسااتوطنون قااادمون ماان آفاااق 

اكرض  و لياه فانحن ننباار إلا  حاق العااودة ك"ساا  وجااو ر 

للمساا"لة الفلسااطينية  وال حاال  سياسااياً باادون ربااط حااق العااودة 

 طيني.باكرض والوطن والكيان السياسي للشعف الفلس

 

 جورج حبش ومسألة النضال القومي ضد االمربيالية: 

تااارتبط  ملياااة التحااارر القاااومي و ملياااة التحااارر االجتماااا ي  -

إحااادا ما بااااك رى  و ااا ا ينقلناااا إلااا  الحاااديث  ااان جبهاااات 

المواجهة المستقبلية  و ي أوالً: الجبهة الثقافية التي يجف أن 

الحلاااوي  تتنااااوي أسااابال  ااا ا الواقاااع وتحليلاااه والتفكيااار فاااي

والباادائل  إنهااا الجبهااة التااي تااؤمن اكسااا  الفكاارد المنهجااي 

لاااو ي الماضاااي والحاضااار والمساااتقبل  ومااان دونهاااا سااايبق  

التخلن واالنفعاي  و نااي ثانيااً الجبهاة السياساية  إذ يجاف أن 

تقااوم أحاازال وجبهااات حكماااً بالجبهااة الثقافيااة  وتشاااركها فااي 

ل الااو ي إلاا  قااوة فعاال بلااورة الرريااة والتحلياال والعاا ج  وتنقاا

اجتما ي منبم  و ناي ثالثاً الجبهة االجتما ية  ف   –سياسي 

يجوف  مهما نركز  ل  الجهة الصهيونية  أن نهمل الموضوع 
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االجتما ي ال د يتصدى لمعالجة  موم النا  المعيشية  وفاي 

اً وأنااا أوافااق  لاا    اا ا اإلطااار  أيااااً  ومهمااا يكاان الواقااع ماار 

قاع  فاإنني أتطلاع إلا  تحقياق نهااة  ربياة تشاخيص  ا ا الوا

كبيرة تت ءم مع حجم طاقات اكمة العربية وإمكاناتهاا وتراثهاا 

 وحاارتها.

االناادفاع الاا د يسااوقنا إليااه أ ااداء  اا ه اكمااة  االمبرياليااة  إن -

اكمريكية وإسرائيل  تحات ساتار العولماة  و بار أدوات تحكام 

 أنو الاادفع ال بااد لااه تااتحكم فيااه   اا ا االناادفاع أ أو اا ا الااوطن 

مخااطر وكاوارس ساتهون أمامهاا كال  إلا يتوقن  كنه يسوقنا 

النكبااات  لاا  امتااداد تاريخنااا الحااديث  أوالهاازائم  أوالمخاااطر 

والمعاصر  لكننا جميعا ندري أن   ا الواقع الم"فوم والمهازوم 

 إلاا الاا د نعيشااه اليااوم يعااود فااي أحااد أ اام أساابابه المباشاارة  

التحرر العربية من   قود طويلة  و و تراكم تراكم أفمة حركة 

تتجااادد فياااه  وامااال الهباااوط السياساااي والتشاااوه المجتمعاااي 

والتخلن العام  مع تزايد التبعية بكل أشكالها  ولكان اإلشاكالية 

الكبرى ان تاخم   ه اكفمة لم يكان ممكنااً لاوال ذلات القصاور 

السياسااي كطااراب حركااة التحاارر العربيااة  وقصااور أحزابهااا 

فصااائلها  اان قيااادة  مليااة التغيياار ماان أجاال تجاااوف الواقااع و

 الرا ن.

 أنإن أوي أسااابال انتصاااار المشاااروع الصاااهيوني يكمااان فاااي  -

قياداتااااه أدارت الصااااراع بصااااورة شاااامولية  و لاااا  أسااااا  

الحركااة  أنإسااتراتيجية صاارا ية متقدمااة  ويخطاا  ماان يباان 

الصااهيونية مجاارد  صااابات منفلتااة  يمكاان وصاافها  لقياااً ماان 

نااا بالعصااابات  لكنهااا فااي الواقااع قاماات باادور ا وو يفتهااا جانب

ارتباطاً ب" دافها من النقطة التاي وصالت إليهاا أوروباا والادوي 

الصنا ية  ل  صعيد التطور.   ا  ناوان أوي  العناوان الثااني 

 و تاركيم مكوناات القاوة. الموضاوع ا  ار  فاي  ا ا الساياق  

مشاروع العلياا  يتمثل فاي صاوم معاايير تات ءم ماع مصالحة ال

و ااي معااايير كاناات تتخطاا  اكفااراد واكحاازال  وفااي ضاارورة 
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االرتقاء باكفراد إل  مستوى حاجة الو يفاة والادور المطلاول 

 ت"ديتها  ولية العكة.

مع تعميق إيماني بارورة وحادة اكماة العربياة ككال  وأ مياة  -

ذلت لتحقيق شروط تحرير فلسطين  ال أنبر إلا  الوحادة الياوم 

شااعار  وال كمااا تماات بااين سااورية ومصاار  وإنمااا ماان كمجاارد 

 ا ي  ملياة التاراكم والتكامال  ومان  ا ي الوحادات اكصااغر: 

وحااادة مصااار والساااودان  وحااادة المغااارل  وحااادة دوي الهااا ي 

الخصيف  وحدة دوي الخليي  لكن من الارورد التركياز  لا  

أ مية دور سورية فيما يتعلق بالقسام ا سايود  و لا  أ مياة 

صر بالنسبة إلا  القسام اإلفريقاي. جاو ر االشاتراكية أالً دور م

يقوم مجتمع  ل  أسا  االستغ ي  وفشل اكنبمة االشاتراكية 

ال يعنااااي فشاااا ً للنبريااااة االشااااتراكية ويجااااف أن يكااااون كاااال 

االشااتراكيين فااي العااالم معنيااين بدراسااة أساابال فشاال التجربااة 

 االشتراكية اكول . 

 

 الوحدة الوطنية: احلكيم واملوقف من أوسلو و

فاي الواقاع حصايلة  إنهااحدس بعينه   إل م"ساة أوسلو ال تعود  -

حصايلة  إنهااتاريخية لماا سابقها مان مراحال  بال يمكان القاوي 

الهاازائم المتراكمااة  ربياااً وفلسااطينياً  وال أقصااد بااالهزائم فقااط 

 –و ا ا  او اك ام  –  بل أيااً إسرائيلاالنهزام العسكرد أمام 

ياااة  أد الدا لياااة  بمعنااا   جزناااا  ااان تاااركيم  ناصااار ا ال ات

وتااا"مين مقااادمات االنتصاااار السياساااية واالقتصاااادية والعلمياااة 

والثقافية  و جزنا  ن انط ق فا لية المجتمع العربي فاي كال 

تحت رحمة االست ل والخاوع وقمع اكنبماة  وإبقارهالدوي  

البوليسااية  فكياان يمكاان تصااور أن ياانجح شااعف فااي االنتصااار 

دو متقدم يملت أسبال القاوة كالعادو الصاهيوني  ماا دام  ل   

ذلت الشعف ال يعرب معن  حريته الدا لية  وتسود فيه الغيبياة 
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والجهاال واالنغاا ق  لاا  الاا ات   نااا تكماان مرجعيااة  زيمااة 

 الفلسطينية. –أوسلو وغير ا من الهزائم العربية 

الوحدة الوطنية ضرورة ملحة لمواجهة السارطان الصاهيوني   -

رط أن تقااوم  لاا  أسااا  سياسااي واضااح  و لاا  أسااا  شاا

 ديمقراطي  وأال  تكون تحت رحمة قيادة فردية. 

إن المرحلة السياسية الرا ناة ليسات ذاتهاا التاي انطلقات منهاا  -

الثااورة الفلسااطينية المعاصاارة.. وبالتااالي الشاايء الطبيعااي أن 

تختلااان وساااائل وأشاااكاي الناااااي  وأولوياااات الناااااي وفقااااً 

ناساابة  و لاا  القيااادات الفلسااطينية المناضاالة أن للبااروب الم

تقرأ اللوحة الدولية بكل تااريسها كي تعرب أين موقعهاا فاي 

 اا ا الصااراع الاادائر  لاا  مسااتوى العااالم.. وابتااداع اكشااكاي 

الناالية المناسبة  كماا  ليهاا أن تادري أن  ا ا التاوافن ا ن  

سياساية قاد  بل اال ت ي بتوافن القوى الدولية لية إال مرحلاة

تقصاار أو تطااوي. فاا  يجااف  لاا   اا ه القيااادات أن تقاادم  لاا  

تنااافالت تحاات وطاا"ة  اا ا العااالم اكحااادد القطبيااة.. فهااو  ااالم 

لااية ساارمدياً وأباادياً .. إنمااا  ليهااا أن تؤسااة لحركااة و ااي 

وطنياااة وقومياااة جديااادة لااادى اإلنساااان الفلساااطيني والعرباااي  

جهاة  ادم االنادماج مامونها بعث الهوية الوطنياة والقومياة ل

فااي مااا يساام  الهويااة العالميااة..  اا ا تاااليل ماان قباال ا  اار 

 لتسهيل مهمته في احت ي اكرض والعقل والثقافة .

 

 كلمات احلكيم قبل الرحيل: 

جيلنا حاوي ان يقوم بواجبه بصورة جيدة   إنفي النهاية أقوي  -

أن أو أقل  أو سي ة  وبالت"كيد كان في إمكانه أن يعمل أفال  و

يعطاااي أفاااال  وكاااان فاااي قدرتاااه أن يتخطااا  بعااا  اك طااااء 

الكبيرة  لكن   ا ما حدس  ونحن مساتعدون لتحمال مساؤوليتنا 

وتحمل محاكمة الشعف والتارين مهما تكن قاسية  فالهدب في 
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النهايااة لااية حمايااة الاارأ   وإنمااا  اادم تبديااد  باارة أ ااوام 

 و قود وتاحيات ال يمكن تعوياها. 

لسااطيني فاي الاوطن والشااتات أبنااء شاعبنا الفكلماة أ يارة إلاا   -

كلمتااي إلاا  الشااعف الفلسااطيني فااي  اا ه المرحلااة..  والغاارل؟

أذك ر م ب"ن االساتعمار بكافاة أشاكاله سايرحل  ان أرضانا ولناا 

بالتارين  برة.. لكن اكمر يحتاج أوالً إل  الوحدة  ثام الوحادة  

ثاااام الوحاااادة.. وإن فلسااااطين  ااااي الهاااادب  والهاااادب الاااارا ن 

ستراتيجي  ف  نجعل من   فاتنا وصرا اتنا الدا لية  ل  واال

السلطة الو مية والتي  ي تحت االحت ي مجاالً النتصار ا  ر 

  لينا .
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  قالوا عن احلكيمقالوا عن احلكيم
 

 الفارس الذي مل يرتّجل

 آثرتة تعغادرع   ا الزمنة الجاِحد

باء نتةصرينة براياِت الغعرة  فمنة اكقزاِم المع

 آثرتة تعغاِدرع 

و   سة بِغعباِر النةفِط الطافِحِ من أكباِد الجة  كي ال تتلو 

 غادرتة 

ِط ةت قةدماية بِساطة ال عي    وما وة

رمةة من سةقطة ِمن الشعهداء  كي تةر   حع

تِنا سيرةة  ةودة  كنتة من ع بةدأتة مة

ملتة أمانينا  وحة

 كعنتة الصاِدق

 آمنتة 

ةِ  ةة كةالبعردة  ب"ن العودة

ها بِالوة مال يعمكِ   نع أن نةنسعجة

تِنا مهوٌر بِإرادة ِة مة  آمنتة ب"نة طةريقة العةودة

بةناء  ال بِتةخاريِن الجع

رجتة ِمن اللد ِ   يومة  ة

ِف اليابِة  شِف اللةو  ليبعتة من  ة  كانة صة

نا وتعودة إل  اللد    واليةومة تعغاِدرع

ليبعتة ما فاية  ل  كةتِفةيت  وصة

 قةد أف ةرة لةوفاً..!

 

نة الجاِحد آثرتة   تعغاِدرع   ا الزمة

 سافرتة  ل  نةهِر دعمو ت
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 كي تةلق  غةسان

فقاءِ  كعلُّ الرع  وة

 الشعهداء..

 

 ً عةنا روحا  لكنتة تةبق  مة

براً   نةتةلمَّةع ِمن فِكِرية صة

صعموداً   وة

 ً معا .. كي نلقاكعم جة دة  لةية لنا إال أن نةصمع

طةِن الغالي دوِد الوة   نِد حع

لهع فةتحاً..  نةد ع

 نعقيموة 

 

 الشا ر  دنان كنفاني

 

انصهرا ه صيتا حتى الن اع ف  الا ليي الوورةي ولم ةنفصبل  -

عنها حتى ضواف الشا النشيل عل ال فقان  ضسلح بال ناعي الوورةي 

والصببقبي ال شدئيببي ولببم ضهز  ببا التغييببراا الاال يببي الاا ببفي 

لصالح ماسبكر ا.عبداء  ممبل با بر بفبرور  التجبد  والتجدةبد 

التحنط الفكري وال ل ش  وال يوعي والتحلل والسقو  فب   وااو.

 هراك الافوةي واالرضجاس.

 أحمد سعدات القائد اكسير 

 اكمين العام للجبهة الشعبية 

 

مبب  مببرور ا.ةببا. والسببنيل وجببدا فبب  الحكببيم لببي  فقببط ع ببر  -

الفكر  والشب وس ولكبل االسبتادا  والحبر  البدائم علبى البتالم  

ئ بباً علببى الببتالم وكببان ةببر   علببى مسببامانا فإنببا كببان حرةصبباً  ا

ي جيببداً عليبب  أن ض ائ بباً اببوس ماو سبب  ضونبب ح ح حتببى ضكببون مال ببا

ضكون متال اً جيداًح وظل الحكيم ةاتشر نفسبا متال باً جيبداً  حتبى 
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ةستطي  وحتى ةكون جدةراً باللقب اللي ةستحقا عل كبل جبدار  

 .لقب ال الم ح ال الم التارة  ح

فيي والوور  ف   ور  رجبل  اختصبر ال ابان  خنا الفكر  والق

كلها  وارضف  عل حبدو  ال بولوم   بلل كل باا ال ففبل لب  فب  

خنشائها ولكنن  أعيد اراءضها ونحل ةج انا ك با وسبيمل ةج انبا 

الحكيم نقرأ نتالم مل سفر  للوور   للاطباء  للتواضب   لسنسبان  

دالبي االجت اعيبي ةال نا  ك ا سيالم أجياالً ضح ل راةبي التقبد. والا

ورف  الملبم عبل خنسباننا الفلسبطين  وعبل خنسباننا الاربب  وعبل 

 كل خنسان.

علّ نا الحكيم أن الحقيقي كل الحقيقبي للج با ير ول بل ةجا لبا فب  

 لا الشاار كان ةوضح  بونا ةدرك أن أمل الوبور  وضبروراضها 

 ً  علّ نببا الحكببيم أن ا.خببق  بنيببي فكرةببي...   ضوجببب التكببتم أحيانببا

وسياسيي ومسلكيي وحلرنا مل خطور  ضروةج مقولي أن السياسي 

علّ نببا فإنببا ةفببتح ع ببل الشببيطان فبب  كببل هبب ء ... بببق أخببق  

الحكيم الدة قرا يي والتجدةد  واد جّسد الدة قرا يي ف  عقااضبا 

مبب  الج يبب   اخببل الجشهببي وخارجهببا  حتببى أنببا ابتببدع مفهببو. 

تطي  أن ةسببت ر فبب  الطببق  الببدة قرا   ل ببل وجببد أنببا ال ةسبب

الجشهي وماها  وخحقاااً للحر وللحقيقبي وخنصبافاً للحكبيم فقبد أرا  

أن ةت لى عل موااا كوميل عا. للجشهي منل ال ؤض ر ال ام  ف  

ولكل خلحاحنا نحل رفا  الحكبيم وضفاعلبا مب  االنتفاضبي  1993

ال جيد   و اللي أجل ضنفيل  لل ال طو  لل ؤض ر السا س  خة انا 

ي انتصار هاشنا الفلسطين  وأمتنا الاربيي على  لل الغزو  بحت ي

الصببهيونيي وعلبببى كيانهبببا فببب  فلسبببطيل كبببان راسببب اً لبببم ةهتبببز 

 بالهزائم وال بالنكساا وبكل  لا الزمل ال جاف .

 ألقا ا الر.  –من كلمة الجبهة الشعبية في ت"بين القائد الحكيم 

 جميل المجدالود

 بهة الشعبية  او المكتف السياسي للج      
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لقفاةا أمتا فب   خخق مدى ما كان ةت ت  با مل  الحكيم أ رك -

ال ة الطا هب   فب  أن  ةقيلكل مكان  ومدى ما كان ةح لا مل 

 ا.مي.  خرا  ضحرةر فلسطيل ةتواف على ضحرةر 

 الشا ر  بد العزيز المقالح / اليمن

 
 

بفابل امتل  فقيدنا  يشي نفاس )كارةزما( ضاززا ب رور الوات  -

  سبببجلا النفبببال  حتبببى لبببدا  بببلا القائبببد محبببط اج ببباع و نببب

  وحتى مل خا  ول ف  الفكر أو ال  ارسي  لم ة لكوا  فلسطين

الببو ن  والقببوم   وخخق بباةسببل وا بطهارضببا الوورةببي   أن خال

و ببو الببلي لببم ضوخببلل الاببز  بببالفكر فقببرر االنتقبباس مببل  وا.م بب 

ةفقببد  أننينيببي   ون ال اركسببيي اللي خلببىالفكببر القببوم  ال طلببر 

  وةتا وانت اءل. 

  بد القادر ياسين / باحث فلسطيني مقيم في القا رة. 

 

الحكببيم جببورج لببم ةغببدر برفااببا  وال رهببا م بال نا ببب  وال  -

ألد  عليهم ال اس  فهو لم ةكل ةتدخل ف  الشبؤون ال اليبي نافحباً 

 لا امتيازاا ليكسر عينا  وةسبتتشاا  مشبترةاً ةمبي ةاك ليفباا 

! عاش متواضااً  أار  خلى ال تصوم  منسج اً مب  خبطاضحت 

 فكرل  وم  ال ول الت  حر  على زرعها ف  نفوس رفااا.

 و شاور / كاتف فلسطيني. برشاد أ

 

ور ستشقى ةخير  جسال ه  أن ةكرى نفاالا  لا الفلسطين  ال -

الحرةبببي  .جبببل فاحهببباحيبببي لشببباو  الابببالم ال ستفبببافي فببب  ك

  والسق. الاا س  وسيشقى خطابا اللي ألقبال واالهتراكيي والوحد

فببب  ملتقبببى الفكبببر الاربببب  فببب  ال ر بببو. حبببوس  1970سبببني 

موضبببوع الاقابببي ببببيل الدولبببي والوبببور  وخبببقم الشبببيوعييل 

والقومييل منار  فب  ضحليبل القبومييل للحركبي الشبيوعيي ومنبار  

للفكببر ال اركسبب  اللينينبب  فبب  ضحليببل ال وااببف القوميببي  ومنببار  

يل ف  ضقدةر  شياي التحبوالا الصبغرى ومثار با الامي بي  لسثن
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لكل اآلن ماةا ةقباس لابزاء أمبي أنجشبت  بلا النفباسح سبوىح  بلا 

الحكيم مح والً فب  ناشبا .. ابوم  أنمبري كيبف ضسبير الجشباس  

فللحكيم ورفااا اإلجبقس وال جبد ولشباشا ولشباشنا هبرم موافبا 

 النفير. 

 وداني(المنصور جعفر االحزل الشيو ي الس

 

ان رحيببل الرفيببر الكشيببر جببورج حببش   ببو رحيببل أحببد رفببا   -

الببدر  مه ببا كانببت أهببكاس اختياراضنببا فبب  منطلببر حياضنببا .ن 

الطرةببر الطوةلببي للكفببات أثشتببت أن  ببلل االختيبباراا ضشببترك فبب  

نفببب  ال نشببب  وضحركهبببا نفببب  البببدواف  النشيلبببي مبببل أجبببل ع النبببا 

 ج ااء. اإلنسانييوهاوبنا مل أجل 

  جر  / الحزل الشيو ي الجزائرد. الصادق 

 

مببا أكوببر السياسببييل الببلةل كسببشوا ر ببانهم فببوضى علببيهم الببد ر  -

بالنسببيان  ومببا اكوببر الببلةل حفببروا فبب  ةاكببرضهم أسبب اء ا.نشيبباء 

وا.ولياء وا.بطاس التارة ييل البلةل افبوا ولبم ةاباةنوا ث براا 

الح علبى فبببا نشوءضهم أو نفالهم  لم ةترك ا.ولون ما ةبلكرون 

فالهم لكل ا.خيرةل بلروا فب  البنف  مانبى ال ةبزوس وارضفابت 

 مقاماضهم على حدو  الششري والوااا . 

 ببلا لببي  نصبباً فبب   جبباء السياسببييل  وال  ببو نبب  فبب  مببدةح  -

االبطبباس وا.نشيبباء وال رسببليل  انببا أاببر  مببا ةكببون الببى الشببوت 

واالعترامح الشوت بشباور انسبان  ضجبال فقبدان مانبى رفيب  مبل 

اان  السياسي ف  ضارة نا الاربب  ال اا بر  واالعتبرام ل بل م

أخل ماا ةلب  ال انبى و بو ةرحبل عنبا بالج يبل التبارة   البلي 

ةليببر بببوي هببرةف علببى  ببلل ا.ر  أن ةاتببرم لصبباحشا بببا  

و احشا جورج حش ح الرجل اللي ةكفي  اس ا ك  ضارم مبل 

 ببو انببا الفكببر  والقفببيي والوببور  فبب   ببور  رجببل اختصببر 

  اان  كلها وارضف  عل حدو  ال حسوس وال ولوم.ال

  بد االله بلقزيز / المغرل. 
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أنببا فبب  حبباس انسببجا. مبب  اببوميت  الاربيببي ومسببيحيت  وثقببافت   -

اإلسببقميي وماركسببيت  التقدميببي... بهببلل الكل بباا ل بب  الحكببيم 

 وةتا الفكرةي  وةحمى  بلا التل بي  بو  يبي حين با نتبلكر أنبا 

كويببر مببل ال وقفببيل السياسببييل الببلةل كببانوا مببرم  مكوفببي لهوةببي ال

براكسببي  حيببوي وحببدوا الفكببر وال  ارسببي فبب  ع ليببي ضارة يببي 

ماقببد   لببم ةكببل الحكببيم مببل حفمببي الكتببب ولببم ضشهببرل اللفميببي 

ر الكسبل الوورةي ولم ةكل مل فصيلي انزةات الوااب  أو البلي ةشبر

لبم الل ن  أو الهشو  الا ل   وف  اهبتدا  المبروم أو سبهولتها 

خار ببي الببو ل أو ض تببزس  وبقبب  مزةجبباً مببل رجببل  لدةبباضتاببّو. 

الفكببر ورجببل السياسببي ومببل ح لببي ال شببا ا بببل و ببان  مشببا ا 

والتنببازس النمببري  خةبباكم كشيببر  وعلببى لببرار مببارك  )خةبباكم 

وال سبباومي علببى ال شببا ا( نحببت مقولتببا )ال ةنشغبب  أن ةنتهبب  

سياسي ا.ةدلوجيي( التاكتي  اإلستراضيجيي  وال ةنشغ  أن ضنته  ال

.نا ) ة كل التغلبب علبى  زة بي عسبكرةي وة كبل التغلبب علبى 

  زة ي سياسيي  أما الهزة ي الوقافيي فه  أّمر وأاسى(. 

 أحمد قطامش

 

والحدةبد والنبار بدأ القائد الحكيم مسبيرضا النفباليي مؤمنباً بالوبور  -

بب  -د فبب  عقلببا والشببا لقفبباً و اجبباً لو نيتببا لكنببا سببرعان مببا وح 

الو نيبي ال تو جبي بالقوميبي ال تاصبشي بتبوثير  –هبدةد  بإخق 

نا بر البدةل  الاربب  اللشنبان  مؤسب  عصبشي   عل مل عا ف 

  وبتببوثير عققنبب  مببل سببا   الحصببري 1933الا ببل القببوم  

وظبببل م لصببباً .ةدلوجيتبببا واسبببطنطيل زرةبببر بوجبببا خبببا   

القوميببي  ون ضاصببب هببوفين  حتببى بببدأا مقمببح االر ا بباا 

تجاور م  الصراع القوم  عا. ضلى ل فهو. الصراع الطشق  ا.و

  واببد 1967ومببا ضببقل مببل أعببوا. اشببل  زة ببي حزةببران  1963

و بببدوءل وعققنيتبببا  بحبببلرل -ضفاعبببل الحكبببيم فببب  ضلببب  الفتبببر  

مبب  مفببا يم اليسببار والصببراع الطشقبب  عشببر القببراء   –ال اهببو   

 لقهبببببتراكيي –ببببببوع   –ال كوفبببببي التببببب  راك بببببت االنحيببببباز 
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وال اركسيي برؤةي اوميي  لكل مب  الحبر  علبى ض اسب  بنيبان 

الحركي بايداً عل التفك   وكانبت  زة بي ال بام  مبل حزةبران 

ب وابي ال ه از الفكري والسياس  للرفير الحكبيم  بو   1967

حسم موافا النهائ  لصبالح الرؤةبي والتحليبل الطشقب  ال اركسب  

ةي القوميي ووحد  ا.مي لألوضاع الاربيي باالرضشا  الوثير بالرؤ

الا بباس والفقحببيل وكببل الكببا حيل كببو ا  رئيسببيي  بقيببا  الاربيببي 

فب  من واحبد .. ومنبل  وأ اضبا و دفبا ضشكل روت النفاس القوم 

ةلبب  التبببارةم ظببل ملتزمببباً وببببوع  ومصببداايي عاليبببي ببببال نهج 

ال اركس  الجدل  باد ضوسي  الجشهبي الشباشيي التب  حبر  مبل 

د  الجدليببي والافببوةي بببيل الببو ن  والقببوم  خقلهببا علببى الوحبب

ووعببب  ع يبببر بال اركسبببيي ومنهجهبببا كفبببرور  برؤةبببي ثااشبببي 

ومنطلببر فكببري للنفبباس التحببرري والنهببو  القببوم  الارببب  

  حتى مخر نشفي مل نشفاا الشا.

 غافد الصوراني

 

لا رضنببا ةببا حكببيم فبب  الببزمل السبب ء  فهببل الشبب  مببا عببا  ةحت ببل  -

سط كل  لل القلو  ال يتبي  جوبي  امبد  االست رار ف  ال فقان و

 أ شح عال نا الارب .

االستشدا  والق   أ شحا   ا الدة قرا يي  والشاحث عبل الحرةبي  -

 ار اب  وم ر . 

ا. ببوليي والت لببف واالر ببا  الفكببري  بباروا الشببدةل والحببل  -

 وال نا ي بفصل الدةل عل الدولي كافر. 

ى جا ببل بالببم  ببار ال ببداف  عببل الفقببراء والكببا حيل والجببوع -

 االاتصا  والاول ي وال ص صي.

 بببار االحبببتقس واااببباً ومطلوبببباً لبببدى البببشا  ومبببل ةرففبببا  -

 وةقاوما مغامر وفاهل. 

ًً  ار الزمل  - ً  .. وا.سوأ مل ةل  اا .. سيئا

لكل مل عبرم جبورج حبش  وابرأل ةالبم بونبا لبم ةتركنبا نواجبا  -

 القا . ا.سوأ بق رؤةا.
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 . نبيه الحلبي / الجوالن المحتل

 

 و واضح للغاةي ف  ضحدةد  دفا  وة قت الحللقي وال سباوماا   -

و بببو ةابببي    بببو. هببباشا عبببل ابببر   وال ةابببرم الفوا بببل 

والحببواجز عببل االخببرةل حتببى عنببد ضببروراا الح اةببي ا.منيببي 

لللاا  مل أجل الكل والقفيي الاا لي  وانا على ثقي ضامي مل أن 

 غا ر   لل البدنيا رجقً مول الفقيد جورج حش  ال ةنته   ورل ب

جسدةاً  انا ةمل مله اً لكل الطامحيل الى الادس والحرةي  والبى 

ااامي الاقااا ال و ر  والصا اي الشايد  عل االنانيبي وال صبالح 

 الفيقي بيل كل الوورةيل أفرا اً وج اعاا.

 آرا  اجادور / العراق

 

ن مول كل الووار والقا   الكشار  رحل القائد جبورج حبش   ون أ -

مبل ببا وناضبل مبل أجلبا  رحبل مةتراج  ايبد أن لبي عبل كبل مبا 

جسداً  ولكل مشا ئا وأفكارل التحررةي واالنسانيي لم ولل ضرحل  

.ن ثائراً بحجبم ححكبيم الوبور  الفلسبطينييح ال ة بوا  ببل ةشقبى 

خالببداً فبب  وجببدان كببل الوببوار وا.حببرار علببى امتببدا  ال ا ببور   

 ن  والطشق  ضبد االسبتا ار وباالخ  ف  هرانا ال ناضل الو

.. ضد االحتقس الصهيون  واالمشرةاليبي الاال يبي وعلبى رأسبها 

االمشرةاليبببي االمرةكيبببي وحتبببى رمقبببا االخيبببر ظبببل فقيبببد حركبببي 

 التحرر الاربيي والاال يي الدكتور حش  م لصاً ل ا ممل با. 

 اللجنة الوطنية لوحدة الشيو يين السوريين.

 

أبنبباء فلسببطيل واالمببي  عببل  اببد ةغيببب وجببا جببورج حببش  عببل -

أحرار الاالم ال نتشرةل مبل الياببان حتبى أمرةكبا القضينيبي  لكبل 

أحداً لل ةستطي  أن ةغيب  ور  حش  ال ناضل وال الم والقائد 

 عل ةاكر  فلسطيل واالمي. 

 معن بشور / لبنان. 
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لقبد ضربببى علبى ةببد الراحبل جببورج حبش  أجيبباس مبل ال ناضببليل  -

ر يلا وللجشهي الشاشيي لتحرةر فلسطيل بكو الار  اللةل ةسجلون

مل االمتنان واوفا الى جانب افاةا م الو نيي ك ا ضرك الحكيم 

ضراثببباً نفبببالياً مه بببا ة كبببل اسبببتو ارل وضفايلبببا فببب  سبببشيل خلبببر 

ماطياا جدةد  لألمي الاربيي ف   رةقها للتقد. وضحقيبر أ بدافها 

 النشيلي.

 / البحرينجمعية العمل الوطني الديمقراطي او د( 

 

رحببل جببورج حببش  بببا.م   وال هبب  فبب  أن هبباب فلسببطيل  -

سبيفقد  ببلا ال ناضببل الصببلب الانيبد .جيبباس وأجيبباس  وسببيتحوس 

شيا لببا سببيمهر هبباسبب ا مبب  الببزمل الببى أسببطور  ضتحببد  مبب  

 وسيتاب  النفاس حتى ضتحرر فلسطيل وضستر  القدس

 لبنان. –شفيق الحوت / قائد فلسطيني 

 

 

نو عببا اليببو. سببيشقى فبب  ضبب ير الشبباب  خن جببورج حببش  الببلي -

الفلسببطين  وفبب  وجببدان الشبباو  الاربيببي واحببداً مببل الرمببوز 

الو نيببي التبب  ةحببر لنببا أن ناتببز بهببا نحببل رفااببا وأ ببداائا فبب  

الحركي التقدميي الاربيي. خن ضرا  جورج حش   و ضبرا  كشيبر 

ةك بببل  ب واافبببا الشبببجاعي ال تغيبببر  وفبببر المبببروم والشبببرو  

الفلسطينيي  وثور  مبا بابد  1936ضرا  أبطاس ثور  التارة يي  

  1967  وثببور  مببا باببد  زة ببي حزةببران فبب  عببا. 1948نكشبي 

واالنتفاضاا الت  ما ةزاس الشباب الفلسبطين  ةقبو. بهبا لتحقيبر 

 أ دافا ف  الحرةي واالستققس واستاا   الو ل السليب.

 كريم مروة

 

د. لنبا اجابباا عبل لقد كان حش  ن وةجاً للووري الحقيق   فقد اب -

الكوير مل ا.سئلي الت  حيرضنا ومنها كيف ة كبل لشباب أعبزس  

ببببدون سبببقت مواجهبببي جبببي  مبببدجج بالسبببقت  ضؤةبببدل القبببوى 
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االستا ارةي  وأجا  حش  بون الكفات ال سلح  و الحل الجلري 

 ل واجهي  لا الواا  هدةد التداخل والتاقيد.

 احمد بهاء الدين شعبان/ مصر 

 

يا  ال ناضل جورج حبش  ال ة وبل خسبار  للقفبيي ندرك أن ل -

التحببرر  ااالفلسببطينيي فحسببب بببل  ببو مصببا  جلببل لكببل حركبب

أحبوج مبا ضكبون  اإلنسبانييوالتقد. ف  الاالم  وف  وات ضشدو فيا 

لزع اء مبل  ينبي الحكبيم حتبى ةقبو وا نفبالها ضبد االسبتا ار 

 واالستغقس والاول ي ال توحشي. 

 نسيحزل الوحدة الشعبية التو

 

( لبم 2008 – 1948على مدى ستي عقو  خلبت مبل الصبراع ) -

ضفار  الراحل الحكيم  واج  االنتصار والاو   باالعت ا  على 

 ا.جياس الفلسطينيي والاربيي الواعد .

 دمشق –نبيل محمود السهلي / كاتف فلسطيني 

 

أعرم أن كويراً مل أ ل الرأي ورجباس السياسبي كبانوا ةابو ون  -

حالحكبيمح مخبلةل عليبا ض سبكا ببال وااف ال شدئيبي مبل اللقباء مب  

ال جافيببي لفببروراا السياسببي  وكببان جببورج حببش  ةسببتغر  

أنهبم م طئبون  وان التجرببي  – ا ااً  –اعتراضهم  وةفتر  

 –  ومببل ةتهبباون فبب  حربهببا خسببرائيلال سببي ا فبب  مواجهببي  –

ستكشف لهم مدى للطهم  محلراً مبل حأنب  خن لبم ضواجبا الابدو 

 وضي  ف  الب  اركح.فانا سي

 لبنان –ط ي سلمان / رئية تحرير جريدة السفير 

 

جورج حش   و أحد أببرز أعبق. مرحلبي رائابي عاهبتها حركبي  -

التحرر الارب  والاال    ومل  ون أ نى هب  ة كبل ان ةوضب  

اس ا م  ا.س اء القماي ف  ضارةم  لل الحركي مول ج اس عشبد 

ترو و وهبب  منببي  وضشبب  النا ببر وأح ببد بببل بببق وفيببدةل كاسبب
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ليفارا  و ؤالء أعق. الحركي النفاليي الزا يبي فب  الابالم كلبا. 

واليو. بوفا  جورج حش  ضفقد الوور  الفلسطينيي وحركي التحرر 

الاربيببي واحببداً مببل أبببرز أعقمهببا الكشببار والببلي ضببرك بصبب اا 

خالد  على حقشاا  وةلي مل النفاس الارب  منبل النكشبي مبروراً 

حل الوور  الاربيي و والً خلبى أ باب مراحبل ا.زمبي بكل مرا

 الاربيي. 

 لبنان  –نجاح واكيم / رئية حركة الشعف 

 

ممببل حالحكببيمح بو  يببي التغييببر االجت بباع   الببلي ةسببتلز. حشببد  -

 اابباا نصببف ال جت بب  ال اطلببيح  اابباا النسبباء  وربببط بببيل 

ضحرةببر الببو ل وضحرةببر ل  ا.مببر الببلي جالببا حرةصبباً علببى 

وجو  ال رأ   ض ل  يئاا الجشهي كافي  و برت افبيي ضكرة  

 أمببا.ال جبباس  وخفسببات  ا.وسال ببرأ  با ببر  منببل مببؤض ر الجشهببي 

 أعلى ال راضب القيا ةي ف  التنميم. منةتشوالنساء  لك  

 د. فيحاء  بد الهادد

كبببان عل بببان  التفكيبببر والسبببلوك ... وأ بببولياً و نيببباً  ببببال انى  -

ف  الدفاع عل  وةتبا الو نيبي التب   ال ااك  ل ا  و رائج اآلن 

 لم ةجد لها مانى خارج  وةتا القوميي

 اإلحكببببا.كانبببت بنيتببببا الفكرةببببي وا.خقايببببي الواضببببحي هببببدةد   -

والت اس  والانا   ض تب  بكارةزمبا ايا ةبي نبا ر  ضستاصب  علبى 

التفكي   وحيل ةنزس عل ال نشر ال لتهب بكل اضا النارةي وضجل  

ار بونب  فب  رفقبي أ  حنبون أو  بدةر ف  خلو  ح ي ي ضشب خليا

 حنون.

 الشا ر الفلسطيني محمود درويش

البت حالوورةبون ال ة وضببونح نابم  أنبت علببى حبر الوورةببون  خن -

ةحتلبببون كبببل ا.مكنبببي فببب  أزابببي ال  ي ببباا  فببب  ماسبببكراا 

التدرةب  ف  أاشيي التابلةب  ةحيبون  نباك فب  البوا ي البلي لبل 

كببل الشبب وع  نطفبب  ناآلةشقببى فيببا ليببر حجارضببا  جببورج ... 
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ونسبببتو ع  ... سبببنشك  .ن بسببب ت  الدافئبببي لبببل ضسبببتقشلنا ةبببو. 

 حرةتناح. 

 اكسير اللبناني سمير قنطار
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مات احلكيم.... عاشت مبادئه الثورية واألممية...عاشت 
 اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني

 
الوور .. القائد .. ال فكبر..   حكيم ةا ج ا ير هاشنا وأمتنا الاربيي ... ماا

لكل الوورةيل ال ة وضون أبدا..فهو القائد البلي سبتتلكرل ا.جيباس  الوائر...

القا مي بونا عاش وماا مناضبقً مبل أجبل فلسبطيل والوحبد  الاربيبي ... 

الووري اللي مو بل بال  ارسبي فكبرا و نيبا واوميبا وأم يباً ثبائرا  وسبطر 

يل وا.مبي الاربيبي مجبداً ثورةباً عشبر مسبير  على  بفحاا ضبارةم فلسبط

ونفباس وضفبحياا أبنباء هباشا وأمتبا ورفاابا فب  الجشهبي الشباشيي التبب  

حيببث كتببب بيانهببا ا.وس م ا شببا  11/12/1967أسسببها مبب  رفااببا فبب  

أبناء هاشاح أةهبا ال ناضبلون فب  كبل مكبان علبى ا.ر  الفلسبطينيي ... 

هبباشنا ونازحيببا ... أةهببا الطببق   أةهببا الا بباس والفقحببون ... ةببا فقببراء

وال وقفون ... أةها ال وظفون والتجارح  لل    الشداةي ضرف  فيهبا جشهبتكم 

راةاا الفداء والص و  والتحدي  ونحبل مبل علبى أر  الكفبات ال سبلح 

ال ناببدكم بببا.حق. الور ةببي ولكببل ب زةببد مببل القتبباس  مببل الصبب و   مببل 

ج ببا ير الاببزالء ضببد االنتقببا.ح... مببل الببدفاع عببل الوالتاشئببي السياسببيي  

ستمل  لل الكل اا نشراساً وو يي مبل و باةا حكي نبا الغائبب الحاضبر 

 ف  عقولنا والوبنا. 

جببورج حببش   مو ببل مدرسببي فكرةببي وثورةببي ... ورسببم ضببارةم  -

مشببر  مبب  اببا   ضا لقببوا نجومبباً فبب  سبب اء الببو ل ... عشببقوا فلسببطيل 

م ووحببدضها فبب  مجت بب  عرببب  الببو ل واالنت بباء  ب وببل عشببقهم .مببته

 ة قرا   ضقدم  ... ضرفاوا عل ثقافي التاصب والحقد  وزرعوا أهجار 

التحرر الو ن  والقوم  لتنشت فب   بحاري ااحلبي اوافبل الشبهداء ث نباً 

 لالياً لقنتصار الحت   القا .. 

حكببيم الوببور  ... القائببد وال الببم جببورج حببش  ...  ببو لببي  مخببر  -

 ن  الفلسبطين   لكنبا كبان ع قاباً اوميباً وأم يباً مبل ع القي النفاس الو

 ببراز خببا   كببان وسببيمل لببا حفببورل الشببارز وال ببؤثر لببي  علببى 
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ال ستوى الفلسطين   بل والارب  والاال    وهكل ادو  ومواالً ونشراسباً 

لرفااا ف  الجشهي ك ا لكل ال ناضليل التقبدمييل والقبومييل البدة قرا ييل 

 ب . ف  أرجاء الو ل الار

لم ةكل نشياً لكنا كبان اائبداً ثورةباً  و نيباً واوميباً وأم يباً  عباش  -

ومبباا ع قابباً وفيبباً ل شا ئببا فبب  التحببرر الببو ن  والقببوم  واالهببتراكيي 

والوحد   وك ا أن النا رةي ارضشط اس ها بالزعيم الراحل وال الد ج باس 

ارضشطتبا  عشد النا ر  فكبلل  حركبي القبومييل الابر  والجشهبي الشباشيي 

 بالرفير القائد وال ؤس  جورج حش . 

وخةا كان لنا ف  الجشهبي الشباشيي أن نتحبد  بف بر واعتبزاز عبل  -

حكي نا الرائد الشهيد  وكل أولئ  الروا  الشهداء مبل أبنباء هباشنا وأمتنبا 

الاربيي  فإننا نكتف  بالقوس أن جورج حش  ضواجبد فب  خفبم ال حطباا 

لشاشنا الفلسطين  وهاو  امتنبا الاربيبي فب  التحررةي الوورةي الصاخشي 

مجابهببي االسببتا ار والحركببي الصببهيونيي والنهببو  القببوم  النا ببري 

وضصببباعد أفكبببار التحبببرر والتقبببد. والدة قرا يبببي والادالبببي االجت اعيبببي 

واالهتراكيي والوحد  الاربيي وما رافقها مل متغيراا وم ارساا ثورةي 

وليبا  عشبد  67 زة بي حزةبران ف  مامم أرجاء الو ل الارب   لكبل 

النا ر وما ضق ةلب  مبل متغيبراا وانهيباراا فب  كامبب  ةفيبد وأوسبلو 

ووا ي عربببي باببد انهيببار االضحببا  السببوفياض   وضفكبب  ال شببروع القببوم  

الارب   وضراج  وانهيار اليسبار الاربب   و باو  التحبالف االمشرةبال  

رس أنم ببي الت لببف الصببهيون  عشببر نمببا. الاول ببي الرأسبب اليي  الببلي كبب

والتجزئي والتشايي واالستشدا  ف  بق نا الت  باضت ف  مول  لل ا.وضباع 

ال هزومبببي مرضاببباً خصبببشاً النتشبببار وضاببباظم أهبببكاس الهشبببو  السياسببب  

واالستسببق. لل شببروع ا.مرةكبب  الصببهيون   حيببث ضتاباببت التراجابباا 

ربيببي وممببا ر الت لببف واإلحشببا  وخيشبباا ا.مببل فبب  أوسببا  هبباوبنا الا

كلها  لكل الحكيم القائد ظل بالنسشي لشاشنا وجشهتنبا اسب ا متو جباً ال شباً  

وهببالي متوا ببلي التببولر ةكببا  اسبب ا أن ةكببون مرا فبباً للوببور  والتحببرر 

الو ن  والنهو  القوم  الدة قرا   والادالي االجت اعيي واالهبتراكيي 

اربيببي والوحببد  الاربيببي  ك ببا  ببو اسببم لل سببتقشل مببل أجببل فلسببطيل ال

 الدة قرا يي لكل سكانها. 
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خن ا.ثر الاميم لرفيقنا القائد وال فكبر القبوم  ا.م ب  الوبوري   -

. فقط ب ا ادما  و باللاا مل خنتاج فكري سياس  ضشبهد لبا وثبائر  ال ةيقو 

 . وأ بياا الجشهي الشاشيي منل ضوسيسها حتى مخر لحمي مل حياضا  بل ةيقو 

 ا أحدثا مبل أثبر نبوع  فب  عقبوس والبو  ب –وبالقدر نفسا  –با.خ  

رفااا عشر مسبير  الجشهبي الشباشيي سبواء فب  سبلوكا الرفباا  وضواضباا 

الووري ورؤةتا الوااشي ومصداايتا وخخق ا ال طلر لل شا ا والقيم الت  

عاش وماا مل أجلها  عشر اندماجا الواع  بحاضر ومستقشل أمتا اللي 

رفيقببي ورفيببر فبب  الجشهببي عقاببي اسببتطاع أن ةنسببج مببل خقلهببا مبب  كببل 

ضجلت فيهبا أج بل وأ بد  القبيم الوورةبي واإلنسبانيي التب  اختلطبت علبى 

ال سببتوى الببلاض  بببوروع وأسبب ى ماببان  ا.  القائببد الحببان  ال سببئوس 

والحامبل لكبل ال شبباعر الدافئبي التب  لببم ةجبد ماهببا كبل مبل التقببى ببا مببل 

الرفيبر الحكبيم  وابد كبان  رفيقاضنا ورفاانا عند م ا شتهم لا سوى الوالبد

وسببيمل بالفاببل أببباً ورفيقبباً وحكي بباً مله بباً لببي  لرفااببا الببلةل عرفببول 

فحسببب  بببل لرفااببا الكببا حيل مببل هبباباا وهببشا  هبباشنا وأمتنببا الببلةل 

سيسببه ون فبب  ضجدةببد وبنبباء الحركببي الشبباشيي الوورةببي الاربيببي مببل أجببل 

برةا ضببا ونفببالا ضحقيببر أفكببار ومشببا ا الحكببيم الببلي سببيمل حيبباً بيننببا  

وفكرل  فهبو فكبر ةجسبد االنت باء للج با ير الشباشيي الكا حبي مبل الا باس 

والفقحيل وكل الفقبراء وال سبتغليل ..  بلل الج با ير التب  عباش ومباا 

الحكببيم مناضببقً مببل أجلهببا وملتح بباً فبب  مسبباماضها  فهبب  عنببدل  بباحشي  

روع القبوم  ال صلحي ا.ولى ف  التحرر والتقد.  و   أةفاً روت ال ش

الببدة قرا   الارببب  وأ اضببا الوورةببي الوحيببد   لببلل  كلببا  سببيمل الحكببيم 

سبباكناً فبب  الوبنببا وعقولنببا .ن أفكببارل وم ارسبباضا  ببواس حياضببا ح لببت 

 الكوير الكوير مل ال صداايي وااللتزا. لزماننا ول ستقشلنا. 

وفبب   ببلا السببيا  نسببتلكر مواببف القائببد الراحببل أثنبباء اناقببا  ال جلبب  

الجزائبر  فشبالرلم مبل موافقتبا علبى ابرار ال جلب   1988الو ن  عا. 

منلاك بالنسشي إلعقن استققس الدولي الفلسطينيي  خال انا أكبد رففبا ببون 

ةل  ةانب  الت لب  عبل الهبدم االسبتراضيج   ةلب  خن خعبقن الدولبي ك با 

ابباسح حجبباء ةشببكل اسببتجابي لشبباار انتفاضببي هبباشنا فبب  الفببفي والقطبباع 

اً علببى سببؤاسح ل ببل  ببلل ا.ر   فهببو ةواببف الهج ببي الصببهيونيي وجواببب
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االسببتيطانيي وةحببد منهببا وةقببيم لشبباب فلسببطيل  ولببي  ببدفها حشببد كافببي 

اإلمكانياا ل وا لي النفاس ك طبو  ضكتيكيبي  بدفها الو بوس فب  نهاةبي 

ا.مببر خلببى أ ببدافنا اإلسببتراضيجيي  موضببحاً انببا ة كببل ضوظيببف الشببرعيي 

عيي التارة يبببي وةقبببوس فببب  ةلببب  حانبببا فببب  الوابببت الدوليبببي ل دمبببي الشبببر

الحاضببر  نبباك هببشا خج بباع  ولبب  علببى ضببرور  أخببل الحببر الفلسببطين  

بايل االعتشار م  خ راكنا بان الحر الفلسبطين  وفبر الشبرعيي الدوليبي ال 

ةتطابر م  حقنا التارة   والطشيا  ف  أرضبنا  لكنبا ةشبكل خطبو  فب  

ونستفيد منها  باد ةلب  سيتفبح  مصلحتنا ومل الفروري أن نستو ر ا

أما. الاالم وأما. البرأي الابا. البدول  بشبقيا الرسب   والشباش  ان الابدو 

الصهيون  ال ة كل أن ةاطينا حقنبا البلي اعترفبت ببا الشبرعيي الدوليبي  

و ببلا مببا سببي كننا مببل متاباببي ماركتنببا مسببتندةل الببى الشببرعيي الدوليببي 

 . والرأي الاا. الدول  الرس   والشاش 

و ببا  بب  الجشهببي التبب  أسسببها وبنا ببا الحكببيم  ضسببير علببى نفبب  مشا ئببا  -

ضتحببدى  ببلا الواابب  الارببب  ال هببزو. وال ببوزو. وضشببتر الطرةببر  ببو  

ال ستقشل  رافاي لشاار الحكيم القائد حال ة كل ان ةكون  ناك ثبور   ون 

نمرةببي ثورةببي  ضركببز علببى الفكببر السياسبب  والرؤةببي الواضببحي للاببدو 

وببور  وللواابب  االجت بباع  بكببل ضفا ببيلا  انطقابباً مببل الببوع  ولقببوى ال

وااللتببزا. بفببرور  الببربط ال تشببا س بببيل النفبباس الببو ن  الفلسببطين  

والنفاس القبوم  الاربب   كوحبد  وعقابي جدليبي واحبد   وابد ضوا بلت 

الجشهي الشاشيي م   لل الرؤةي ال وضوعيي الت   بالها حكي هبا  و ب  

  فإنهببا  -شببدى مببل أزمبباا أو ضراجابباا مؤاتببي رلببم كببل مببا ةت –اليببو. 

سببتمل رافببداً نوعيببباً مت يببزاً فبب  مسبببير  التحببرر القببوم  البببدة قرا   

الارب  وف  مسير  الكفات الو ن  الفلسطين   بل ال نشال  ف  القوس خنها 

ض وبببل حتبببى اليبببو. أحبببد مكونببباا الل نيبببي الشببباشيي والبببوع  السياسببب  

فقيبر   فب  و ننبا الاربب  ع ومباً وفب  واالجت اع  للج ا ير الشباشيي ال

فلسطيل خصو اً  و و ما ناتشرل ف  الجشهي  وفاءاً مبل ج با ير هباشنا 

وأمتنببا لكببل هببهدائنا ومناضببلينا ع ومبباً وللحكببيم القائببد ال ؤسبب  بشببكل 

خببا   ب ببا ضركببا لنببا مببل خر  ثببوري و نبب  واببوم   فقببد كببان فكببرل 

جيببي الال يبي الجدليبي  واببد السياسب  مرضكبزاً علببى الوحبد  الاربيبي وال نه
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انتشر  لا ال ليط مل الو نيي واالهتراكيي ف  كل أرجاء الو ل الاربب  

عشببر  ور وضببوثير الحركبباا الوورةببي القوميببي ال رضشطببي بحركببي القببومييل 

الاببر  والجشهببي الشبباشيي بقيا ضببا  ف ببا زالببت الج ببا ير الاربيببي ضسببتلكر 

التبب  ضشلببورا وضجلببت عشببر الادةببد مببل اإلسببهاماا واالنجببازاا الوورةببي 

ال حطاا أو الا لياا الوورةي للجشهي الشاشيي ضبد ال صبالح ا.مرةكيبي  

كتفجيبببر أنابيبببب البببنفط  وزرع ا.لغبببا. الشحرةبببي لشبببل خطبببو  ال قحبببي 

الشحرةي  واختطام الادةد مل الطائراا الغربيبي واإلسبرائيليي  كبل ةلب  

ل الاقااا م  الكويبر خلى جانب  ور الجشهي الشاشيي ف  ضوسي  الادةد م

مببل الحركبباا الوورةببي فبب  الاببالم فبب  أمرةكببا الجنوبيببي وأوروبببا وفيتنببا. 

واليابببان عببقو  علببى الاقاببي الرفاايببي مبب  االضحببا  السببوفياض  والصببيل 

 الشاشيي وكل القوى الوورةي اليسارةي ف  أرجاء الاالم. 

ا خن الجشهبببي الشببباشيي و ببب  ضبببو ع جسبببد مؤسسبببها واائبببد ا ومفكر ببب -

ال ناضبببل جبببورج حبببش   ضسبببتلكر كل تبببا ا.خيبببر  خلبببى أبنببباء هببباشنا 

الفلسببطين  فبب  الببو ل والشببتاا اشببل وفاضببا بوسببابي  اليلببي  حيببث ابباسح 

حكل تببب  خلبببى الشببباب الفلسبببطين  فببب   بببلل ال رحلبببي ... أةكبببر م ببببان 

االسببتا ار بكافببي أهببكالا سببيرحل عببل أرضببنا ولنببا بالتببارةم عشببر  لكببل 

ى الوحد   ثبم الوحبد   ثبم الوحبد   وان فلسبطيل  ب  ا.مر ةحتاج أوالً خل

الهبببدم  والهبببدم البببرا ل واالسبببتراضيج   فبببق نجابببل مبببل خقفاضنببببا 

و ببراعاضنا الداخليببي علببى السببلطي الو  يببي والتبب   بب  ضحببت االحببتقس 

مجبباالً النتصببار اآلخبببر علينببا  وأ عبببو الشبباب الفلسبببطين  خلببى ضنمبببيم 

لشنّباء .خببل زمببا. ال شببا ر  مببل  بفوفا  عشببر الحببوار الببو ن  الشببامل وا

الاببدو  والا ببل علببى وضبب  ال يببار الكفبباح  أمببا. الج يبب   رسببالت  خلببى 

الشاب الفلسطين  أن الد. الفلسطين  حرا. حرا.  وال ةجب أن ةبرا  خال 

 ف  مواجهي الادو ا.كشرح. 

أخيراً  لقد ظل حكي نا ... اائدنا وفياً  واس حياضبا لحشبا ا.وس فلسبطيل  -

وأك ببل ال رحلببي  1925ي اللببد مسببقط رأسببا التبب  ولببد فيهببا عببا. ومدةنبب

االبتدائيببي فبب  مدارسببها ثببم انتقببل ل تاباببي  راسببتا الوانوةببي فبب  كببل مببل 

مدةنت  ةافا والقدس  ثم ض رج مل مدرسبي ضراسبنطي فب  القبدس  وانتقبل 

لقلتحبا  بكليبي الطبب فب  الجامابي ا.مرةكيبي   1944خلبى بيبروا عبا. 
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واببد كانببت سببنواضا الدراسببيي فبب  الجاماببي  .. 1951 ض ببرج  شيشبباً عببا.

ا.مرةكيببي أساسبباً لتشلببور فكببرل الببو ن  وانت بباؤل القببوم  متببوثراً بوسببتاةل 

لتشببكل  1948ال فكبر القببوم  الراحبل اسببطنطيل زرةبر  وجبباءا نكشبي 

بالنسشي للحكيم مناطفاً ثورةباً ونقطبي ضحبوس رئيسبيي ظلبت  اجسباً  بواس 

  1951لا ضوسي  حركي القومييل الار  عا.  حياضا  حيث بدأ م  رفا 

لتشببكل مرحلببي  امببي جببداً فبب  حيببا  الحكببيم  1952وجبباءا ثببور  ةوليببو 

السياسيي ك ا فب  حيبا  ومسبير  حركبي القبومييل الابر   حيبث ببدأ ال بد 

القببوم  بالتنببام  بببدعم مببل القائببد ال الببد عشببد النا ببر و ببوالً إلعببقن 

ا.مر البلي أعطبى زخ باً كشيبراً   1958الوحد  بيل مصر وسورةا عا. 

لحركي القومييل الار   عشر الروابط ال تيني والاقاي ال ت يز  بيل عشبد 

ضاببر  القائببد الراحببل ل حاولببي  1973وفبب  الاببا.  ..النا ببر والحكببيم. 

اختطام حيث اامبت خسبرائيل ب طبف  بائر  ميبدس اةسبت اللشنانيبي كبان 

نها بوعجوبي نتيجي إلجراء ةفتر  وجو  الحكيم على متنها  لكنا نجى م

 امن  احترازي اض ل باللحماا ا.خير  اشل ااقع الطائر . 

ضار  ل حاولي اختطام ثانيي عندما أادمت خسرائيل  1986وف  عا.  -

على خطف الطائر  الليشيي ال ا ي الت  كان على متنهبا مبل  مشبر خلبى 

 ليشيا. 

  ارر الحكيم خعفاء  2000وعشيي اناقا  ال ؤض ر السا س للجشهي عا.  -

مل منصب ا.ميل الاا. للجشهي ومبل  –رلم رف  مامم رفااا  –نفسا 

ضببغو  الا ببل اليببوم  ك سببئوس أوس للجشهببي الشبباشيي  حيببث حببد  القائببد 

 ال ؤس  لنفسا باد ةل  ثق  مها. فكرةي أساسييح 

v  ال ه ببي ا.ولببىح كتابببي ضببارةم حركببي القببومييل الاببر  والجشهببي

 تا النفاليي. الشاشيي وضجرب

v  ال ه ي الوانيبيح الا بل لتوسبي  مركبزاً للدراسباا ةانبى بقفباةا

النفاس الاربب   وفب  مقبدمتها الصبراع الاربب  الصبهيون   ومحرضباً 

على ضرور  ضا ر الاقل الفلسطين  والاربب  فب  محاولبي اإلجاببي عبل 

 أسشا  الهزة ي أما. ال شروع الصهيون   رلم ما ض تلكبا ا.مبي الاربيبي

 مل  اااا بشرةي وخمكانياا ما ةي  ائلي. 
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v  وال ه ي الوالويح الا بل مبل أجبل خاامبي نبوا  جشهبي اوميبي  بدفها

حشببد القببوى القوميببي الاربيببي مببل أجببل التصببدي ل سببؤولياضها وضوحيببد 

جهو  ا ف   لل المروم  وف  مقدمي مهامها ف   لل ال رحلبي مواجهبي 

 ع ليي التطشي  م  الكيان الصهيون . 

خن الجشهببي الشبباشيي لتحرةببر فلسببطيل خة ضببو ع جسببد مله هببا ومؤسسببها  -

ال فكر القائد ال ناضل جورج حش   فه  ضالل لكل ج ا ير هاشنا وأمتنا 

بونهببا سببتمل وفيببي م لصببي ل شا ئببا وأفكببارل الوورةببي التبب  اكتسببشت لببدى 

الحكببيم مفبباميل أباببد مببل ماانيهببا ومما ر ببا ال تاببارم عليهببا  .نهببا 

فكببار ارضشطببت با.ةدلوجيببي الوورةببي ومنهجهببا الال بب  الجببدل  مشببا ا وأ

ب وببل ارضشا هببا بصببيرور  حركببي التحببرر القببوم  الببدة قرا   والتقببد. 

االجت اع  واالهتراكيي  و و ضرابط جّسد التزا. الحكيم الدائم بالج ا ير 

الشبباشيي الفقيبببر  فببب  فلسببطيل وكبببل أرجببباء الببو ل الاربببب  باعتشار بببا 

الوحيببد  فبب   ببلا الصببراع ضببد التحببالف االمشرةببال   بباحشي ال صببلحي 

ا.مرةك  الصبهيون  وفب  البدفاع الحقيقب  عبل أ بدام التحبرر البو ن  

والدة قرا  . ةل   و ال سبار البلي حبد ل القائبد الراحبل لنفسبا ولرفاابا 

ف  الجشهي مجسداً بلل   ور ال وقف الووري اللي استطاع أن ةفر  لنا 

لاقابي الجدليبي الصبحيحي ببيل ال ارفبي أو النمرةبي موقً رائااً ف  خاامي ا

وبببيل الفاببل والنفبباس الكفبباح  والسياسبب   خنهببا الوحببد  بببيل النمرةببي 

 وال  ارسي  رةقاً وض اني وحيد   و  ضحقير ال ستقشل ال نشو . 

ناا ببدك أةهببا الرفيببر القائببد أن نسببير علببى  ببدى مشا ئبب  وخطبباك 

 رك الفكر  وض لى عنهاح. رافايل هاارك ال الد ح ال علر ل ل أ 

 

   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

   27/1/2008  

 
 أزمة اليسار العربي ..إىل أين ؟....

 5/2/2007بقلم القائد الراحل د. جورج حبش 



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 35 

 

ال يمكاان الحااديث  اان أفمااة اليسااار العربااي   وأساابال حالاااة   

ة تااارين  اا ه االنكفاااء والتهماايش التااي وصاال إليهااا اليااوم دون مراجعاا

الحركااة   والوقااوب أمااام أ طائهااا ومنعطفاتهااا  لاا  مسااتوى التكتياات 

واالستراتيجيا . وال بد  أيااً النبر إلا  الموضاوع مان منباور تااريخي 

جاادلي ياادقق ويااتفح ص الصاايرورة التاريخيااة لحركااة اليسااار العربااي   

وأ م المفاصل والمحطات التي مر  بهاا ارتباطااً باالبروب الموضاو ية 

 وال اتية  الدا لية والخارجية . 

إن نباارة تقويميااة لحركااة اليسااار العربااي   تفااتح بااال اكساا لة  

حااااوي تجااااارل اكحاااازال اليسااااارية العربيااااة . بجناحيهااااا الشاااايو ي 

والماركسااي القااومي    اصااة وأن كثيااراً ماان القااراءات لتجااارل  اا ه 

  اكحاازال باتاات تساال م بإ فاقهااا  اان اسااتيعال وو ااي حركااة الواقااع 

وبالتالي فشلها في تغييره . ك لت ال نساتطيع التحادس  ان يساار  رباي 

دون أ اا  واقااع التجزئااة بعااين اال تبااار   فعاادم إنجاااف مساا"لة الوحاادة 

العربية كر   الواقع القطرد   ال د أفارف بادوره قاوى يساارية قطرياة 

طرحت  ل  نفسها برامي ومهمات  ل  مستوى قطرد   أما اكحازال 

هات العربية القومية فقد وجدت نفسها  اجزة  ان  اليسارية ذات التوج 

الت"ثير والفعل العملي  ل  مستوى القاايا القومية   وانحصار جهاد ا 

فااي المسااتوى النباارد   حااوي إشااكاليات القوميااة واكمااة  والعروبااة  

والتجزئااة  والوحاادة   وقااد كعتااف الكثياار حااوي  اا ه القاااايا ماان قباال 

ى وأحاازال   لكان  لا  الصاعيد العملااي مفكارين  ارل يسااريين   وقاو

ر حلم الوحدة   وتمزقت الهوية القومية إل   ق واقع التجزئة   وتبخ  تعم 

أة  ولاام تعنجااز مهااام التنميااة والتحاارر ماان التبعيااة   ويااات جهويااة مجااز 

قااات  للساااوق اإلمبريالياااة   وتفاقمااات المشاااك ت االجتما ياااة التاااي  م 

ة   وانتشاارت البطالاة وتراجااع الفاوارق الطبقيااة فاي المجتمعااات العربيا

مستوى التعليم والثقافة .... الن  بمعن  آ ر تجل ت أفمة اليسار العربي 

ال د ورس اك داب التاي طرحهاا ل رواد  صار النهااة ل فاي  جازه 

 ن إنجاف أد  مان  ا ه المهاام. لقاد طارح رواد  صار النهااة العربياة 

رة إجاراء تحاوالت من   ي احتكاكهم في أوروبا وتمث ل تجربتها ضارو
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في الواقع العربي  تقوم  ل  تحقياق التصانيع ك"ساا  لت"ساية الانمط 

الرأسمالي الا د يعناي تادمير البنا  االجتما ياة المتخلفاة ا اإلقطااع (  

و  ا يعني بدوره تمث ل الفكار الا د تبلاور ماع نشاوء الرأسامالية أ ناي 

لا   ا ا اكساا  فكر العق نية القومية  والديمقراطية  والعلمانية   و 

أصاابحت مهااام التوحيااد القااومي والتحااديث الفكاارد مهمااات جو ريااة   

له ا احتلت مسائل فصل الدين  ن الدولة   وت"سية الاو ي القاومي   

وشكل النبام السياسي مسائل أساسية دا بت أح م النهاويين العرل 

  وبدأت م مح   ه المس"لة تبهر مع محمد  لي باشا في بداية القرن 

ي الرأسمالية العالمية  التاسع  شر   لكن   ا المشروع  عزم نتيجة تحو 

إلاا  إمبرياليااة   وباا لت قعطااع الطريااق  لاا  الصاايرورة الطبيعيااة لنمااو 

بلداننا   مما اد ل مشروع التطور الرأسمالي فاي أفماة اساتمرت حتا  

أواسط القرن العشرين  حيث أصبحت الف ات الوسط  ا الريفياة بشاكل 

ا   مليااة التحوياال التااي طالاات تاادمير البناا  القديمااة ا  ااال ( أساا

اإلقطاع ( وأسسات لمحاولاة بنااء الصانا ة ك"ساا  للتحويال فاي إطاار 

مشاااروع قاااومي يهااادب إلااا  الوحااادة العربياااة   لكااان تااادا ل مصاااالح 

الرأسمالية العالمية وتسابقها  ل  نهف الدوي المستةعمرة ومنها بلداننا 

  أوقع البرجوافية العربية في  جاز منعهاا العربية ذات البن  المتخلفة 

مااان إنجااااف مهاااام التصااانيع  التاااي اساااتطا ت الرأسااامالية فاااي أوروباااا 

إنجاف ا  بر تدمير البنا  القديماة   والنتيجاة كانات  ادم تحقياق أحا م 

لهاا  النهاة   و جز البرجوافية  ن إنجاف التصنيع ال د أد ى إلا  تحو 

ي والمرافاق االساته كية وابتعاد اا إل  قط ااع التجاارة والخادمات والماا

 اان الصاانا ة   و اا ا مااا انعكااة  لاا  مسااتوى الااو ي  والممارسااة 

ااا دفااع بالف ااات الوسااط   السياسااية فااي تكاارية اكفمااات العميقااة   مم 

والبرجوافيااة الصااغيرة بعااد تفاااقم التناقاااات إلاا  اسااتخدام الجاايش ا 

إلا  السالطة فاي المؤسسة المستقرة الوحيدة ( ك"داة انق بياة للوصاوي 

العديااد ماان البلاادان العربيااة  لكاان  اا ا الخيااار انقلااف  لاا  أصااحابه مااع 

تطااور التناقاااات وانتشااار اكو ااام والااو ي الزائاان   و اا ا مااا دفااع 

القوى الماركسية التي تبن ت فكرة المشاروع النهااود فاي الث ثيناات  

ية و اصة في المشرق إل  أن تتراجع  ن مقوالتها حوي الوحدة القوم
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واالستق ي وآلياات التطاور   والتنمياة التاي تاارل   قاة التبعياة ماع 

 اااو  اااام القطيعاااة ماااع  ااا ه  1937الساااوق اإلمبريالياااة . وكاااان  اااام 

المهمات   ومع تفاقم إشكاليات الواقع بدأت القوى الماركسية اليسارية 

تتبن  مقاوالت الماركساية الساوفيتية التاي نتجات  ان لالكاومنترنل   

الاا د تااري ردود أفعاااي  1947موقاان ماان قاارار التقساايم  ااام ومنهااا ال

سلبية كثيارة فاي اكوسااط الشاعبية  والسياساية العربياة  والفلساطينية 

تجاااه موافقااة الحركااة الشاايو ية  لاا  قاارار التقساايم   وأذكاار فااي  اا ا 

السياق الحوارات السا نة التي كنا نخوضها مع الشيو يين في أوساط 

بيروت التي كنت طالباً فيها في تلت الفتارة .  ا ا الجامعة اكمريكية في 

اكمر  ل ن شار اً  ميقااً فاي   قاات قاوى اليساار وبشاكل  اال باين 

الشاايو يين والقااوميين  كااان لهااا تاادا يات ساالبية كثياارة وكاا لت كاناات 

مقولة التطور ال رأسمالي   فيما بعد   التي راجت كثيراً في واقعناا فاي 

 ا ب كنهاا جعلات القاوى اليساارية ملحقاة  فترة من الفترات   موضع

بالسلطات البرجوافية الهجينة الحاكمة في العديد من البلادان العربياة   

حيث بدأت الدوي العربية المستقلة حديثاً  ن االستعمار في الخمسينات 

تتطور كل منها حسف  روفها الخاصة   وطبيعة اكنبمة الحاكمة فيها 

في تكرية مشااريع سياساية واقتصاادية    التي وجدت مصالحها تكمن

تخاادم الطبقااة السياسااية الحاكمااة الحديثااة   أكثاار ماان  اادمتها لتحااوالت 

اقتصادية  واجتما ية ج رية  ل  المساتوى الاوطني والقاومي   و ا ا 

اكمر ترجم نفسه باإلثراء السريع للطبقة السياساية التاي اساتفادت مان 

المحسوبيات التاي وسامت تلات نفوذ ا في الحكم حيث انتشر الفساد   و

المرحلااة فااي معباام البلاادان العربيااة   و اا ا مااا نعنيااه بتكاارية واقااع 

التجزئة من الناحية العملية   كن التطاور باات يجارد وفاق صايرورات 

قطرية ضيقة   بمعزي  ن المصالح القومية العليا لةمة العربياة   مماا 

اااق الشااارل والحااادود الفاصااالة باااين البلااادان والشاااعو ل العربياااة ...  م 

وصوالً إل  المرحلة المتردية التي تعيشها المنطقاة العربياة ا ن   بعاد 

احاات ي العااراق وتفاااقم اكوضاااع فااي فلسااطين   والتهدياادات العسااكرية 

اكمريكيااة المباشاارة للبلاادان العربيااة التااي أ ااادت المنطقااة إلاا  مرحلااة 

لت"كياااد إلااا  االسااتعمار . إن شااامولية الموضااوع   وتعقيداتاااه تحتاااج با



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 38 

دراسات تحليلية معمقة في الفكر السياسي اليسارد العربي وتجارباه   

لإلجابة  ل   ا ه اكسا لة المتشاع بة   إذ مان الصاعوبة بمكاان اإلحاطاة 

به ا الموضوع الشائت حوي دور اليسار العربي من   ي مقالة كه ه   

ر شا امل مع ذلت سنحاوي قدر اإلمكان مقارباة الموضاوع بتكثيان تصاو 

للمس"لة ب"بعاد ا الدا لية والخارجية . إن مس"لة و ي الواقع كإشكالية 

  تفاارض  لينااا مناقشااة الرريااة   أو الااررى التااي اسااتند إليهااا اليسااار 

اص مشاك تها   لاية  لا  المساتوى النبارد فحساف    العربي   وتفح 

وإنماااا  لااا  مساااتوى القااااايا العملياااة التاااي طرحهاااا الواقاااع ذاتاااه   

والباارامي التااي انبثقاات  اان  اا ه القاااايا   كااي تفاااي إلاا  والمهمااات 

وسااائل حل هااا وتجاوف ااا   وأ نااي  نااا مسااائل القوميااة : االسااتق ي   

التجزئاااة   التحاااارر   الوحاااادة   التنميااااة وأفااااق التطااااور االقتصااااادد  

واالجتما ي العرباي   والمهماات اك ارى التاي يحادد ا الواقاع العرباي 

نناااا ال فلناااا فاااي مرحلاااة التحااارر الاااوطني بتعييناتاااه    لااا  ا تباااار أ

الديموقراطي و اصة في فلسطين والعراق   حياث يفارض  ليناا واقاع 

االحاات ي مهمااات إضااافية أساسااية تتعلااق بمواجهااة االحاات ي ودحااره .. 

مثل   ه المهام تتطلف أوساع مشااركة شاعبية   مان قِبال جمياع القاوى 

ن تناتبم فاي أطار جبهوياة االجتما ية والطبقية الفا لاة   التاي  ليهاا أ

 رياااة    ااي الصاايغة اككثاار فعاليااة إلنجاااف مهااام الثااورة الوطنيااة 

الديموقراطيااة   التااي يناادرج ضاامنها مواجهااة االحاات ي   والتحاارر ماان 

التبعياااة ومحارباااة التجزئاااة   والوحااادة  وإنجااااف التنمياااة االقتصاااادية 

واالجتما يااااة  وكاااال  اااا ا يجاااااف أن ياااارتبط بفهاااام  ميااااق لمسااااا"لة 

ديموقراطيااة التااي تتجاااوف مساا"لة الحريااات السياسااية فحسااف   إلاا  ال

مس"لة تحصين البلدان العربية ضاد التهديادات الخارجياة المحتملاة مان 

 اا ي اإلصاا ح الاادا لي الاا د يسااتد ي أوسااع صااين التحااالن الااوطني 

العااري    والمشاااركة الشااعبية فااي القاارار السياسااي  واالقتصااادد  

 د يعني ضمناً إ ادة المجتمع إلا  دائارة الفعال واالجتما ي الفا ل   ال

  بعد أن غعي ف طوي ً . السؤاي ال د يطرح نفسه دوماً في   ا السياق : 

لماذا أ فقت البرامي التي طرحها اليسار العرباي فاي تحقياق التحاوالت 

المطلوبااة  لاا  أرض الواقااع ؟! ولماااذا لاام يصاابح اليسااار العربااي قااوة 
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ا باادأ  اا ا اليسااار بالاااعن بعااد انهيااار االتحاااد تغيياار حقيقيااة ؟! ولماااذ

السوفيتي والمنبومة االشتراكية ؟! أ تقد أن أ م المشاك ت التاي أد ت 

باليسااار العربااي إلاا  أفمتااه   وبالتااالي إلاا   اادم إنتاااج و ااي مطااابق 

لحركااة الواقااع العربااي    ااو ا تماااده بالدرجااة اكولاا   لاا  اسااتعارة 

اكحااازال الماركساااية العالمياااة...  مقاااوالت نبرياااة جاااا زة   أنتجتهاااا

وإسقاطها  ل  واقعنا   دون النبر في متطلبات   ا الواقع وإشاكالياته 

. وذلااات  لااا  ا تباااار أن  ااا ه اكحااازال قاااد حققااات فاااي حيناااه بعااا  

الت فاااي بلااادانها   ثااام تباااي ن بعاااد انهياااار االتحااااد  االنتصاااارات والتحاااو 

ة إل اادة النبار فاي السوفيتي والمنبومة االشتراكية   أن  ناي ضارور

كل التجرباة االشاتراكية ودراساتها    اصاة وأن أصاوات كثيارة تعالات 

بعد ذلت معلنة ل موت الماركسية ل. لكان الساؤاي : أياة ماركساية  اي 

التااي ماتاات ...  اال  ااي ماركسااية ماااركة وانجلااز ؟! أم الماركسااية   

السوفيتية ؟! اللينينية ؟! أم الماركسية الستالينية التي تعب ر  ن الحقبة 

وما  ي الع قة بين اكنبمة الشيو ية التي تدا ت وباين فكار مااركة 

؟! إن السمات السلبية التي رافقت تجرباة البلادان االشاتراكية   لام تانيع 

منهااا أيااااً بعاا  اكحاازال الشاايو ية واليسااارية التااي لاام تصاال إلاا  

ات ماان الساالطة   بمااا فااي ذلاات اكحاازال اليسااارية العربيااة  وبالتااالي باا

المشاااروع الساااؤاي  ااان   قاااة  ااا ه السااالبيات التاااي طبعااات اكحااازال 

الشيو ية واليسارية  موماً بطابعها   وبين التراس النبرد الماركسي 

با تباره مرجعية تلت اكحازال . لقاد سااي الكثيار مان الحبار فاي نقااي 

تلت اكس لة المحورية  وقد ا تلن المفكرون الماركسيون واليساريون 

 ً حوي تقييم   ه المسا"لة   ومان جهتاي  يهمناي الت"كياد فاي  ا ا   موما

السياق : إن انهيار اكنبمة الشيو ية التي كانت نتاج النبام الستاليني 

الشاااامولي   ال يعنااااي أن البااااديل  ااااو الديموقراطيااااة البرجوافيااااة أو 

الليبرالياااة الجديااادة كماااا ياااد و الااابع    بااال إنَّ الباااديل الحقيقاااي  اااو 

االشتراكية التي تعني ضمناً لية الديموقراطية السياسية  الديموقراطية

فحساااف   بااال الديموقراطياااة بمفهومهاااا اكوساااع واكشااامل  وب"بعاد اااا 

االقتصادية واالجتما ية والثقافية   و  ا ما كانت تفتقده تجارل بلادان 

المنبومة االشتراكية . إن الديموقراطية الغربية أو الليبرالية الجديدة   
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د ااة طالمااا أنهااا لاام تااتحس حياازاً واسااعاً ل  تااراب بااالمنتجين سااتبل  ا

كفا لين سياسيين  ل  مستوى الرقابة والقرار   وبالتالي ساوب تبال 

ديمقراطيتهااا ناقصااة وشااكلية . إن تطااور العولمااة فااي صاايغتها اككثاار 

وحشاية ل اكمركااة ل  لااق نو اااً ماان الحااراي االجتمااا ي الجديااد  لاا  

بدأت حركة العولمة البديلة التي تام في دا لهاا مستوى العالم ... وقد 

 ل  المستوى العالمي أطيافااً واساعة مان القاوى واكحازال اليساارية  

وحركاااة أنصاااار البي اااة  و ي اااات المجتماااع المااادني   تناضااال ب"شاااكاي 

مختلفة من أجل بلاورة صاين فا لاة للمواجهاة   لكان لةسان   ال تازاي 

سااية و ي ااات المجتمااع الماادني فااي القااوى االجتما يااة والحركااات السيا

بلاااداننا العربياااة  ااااجزة أياااااً  ااان االنخاااراط فاااي الحركاااة العالمياااة 

المنا اااة للعولمااة واكمركااة .. كنهااا ال تاازاي جنينيااة وغياار متبلااورة 

 بشكٍل كاٍب لتقوم بالجهد المنوط بها في سياسة   ه الحركة العالمية. 
 

 اليسار والوحدة العربية  
طين والوحدة العربية حي زاً  امااً مان ا تماماات شغلت قاية فلس

الحركة الشيو ية العالمية االكومنترن (  والحركاة الشايو ية المحلياة 

من  أوا ر  شرينات القارن الماضاي  وإذا  ادنا إلا  الوثاائق الصاادرة 

 ااان كاااونفرنة مشاااتري جااارى باااين الحااازبين الشااايو يين الساااورد 

التااي نعشاارت بعنااوان ل    و اصااة الوثيقااة 1931والفلسااطيني  ااام 

مهمات الشيو يين فاي الحركاة القومياة العربياة ل ساوب نا  ل لمادى 

مقاربااة التحلياال الماركسااي الثااورد الاا د تنطااود  ليااه  اا ه الوثااائق   

لنااب  الشااارع العربااي آناا اي   رغاام بعاا  اك طاااء فااي تشااخيص ا 

ة طبيعة الحركة والطبقات االجتما ية ( ل لقد اتخ ت اكحزال الشيو ي

وبعاااد ا بنااااًء  لااا   1929فاااي فلساااطين وساااورية ومصااار   سااانة 

توجيهااات الكااومنترن وتحاات قيادتااه   موقفاااً واضااحاً ال لاابة فيااه وال 

تحاياال   فااي النقطااة الجو ريااة : ت"ييااد الحركااة القوميااة الراميااة إلاا  

االساااتق ي والوحااادة القومياااة   المعادياااة لإلمبريالياااة   ضاااد الحركاااة 

المتقدمة للقوى اإلمبريالياة وأداتهاا فاي المنطقاة  الصهيونية .. الحليفة

العربياااة ل . لقاااد مي اااز ليناااين تمييااازاً صاااارماً باااين القومياااة المبلوماااة 
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والقومية البالمة   وفرض  لا  اكحازال الشايو ية فاي أوروباا ت"يياد 

اكول  وشجف الثانية ... وقاد أكاد ت أدبياات تلات المرحلاة ل أن الوحادة 

 مااا قااايتان ماان قاااايا النااااي العااالمي  العربيااة وقاااية فلسااطين

المنا اة لإلمبريالية   من قاايا الثورة االشتراكية فاي العاالم . أنهماا 

القايتان النو يتان للنااي المنا   لإلمبريالية في الاوطن العرباي   

وقد درج الماركسايون  لا  القاوي أنهماا فارع مان الكال ... ل . إن  ا ا 

طين والوحاادة العربيااة    ااو تجاال ٍ الموقاان الواضااح ماان قااايتي فلساا

للع قااة بااين الخااال والعااام بااين قااايتي الوحاادة وفلسااطين والنااااي 

العنيااد ضااد اإلمبرياليااة العالميااة  الاا د تجس ااد بشااكل  ااال فااي واقااع 

الفتاارة التااي تبن اات فيهااا الحركااة الشاايو ية العالميااة والمحليااة قاااية 

تارة كانات فتارة صادام الوحدة وفلسطين بشكٍل ال لبة فيه   كن تلت الف

كبير بين االتحاد السوفيتي  واكممية الشيو ية من جهاة  وباين العاالم 

الرأساامالي اإلمبريااالي فااي  اارب اكفمااة االقتصااادية العالميااة وبناااء 

االشتراكية السريع في االتحااد الساوفيتي مان جهاة أ ارى . ولقاد تغي ار 

دأت اكحاازال  اا ا الموقاان مااع تطااور اكحااداس و تغي اار البااروب   إذ باا

الشيو ية تغي ر مواقفها   ه كانعكا  لتغييار مواقان الكاومنترن   مان 

  ه القاايا   رغم أن اإلمبرياليات العالمية قد  ملت بشكل حثيث  ل  

تمزيق الجسد الحي للشعول العربياة   وأبقات الادوي العربياة فاي حالاة 

م والنماو من التجزر اإلقطا ي   وحرمت   ه البلدان من مقومات التقد

االقتصادد والسياساي المساتقل   وكا لت  ملات  لا  تجمياد دينامياات 

التوحيد القومي السياسي و لق الحدود للب د العربية   وسا دت  لا  

لت  فرع الكيان الصهيوني في فلسطين قلف الوطن العربي   و ك ا تحو 

   البلدان العربية حت  بعد استق ي بعاها إل  ملحقات دويع المتروباوي

دوالً مستقلة شكلياً إال أنها تابعة للسوق اإلمبريالية من الناحية الفعلياة 

ا فرا يااة ومنتجااة للمااواد الخااام (   و اا ا مااا أفااا  إلاا  بااطء تشااك ل 

طبقات المجتمع الرأسمالي ونمو  ناصار السايادة القومياة التاي راحات 

تنمااو بشااكل  شاااوائي وغياار مناااتبم   و اا ا مااا ساااه ل التحااالن باااين 

ريالية التي كانت تعمل  ل  ت"مين مصالحها ونهف شعوبنا   وبين اإلمب

القوى اإلقطا ية الرجعية العربية و الكومبرادورية التي سايطرت  لا  
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السااالطات فاااي البلااادان العربياااة  وجعلتهاااا قوا اااد لسياساااة االغتصاااال 

اإلمبريالية العدوانية .   ا الوضاع  لاق نقيااه فيماا بعاد   ماع  ملياة 

التحررد   وبدأت الطبقة العاملاة الناشا ة حاديثاً وأحزابهاا المد العربي 

ونقاباتهااا باإلضااافة إلاا  حركااة الف حااين والبرجوافيااة الصااغيرة تلعااف 

دوراً فاااا  ً فاااي  ااا ه العملياااة التحررياااة وقاااادت اكحااازال اليساااارية 

بجناحيهااا الشاايو ي والقااومي الماركسااي  باإلضااافة إلاا  قااوى اليسااار 

التاي انااوى بعااها ضامن أحازال االشاتراكية  اك رى   ه العملياة  

الدوليااة   وماان  نااا صااار  لينااا أن نمي ااز مااا بااين أجنحااة قااوى اليسااار  

وأدوار ا حسف اكحاداس  والمراحال التاريخياة التاي مارت بهاا   وباين 

القوى اليساارية اككثار راديكالياة والتاي تبن ات مواقان وسياساات أكثار 

يااً  اجزة  ن تحويل برامجهاا إلا  استق لية   لكن   ه القوى  لت أ

إنجافات فعلية  ل  أرض الواقع  و اشت بالتالي أفمة من ناوع جدياد 

 اااي أفماااة  ااادم القااادرة  لااا  الفعااال فاااي الواقاااع ... و لااا  المساااتوى 

الفلسااطيني تعتباار حركااة فااتح بهاا ا المعناا  ضاامن اليسااار االشااتراكي 

وب أن الاااادولي ... وكاااا لت حاااازل العماااال اإلساااارائيلي   وماااان المعاااار

االشااتراكية الدوليااة وأحزابهااا ال تختلاان فااي الغاارل  اان البرجوافيااات 

الحاكمااة إال باابع  الباارامي االجتما يااة اإلصاا حية   و ااي تااام طيفاااً 

واسعاً من القوى غير المتجانسة ... ومن  نا ال يمكن أن ننبار لليساار 

ياااة اإلسااارائيلي إال با تبااااره يسااااراً صاااهيونياً معاديااااً لمصاااالحنا الوطن

والقوميااة    مااال  لااا  تنفيااا  المشااروع الصاااهيوني االساااتيطاني فاااي 

فلسااطين طااواي العقااود الماضااية   كاا لت نجااد أنفساانا  لاا   اا ب مااع 

الكثير مان أطروحاات يساار فاتح أباو  ماار الا د ينااود أياااً ضامن 

حركة االشاتراكية الدولياة   ويجس اد  مليااً مصاالح الف اات البرجوافياة 

لتهااا إلاا  أداة الفلسااطينية التااي اساات فادت بعااد أوساالو ماان الساالطة وحو 

للفسااااد  و المحساااوبيات  واإلثاااراء الساااريع وغيااار المشاااروع للف اااات 

المستفيدة منهاا  لا  حساال مصاالح شاعبنا الا د يواجاه أ تا  أشاكاي 

االحاات ي التااي أفرف ااا  المنااا المعاصاار   و ااو االحاات ي الصااهيوني 

كملاه ويحال مكاناه  لا  أرضاه االستيطاني ال د يرياد أن ينفاي شاعباً ب"

وثرواتااه وتاريخااه ... وإذا  اادنا إلاا  نقطااة الباادء   ناارى أن إشااكاليات 
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الواقع ... تقتاي  ل  ضوء المنهجية الجدلياة التاريخياة إ اادة النبار 

في الكثير من القاايا وتحليلها تحلي ً معمقاً للوصوي إل  و ي مطابق 

رد برامي للخروج مان  ا ه إلشكاليات الواقع يفرف  ل  المستوى النب

اكفمااة المستعصااية   و لاا  المسااتوى العملااي التكتياات الم ئاام إلنجاااف 

مهااام تلاات الباارامي  و اا ا يقتاااي ماان اليسااار العربااي والفلسااطيني 

مراجعااة كاملااة لكاال المنااا ي والباارامي والمهمااات المطروحااة  لينااا  

الواقاع .. للخروج بفهم جديد يعيدنا إل  دائارة الفعال الماؤثر فاي حركاة 

 ل  مستوى االستراتيجيا والتكتيت الصاحيح الم ئام لباروب المرحلاة 

 الرا نة . 

المطلول فاتح أوساع حاوار باين أجنحاة اليساار العرباي   إل اادة 

تحلياال وتركيااف كافااة القاااايا التااي تواجااه واقعنااا العربااي   ماان أجاال 

ة نهوض حركة اليسار العربي مجدداً ... ومن جهة أ رى تقتاي اكفم

المستعصااية فااي الواقااع العربااي  موماااً فااتح بااال الحااوار أيااااً بااين 

مختلاان التيااارات والحركااات الفا لااة  لاا  ا اات ب مشاااربها الفكريااة 

واكيديولوجية : الماركسية  والقومية  واإلس مية المتناورة   إذ رغام 

اال ت ب  ل  المستوى اإليديولوجي ماع التياار اإلسا مي فانحن نمي از 

يااار اإلساا مي المقاااوم للمشااروع االمبريااالي الصااهيوني  وبااين بااين الت

التيار الب مي االست صالي التكفيرد ال د يرف  الحوار ويعتبر نفسه 

 البديل المطلق لكافة التيارات اك رى الفا لة في الواقع العربي.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 44 

 

 

 

 

 حركـة القومييــن العــرب
 

 

 

حل جورج وفاًء للقائد القومي العربي الرا

 حبش و هداً لمواصلة مسيرة النااي القومي

التحررد والديمقراطي التقدمي من أجل إقامة 

موحد  اٍي من االستغ ي  اشتراكيمجتمع  ربي 

 واإلنسانيةمبادئ الديمقراطية القائم  ل  

 
 

إل  القائد الحكيم جاورج حابش ... الراحال مان المكاان ... البااقي 

قااوي وقلااول جمااا ير الكااادحين فااي فااي  قااوي وقلااول رفاقاات وفااي  

فلساااطين والاااوطن العرباااي ... لااات العهاااد أن نبقااا  أوفيااااء لمسااايرتت 

الناااالية وفااي القلااف منهااا رسااالتت ورريتاات القوميااة ماان أجاال بناااء 

مجتماااع  رباااي اشاااتراكي وحااادود ديمقراطاااي ... تلااات الرساااالة التاااي 

اقات ت"سيسها مع رف إل تجسدت في حركة القوميين العرل التي بادرت 

تمثاال  -فكرتهااا  - ... تلاات الحركااة التااي كاناات ومااا فالاات  1953 ااام 

اكداة الاااارورية التاااي يمكااان ان تتوحاااد فيهاااا ومااان   لهاااا اك اااداب 

وا ليااااات الناااااالية الوطنيااااة والقوميااااة ضااااد التحااااالن االمبريااااالي / 
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الصهيوني  انط قاً من صحة مقولتت الخالادة  أيهاا القائاد الحكايم  مان 

وانط قااً مان تلات   صاهيوني –مع العدو  و صراع  رباي  أن الصراع

ت"ساية الحركاة القومياة  إل اادةالررية من ناحية ومن الحاجة الملحاة 

وت"كياااداً لهااا ا الوفااااء الملتااازم   العربياااة االشاااتراكية مااان ناحياااة ثانياااة

تقدم الادائرة الثقافياة تلخيصااً  بالتواصل مع فكر القائد الراحل ومبادئه 

التاي أسساها القائاد جاورج  ة وتطور حركة القاوميين العارلمكثفاً لنش"

  انط قاااً ماان قنا تنااا الموضااو ية باا"ن حاابش مااع مجمو ااة ماان رفاقااه

مثلااات كفكااارة وكإطاااار تنبيماااي تجسااايداً لحركاااة القاااوميين العااارلل 

لارورة تاريخية لام تكتمال  ناصار ا الموضاو ية فاي ساياق التطاور 

ي فااي تلاات المرحلااة  رغاام السياسااي واالقتصااادد واالجتمااا ي العرباا

 اإل اا ل مااق صااوابية الهاادب والرريااة والرسااالة القوميااة ورغاام 

وجسامة التاحيات التي رافقت مسيرتها  لكن حركة القوميين العرل  

قيادتهاا وكوادر اا ومبادئهاا  وإرادةرغم ذلات  اساتطا ت بفاال و اي 

فااي معباام أرجاااء الااوطن أن تفاارض ذاتهااا وتنتشاار القوميااة الوحدويااة 

لعربااي  بحيااث شااكلت  ااا رة متمياازة فااي التااارين السياسااي العربااي ا

تحقق مشارو ها النهااود القاومي  أوالحديث  لكنها  ا رة لم تكتمل 

ال تنحصااار فاااي الااادور  ارجاااة  ااان إرادتهاااا  و اااي أسااابال كسااابال 

والصهيوني فحسف  بل أيااً في  ماق تبعياة االستعمارد واالمبريالي 

زف اساتمرار واحتجااف تطاور مجتمعاتناا وتخلن النبام العرباي الا د  ا

الطبقاة الساائدة  أوالعربية  بر تحالن شخول وأدوات النباام الحااكم 

مااان القاااوى الرجعياااة والبيروقراطياااة والبرجوافياااة الرثاااة ماااع العااادو 

االمبريااالي الصااهيوني  وماان ثاام تكاارية مبااا ر التبعيااة والخاااوع 

صاهيوني   اصاة السياسي واالقتصادد لحسال التحاالن االمبرياالي ال

بعد اتفاقية لكامف ديفيادل وماا ت  اا فاي لأوسالول لووادد  رباةل 

فااي  اال  اإلساارائيليوصااوالً الاا  كاال أشااكاي التطبيااع مااع دولااة العاادو 

السيطرة غير المسبوقة لنبام العولمة اكمريكي  ل  ثروات ومقادرات 

القاااوى الطليعياااة شاااعوبنا العربياااة  اكمااار الااا د يفااارض  لااا  كافاااة 

اطيااة  موماااً واليسااارية  صوصاااً  النااااي المشااتري ماان أجاال الديمقر

 إنساانيإ ادة وإحيااء الفكار القاومي العرباي بماامون يساارد تقادمي 
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التنبيمااي لنشاار وتفعياال الفكاارة القوميااة  إطااارهوديمقراطااي وبلااورة 

النهاوية  كفكرة توحيدية لكل شعوبنا العربياة واستنهاضاها لمقاوماة 

الية الصهيونية وأدواتها الطبقية والسياسية كل أشكاي السيطرة االمبري

فااي النبااام العربااي  باار نااااي تحااررد قااومي وديمقراطااي لتحقيااق 

بااااالمعن  السياسااااي القوميااااة أ اااادافنا فااااي ت"كيااااد الاااا ات الجما يااااة 

واالقتصااااادد واالجتمااااا ي فااااي دولااااة واحاااادة  ااااي الدولااااة العربيااااة 

 االشتراكية الديمقراطية. 

نستخلصااها ماان تجربااة ونااااي  تلاات  ااي الاادرو  والعباار التااي

 تجربة ونااي حركة القوميين العرل. منالقائد الراحل جورج حبش و

 

لااام تتنكااار الجبهاااة  1967/ ديسااامبر/ 11منااا  ت"سيساااها فاااي ف

الشااعبية لمساايرتها ومنطلقاتهااا القوميااة كمااا  باارت  نهااا وجساادتها 

اإلطاار اكم للجبهاة الشاعبية لتحريار فلساطين  حركة القوميين العارل  

من اندماجها شابه الكلاي فاي مسايرة الكفااح والناااي الاوطني  فبالرغم

الفلساطيني مان أجال التحارر والعاودة وتقريار المصاير  إال أنهاا ربطاات 

صيرورة ذلت النااي ومساتقبله  بصايرورة ومساتقبل الناااي القاومي 

  انط قااً مان  ل  المستويين العربي واكممايالتقدمي للحركة الثورية 

حركااة التحاارر القااومي تتطلااف إحااداس تحااوالت  امااة فااي  إدراكهااا باا"ن

مساايرتها  يقااوم  لاا  بناااء نبااام اشااتراكي لدولااة الوحاادة العربيااة بمااا 

يمكاان جمااا ير العماااي والفقااراء والمثقفااين ماان  ااوض معركااة بناااء 

اكسا  المادد ل شتراكية وتحويل أجهزة الدولة إلا  أداة ضااربة فاي 

وإيمانهااا باالفكرة التوحيديااة القوميااة  ياد الجمااا ير الكادحاة بعااد و يهاا

والتفافها حولها  وفي   ا الساياق نسات كر قاوي رفيقناا الشاهيد غساان 

كنفاااني حينمااا أكااد  لاا  أن لالساااحة العربيااة ابلاادان المحاايط العربااي 

 صوصاااً ليساات جبهااة ضاارورية فحسااف وإنمااا  ااي جبهااة فلسااطين 

ع إسارائيل  قبال الوحيدة  وان كل شهيد فلسطيني نفقده  ل  الحدود ما

تغيير أوضاع تلت الساحة ثوريااً   او  ادر سيحاسابنا  لياه التاارينل  

االماااؤتمر الثااااني للجبهاااة  1969يفسااار ذلااات ويؤكاااده ماااؤتمر شاااباط 

الشعبية(  ل  شعار ل انود العربية كقا دة ثورية تحدس الت حم باين 
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الثااورة الفلساااطينية والثاااورة العربيااةل انط قاااا مااان أن لإساااتراتيجية 

العمل العرباي الثاورد تتطاابق فاي  طوطهاا العريااة ماع إساتراتيجية 

 العمل الثورد الفلسطينيل.

لقااد أكااد ماااؤتمر شااباط اناااه لاام يباااق فااي الجبهاااة سااوى الفااارع 

الفلسااطيني لحركااة القااوميين العاارل ومنبمااة أبطاااي العااودة  ماان  نااا 

لأصاابحت الصااورة الجدياادة  صااورة تطااابق شاابه تااام بااين الحركااة ماان 

باين الجبهاة مان ناحياة ثانياة  ففكار الجبهاة السياساي  او فكار ناحية و

الحركااة كاااام ً دون أد نقصاااان  وتكوينهااا إلااا  حاااد بعيااد  اااو تكاااوين 

الحركة... وإذا كان التطابق حاص ً بين الفكار مان ناحياة والتكاوين مان 

ناحية ثانية  فاان أد تميياز اساتراتيجي محادد باين الحركاة والجبهاة ال 

لتاااالي ال يبقااا   نااااي أد أساااا  للتميياااز ماااا باااين يعاااود قائمااااًل وبا

لالحركااةل ولالجبهااةل  ماان  نااا تبناا  مااؤتمر شااباط  ااط لانصااهار 

تنبيم الحركة في الساحة الفلسطينية ضمن تنبيم الجبهةل وفق شاعار 

لالحركة فاي  دماة الجبهاة ولاية الجبهاة فاي  دماة الحركاةل وبها ا 

ل حزبااً يمثال الفارع المعن  أصبحت لالجبهة الشعبية لتحرير فلساطين

الفلسطيني وفق اإلستراتيجية السياسية والتنبيمية التي أقر اا ماؤتمر 

 شباط.

 ااان تاااارين ومسااايرة ناااااي حركاااة  دراساااةال هإن قراءتناااا لهااا 

القااوميين العاارل  الحركااة اكم لجبهتنااا الشااعبية  ال يسااتهدب فحسااف 

 اسااتخ ل الاادرو  والعباار  باال يسااتهدب أيااااً  إ ااادة بناااء حزبنااا/

جبهتنااا وتفعياال دور ااا الطليعااي فااي فلسااطين  انط قاااً ماان المحااددات 

السياسااية والفكريااة والتنبيميااة للحركااة الماركسااية القوميااة العربيااة  

الكفيلة وحد ا بخاوض الناااي التحاررد والاديمقراطي القاومي لتغييار 

وتجاوف   ا الواقع العربي المهزوم  وتحقيق أ داب جما يرنا العربياة 

ة العدو الصهيوني وإقامة فلسطين الديمقراطياة لكال ساكانها في مجابه

 في إطار دولة الوحدة العربية والمجتمع االشتراكي العربي الموحد.  

 

 الدائرة الثقافية المركزية

 2008نيسان 
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 ...  مسيرة نااي حركة القوميين العرل
   

 

 بداية المسيرة :
  1949ذار وحاادات التااارين/ القصااة: وحاادة الاازمن: يباادأ فااي آ

  1970حين تم تشكيل لكتائف الفاداء العربايل وينتهاي فاي حزياران 

حااين تاام تكاارية لتصاافيةل حركااة القااوميين العاارل شااك ً ومحتااوى 

واسماً  وبالتالي فنحن حياي ث ثة  قوٍد وني ِان مان الزماان المااطرل 

والمثير في حياة العرل الحديثة ووحدة المكان  حياث المشارق العرباي 

لات الجزيارة العربياة الطبيعياة  بر اناتاه العاصافة فاي العقاود بما فاي ذ

الث ثااة التااي  لاات   ااو مساارح تطااورات  اا ا التااارين/ القصااة وأفعالااه 

ة ودماء ضحاياه.  وأحداثه وانفعاالته وأفكاره وتجربته الدرامية المر 

ووحدة الحدس: فلسطين ووحادة العارل وتحارر م  وأن يكاون  

 لهم رأ  في العالم.

 

 ور اكوي ل  لحركة القوميين العرللالبه

 لكتائف الفداء العربيل  

غم أن وثائق لحركة القوميين العرلل ال تعشير من قريف أو   رع

بعيد إل  صلتها ب  لكتائف الفداء العربيل فإنه يمكن ا تبار لالكتائف: 

بمثابااة البهااور الفعلااي اكوي لاا  لالحركااةل  إذ ليساات ل ي ااة مقاومااة 

ئيلل التي نشطت لالحركةل  لن واجهتها فاي الطاور الصلح مع إسرا

الت"سيسااي سااوى امتااداد  ميااق لاا  لكتائااف الفااداء العرباايل التااي كااان 

لمقاوماااة الصااالح ماااع إسااارائيل مااان ابااارف أ ااادافها  ويفسااار ذلااات أن 

لالحركااةل ركَّاازت فااي طور ااا الت"سيسااي  لاا  لمساا"لة العناانل أو 

ي العنانل  فينتماي لبناء منبمة كفاحية مسلحة تقاارع العادو مان  ا 

شااعار لالثاا"رل الاا د تبنتااه لالحركااةل فااي إطااار منبومتهااا الرمزيااة 

 الث ثية: وحدة  تحرر  ث"ر إل  العقلية القومية الفدائية ل  لالكتائفل. 
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 فممن تشكلت لالكتائفل؟ وكين؟ وما أبرف  ملياتها؟

تشكَّلت لكتائف الفداء العربيل في اجتماع توحيادد انعقاد فاي  

( ماان اتحاااد ثاا س لمجمو اااتل قوميااة فدائيااة 1949اآذار بيااروت 

شابة   اي مجمو اة بياروت التاي قاد اا كال مان جاورج حابش و ااني 

الهندد  وكانت تام  دداً من النشاطاء القاوميين فاي جمعياة لالعاروة 

الااوثق ل فااي الجامعااة اكمريكيااة ببيااروت  والمجمو ااة السااورية التااي 

الحقاوق فاي الجامعاة الساورية كان نقطاة بيكار اا جهااد ضااحي طالاف 

بدمشااااق  وكااااان معباااام أ اااااائها ماااان طاااا ل الجامعااااة السااااورية  

والمجمو اااة المصااارية التاااي قاد اااا الفااادائيان المصاااريان المحترفاااان: 

حسااين توفيااق اباان وكياال وفارة الاادفاع المصاارية يوم اا  و بااد القااادر 

 حفيد أحمد  رابي. 

العاروة  جمعياةكان للدكتور قسطنطين فريق بوصفه مستشاار  

إلا  حاد بعياد بباروفه ك"حاد  الا د ارتابطالوثق   الدور اكبرف والفعااي  

أ م المفكرين القوميين العرل الشابال فاي أوا ار الث ثيناات  إذ أصادر 

كتابه اكوي لالو ي القاوميل الا د سايغدو مرجعااً  1939فريق  ام 

 تكوينياً من مراجع أجياي  ديدة من القوميين العرل. 

في البداية ينتقي أ ااء الحلقة ويصاطفيهم  إذ اناه كان فريق  

و و المؤمن بنبرية النخبة قد طمح إل  أن يلعاف مساتفيداً مان وضاعه 

كمستشااار للجمعيااة  دور مرشااد للشاابال القااومي  إذ رأى فااي الحلقااة 

التي شكلها في إطار لالجمعيةل نواة لحركة قومية  ربية ال بد لها أن 

المية الثانية  وبه ا المعن  كان فريق  لا  تتشكل بعد نهاية الحرل الع

و اااي لحركااايل مسااابق بإمكانياااة تسااايية حلقتاااه القومياااة الثقافياااة 

 1948وتطوير ا إل  نواة حزل قومي  وقد د ا  لنااً وبوضاوح  اام 

 إثر النكبة الشبال القومي إل  تشكيل   ا الحزل.

كان المنال الفكرد واكيدلوجي له ه الحلقاة فاي النصان اكوي  

من اكربعينات شديد الت"ثر بالنبرية التاريخية اكلمانية  ومن  نا كانت 

ساال مة بااان لكاال أمااة  صااائص تاريخيااة تنفاارد بهااا  اان اكماام  الحلقااة مع

اك اارى  وبااان لةمااة العربيااة رسااالتها المنبثقااة ماان تلاات الخصااائص  

والواقع أن مفهومي شخصية اكمة العربية ورسالتها  ما من المفا يم 
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كزية في لالو ي القوميل لزريق  وقد تا"ثر بهماا  فلاق الحقااً ال المر

 العكة.

تااااا"ثر فرياااااق بمفهوماااااه  ااااان شخصاااااية اكماااااة ورساااااالتها  

بالرومانسية اكلمانية التي تقوي ب"ن لكل أمة رسالة يعينها هللا أو القدر 

 أو التارين  وان اكمة توجد لكي تحقق   ه الرسالة.

يااة العربيااة إلاا  دوي  حاارل وفااي ضااوء واقااع التجزئااة القوم 

فرياااق  لااا  تقاااديم در  الوحااادة اكوروبياااة فاااي ضاااوء النماااوذجين 

البروساي وااليطاالي  وكاان بساماري وغاريبالادد ومااتزيني  -اكلماني

يحارون روحياً في نقاشات الحلقة إل  جانف فيخته ونيتشه وشابنغلر 

 وبرغسون.

وجياه المرشاد  ان ت–ووسط  وي لالكارثاةل لام يتا" ر اكساتاذ 

حين تم طرد آ ر فصائل  1948 /10/ 30لالحلقةل إذ لن ينتبر يوم 

لجااايش اإلنقااااذل اجااايش المتطاااو ين العااارل( مااان الجليااال اك لااا   

واسااتكملت النكبااة دورتهااا الم"ساااوية اكولاا   لينتهااي الفصاال الاادرامي 

  بال سايبادر فاي 1948اإلسرائيلية  اام –اكوي من المواجهة العربية 

سه إل  نشر كتابه لمعن  النكبةل ال د سيشاكل بادوره آل من العام نف

 مرجعاً تكوينياً كجياي  ديدة من القوميين العرل. 

وربمااا كااان فريااق أوي ماان اسااتخدم كلمااة لالنكبااةل  ففااي  اا ا 

الكتال الخطير بكل المعايير  يطرح فريق بوصفه مرشداً قومياً  ربياً  

ق لمحاربااة الصااهيونية تحلااي ً  ميقاااً للكارثااة يهاادب إلاا  تحديااد طرياا

واست صاااي جااا ور ا والتغلااف التاااام  ليهاااال وياارى أن المعركاااة ضاااد 

الصااهيونية لال تااتم فااي معركااة واحاادة باال تتطلااف حرباااً مدياادة اكفااق  

بعياادة اكجاال وان الساابيل إلاا  الغلبااة التامااة النهائيااة  ليهااا  ااو تباادي 

عماال أساسااي فااي الوضااع العربااي وانقاا ل تااام فااي أساااليف التفكياار وال

والحياااة بكاملهااا  فمااا أحاارفه الصااهيونيون  لاام يكاان بساابف تفااوق قااوم 

 لااا  قاااوم  بااال يعاااود إلااا  تمياااز نباااام  لااا  نباااام  ساااببه أن جااا ور 

الصهيونية مت"صلة في الحياة الغربية الحديثاة  بينماا نحان ال نازاي فاي 

الخطار  أن اكغلف بعيدين  ن   ه الحياة متنكارين لهاا  مساتنتجاً بحاق

كيان  ربي قومي متحد تقادمي  وال   يتصدى له ويرده إالالصهيوني ال
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يتم ذلت إال باانق ل أساساي فاي الحيااة العربياة  وباانق ل أساساي فاي 

 نبم العيش. 

يمكااان القاااوي با تصاااار أن فرياااق رباااط بوضاااوح لرد الخطااار 

الصهيونيل بتحقيقل الوحدة العربياةل  و او رباط أساساي فاي و اي 

ين العاارلل  موماااً  و ااو يشااير إلاا  لالكتائاافل وفااي لحركااة القااومي

الوحاادة العربيااة باسااام لكيااان  رباااي قااومي متحااادل وتصااور فرياااق 

لالحااارل المديااادة اكفاااقل مااان اجااال است صااااي جااا ور االصاااهيونية( 

كيااان الدولااة القوميااة –والتغلااف التااام  ليهااال بقيااام مثاال  اا ا الكيااان 

صاور الحديثة  التي تحقاق لانقا لل المجتماع العرباي مان أوضااع الع

الوسااط  حسااف تعبيااره إلاا  أوضاااع العصاار الحااديث  وبناااء المجتمااع 

القااومي الصااانا ي العلماااني التقااادمي  أد انااه رباااط إسااتراتيجية تلااات 

الحاارل بمااا يمكاان تسااميته بالحداثااة وفااق مفهااوم القاارن التاسااع  شاار 

 والنصن اكوي من القرن العشرين لها.

ارة المبد ااةل ويحاادد نقطااة االنطاا ق لهااا بمبااادرة لالف ااة المختاا

مااان اكماااة التاااي حققااات االنقااا ل فاااي صاااميمها  لااا  حاااد تعبياااره بااا  

لتشكيلل أحزال ومنبمات محكمة تقاوم  لا   قيادة صاافية موحادة  

وتاارتبط بااوالء صااحيح متااين  تخاااع كافااة نز اتااه لااه  وان تباارف إلاا  

الوجود الز امة الحقيقية  وان تعول ِد أول ات اكفاراد الا ين يبناون الادوي 

المرشااد فااي ذلاات –ون اكماام ويصاانعون التااارين  و هاار اكسااتاذ ويخلقاا

وك"نااه ياادي الحلقااة  لاا  الطريااق  ويعطااي إشااارة الباادء لتحولهااا إلاا  

 لمنبمة محكمةل.

وماان اباارف –وماان  نااا أ اا ت لالحلقااةل القوميااة فااي بيااروت 

تتحااوي بساار ة  كمااا باتاات توصاان فااي  -شخوصااها د. جااورج حاابش

ثار النكبة وضغوطاتها الم"سااوية  مان الجامعة اكمريكية  تحت وط"ة آ

حلقة قومية أيدلوجياة تربوياة تقتصار  لا  الادور التكاويني  إلا  ناوع 

من إطار للتشكيل منبمة قومية فدائية سرية شبه  سكرية ت"    لا  

  اتقها لقطع ررو  الخونةل.

واتصلت الحلقة من   ي جاورج حابش رئاية جمعياة لالعاروة 

فريق وفاتحتاه با"مر تشاكيل منبماة فدائياة  المرشد–الوثق ل باكستاذ 
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سااارية  فا تاااارت شاااكل حركاااات الشااابال  لااا  الطاااريقتين اكلمانياااة 

وااليطالياة فاي القارن التاساع  شاار  وأ اادت إنتاجاه فاي شاكل منبمااة 

قوميااة ط بيااة فدائيااة ساارية شاابه  سااكرية  تعبااد فكاارة اكمااة  وتاارى 

ة طريقااااً وحياااداً اكماااة قااادراً والوحااادة مصااايراً  وتعتبااار طرياااق الوحاااد

 الستعادة فلسطين.

كان  اني الهندد طالف العلوم السياسية في الجامعة اكمريكياة  

مهناااد  التعاااارب واالتصااااي واللقااااء ماااا باااين المجمو اااات الاااث س: 

البيروتية والساورية والمصارية  وفاي الجامعاة اكمريكياة تعارب  لا  

لالكتائاافل  صاابة لالقااوميينل الثمانيااة الاا ين سيؤسسااون بعااد حاال ِ 

لحركاااة القاااوميين العااارلل  وشاااكَّل  ااااني الهنااادد الحقااااً فاااي قياااادة 

لالحركةل أحد أطراب الربا ي القيادد المتماست ال د كان أقارل إلا  

قيادة دا ل القيادة  و ا ا الرباا ي  او: جاورج حابش  و ااني الهنادد 

 ووديع حداد وأحمد الخطيف. 

 

 سة:س ِ ؤة النواة المع 

ية المؤسسة لما سايعرب الحقااً باسام لحركاة ت"لفت النواة القياد

القااوميين العاارلل ماان ثمانيااة طاا ل قااوميين   لاا  أ بااة التخاارج ماان 

الجامعة اكمريكية في بيروت  كانوا جميعاً من نشطاء جمعية لالعاروة 

الااوثق ل وقيادييهااا  وماان لمريااددل حلقااات قسااطنطين فريااق ونبيااه 

 أمين فار .

ة  ااو ا تبااار بناااء مااا يمكننااا كااان أ اام شاايء اتفقاات  ليااه النااوا

تسااميته باا  لأ ويااةل قوميااة ساارية  تعكث ِاان بحااد ذاتهااا مجتمعاااً قومياااً 

نخبوياً مصاغراً  ال نجاد تعبياراً مناساباً  ناه أفاال مان تعبيار لمجتماع 

 المؤمنينل.

تمياازت  اا ه لاك ويااةل القوميااة تبعاااً لاا لت  بمااا يتميااز بااه أد 

ية  والسمو القومي الروحي  لمجتمع مؤمنينل أد بالمسلكية الطهران

والتزمااات اإليماااااني  واالنااااباط التااااام  فكانااات أدق تفاصاااايل الحياااااة 

الشخصية من فواج أو سفر تحتاج إل  قرار جما ي  وتعبيراً  ن ذلت 

رغام تخرجاه نازوالً  1951بقي جاورج حابش فاي بياروت صاين  اام 
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ثاة  ند قرار النواة  ووصل تزمت لاك ويةل حاداً أنهاا تحات  اوي كار

فلسااطين كااادت أن تعتباار الاااحت جريمااة  وقااد روى لنااا جااورج حاابش 

كياان أن النااواة كاناات تنباار إلاا  مساارات الحياااة اليوميااة اال تيادياااة 

نبرتهااا إلاا  إثاام يرتكااف ورأت فيهااا لضااحكاً فااي الماا"تم  وساافهاً فااي 

المصاايبة  وتهتكاااً فااي الاا ي  وقهقهااة فااي العااار! أناشاايد غاارام مبت لااة 

بااة مجرمااة! مااتدل وحفاا ت وسااكر ر يصااة!! وفخفخااة فا رغااة مخر ِ

 وفجور! ك"ن شي اً في دنيا العرل لم يقع.

 فمن  و مرشد لالقوميين العرلل في طور م الت"سيسي؟ 

 

 

 المرشد الروحي: من قسطنطين فريق إل   لي ناصر الدين:

ياا  ف بعاا  الدارسااين إلاا  أن دور فريااق أ اام ممااا يوصاان بااه 

جد في لالحركةل ال  و اء الم ئم لتجسيد أفكاره. ادة وانه وة

ساابق بااارورة تحااوي حلقتااه  وكااان فريااق  لاا  و ااي حركااي مع

اكيدلوجية إل  حلقة سياسية منبَّمة ود ا بععيد النكبة مباشارة -القومية

الشبال إل  تشكيل لمنبمة معحكمةل ل  لاست صاي الصاهيونيةل تقاوم 

افاة  ل   قيدة صافية موحادة  وتارتبط باوالء صاحيح متاين  تخااع ك

نز اتهااا لااه وتولااد أول اات اكفااراد الاا ين يبنااون الاادوي ويخلقااون اكماام 

ااد نز ااات اكمااة   ويصاانعون التااارين وتعماال بوصاافها اكداة التااي توح ِ

وتصاال ِف  ود ااا  وتبعااث روحهااا ولتصااهر ا كلهااا فااي قالااٍف واحااد  

اادة النز ااات  متماسااكة اكجاازاء  تقاان فااي وجااه  وتعخرجهااا امااةً موحَّ

 واحدة.اكحداس كتلة 

وقااد ا ترفاات الحركااة طااواي طور ااا القااومي التقلياادد بساالطة 

فريااق المعنويااة  فكااان  لاا  كاال مرشااح لعاااويتها أن ياادر  كتابيااه 

( جنباً 1948( ولمعن  النكبةل ا1939الهامين: لالو ي القوميل ا

 إل  جنف مع كتف ساطع الحصرد.

ة وفي   ا السياق اتصلت النواة التي تعحكم سيطرتها  لا  جمعيا

( 1974-1892بعلااي ناصاار الاادين ا 1951لالعااروة الااوثق ل  ااام 

فا تارت دون تردد منهجه العاطفي المؤثر منهجااً تامااً لهاا  وياتلخص 
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 اا ا الماانهي فاااي الترساايمة التالياااة التااي تشاااكل الوحاادة الباراديغمياااة 

المولدة لكل أفكار ناصار الادين فاي المحاضارة و اي: لأن شاي اً واحاداً 

عار  ولية يمحوه أد شي  ل  آ ر   لا  اإلطا ق  او بعينه  يمحو ال

 الث"رل.

لقااد غاا َّى ناصاار الاادين فكاارة النااواة  اان تصااميم لالحركااةل فااي 

غَّر  يقوم  لا  شاكل لاك وياةل أو لمجتماع  شكل مجتمع  قائدد معصة

المؤمنينل أد  ل  نموذج الحار  القومي الا د يفناي فاي اكماة كماا 

 يفني الصوفي في هللا.

سااة تعتباار الساالوي القااومي الطهرانااي وفااق وكاناات ا لنااواة المؤس ٍ

فهمهااا المثااالي لهااا أباارف مااا يميز ااا  اان البعااث واحااد دوافااع فكاارة 

لالحركةل نفسها  ويعني السلوي الطهراني  نا أن يةهفة العااو نفساه 

بشكل مطلق للعمل القومي  ويفسر ذلت تهيف  ناصار الجيال اكوي فاي 

ينمائي  أو ماان أيااة شاابهة تااوحي الحركااة حتاا  ماان مشااا دة فاايلم ساا

بانغماسهم بمغريات الحياة اليومية  وكان ذلت تدريباً ال وتيااً صاعباً إذا 

ما  رفنا أن معبم الجيل اكوي كان من أبنااء لالا واتل ولالعاائ تل 

 ال ين ولدوا أساساً في بي ات لمترفةل قادرة  ل  تلبية المل ات.

وأوائال  1951حققت النواة   ي الفترة الفاصلة ما باين صاين 

ث ثة نجاحات مهمة نسبياً بالنسبة لها  في لبنان والكويات  1954 ام 

 واكردن.

ففااي لبنااان تمكناات النااواة ماان الساايطرة  لاا  جمعيااة لالعااروة 

الجامعااااة اكمريكيااااة وضاااامان اسااااتمرار ا  -الااااوثق ل فااااي بيااااروت 

أساااة أحماااد الخطياااف ماااع  ااادد مااان كااا لجمعية قومياااةل فاااي حاااين 

 .الشخصيات القومية في الكويت النادد الثقافي القومي 

أما في اكردن ففتح الدكتور جورج حبش حاي  ودتاه فاي أوائال 

اااان تقااادم  1952 ااام   ياااادة شاااعبية فااي شاااارع الملااات طاا ي فاااي  مَّ

 دماتها الطبية بشكل شبه مجاني كبناء المخيمات  ثم لحق به الدكتور 

 حداد اثر تخرجه حوالي منتصن العام وانام إل   يادة حبش. وديع
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  وكااان أ اام 1953وتشااكيل فاارع حركااة القااوميين العاارل  ااام 

 مل للفرع الجديد  و إصداره مجلة لالرأدل التي تم تر يصاها باسام 

 .الدكتور أحمد الطوالبة اأردني( 

لةِعبةااات مجلاااة لالااارأدل دوراً أساساااياً فاااي التعبيااار  ااان تطاااور 

ع مجاناااً فااي لالح ركااةل فااي طور ااا اكوي  وكاناات  اا ه المجلااة تااوفَّ

 ب الافة الغربياة  وشانت حملاة قاساية ضاد حلان بغاداد ود ااة اكحا

  مماا دفاع السالطات اكردنياة إلا  إيقافهاا والنفوذ البريطاني في اكردن

بعااد ثمانيااة شااهور فقااط ماان  هور ااا   1955 اان الصاادور فااي آل 

دمشق بعد ث ثة شهور تحت االسام ذاتاه  ولكنها صدرت مرة ثانية في 

حيااث د اات إلاا  إسااقاط لالحكاام الرجعاايل فااي اكردن  وتااول   اااني 

 سة للحركة رئاسة تحرير ا.س ِ ؤة الهندد  او النواة المع 

ان عا.  بقليل اللي ضقبرر فيبا ضوسبي  فبروع  1954باد مؤض ر ع  

مببل لبب" حالحركببيح فبب  ا.اطببار الاربيببي  ضشببكلت لجنببي رباعيببي مؤلفببي 

الدكتور جورج حش  وح د الفرحان ومل عفوةل مخرةل  واد     ت 

  لل اللجني مشا ا الحركي التنمي يي وبنيتها الهرميي.

ضببم  علببى  ببلل الشبباكلي نقببل الفكببر  خلببى ع ببل وضشببكيل حالحركببيح 

كتنمببيم اببوم  مركببزي  فتببرك حامببد الجشببوري )عراابب ( و ببالح هببشل 

ان حيث كانا ةساعدان جورج حش  على بنباء حالحركبيح  )فلسطين ( ع  

فب   1955ف  ا.ر ن  وأسسا بشبكل جنينب  فرعباً عراايباً للحركبي عبا. 

حيل عا  نيشطاء حالحركيح ف  ج ايي حالارو  الوثقىح خلى عبرةنهم فب  

حالج اييح وبدؤوا ب حاولي اسبتياا  حمنم بي الشبشا  القبوم  الاربب ح 

مح ببد كشببل   أمببا اح ببد فبب  كليببي ال قا ببد الشيروضيببي التبب  كببان ةرأسببها 

ًا اسبتراضيجياً فب   ً ال طيب فب  الكوةبت فوسب  فرعباً  بلشاً سبيلاب  ورا

الحيببا  السياسببيي فبب  الكوةببت خصو بباً وفبب  ال لببيج والجزةببر  الاربيببي 

ع وماً  بين ا عا   ان  الهندي خلى  مشر وضبولى ضحرةبر حالبرأيح التب  

 .أخلا ضصدر منها خثر ع ان

 

 ر الت"سيسي:واجهات لالحركةل في الطو
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 ملااات لالحركاااةل  ااا ي طور اااا الت"ساااية  مااان  لااان  ااادة 

واجهااات  أ مهااا: جمعيااة لالعااروة الااوثق ل فااي الجامعااة اكمريكيااة 

 ببيروت  والنادد الثقافي العربي  و ي ة مقاومة الصلح مع إسرائيل.

 

 

 المؤتمر الت"سيسي اكوي: الشبال القومي العربي

سات  بعد أسابيع قليلاة مان فشال العادوان الث ثاي  لا  مصار  كر 

لالحركةل التزامها بالتوجهات الجما يرية التحررية التي ستحمل اسم 

لالناصاااريةل  فبااااادرت الناااواة المؤسسااااة إلااا   قااااد المااااؤتمر اكوي 

ببيروت  وكاان  ا ا الماؤتمر  1956كانون اكوي  25ل لالحركةل في 

باره بمثاباة في حقيقته اجتما ااً قياديااً مصاغراً  غيار أن لالحركاةل تعت

 .مؤتمره اكوي

أقر المؤتمر كوي مرة حمل اسم تنبيمي محادد يمي از لالحركاةل 

سياساااياً كحااازل مساااتقل  ااان اكحااازال القومياااة اك ااارى  وأصااادرت 

لاللجنااة التنفي يااة القوميااةل المنبثقااة  اان  اا ا المااؤتمر لبيانهااا إلاا  

الشااعف العرباايل د اات فيااه إلاا  رفااع شااعار لوحاادة مصاار وسااورية 

 ل.واكردن

 ملت   ه اللجنة كقياادة قومياة جما ياة لا لالحركةلن وت"لفات 

ماان أحااد  شاار  اااواً  اام: جااورج حاابش افلسااطيني( ووديااع حااداد 

افلسطيني( وصالح شبل افلسطيني( وحامد الجبورد ا راقي( و ااني 

الهندد اسورد( وأحمد الخطياف اكاويتي( والحكام دروفة افلساطيني( 

هايني اسورد( ومحسن إبارا يم ومصطف  بياون البناني( وثابت الم

 البناني( و مر فاضل اابن مغترل  ربي في الكاميرون(. 

ويشير الدكتور حبش إل  أن اسم لحركاة القاوميين العارلل قاد 

فااي بيااروت(   1956كااانون اكوي  25تاام إقااراره فااي المااؤتمر اكوي ا

حماال  اا ا االساام فااي  مااوم التنباايم القااومي فحملاات لالحركااةل اساام 

 وميين العرلل. لحركة الق

كاااان الفكااار التنبيماااي لااا لالحركةل مااان الناحياااة اإلجرائياااة أو 

العمليااة  ااو فكاار قيادتهااا المؤسسااة  ماان  نااا كااان  اا ا الفكاار محكوماااً 
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بمفهوم   ه القياادة للحاار  القاومي الحديادد  الا د يفنا  فاي اكماة  

كما يفن  الصوفي في هللا  ويفسر ذلت أنهاا لام تععانة با لالكميةل حساف 

تعبير ااا باال باا لالنو يةل  فحاولاات أن تبنااي فااي إطار ااا المخصااول 

مجتمعاً مكث فاً قائماً بحد ذاته  ال نجد وصفاً أدق له من وصن لمجتمع 

 المؤمنينل أو مجتمع لاك ويةل العقائدية.

وفي   ا المنبور رأى بع  لالقاوميينل أن لحاركتهمل كانات 

واقاااع أن  ااااو تعلااام لاك ااا قل  كااادر  ثابااات مااان دروساااها  وال

لالحركةل بالنسبة للمجتمع  كان في فهم القياادة المؤسساة اقارل إلا  

لالكا نل بالنسبة للمؤمنين الكثالكة  فما كان يصح له أن يكون فاسقاً 

أو منحرفاً فكادت المسلكية الشخصية وأ  قياتها أن تكون درسااً يععلام  

ح تماريناه وتعطا  لاه الع ماات التاي تتاد  ل فاي تحدياد ويراقف وتعصاح 

 مستوى كفاءة العاو.

به ا المعن  قامت لالحركةل  ل  نبام الطا ة  و و ماا  بارت 

  نه نبريتها التنبيمية التي حملت اسم لالمركزية المرنةل.

وبينت لالحركةل أن لالمركزية المرنةل لاقرل بطبيعاة الحااي 

 إل  المركزيةل يحكمها نباما السرية والطا ة.

ياة المرناةل  ناا مان الناحياة اإلجرائياة  ان وال تختلن لالمركز

التطبيق اإلجرائي الفعلي لمبادأ لالمركزياة الديمقراطياةل فاي اكحازال 

 .الشيو ية

فكماااا  اااو اكمااار فاااي الحااازل الشااايو ي تقريبااااً  كاااان  ااااو 

لالحركااةل يععاازي  لاا  مختلاان المسااتويات  وكااان  لاا  كاال  اااو أن 

معرفاة أياة تفصاي ت تتعلاق يكتسف اسماً حركياً مستعاراً  وإال يساع  ل

بحياااة مسااؤوله  فمكااان  ماال  اا ا المسااؤوي و نااوان منزلااه واساامه 

الصاريح  ااي كلهااا أمااور يجهلهااا أ ااااء المرتبااة التااي يكااون مسااؤوالً 

 نهااا  كمااا أن شخصااية المسااؤوي باساامه الحركااي  ااي محااور ترتيااف 

اللقاااء أو االجتماااع  والن  اا ا اكماار مخالفااة لطبيعااة اإلنسااان بوصاافه 

نسانا  فان لالحركةل كانات تساتدري ذلات  بإلحاحهاا  لا  لتموياتل إ

العاو كد معرفة له بالمسؤوي  نه  وبارورة التعود  ل  مخاطبتاه 

باسمه الحركي ولية باسمه الحقيقي  أد بشاكل تتحاوي فياه إجاراءات 
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السرية إل   ادة  ومن  نا نش" في لالحركةل ما يمكن تسميته بعباادة 

ن إل  ا ن كثياراً مان اك اااء رغام حال لالحركاةل السرية التي تكتن

 وموتها كصيغة تنبيمية.

 الهرم التنبيمي:

كانات لحركااة القااوميين العاارلل  رمااً تنبيمياااً تراتبياااً  تحكمااه 

الع قات العمودية  وتخاع فيه القيادات أو المراتف الدنيا إل  القيادات 

لتاااي تقاااوم  لااا  أو المراتاااف العلياااا  وبموجاااف تلااات البنياااة الهرمياااة ا

المركزيااة اإلداريااة التنفي يااة   عاازي اك ااااء  مودياااً وأفقياااً  اان أيااة 

  قات أو معلومات ال تعتبر ا لالحركاةل ضارورية للمرتباة التاي  ام 

فيهااا  فكااان الهاارم التنبيمااي يتاادرج ماان لالخليااةل إلاا  لالرابطااةل 

سااي فاا لالشعبةل فاا لقيادة اإلقلاايمل فاا للجنة اإلدارةل االمكتااف السيا

 الحقاً( ف لاللجنة التنفي ية القوميةل ف لالمؤتمر القوميل.

 

 الخلية:  -1

تععتبر لالخليةل الوحدة اكساساية فاي لالحركاةل  إذ أنهاا صالة 

الوصال ماا بينهااا وباين الجمااا ير  وتتا"لن كاال ل لياةل ماان ث ثاة إلاا  

ساابعة أ ااااء وفااق تنباايم جغرافااي ا  يااا اكحياااء( أو مهنااي ا  يااا 

جتمااع كاال ل ليااةل أساابو ياً  وتناااقش جاادوي أ ماااي مقاارر العماال(  وت

يتامن البريد الوارد االخطي أو الشفهي( من المراتف العليا  وجوانف 

سياسااية وفكريااة وتنبيميااة  وماليااة  ومااا تاام انجااافه ماان  ماال  اا ي 

 القادم. اكسبوع المنصرم و طة اكسبوع

كاااان  ااااو لالخلياااةل و اااو ماااا يعاااادي العااااو العامااال يقاااود 

الحلقاتل أو لاكنصارل ويخاع  ؤالء لاكنصارل أو لاكصدقاءل ل

 إل  مرحلتين  ما: مرحلة ما قبل التركيز ومرحلة التركيز.

وتشمل مرحلة ما قبل التركيز دراساة ماا ياتم ترشايحه للعااوية 

دراسة كاملة من مختلن الجوانف  وفجه في المجاالت العملياة التابعاة 

يما منها اكندياة الثقافياة  ثام تا"تي مرحلاة للحركة مباشرة أو جزئياً  س

التركيز التي تقوم  لا  مخطاط مادرو  ومتكامال ياتم بموجباه إشاراي 

العاو المرشح فاي مجااالت معيناة أو تكليفاه بابع  المهاام وتوجيهاه 
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ومراقبتااه ماان دون أن يطلااع  لاا  أد ساار ماان أساارار الحركااة  وكاناات 

للت"كد من مدى دقة تنفيا ه  لالحركةل تقوم أحياناً بتكليفه بمهام و مية

 لها وجا زيته.

ومن  نا كانت لالحلقةل نو اً من لمصفاةل أد يعبر منها  دد 

من المنتسبين المؤقتين  ويتم تنبيم من تثبت كفاءتاه مانهم  وافتارض 

بمدة اال تبار أن تكون ستة أشهر إال أنهاا قاد تطاوي  مليااً إلا  ماا  او 

 أكثر من ذلت.

ة كاااان يااتعلم آليااات االتصاااي  وكيفياااة والواقااع أن  اااو الخلياا

اسااتغ ي مهرجااان  وكيفيااة تنباايم اك ااااء المرشااحين وفااق نشاارات 

دا لية وتوضيحية يتم نقاشها في الخ يا بشكل منتبم  ويعاد با لت كاي 

 يكون إداريا حزبياً من نوع  ال في مجاي مرتبته.

 

 الرابطة: -2

قاد تكاون وتتكون من ث ثة إل  سابعة أ اااء تعيانهم الشاعبة  و

رابطة جغرافية افي حاي أو قرياة أو  ادة أحيااء أو قارى أو ناحياة( أو 

مهنية افاي مؤسساة أو شاركة أو معمال أو  ادة شاركات( وتنفا   طاط 

 ل.لالحركةل في مجاي  مل مرتبتها  وتقود  مل لالخ يا

 

 الشعبة: -3

وتعادي نو اً من قيادة الفرع  غير انه يوجد في محافباة واحادة 

 .أكثر من شعبة

وقد ا تمادت لالحركاةل فاي بعا  اكقطاار  لا  سياساة تنبايم 

لوجوهل بارفة في المحافبة أو المدينة ووضعها في الصادارة أد فاي 

موقااع الشااعبة  غياار انااه لاام يكاان ضاارورياً أن تكااون  اا ه الوجااوه رغاام 

و يفتها الرسمية  ل  دراياة تاماة بتفاصايل العمال  فكاان  نااي أحياناا 

 ل في كل شعبة.أشبه ما يكون بجهاف  ا

 

 قيادة اإلقليم: -4
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وتاطلع بو اائن قياادة قطرياة لا لاإلقليمل أو لالقطارل  وياتم 

تعيينها من قبل اللجناة التنفي ياة القومياة  وقاد نصات بعا  التعادي ت 

التنبيمية ال حقة  ل  أن يكون مسؤوي اإلقليم معيَّناً من قبال الماؤتمر 

 اإلقليمي.

 

 لجنة اإلدارة:  -5

مكتاااف سياساااي منبثاااق  ااان اللجناااة التنفي ياااة وتعتبااار بمثاباااة 

القوميااة  تااام المتفاارغين الاا ين يقااودون العماال فااي  مااوم التنباايم 

 القومي  وينف ون قرارات لاللجنة التنفي يةل.

 

 اللجنة التنفي ية القومية: -6

و ااي بمثابااة قيااادة قوميااة لاا لالحركةل تمياازت بهيمنااة ربااا ي: 

الاادكتور أحمااد الخطيااف الاادكتور جااورج حاابش والاادكتور وديااع حااداد و

و اني الهندد  ليها  ال ين مث لوا القيادة المؤسساة لا لالحركةل  وقاد 

 .1963 لت   ه القيادة مسيطرة  ل  لالحركةل حت  مؤتمر 

ومن  أوا ر الخمسينات  قسمت لاللجنة التنفي يةل أ مالها بين 

 ث س لجان:

 المكتف السياسي: و و الجنة اإلدارة سابقاً(. -أ

  الفكرية:اللجنة  - 

  اللجنة المالية: -ت

 المؤتمر القومي: -7

ا تبااار الماااؤتمر القاااومي أ لااا  سااالطة فاااي لالحركاااةلن وكاااان 

 .يجتمع دورياً مرة في السنة

 

 اكطوار اكيدلوجية الث ثة:

يعمكن القوي في منبور التطور اكيادلوجي لا : لحركاة القاوميين 

ئااف تحاات اساام لكتا 1949العاارلل  ماان  هور ااا الجنينااي فااي آذار 

  أن الخطال النبرد لالحركيل  قاد مار  بث ثاة أطاوار الفداء العربيل
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أيدلوجية متمي ِزة   ي اكطوار القومية التقليدية  واالشتراكية العربية  

 والماركسية.

 لاا  وجااه التحديااد   1959أ اا ت لالحركااةل باادءاً ماان  ااام 

تواجاااه مااان دا لهاااا أوي تحاااد أيااادلوجي وسياساااي لتكوينهاااا القاااومي 

ليدد  وذلت اثر تقرير لاللجنة الفكريةل التي كان يترأساها محسان التق

 .إبرا يم 

كان   ا التقرير في مختلن وجو ه  انق بااً أيادلوجيا وسياساياً  

طرح إ ادة النبر جا رياً ببنياة الخطاال القاومي التقليادد لا لالحركةل 

السياساااية  فطالاااف باساااتبداي شاااعار لالثااا"رل  –وبمنطلقاتاااه النبرياااة 

ر أساسي من نوع لتحرير فلسطينل  ونق  مطابقة الحركاة ماا بشعا

بااين اليهااودد والصااهيوني  ورفاا  نبريااة الماارحلتين مؤكااداً  لاا  

التشابت بينهما  وأكد  ل  ضرورة إ ادة النبر بمبدأ الوحدة ب"د ثمن  

وجعل الموقن من الوحدة ر ناً بماامونها السياساي  ومان  ناا يمكان 

 ً من إر اال مبكار باالطور االشاتراكي العرباي  ا تبار   ا التقرير نو ا

 ال د ستد له لالحركةل اثر االنفصاي السورد.

   ااو إدانااة 1959وكااان ماان اباارف معااالم  اا ا اإلر ااال  ااام 

لاالتحاد الهاشميل من دون تردد ووصفه با لاالتحاد المزيانل الا د 

جاء  رداً وحدوياً  ممساو اً  لا  البنااء الوحادود الساليم  والا د قاام 

قيام الجمهورية العربية  وتكت ً رجعيااً للوقاوب فاي وجههاا  وماا  او ب

 –المهم  ناا لاية إداناة  ا ا لاالتحاادل وحساف  بال اكساا  النبارد 

السياساااي الجدياااد الااا د يطلاااق مناااه  إذ تحااادد لالحركاااةل كوي مااارة 

بوضااوح أن لللوحاادة العربيااة الحقيقيااة طريااق واحااد: ذلاات  ااو طريااق 

 ااو مصاالحة الشااعفل  فتااربط مااا بااين  الشااعف  و اادب واحااد: ذلاات

لالتجزئااة واالسااتعمارل وتؤكااد أن لالوحاادة العربيااة بحااد ذاتهااا ثااورة 

تحررياااة كبااارى  وان كااال  طاااورة وحدوياااة تتاااامن طاقاااة تحررياااة 

السياسااااي الجديااااد حااااددت  –معينااااةل  وبهاااا ا المنطلااااق اكياااادلوجي 

أو  لالحركةل موقفاً حاسماً مان اتحااد والياات جناول الجزيارة العربياة

 1959ماااا سااامي بااا لاتحاد اإلمااااراتل وأصااادرت فاااي تشااارين اكوي 
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وثيقتهاااا المهماااة لاتحااااد اإلماااارات المزيااانل ماااؤامرة  لااا  الوحااادة 

 العربيةل.

كااان فاارع لالحركااةل فااي الاايمن حااين أصاادرت وثيقااة لاتحاااد 

اإلمارات المزينل قيد الت"سية  إذ تمكنت قياادة إقلايم لالحركاةل فاي 

 ابط ط بية  ربية  في لالحركةل.مصر  من تنبيم  دة رو

وكاناات أوي دورة إ ااداد قيااادة لالحركااةل لعاادد ماان الخااريجين 

بهدب إ داد م لت"سية فاروع لا لالحركةل فاي أقطاار م   اي الادورة 

وحاضر فيها جورج حابش  1959السرية التي أجرتها في دمشق  ام 

 والحكم دروفة و اني الهندد وغير م.

ة  ن إدانة لاتحاد اإلماراتل بقدر ما ال تصدر أ مية   ه الوثيق

تصدر  ن انط قها مان مبادأ وحادة الايمن الطبيعاة وتحرر اا فاي إطاار 

الوحااادة العربياااة  وتشااامل الطبيعاااة وفاااق ذلااات إقلااايم الااايمن ابشاااماله 

وجنوبااه(  وجنااول الجزياارة العربيااة  بمااا فيااه مسااقط و مااان وساااحل 

 . مان المسم  حالياً باإلمارات العربية المتحدة

من  نا طرحت الوثيقة لوحدة قوى الناااي الشاعبي فاي الايمن  

المحتل وفي إقليم اليمن جنوبه وشماله  وفي جنول الجزيرة والخليي  

فااي وحاادة ناااالية متماسااكةل  ويفساار ذلاات تفسااير ا الرماازد لهاا ه 

 الوحدة بشعار لوحدة ناالية متماسكة من  دن إل  البحرينل.

تركيااز الوثيقااة  لاا : لتوضاايح أمااا العنصاار المهاام  فيتحاادد فااي 

اكسا  القومي العربي واإلطار القومي العربي للمعركة التي تخوضها 

في   ا الجزء من الوطن العربيل  ومن  نا فإنها تعتبر معركاة الايمن 

المحتاال والجنااول الكبياار  امااة  جاازءاً ال يتجاازأ ماان معركااة الوحاادة 

محلياة  أنهاا جازء مان  معركة إقليميةبداً العربية الشاملةل  ف لليست أ

معركاااة قومياااة شااااملةل  لتخوضاااها اكماااة العربياااة ضاااد االساااتعمار 

 والتجزئة واالغتصال اليهوددل.

 

 

 

 مفاج"ة االنفصاي:
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االنفصااالية قيااادة الجمهوريااة  1961أيلااوي  28فاجاا"ت حركااة 

العربيااة المتحاادة  ووجاادت لحركااة القااوميين العاارلل نفسااها وسااط 

التنبيمية في ساورية  شاية االنفصااي  الصراع  ورغم تواضع قوتهم 

فان نواتهم الصلبة التي لم تحل نفسها  فقد تمكنت من التحاري   لا  

َة  ل  االنفصاي. ً  بع  التبا رات احتجاجا

كانت التبا رات المنبمة الوحيدة في اكيام اكول   ي التبا رة 

 .التي حرض  ليها لالقوميون العرلل  وشكل الفلسطينيون قوامها

ن العرلل في مختلن الوجوه  أ م مناافة يلحركة القومي كانت

 8حزبي وسياسي للبعث في كال مان العاراق وساورية   شاية حركتاي 

  ففي العاراق توساعت   ياا لالحركاةل  شاية 1963آذار  8شباط و 

 اااو  ليااة وآالب ماان  5000إلاا  أكثاار ماان  1958تمااوف  14ثااورة 

ين أن  ااادد   فاااي حااا1963شاااباط  8أ اااااء الحلقاااات  شاااية حركاااة 

 980شاباط  او  8اك ااء العاملين اتنبيم الفرق( في البعث صبيحة 

 نصيراً. 30,000 اواً  ام ً و دد اكنصار االتنبيم الحلقي(  و 

شباط  قاوة يحساف حساابها   8من  نا شكلت لالحركةل  شية 

ففاي بغااداد مااث ً كاان الطااابع العااام للرصااافة وفيهاا اال بميااة بعثياااً فااي 

الطابع العام للكرل لحركياًل  توسعت   يا لالحركةل   ي حين كان 

آذار إلا   8االنفصاي بشكل م  ل  ووصل  دد أ ااء   يا اا  شاية 

 . دة آالب

تكيفت لحركة القاوميين العارلل بسار ة ماع الوقاائع الجديادة  

برناااامي لوحااادة اتحادياااةل يقاااوم  لااا   1963آذار  17ف" لنااات فاااي 

باااين الجمهوريااااة العربياااة المتحاااادة  شاااعار: لوحاااادة اتحادياااة جديااااة

والعراقل حلَّ مكاان شاعار ا الساابق: لوحادة ساورية ومصار أوال ثام 

 العراقل.

ويتكلم برنامي لالحركةل لغة جديدة  لم ي"لفهاا الخطاال القاومي 

التقليدد ل لالحركةل  فتبن  لالبرنااميل مباادئ لالوحادة االتحادياةل 

لااادور التااااريخي الحاسااام وأكاااد  لااا  ت"ساااية الوحااادة  لااا  اإليماااان با

للجماااا ير المنبماااة  وإطااا ق حرياااة التنبيماااات الحزبياااة والنقابياااة 

الملتزماااة باالتجااااه القاااومي االشاااتراكي وحجاااف الحرياااة  ااان القاااوى 
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الرجعيااة والشااعورية والاا  قوميااة  والسااير بنااااي الجبهااة القوميااة 

 .الممثلة لتحالن الجما ير في طريق انجاف الثورة

ل صيغة الدولة االتحادية   ل  أساا  دولاة وتصور لالبرنامي 

واحدة ذات سيادة قومياة واحادة ورئاساة واحادة  تمثال فيهاا الخارجياة 

والااادفاع واكمااان القاااومي والسياساااة االقتصاااادية والمالياااة والتربوياااة 

والثقافيااة وقااوانين العماال شااؤوناً اتحاديااة  وتخاااع الساالطة التنفي يااة 

منتخباااة  يتحقاااق فيهاااا تمثيااال  االتحادياااة إلااا  رقاباااة  ي اااة تشاااريعية

 .ديمقراطي حقيقي

بااارفت لحركاااة القاااوميين العااارلل بفاااال كفاءتهاااا التنبيمياااة 

 .والد اوية  بوصفها من ابرف ممثلي مفهوم لالجبهة القوميةل

 

 االلتحام بالناصرية:

لم يستطع البعث أن يدري  مق التغيارات البنيوياة التاي  صافت 

لتهااا ماان لأ ويااةل باا لحركة القااوميين العاارلل بعااد االن فصاااي وحوَّ

قومية تقليدية نخبوية ومغلقة  تام باع م ات مان أبنااء لالعاائ تل 

إل  منبمة طليعية صلبة ذات حاور جما يرد وسياسي تام اكلاوب 

 .من أبناء الف ات الوسط  والعمالية 

تمكنت لالحركةل   ي فترة االنفصاي من استيعال اكلوب من  

والعمالياااة فااارأت شااارائح واساااعة منهاااا فاااي أبنااااء الف اااات الوساااط  

لالحركةل إطارا تنبيمياً متماسكاً وصلباً للعمال الفعااي ضاد االنفصااي  

تفتقد إليه التكت ت الناصرية اك ارى  التاي كانات بالفعال ر اوة وغيار 

 متجانسة.

تاارتبط الصااياغة النبريااة لراديكاليااة لحركااة القااوميين العاارلل 

للحركااة التااي كاناات تعمثاال إلاا  جانااف لجنااة باللجنااة الفكريااة االثقافيااة( 

اإلدارة االمكتااف السياسااي الحقاااً( واللجنااة الماليااة  اللجااان المركزيااة 

الااث س التااي يتفاارع إليهااا  ماال اللجنااة التنفي يااة القوميااة  و ااي بهاا ا 

المعن   ي ة سرية مرتبطة بالقياادة القومياة مباشارة  وتعمال كمجلاة 

 .أيدلوجي استشارد
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التقرير ال د رفعته لاللجنة الفكريةل إلا  القياادة وتتمثل أ مية 

فااي انااه أوي بااادرة ماان بااوادر المراجعااة النقديااة  1959القوميااة  ااام 

للبنيااة القوميااة التقليديااة لاا لالحركةل  إذ طاارح كوي ماارة أساا لة تطاااي 

الصاااا حية النبريااااة لمفااااا يم لالحركااااةل  وفااااي مقاااادمتها نبريااااة 

مهاام مرحلاة لالناااي القاوميل لالمرحلتينل التي لتفصلل ما باين 

افاااي سااابيل الوحااادة والتحااارر والثااا"ر( وباااين مهاااام مرحلاااة لالناااااي 

االجتماا يل افاي سابيل المجتماع االشاتراكي الاديمقراطي(  ف"كاد  لاا  

 .الترابط ما بين المرحلتين

ففي ضوء الدرو  المستخلصة من تجربة لاالنفصاايل المارة  

نا لثاورتينل لمنفصالتينل بال ال تعود لالثورة العربية المعاصرةل  

ثااورة واحاادة مركبااة  تتمثاال بالمااامون الطبقااي االشااتراكي للقوميااة 

العربية  وب لت ال يمكن الفصل المرحلاي ماا باين لالقااية السياسايةل 

ولالقاية االقتصاديةل  وتعني لالقااية االقتصااديةل  ناا لالقااية 

 .االشتراكية

ن دون اشااتراكيين  وفااي إطااار ذلاات ال يمكاان بناااء االشااتراكية ماا

ي الجما ير من قوة اشتراكية بالقوة إلا   ِ ومن دون حزل اشتراكي يحو 

قوة اشتراكية بالفعل  إذ ال يمكن بناء االشاتراكية دون العازي السياساي 

للطبقااات المسااتغل ة  وباا لت تااتكلم الحركااة كوي ماارة فااي أدبياتهااا  اان 

ت تحصار صافة رجعية طبقية دا ل المجتمع القومي نفسه  بعاد أن كانا

 الرجعية بالعمالة ل ستعمار.

وبكا م آ اار  إذا كااان المفهااوم التقليادد لاا لالحركةل يقااوم  لاا  

لالفصاالل مااا بااين النااااي القااومي والنااااي االشااتراكي فااي ماارحلتين 

لمستقلتينل  فان مؤد ى التحليل الجديد  و الربط العاود ما بينهما  

شعبية الكادحة ال قاية كل فتصبح قاية الوحدة  نا قاية الجما ير ال

 طبقات اكمة  ويحقق النااي القومي وحدته واشتراكيته في آن.

 

 الطريق إل  فلسطين  بر  مان: االبحث  ن فيتنام شمالية(

كان تشكيل منبماة التحريار الفلساطينية أ طار تحاٍد واجاه الملات 

حسين وقد  ارضات أجهازة الملات فاي البادء  قاد الماؤتمر الفلساطيني 
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–في القد   ثم وافقت  ل   قاده  لا  أن تكتاف  باارة القاد  اكوي 

 .المملكة اكردنية الهاشمية ولية فلسطين

انعقاااد الماااؤتمر الفلساااطيني الثااااني فاااي  1965فاااي أياااار  اااام 

القا رة  وبمناسبة انعقاد   ا المؤتمر أ دت لقياادة العمال الفلساطيني 

بتحويل منبماة في حركة القوميين العرلل م كرة مطولة  تطالف فيها 

التحرير الفلسطينية إل  منبمة ثورية تقوم  ل  تنبيم شعبي يستو ف 

المنبمااات الثوريااة الفلسااطينية العاملااة والتنبيمااات الشااعبية المهنيااة 

وينبم من  او غيار مانبم مان الفلساطينيين  ويتسالح بتنبايم  ساكرد 

يقوم  ل  جيش نبامي وجايش شاعبي  وتنبثاق أجهزتاه القيادياة  لا  

 .ن مستوياتها  ن طريق االنتخاباتمختل

انتهزت الحركة الطريق المسدود فعلياً ما باين الملات والمنبماة  

وطالباات الشااقيرد بااان تشااق المنبمااة طريقهااا  ااارج مااؤتمرات القمااة 

ببنااء التنباايم الشااعبي والتشاكي ت الفدائيااة  وإقامااة حاوار حقيقااي مااع 

 المنبمات الفلسطينية.

 

 واكردن آ راًل: تحرير  مان لاكردن أوالً 

لاام يكاان الملاات مخط اااً فااي تقاادير  طااورة مااا أسااماه باا لالعناصر 

الحزبية المتطرفاةل مان قاوميين و ارل وبعثياين  لا  اساتقرار كياناه 

ومصاايره  إذ ماااا أن  اااادت الحااارل العربيااة البااااردة باااين المعساااكرين 

الرساااميين العاااربيين لالراديكااااليل ولالمحاااافهل حتااا  أ ااا ت  ااا ه 

ح لتحرياار  مااانل أوال  باال سااتقرر اللجنااة التنفي يااة العناصاار تطاار

د مهاا لبكال ماا أوتيات مان قاوة  25/10/1966لمنبمة التحرير في 

و زم لكال التحركاات الشاعبية فاي اكردن التاي تقان ا ن للحكام القاائم 

بالمرصادل  وذ ف غسان كنفااني إلا  لأن سااحة اكردن ليسات جهاة 

الوحيادةل وان كال شاهيد  ضرورية فحساف  وإنماا  اي جبهاة فلساطين

فلسااطيني نفقااده  لاا  الحاادود مااع إساارائيل  قباال االنتهاااء ماان حكايااة 

كاي نكاون أكثار –اكردن  و  در سيحاسبنا  ليه التاارين  وكال فادائي 

حسماً يخطو نحو الحدود مع إسرائيل ا ن ال يكون قد  طا نحو طرياق 

  تال أبيافل الفداء الحقيقي  ف لالطريق إل   مان  او ثلثاا الطرياق إلا
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ومن  نا لال ينبغي أن يكون  ناي أد ا تاراض  لا  وحادة الاافتين  

باال  لاا  العكااة فااان إرادة التغيياار يجااف أن تنطلااق ماان تكاارية  اا ه 

 .الوحدة

إن حركة القوميين العرل ربطات منبور اا با لتغيير جا رد فاي 

النبام اكردنيل يزيل لالجدار اكردني أماام فلساطينل ويحاوي اكردن 

فيتنام شامالية تعتبار الحارل حربهاا جملاة وتفصاي ًل كماا يحاوي إل  ل

 .الفلسطينيين إل  لفيتكوننل

 

 نشوء حركة القوميين العرل في شماي اليمن

إذا مااا اسااتثنينا لاالتحاااد اليمناايل الاا د تمركاازت وجو ااه فااي 

القا رة  وحاوي أن يشكل  ي ة معارضة لإلماام  فاان القاوى السياساية 

ي الاايمن المسااتقل اشااماي الاايمن(  شااية إسااقاط الحديثااة المنبمااة فاا

 اإلمامة  وإ  ن الجمهورية  كانت محصورة في ث س تنبيمات.

و  ه التنبيمات  ي االتحاد الديمقراطي الشعبي الا د تا"لن مان 

الشيو يين  أما التنبيم الثاني فكان البعث و ل  رأسه محسان العيناين 

ة فاي الجناول  اام في حين ت"س 1958وت"سة في شماي اليمن  ام 

  وكااان لااه نفااوذ تنبيمااي وسياسااي مهاام فااي المااؤتمر العمااالي 1956

 بعدن  أما التنبيم الثالث  فكان حركة القوميين العرل.

بااات متفقاااً  ليااه أن الخليااة اكولاا  لحركااة القااوميين العاارل قااد 

بعدن  ثم نشا"ت بعاد قليال  1959تشكلت في منطقة الشين  ثمان  ام 

ماي اليمن  غير أن الحركة سر ان ماا بادأت تناافة  لية مماثلة في ش

النفوذ العمالي للبعاث فاي ماؤتمر  ادن العماالي الا د كانات جال قيادتاه 

و ماله من شماي اليمن  فتمكنت  ليتها في شماي اليمن مان السايطرة 

إبان حكم اإلمامة  ل  نقابة العماي الوحيادة فاي شاماي الايمن  وبفاال 

في تعاز مان تشاكيل لجناة شاعبية اساتولت   ه السيطرة تمكنت الحركة 

 .1962أيلوي  26 ل  المدينة  شية إ  ن الجمهورية في 

ومثلمااا حققاات الحركااة نجاحاااً مهماااً بتنباايم سياسااي مجاارل فااي 

صاافوفها  ااو قحطااان محمااد الشااعبي احااد القااادة المؤسسااين لاا لرابطة 

 الجنول العربيل  فإنها نبمت فاي الشاماي وإباان حكام اإلماماة وجهااً 
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اجتما ياً و ائلياً وثقافياً بارفاً  او  باد الكاريم االريااني  وكاان لتنبايم 

 الحركة في الشماي والجنول يوم   قيادة إقليم واحدة.

ومن   ي الطا ل الحاركيين إلا  كلياة صانعاء العساكرية تشاكل 

نفوذ الحركة في أسلحة الصا قة والمب ت والمدفعية  و هرت أ مية 

 .1968ر صنعاء  ام   ا النفوذ إبان حصا

وفااي ضااوء نمااوذج الثااورة الجزائريااة أد لاات حركااة القااوميين 

العاارل  نصااراً جديااداً  لاا  الفكاار السياسااي اليمنااي لالحااديثل  ااو 

 نصر الكفاح المسلح ك"سلول وحياد لتحريار الايمن الطبيعياة وتحقياق 

وحدتها  فانفردت  ن سائر القوى اليمنية بتبني  ا ا العنصار  وتقصاد 

ة حرل  صابات متكاملة تنطلق من الايمن المساتقل االمملكاة به الحرك

قا اادة فااي ثااورة متصاالة تشاامل كافااة مناااطق جنااول –اليمنيااة( كااإقليم 

الجزياارة والخلاايي العربااي فااي معركااة واحاادة و ااو مااا يتطلااف لجبهااة 

ناالية قومية تدير ا قيادة قومياة مخلصاةل وتجعال مصالحة المعركاة 

 ي للعمل. ي اكسا  اكوي والمقيا  اكو

 

قاد طرحات مشاروع لالتجماع  1960كانت لالحركاةل فاي  اام 

القااوميل  ويعكااة  اا ا المشااروع وبشااكل واضااح وجهااة نباار حركااة 

فاي  فصيل آ ر  وقاد تطاور  ا ا المفهاوم  القوميين العرل أكثر من أد

بإ داد دراسة  ن واقع الحركة التحررية في إقليم الايمن   1961آذار 

ثورياة تحررياة ساليمةل  وقاد قادم قحطاان  وسبل العمال للبنااء حركاة

الشعبي يوم   وثيقته التي تتمحور حوي تكوين لجبهة قومياةل تكاون 

إطاار الوصااوي لإلاا  تنباايم ثااورد واحادل  وتااام لفقااط كاال العناصاار 

القوميااااة المخلصااااةل ولتسااااتبعد بااااالطبع العناصاااار العميلااااة ود اااااة 

 .االنفصالية

ربية المتحدة  تام وبد م من الجمهورية الع 1963آل  19وفي 

 12تشكيل قيادة لالجبهة القومية لتحريار جناول الايمن المحتالل مان 

 اواً  بينهم ستة ممثلين لحركة القوميين العرل وستة ممثلين لقطاع 

 القبائل.
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نقلاات الجبهااة  ملياتهااا إلاا  دا اال  اادن   1964فااي مطلااع  ااام 

هم  واسااتهدفت المؤسسااات الحكوميااة وبيااوت الاااباط االنكليااز ونااوادي

وتصاافية المخباارين وضااباط المخااابرات  فقااد اتسااعت الجبهااة فااي  اادن 

نفسها  وأنهكت االنكليز وحطمات فعالياة جهااف أمانهم السارد بتصافية 

  ومهاجمة 1965الجبهة للمخبرين وضباط المخابرات  ل  مدى  ام 

اك داب االنكليزية والحكومياة االتحادياة  وبلان مجماوع العملياات  اام 

 ملياة  و هار ماع نهاياة  ا ا  286طيات االنكليزياة وفق المع 1965

 25-22العااام أن كاال شاايء تقريباااً قااد أفلاات ماان قباااة االنكليااز وفااي 

حزيران منه   قدت الجبهة القومية مؤتمر ا القطرد اكوي في مديناة 

 تعز.

كااان مااؤتمر الجبهااة القوميااة أوي مااؤتمر يعقااده فاارع ماان فااروع 

باط القااومي للحركااة فااي شااباط حركااة القااوميين العاارل  اثاار مااؤتمر شاا

في بيروت  إذ اقار  ا ا الماؤتمر كوي مارة فاي تاارين الحركاة   1965

 .لنقل مركز الثقل من المركز إل  اكقاليمل

ف"صبح بالتالي لفرع الحركة في جنول اليمن االجبهة القومية(  

مااؤتمر قطاارد أو إقليمااي  ومااا يعااادي لجنااة مركزيااة ومكتباااً سياسااياً  

د ميليشاااياتي  اااو الجااايش الشاااعبي وذراع ضاااارل  اااو وذراع  ساااكر

 الفدائيون  وميثاق وطني.

 بر الميثاق من الناحية اكيدلوجية  ان التارابط ماا باين الناااي 

ضد االستعمار البريطاني وضد الحكام اإلقطا يين من س طين وأماراء 

ومشاين وبرجوافية استق لية  وكان   ا التعبيار صايغة راديكالياة فاي 

ليمن  ن الاربط الا د أ ا ت تقيماه حركاة القاوميين العارل ماا شروط ا

بين النااي القومي والنااي الطبقي  والت"كيد  لا  الماامون الطبقاي 

 لشعاراتها القومية.

من  نا انتقلت  ملياات الجبهاة القومياة مان  ملياات إنهااي إلا  

مواجهات والتحاام مباشار فاي  ادن نفساها  و اوض معااري الشاوارع 

والمشاة  والجديد في   ه العمليات  و وضعها في إطاار  ضد الدوريات

 صاايان ماادني سياسااي  فعرضاات الجبهااة القوميااة  ااا تها بقااوة فااي 

 .1967شباط  8و 2ي 19إضرابي 
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 20توجهاات الجبهااة القوميااة  اا ه اإلسااتراتيجية باالسااتي ء فااي 

 لااا  حاااي كريتااار فاااي  ااادن  واالحتفاااا  باااه لمااادة  1967حزياااران 

االستي ء  نصراً حاسماً في تحويل الجبهة نحاو  أسبو ين  وشكل   ا

المرحلة اك يرة في إستراتيجيتها و ي إسقاط  دن انط قا من إساقاط 

الساالطنات الواحاادة تلااو اك اارى وتاادمير الحكومااة االتحاديااة  وتاام  اا ا 

االسااتي ء فااي  اال السااخط الحاااد  لاا  الهزيمااة التااي ألحقتهااا إساارائيل 

 .1967حزيران  5بالعرل في 

كاااان االنكلياااز يااادركون الااااعن السياساااي واإلدارد للحكوماااة 

االتحادية  إال أن انهيار ا به ا الشكل وتسااقطها الا ريع كاان فياه كثيار 

ماان المفاجاا"ة  والواقااع أن الجاايش االتحااادد فااي اكطااراب لاام يقاااوم 

الجبهااة القوميااة حااين شاار ت بإسااقاط الساالطنات باال سااا د ا ضاامناً  

الخامرد ذلات إلا  التنبايم السارد للجبهاة  و زا جعفر  وض و بدهللا

 6دا ل الجيش االتحادد  وأدى ذلت إل  ا تاراب بريطانياا رسامياً فاي 

بالجبهاااة القومياااة مماااث ً شااار ياً وحياااداً لشاااعف جناااول الااايمن   2ت

وا تااارب جااايش االتحااااد بالجبهاااة  وكاااان ذلااات يعناااي بااادء بريطانياااا 

 لمفاوضات االستق ي ومغادرة الب د.

 

 

 1975-1959الععمانية وتطوراتها الثورة 

أدى اندالع الحرل العربية الباردة بين المعسكر القومي التقادمي 

العربااي بقيااادة الجمهوريااة العربيااة المتحاادة والمعسااكر الرجعااي بقيااادة 

فاي الايمن  إلا   1962أيلاوي  26المملكة العربية السعودية اثر ثاورة 

ضااد بريطانيااا  وفااي السااعودد –اإلجهاااف التااام  لاا  الوفاااق المصاارد 

سااياق تلاات الحاارل  تمكناات حركااة القااوميين العاارل  ال ساايما فر هااا 

حياااث توجاااد نسااابة مهماااة مااان العمااااي –النافااا  والنشااايط فاااي الكويااات 

الععمانيين  ال ين ينحدر معبمهم في الحقيقة من قبيلة المهرة في  فاار 

م من صياغة برنامي سياساي راديكاالي لا حكومة المنفا  الععمانياة  إذ تا

تشاااكيل جبهاااة تحريااار  عماااان  وحاااددت برنامجهاااا  1963فاااي أيلاااوي 

السياساااي بتحريااار  ماااان دا ااا  وسااااح  مااان االساااتعمار البريطااااني  
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وا تبار ا جزءا ال يتجزأ من الاوطن العرباي اككبار الممتاد مان الخلايي 

إلاا  المحاايط  وتنباايم الكفاااح الشااعبي فااي  مااان بمااا ينسااجم مااع  اا ه 

 د ائم الجمهورية العربية العمانية. اك داب  والعمل إلقامة

 

 جبهة تحرير  فار:

قرر فرع الخليي والجزيرة العربية لحركاة القاوميين العارل  فاي 

فااي الكوياات التحاااير لشاان الكفاااح  1964اجتماااع دا لااي انعقااد  ااام 

المسلح في منطقة  فار  وبهدب إقامة جسر يصل بين الكفااح المسالح 

 الخليي العرل.في جنول اليمن وبينه في  مان و

أ ااا ت الحركاااة تسااارل كوادر اااا المدرباااة إلااا  مساااقط وصااا لة 

  1965 اصمة  فار إال أن أجهزة السالطان وجهات فاي نيساان واياار

ضااربة اسااتباقية  وا تقلاات مااا يزيااد  لاا  السااتين مقااات ً فااي مسااقط 

وص لة  ثم ا ترضت سفينة حربية إيرانية في شهر أيار من   ا العام 

 .ريقها إل   فار واستولت  ليهاشحنة أسلحة في ط

سحبت الفصائل الاث س كوادر اا مان المادن إلا  الجبااي و قادت 

  فااي وادد نحيااز فااي المنطقااة الجبليااة 1965فااي اكوي ماان حزيااران 

الوسط  من  فار المؤتمر الت"سيسي ل  لجبهة تحريار  فاارل وانبثاق 

ساان  اااواً  كاان بينهااا يو 18 ان المااؤتمر لجناة تنفي يااة مؤلفااة مان 

 لااود احااد قااادة الجمعيااة الخيريااة البفاريااة ومحمااد احمااد الغساااني 

احركي( و و من سكان ص لة  اصمة  فاار وسايمثل  ا ان الكاادران 

الحقاً الجناحين المتصار ين في الجبهة االتحق يوسن  لود با"جهزة 

 أمن السلطان ثم أصبح وفيراً للخارجية(.

( فاي  فاار  1965 حزياران 9يثير بيان إ  ن الكفاح المسلح ا

أساا لة  اان الهويااة اكيدلوجيااة السياسااية لاا لجبهة تحرياار  فااارل  إذ 

تميااز  اا ا البيااان بلغتااه القوميااة المشاارقية الصاارفة  التااي تعيااد إنتاااج 

 الب غة القومية اكيدلوجية للخطال الحركي المشرق.

 

 المؤتمر اإلقليمي اكوي لفروع الخليي والجزيرة العربية:
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فاي  1967/ 12/ 30  ا التج ير اليسارد  في  انعقد في سياق

بيروت  أوي مؤتمر إقليمي من نو ه لفروع حركة القوميين العرل في 

الخليي والجزيرة العربياة االساعودية  الكويات  البحارين  قطار   عماان 

الدا ل  و عماان السااحل(  وشااري فاي الماؤتمر مراقباون  ان الجبهاة 

االشااتر( ومناادول لحركاايل ماان القوميااة فااي جنااول الاايمن ا بااد هللا 

 .جبهة تحرير  فار ومندوباً كويتياً يمثل قيادة اإلقليم في الكويت

وناقش المؤتمر  ل  مدى ث ثة أيام لمستقبل الحركاة الثورياة  

في الخلييل وتحدد  دب الماؤتمر  لا  المساتوى التنبيماي مان  ا ي 

ي والجزيارة المشاورات التي سبقته بتشكيل قياادة مساتقلة إلقلايم الخلاي

 العربية  ن قيادة الكويت.

تبنااا  الماااؤتمر االشاااتراكية العلمياااة والكفااااح المسااالح لتحريااار 

المنطقااة وإسااقاط اكنبمااة العشااائرية  وا تباار الخلاايي والجزياارة ماان 

 الناحية التنبيمية إقليماً واحدا  شكل له مكتبين سياسيين:

يشااااكل القيااااادة الفعليااااة  يمكتااااف سياسااااي للخلااااي -1

 .خليي الدا لية لل

مكتف سياسي يكون القيادة الفعلية لجمياع منااطق  -2

 . العمل دا ل السعودية

ماااؤتمر لحمااارينل وتحويااال جبهاااة تحريااار  فاااار إلااا  الجبهاااة 

 الشعبية لتحرير الخليي العربي المحتل:

انعقااد  اا ا المااؤتمر فااي السااياق الاا د تااواترت فيااه المااؤتمرات 

منها المؤتمر الراباع  اليسارية لفروع حركة القوميين العرل  وال سيما

( فااااي جنااااول الاااايمن ومااااؤتمر دبااااي 1968للجبهااااة القوميااااة اآذار 

واستغرقت أ ماي  ا ا الماؤتمر  شارين  1968تموف  23االستثنائي ا

( في وادد حمرين فاي المنطقاة الوساط  مان 1968 20-1يوماً امن 

مناادوباً يمثلااون جبهااة تحرياار  فااار  ومراقااف  اان  65 فااار وحاااره 

الصيني  في حين انشق  نه االنفصاليون البفااريون  الحزل الشيو ي

 بقيادة يوسن بن  لود.

وكااان أ اام قاارار اتخاا ه المااؤتمر إ ااادة بناااء الجبهااة  لاا  أسااة 

راديكالية جديدة   و تغييار اسام لجبهاة تحريار  فاارل ذد الماامون 



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 73 

القبلااي االنفصااالي إلاا  اساام الجبهااة الشااعبية لتحرياار الخلاايي العربااي 

 .المحتل

تكثيفااااً كميااااً ونو يااااً لعملياااات  1970 1968أ اااوام وشاااهدت 

الجبهة  سقطت فيها  فار برمتها في أيدد الجبهة  باستثناء العاصامة 

ص لة  نا بالنسبة لريفها تشبه ما كانته  دن بالنسبة لريفها  غيار أن 

قا دتها الحصينة كانت  نا معرضة للهجماات  وللااحايا أحيانااً  وفاي 

ماات الجبهااة الشااعبية نو ااا ماان إدارة جمهوريااة اكماااكن المحااررة أقا

 سكرية  إذ  ب"ت القادرين  لا  حمال السا ح اماا فاي جايش التحريار 

الشعبي أو في الميليشيا  ووجدت في المحاافبتين الخامساة والسادساة 

مااان جناااول الااايمن قا ااادة م"موناااة لمشاااافيها ومدارساااها ومنشاااتتها 

 الخدمية.

ورحال ساعيد بان تيماور   1970تموف  23تم انق ل القصر في 

وأصبح ابنه قابو  سلطاناً  كما أصبح شقيقه طارق بن تيماور رئيسااً 

 للحكومة.

اسااتو ف الساالطان  اادداً كبيااراً ماان معارضاايه بمااا فاايهم كااوادر 

ماؤتمراً  1993أساسية في الجبهة  أماا بقياة المعارضاين فعقادوا  اام 

  وتساميتها في المنف   قرروا فيه شطف كلمة التحرير من اسم الجبهة

 باسم جديد  و لالجبهة الشعبية الديمقراطية العمانيةل.

 

  ل  قيادة الحركة:  67حزيران  5أثر  زيمة 

 حزيران: 5موضو ات 

أربكت الطبيعة الفاقعة للنكساة حركاة القاوميين العارل  ولام ياتم 

تجاااوف  اا ا االرتباااي إال فااي االجتماااع القيااادد الموسااع الاا د  قدتااه 

( وأصادرت فياه 1967ية القومية للحركاة اأوا ار تماوف اللجنة التنفي 

أوي تقرير رسمي يتامن تحلي ً طبقيااً للنكساة  حمال  ناوان لالثاورة 

العربيااااااة أمااااااام معركاااااااة المصاااااايرل و رفااااااات اشااااااكالياته باسااااااام 

/حزيرانل  كان  ا ا التقريار وفاق مفهاوم التقريار فاي 5لموضو ات/

مركزية الراديكالي والتقليدد الحركة متفقاً  ليه ما بين فريقي القيادة ال

إال انه وفي سياق الصراع الدا لي الحاد ما بينهما  حاوي كل منهما أن 
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يستملكه أيدلوجيا وسياسياً وتنبيمياً  إال أن جورج حابش يعتبار نفساه 

مسؤوالً  ن   ا التقرير  إذ يؤكد حبش من   لها أن اللجناة التنفي ياة 

أساسااً  كاي تااع حاداً نهائيااً  1967القومية قاد وضاعت تقريار تماوف 

لااانمط مقااااالت محسااان إبااارا يم التاااي تعكاااة إساااتراتيجية لااللتحاااام 

بالناصاااريةل وماااا  لفتاااه تلااات اإلساااتراتيجية مااان رباااط ذيلاااي للحركاااة 

ودور ا باإلستراتيجية الرسمية للجمهورية العربية المتحدة و نق كال 

 المبادرات التي كانت تحاوي تجاوف   ا اإلطار.

 

 حزيران(: 5الطبقي للنكسة: اموضو ات  التحليل

ال د أ ده جورج حبش( ما  1967ناقشت الوثيقة اتقرير تموف 

سمته ب  النكساة العساكرية فاي حاوي اكياام الساتة  ورأت أن النكساة ال 

تكمن في الهزيمة العسكرية بقدر ماا تكمان فاي اضاطرار حركاة الثاورة 

جولاة اكياام الساتة  العربية إل  إيقااب الحارل ماع إسارائيل  ناد حادود

و دم الماي فيها بحيث تتحوي إلا  حارل شااملة ضاد االساتعمار بكال 

 قوا ده ومصالح كل القوى المرتبطة به.

 أوالً: 

فساارت الوثيقااة  جااز قيااادة الثااورة العربيااة  اان ذلاات  بتكوينهااا 

الطبقي واكيدلوجي والسياسي البرجوافد الصغير  فحكم  ا ا التكاوين 

ل ولالمت ب باةل إلساتراتيجية االساتعمار الجدياد مواجهتها لالمتقطعاة

 الهجومية بقيادة الواليات المتحدة.

 ثانياً:

ماان  نااا اسااتنتجت الوثيقااة نبرياااً فااي ضااوء تحليلهااا الطبقااي 

للنكساااة  اناااه إذا كانااات البرجوافياااة الصاااغيرة  قاااد أدت دور اااا إباااان 

مؤ لاة مواجهة االستعمار القديم  ل  حد تعبير الوثيقة فإنهاا للام تعاد 

لممارساااة دور القياااادة  لااا  رأ  الحركاااة الثورياااة العربياااة فاااي  ااا ه 

المرحلاااة الجديااادة مااان نااااالهال فقاااد كانااات لحااارل التحااارر الاااوطني 

الطويلاااة الااانفة ماااع االساااتعمارل تتطلاااف إحاااداس تحاااوالت  اماااة فاااي 

مسيرتها  يقوم  لا  بنااء نباام اشاتراكي  قاادر بالتصانيع الثقيال  لا  

صااادد  وتوساايع إطااار الديمقراطيااة  السياسااية حمايااة اسااتق له االقت
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الشااعبية لتمكااين جمااا ير الطبقااة العاملااة والعناصاار المثقفااة الملتزمااة 

باالشااتراكية العلميااة أساساااً ماان  ااوض معركااة بناااء اكسااا  المااادد 

ل شاااتراكية و لااا  تحويااال أجهااازة الدولاااة إلااا  أداة ضااااربة فاااي ياااد 

 ة العاملة.الجما ير الكادحة تلتزم ب"يدلوجية الطبق

ع:  ثالثا

يتطلف ذلات ضارورة انتقااي مقالياد القياادة إلا  الطبقاات والف اات 

االجتما يااة الكادحااة اككثاار ج ريااة والملتزمااة باا  االشااتراكية العلميااة 

أيدلوجياااة الطبقاااة العاملاااة وتحااات  ااا ه القياااادة ساااوب يكاااون  لااا  

البرجوافياااة الصاااغيرة وكااال العناصااار والقاااوى الوطنياااة والتقدمياااة أن 

 هم بدور ا في معركة التحرر الوطني.تس

 رابعاً: 

وفي إطار محايثاة التقريار ماا باين الوالياات المتحادة وإسارائيل  

فاناااه ياااربط مهاااام معركاااة التحااارر الاااوطني الااارا ن بااا  إفالاااة العااادوان 

بالااد وي فااي مرحلااة الصاادام النهااائي الحاساام  مااع االسااتعمار الجديااد  

لشاااملة معاه و لااق أكثاار ماان وجار  اا ا االسااتعمار إلا  تفجياار الحاارل ا

فيتنااام واحاادة بإتباااع أساالول الكفاااح الشااعبي المساالح والعناان الثااورد 

 المنبم وتحقيق وحدة القوى الثورية العربية قطرياً وقومياً.

  امساً:

من  ناا د اا التقريار  لا  المساتوى العاالمي إلا  تعمايم نماوذج 

 الثورة  ل  الغرار الفيتنامي في العالم الثالث.

 

 ع التج ير اليسارد للحركة:مشرو

شكل تقرير تموف اكسا  النبارد إل اادة بنااء حركاة القاوميين 

العرل وتج ير ا يساارياً  مان  ناا أقارت اللجناة التنفي ياة القومياة فاي 

برنااامي التطااور الااديمقراطي الاا د يحاادد  1968أوائاال كااانون الثاااني 

 ا ا البرناامي آليات وو ائن  ملية إ ادة البناء اليسارية تلات  ويقاوم 

  ل  أربع نقاط:

حزيااران  لاا  جمهاارة اك ااااء فااي كاال  5طاارح موضااو ات  -1

 اكقطار الستثارة حوار واسع حولها في صفوفهم.
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التقااادم انط قااااً مااان تلااات الموضاااو ات بصاااوم تحليااال طبقاااي  -2

سياسي لةوضاع القطرية المتنو ة واساتخراج برناامي يحادد 

الكفاح المتطابقة  مهمات النااي الوطني الديمقراطي وأساليف

 مع البروب الموضو ية السائدة في كل قطر.

التقاادم  ملياااً  لاا  طريااق ممارسااات سياسااية طبقيااة جدياادة  -3

السياساااية الساااائدة التاااي كاااان يفرف اااا  تمتناقااااة للممارساااا

 التكوين الطبقي اكيدلوجي البرجوافد الصغير للحركة.

للحركااة االنطاا ق  باار ذلاات كلااه نحااو تصاافية البنيااة التقليديااة  -4

وإحااداس  مليااة فاارف تنبيمااي حاساامة فااي صاافوفها  وت" ياال 

االسااتقطابات اليسااارية للتحااوي إلاا  فصااائل ماركسااية لينينيااة 

 جديدة.

لاام يطاارح برنااامي التطااور الااديمقراطي الاادا لي إذن حاال حركااة 

القوميين العرل  بل إ ادة بنائها تنبيمياً في نوع من فيدرالية تنبيمية 

 .جياً ب  االشتراكية العلمية أيدلوجية الطبقة العاملةقومية  ملتزمة أيدلو

أقرت القيادة   ا البرنامي  ال د يعني فعلياً إحداس فارف تنبيماي 

وأيااادلوجي قطباااي فاااي الحركاااة ماااا باااين العناصااار التاااي تقبااال التجااا ير 

اليسارد للحركة والعناصر التي تتحفه  ل  ذلت أو ال تقبله  وفاي  ا ا 

ً –قيادة المؤسسة الصدد  نشير إل  دور ال التاي  -جورج حبش  صوصا

حزياران التاي  5تؤكد أنها  ي أص ً المس ولة  ن صياغة موضو ات 

 يجف أن يعاد بناء الحركة وفقاً لها.

 

ل لت فإن الوفاء الحقيقي للقائد الراحل ... الحكايم جاورج 

حبش من ناحية وتجسيد االلتزام ال اتي والموضاو ي بمباادئ 

ثورة االشتراكية الديمقراطية في كل أرجااء التحرر القومي وال

الرفااااق يتطلاااف مااان كافاااة ثانياااة وطنناااا العرباااي مااان ناحياااة 

اليسااااريين الاااديمقراطيين فاااي بلااادان الاااوطن العرباااي  مومااااً 

ال ورفاقنا في الجبهاة الشاعبية لتحريار فلساطين  صوصااً  أن 

نتواصاال مااع مساايرة القائااد الراحاال وأفكاااره ومبادئااه الثوريااة 
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فحساااف بااال أياااااً نجساااد باااو ي و بااار  ة الوحدوياااةالتقدميااا

الرفاقيااة الثوريااة التااي تحلاا  بهااا  واك اا قالممارسااة الااروح 

القائااد الحكاايم وحاارل  لاا  ان يكااون حزبنااا / جبهتنااا حاااناً 

والتزامااً وا يااً مخلصااً لة ا ق داف اً تام كال رفاقناا اساتناداً 

دم وانتشاار الثورية والع قات الرفاقية الديمقراطية لاامان تقا

حزبناااا  كمنطلاااق رئيساااي بماااا يمكنناااا مااان تحقياااق مقوماااات 

النهوض لحزبناا  لا  طرياق تحقياق واساتعادة دوره الطليعاي 

لكااي نعيااد معاااً ت"سااية وبناااء  لااية فااي فلسااطين فحسااف باال

الحركاة القومياة االشاتراكية العربيااة كإطاار تنبيماي وسياسااي 

ين وكاال وفكاارد يلااتحم بالجمااا ير الشااعبية الفقياارة فااي فلسااط

أرجااااء  ااا ا الاااوطن العرباااي لتحقياااق أشاااواقها وأ ااادافها فاااي 

التحرر والديمقراطية والعدالاة االجتما ياة بتفاقهاا االشاتراكية 

 وبناء المجتمع العربي االشتراكي الموحد.
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سؤال املاركسيـة والدور النضايل املستقبلي للجبهة 
 الشعبية لتحرير فلسطني

 

 

لرفاانببا فبب  الجشهببي الشبباشيي ال ضتواببف عنببد خن ال ارفببي بالنسببشي 

ال ارفي ا.وليي الت  ضتشكل ف  ا.ة ان عل  رةر الحواس فحسبب  ببل 

علينا أن نحاوس  وماً خ راك ا.هياء  وكل ال وجبو اا مبل حولنبا سبواء 

فبب  ال جت بب  أو فبب  الطشياببي والكببون  خ راكبباً عققنيبباً ة كننببا مببل فهببم 

مجت انا الفلسبطين  ومجت ااضنبا الاربيبي ا.سشا  الت  ضحوس  ون ضطور 

وضقببدمها  و ببوالً خلببى مارفببي السببشل الكفيلببي بتجبباوز  ببلا الواابب . و نببا 

ضتجلى ا.ةدةولوجيا ب ا    مفهو. جراح  ةستطي  الناس مل خقلهبا أن 

ةاوا حقيقي الصراع وأن ةشبتركوا فب  مشاهبرضا. وبالتبال   فبإن ال ارفبي 

هببببا  بببب  ال ارفببببي ال شببببغولي بببببالالم التبببب  نببببدعو خلببببى امتقكهببببا ووعي

واالستكشبام ال رضكبز خلبى الاقبل والتجرببي  وض لبي  الشحبث ال ارفب  

مل سبلطي السبلف وادسبيي ا.فكبار وج و  با  ك بدخل الببد منبا لتحرةبر 

الواابب  الارببب  مببل حالببي الت لببف والتشايببي وال فببوع  وضحرةببر فكرنببا 

اعت با  الاقبل أ ا ً الارب  مل حالي الج و  واالنحطا . ونحبل نبدرك أن 

وحيد  للتحليل  والاققنيي ك فهومباً ةسبتند علبى ال بنهج الال ب  الجبدل   

سيدف  بفكرنا الارب   و  الدخوس ف  منمومي ال فا يم الاققنيي التب  

ضقو. علبى أن للاقبل  وراً أوليباً ومركزةباً فب  ضحليبل الوااب  والبتحكم فب  

  يرور  حركتا.

 

 

 

 كزيةالدائرة الثقافية المر

 2008نيسان 
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 تمهيد

ف  محاولتنا اإلجابي على سبؤاسح مبا ال اركسبيي  نشبير بداةبي خلبى 

أن ال اركسيي ليست سلسلي أو منمومي مل اإلحكا. و الطروحاا الال يي 

فحسببب  بببل  بب  ع ليببي نقببد و نقبب  لل جت بب  الرأسبب ال   ضسببتند علببى 

لداخليي  ما ةانب  التحليل الا ير .س   لا ال جت  /النما. و ضناافاضا ا

ان االنفصاس عل ال اركسيي  و انفصاس عبل مسباحي كشيبر  مبل الحقيقبي 

 ال وضوعيي الت  ةساى حزبنا/جشهتنا خلى بلورضها و ضرسي ها.

وبالتال  فان الوع  بال اركسيي  و الت س  بها كنمرةي اجت اعيي  

 و رؤةببي هبب وليي للاببالم  ال ةانبب  ضكببرار االحكببا. الا وميببي لهببا بشببكل

مازوس عبل الصبراع ضبد الابدو الصبهيون / االمشرةبال  مبل ناحيبي  او 

عل ا.وضاع االجت اعيي والصبراع الطشقب  مبل ناحيبي ثانيبي  ببل ةانب  

ال شببباركي الفاالبببي فببب  النفببباس التحبببرري و البببدة قرا   الابببا.  و فببب  

النفبباس الفكببري لكببل مرحلببي مببل مراحببل ضطببور مجت انببا الفلسببطين  و 

ب سبببار الحركبببي التارة يبببي لل جت اببباا الاربيبببي و مسبببتقشلا  ارضشا بببا 

اإلنسانيي ف  نفاالضها مل اجل بناء ال جت   االهتراك  اللي ضتجلى فيبا 

 مفا يم الحرةي و الدة قرا يي الشاشيي و الادالي االجت اعيي

علبببى أن ضقبببد. و نجبببات ال سبببار النفبببال  لحزبنبببا او ليبببرل مبببل 

ساسبيل متبرابطيل  ا.وسح ا.حزا  اليسبارةي  مر بون بتبوفر هبر يل أ

وع  الافو الحزب  بال نطلقاا الفكرةي و التنمي يي و السياسيي للحز  

ب ببا ةا ببر الدافايببي اللاضيببي و مببل ثببم االلتببزا. الحقيقبب  بتلبب  ال نطلقبباا و 

الببدفاع عنهببا و النفبباس مببل اجببل ضحقيقهببا. والوببان ح اببدر  الحببز  علببى 

ةل ال ناضببل ال اركسبب  فبب  بلببور  و ضطشيببر السببشل الكفيلببي بشنبباء و ضكببو

  فوفا.

وعلببى  ببلا الطرةببر فببان التفاعببل االةجبباب  بببيل الاامببل الببلاض   

)الافو( وال وضوع  )الحبز ( عشبر ابراء  ووعب  منطلقباا الحبز  

)الفكرةي و التنمي يي و السياسيي( و متاباتها و الحبوار حولهبا وخلنائهبا  

ركتبا و ضوسباا ةشكل عامق رئيسيا مبل عوامبل وحبد  الحبز  و ضقبد. ح

علبى الصبايدةل التنمي بب  والج با يري. وفب   ببلا السبيا  ضشبرز الهوةببي 
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الفكرةي ال اركسيي لحزبنا باعتشار ا حجر الزاوةبي فب  منطلقاضبا  و بنباء 

علبى ةلبب  اامبت الببدائر  الوقافيببي ال ركزةبي للجشهببي بصبيالي  ببلل الوراببي 

مبا ضسباى خلبى الت  ضساى خلى اإلجابي على سبؤاسح مبا ال اركسبيي  ب وبل 

خثار  النقاش والحبوار ال ا بر مبل رفاانبا و بوالً خلبى التفاعبل ال نشبو  

بيل الافو والحز  عشر الاقاي الجدليبي بينه با  التب  ضقبو. علبى ع بر 

الببوع  و الوضببوت  و ع ببر االلتببزا.  وع ببر الدافايببي اللاضيببي و اوضهببا  

ل  ال ر بون الت  ضجسد فب  النهاةبي مقياسبا لقبو  الحبز  و  ورل ال سبتقش

بال روج مل ا.زمي الرا ني ع ومباً  وأزمبي الهوةبي الفكرةبي خصو باً  

التببب  باضبببت اليبببو. أزمبببي عامبببي ضطببباس كافبببي أحبببزا  و فصبببائل وابببوى 

ال اركسيي الاربيي  م ا ةجال مل مه ي مجابهي  بلل ا.زمبي و ضجاوز با 

مببل أ ببم ال ه بباا أو القفبباةا فبب  جببدوس نشببا  حزبنا/جشهتنببا و كافببي 

   اليسار الارب .أحزا

و ف   لا الجانب  نشبير خلبى أن احبد أ بم اإلجابباا علبى  شاهبي 

وضاف الحركاا ال اركسيي الاربيي وضراجاها ضك بل فب   أن ا.حبزا  

.سبشا  ةاضيبي عبل  -وما زالت–والفصائل ال اركسيي واليسارةي عجزا 

امببببتقك ال ارفببببي الحقيقيببببي بحركببببي وضطببببور واابببب  بلببببدانها التببببارة   

جت اع  الطشق  واالاتصا ي بكل مكوناضا وضراك اضا مل ناحيي  ك ا واال

عجبزا عبل امبتقك ال ارفبي الا يقبي بال اركسبيي ومنهجهبا ومصبا ر ا 

 وضجد  ا مل ناحيي ثانيي.

وةشببدو أن  ببلل المببا ر  مببل القصببور والاجببز  مببا زالببت سبب ي 

أساسببيي مببل سبب اا أحببزا  وفصببائل اليسببار ال اركسبب  الارببب  حتببى 

  رلم الفروراا السياسبيي والتنمي يبي التب  ضفبر  مزةبداً مبل اللحمي

ضراك ببباا وضجبببد  البببوع  ببببالواا  والنمرةبببي ماببباً ل جابهبببي السبببيطر  

االمشرةاليي الصهيونيي مل جهي وضحقير الدة قرا يي والادالي االجت اعيي 

 بآفااها االهتراكيي مل جهي ثانيي. 

يببي بال اركسببيي  بب  وبالتببال  علينببا أن ناتببرم أن مارفتنببا الحقيق

مارفي محدو    سطحيي   وال ه  أن  لل ال ارفي ال حدو    ب  امتبدا  

ل حدو ةببي مارفتنببا النمرةببي الاامببي التبب  سببا  ت بببدور ا فبب  حجببب 

ال اركسيي وعد. خ خالهبا وضفاعلهبا فب  ثقافتنبا الو نيبي والقوميبي الاامبي  
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اا  ولبم نسبتط  عقو  على اكتفائنا بتشن  ال اركسيي على الور  والراةب

الشبدء بتفايببل الحبوار الفكببري ال نهجب  ال ا ببر حولهببا   -حتبى اللحمببي–

ا.مببر الببلي أللببر الشببا  علببى الحببوار ال وضببوع  الببداخل  فبب  حزبنببا 

حوس افباةا ا ومكوناضهبا ال تنوعبي ال تجبد    واليبو. ونحبل نسباى البى 

ا خعا   اراء  ال اركسيي ومنهجها  واال ت با. ب تابابي باب  موضبوعا

اإلنتاج الفكري الاال   والارب  اللي أسهم ف  خلنائها وضطوةر ا  فإننبا 

نهدم مل وراء ةل  خلى ضا ير الوع  بها فب   يئباا ومراضبب وكبوا ر 

حزبنببا  ب ببا ة كننببا مببل التحليببل ال وضببوع  وسببشل التغييببر ال طلوبببي 

بكببببل مكوناضببببا وجوانشببببا السياسببببيي  -الفلسببببطين  والارببببب –لوااانببببا 

لل بنهج ال با ي  -بهبلل الدرجبي أو ضلب –ي على ضبوء امتقكنبا وال جت اي

الجببدل  والوضببوت النمببري ال ارفبب  بال اركسببيي وحقائقهببا ومصببير ا 

وأزمتهببا و الالضهببا فبب  مجت انببا وفبب  عصببرنا  وفبب  كببل ا.حببواس فببإن 

سبببتكون بالفبببرور   -حبببوس الوااببب  والنمرةبببي  –ضسببباؤالضنا وخجاباضنبببا 

ياببي التزامنببا )الشببكل  أو النببوع ( بهببلل محببدو   بحببدو  مارفتنببا أو  ش

النمرةببي ومنهجهببا  فبب   ببلل ال رحلببي بالببلاا  التبب  ضتشببدى فيهببا الهي نببي 

والادوانيببي اله جيببي للتحببالف االمشرةببال  ا.مرةكبب / الصببهيون  بوبشبب  

 ور ا  ف  ظل حالي لير مسشواي مل التشايي وال فوع للقوى الطشقيي 

حاك ي ف  بق نا  و   أوضباع مؤاتبي  الشيروارا يي والكومشرا ورةي ال

لكل زوالها ومل ثم انتصار القوى اليسارةي مر بون ببوع  والتبزا.  بلل 

القببوى ب فبب ون ال اركسببيي وضطشيقاضهببا علببى وااانببا  و مببل ثببم ضفايببل 

 ور ا الطليا  ف  االلتحا. بالج ا ير و ايا ضها  و  ضحقير أ بدام و 

تمار ببا وعمببيم ضفببحياضها   وحبباا  ببلل الج ببا ير التبب  رلببم  ببوس ان

ضتحفببز بشبببو  كشيبببر ل وا ببلي النفببباس مبببل اجببل ضحرر بببا ومبببل اجبببل 

ال ببق  مببل كببل أهببكاس الملببم واالضببطها  ضحببت راةبباا اليسببار فبب  

 فلسطيل وكل أرجاء الو ل الارب . 
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 الماركسية منهي حي وليست  قيدة جامدة :

ي الفكبر لم ضكل نشو  ال اركسيي ف  أواسط القرن التاس  عشبر بداةب

اإلنسببان  التقبببدم   ولببم ضبببدّع لنفسبببها أنهببا نهاةتبببا وختامببا  فقشبببل نشبببو  

ال اركسيي عرفبت الششبرةي وأببدعت حصبيلي واسباي ولنيبي مبل ا.فكبار 

والنمرةاا والالو. ف  هتى ال جاالا  هكلت ضراثاً .ي خببداع مبا ي أو 

روح  فب  مسبار الحفبار  اإلنسبانيي ال تطبور  فب  ال جبرى التبارة   

هببا  وزةنببي كببل مببا  ببو خنسببان  وضقببدم  وخةجبباب  وعل بب  فيببا  وباشببار  ل

أخرى  فقد هكلت ال اركسيي نتاجاً  شياياً لتطور فكر الششرةي. وللا فه  

– ً ليست انازاليي.. ليست عقيد  جامد . بل فكراً حيباً  -ك ا ااس لينيل الحقا

ي ومشببدعاً حيببث أعطببت الببر و  علببى ال سببائل التبب   رحهببا فكببر الششببرة

التقدم  )البلي سبشقها(  حيبث نشبوا كاسبت رار مشاهبر و برةح .فكبار 

أعمم م ول  الفلسفي واالاتصا  السياس  واالهبتراكيي  وكبان عليهبا كب  

ضتطور أن ضاط  الر و  على ال سائل الجدةد  التب  ةطرحهبا  بلا الفكبر  

وضطرحهببا الحيببا  ال تطببور  باسببت رار  وأن ضشقببى ورةوبباً لكببل مببا ةشدعببا 

–ل الششري. وبالفال استطاعت ال اركسيي أن ضحيا وضتطور وضرضق  الاق

ب طببى مل وسببي واسبباي وعدةببد  مببل  -رلببم كببل التارجبباا وال نحنيبباا

اآلراء وا.فكبببار وال فبببا يم وال قبببوالا والنمرةببباا وال نبببا ج الال يبببي 

ال نسببج ي  التبب  هببكلت ب ج وعهببا نمببر  جدةببد  للاببالم و رةقببي خقاببي 

الموا ر والا لياا ال  تلفي ف  الطشياي وال جت    ومشدعي لدراسي وفهم

 -فبب  بداةببي القببرن الاشببرةل -والفكببر اإلنسببان . وبهببلا لببدا ال اركسببيي 

سببقحاً جشبباراً وأ ا  نفبباليي ضغييرةببي ثورةببي فبب  أةببدي الطشقبباا والفئبباا 

االجت اعيبي  باحشي ال صببلحي فب  التقبد. االجت بباع  وخا بي الكببا حيل 

لااملببي والفقحببيل الفقببراء وهببرائح واسبباي مببل وفبب  مقببدمتهم الطشقببي ا

 الشرجوازةي الصغير .

فالى الصايد الفلسف   الت ال اركسيي الدةالكتي  ال ا ي  البلي 

هكل ثور  حقيقيبي فب  ال ارفبي والتفكيبر  وأّسب  بلبور  مبنهج عل ب  ال 

لنى عنبا فب   راسبي وضحليبل وضفسبير المبوا ر والا ليباا فب  الطشيابي 

ر والتببوثير عليهببا. وض يببز الببدةالكتي  ال اركسبب  بال يتببا وال جت بب  والفكبب

وثورةتا ومنطقا ال ق   م ا س ح لا بالتجل  كوحد  عفبوةي متنال بي 
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بببيل الجببدل  والتببارة    فاكتسببب وجببو ل ال ل ببوس فبب  الفهببم ال ببا ي 

للتببارةم  وبهببلا أ ببشح اببا راً علببى الكشببف عببل القببوانيل ال وضببوعيي 

ج الحيببا  االجت اعيببي واببوانيل ضطببور التببارةم لا ليببي خنتبباج وخعببا   خنتببا

الششببري و ور الج ببا ير الحاسببم فيببا  وكببلل  ضشيببان جببدس الاقاببي بببيل 

مسببتوى ضطببور القببوى ال نتجببي وعقابباا اإلنتبباج  والتبب  علببى أساسببها 

 ضحد  الووراا االجت اعيي ناالي ال جت   مل ضشكيلي خلى أخرى.

تببارة   اسببتطاعت وعلببى أسبباس  ببلا ال ببنهج ال ببا ي الجببدل  ال

ال اركسيي أن ضكشف عل الجو ر االستغقل  الشش  للرأس اليي وأن ضنتقد 

هببرور ا  وأن ضشببيل محببدو ةتها التارة يببي وضالببل حت يببي زوالهببا  وةلبب  

علببى أسبباس الصببيالي ال شدعببي لقببانون  القي ببي والقي ببي الزائببد   اللببلان 

تباج الرأسب ال  س حا بالكشف عل ملياا وبشاعي االستغقس ف  ن بط اإلن

 وضناافاضا الداخليي.

أما على  ايد الفكر السياس   فقد أرست التوسي  لنمرةي عل يي 

عببل االهببتراكيي كشببدةل لل جت بب  الرأسبب ال   وكشببفت عببل مسببتقشل نشببو  

ال جت بب  االهببتراك  وبنبباء ال جت بب  الق شقبب  لصببالح الطشقببي الااملببي 

ةاا التوجا التقدم   أي وج ا ير الفقراء والكا حيل ولصالح كل القوى 

 أنها  رحت ةاضها كوةدةولوجيا للتغيير الووري.

و كلا  فإن ال اركسيي هبكلت منمومبي فكرةبي متكاملبي ومترابطبي 

عفبوةاً لحصبيلي واسباي مبل النمرةباا وال فبا يم وال قبوالا وا.حكببا. 

والقبببوانيل ال نسبببج ي مببب  موضبببوعها وفبببر مبببنهج عل ببب  محكبببم ةقبببو. 

 ا  ال ل وس خلى جانب استشرام ال ستقشل.باالستنا  خلى الوا

لكننا  وبالرلم مبل  بلل الوحبد  وةلب  التبرابط وضبرور  أخبل  ا 

بابببيل االعتشبببار فببب   راسبببي ال اركسبببيي  خال أننبببا نسبببتطي  أن ن يبببز فببب  

ال اركسبببيي مسبببتوةاا  كبببال نهج ال بببا ي الجبببدل  التبببارة    وال فبببا يم 

 رضشطبي بالنمرةباا الفلسبفيي وال قوالا والقوانيل ال رضشطبي ببا  وضلب  ال

واالجت اعيبببي الاامبببي فببب   راسبببي وضحليبببل الطشيابببي وال جت ببب  والفكبببر 

اليسبببباري والتغييببببر االجت بببباع   ومج ببببوع ا.فكببببار واالسببببتنتاجاا 

والتاليقا الفكرةي ا.كور مل وسيي وضفصيليي وا.كوبر ضايينباً واربباً مبل 

 ميدان التطشير الا ل .
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 ضاسفياً  أو عزالً للنمرةي عل ال نهج  وال ةان   لا الت ييز فصقً 

ف كونبباا ال اركسببيي مترابطببي في ببا بينهببا  وال ببنهج ةقببو. علببى أسبباس 

التا ي اا النمرةي مل منمومبي ال فبا يم وال قبوالا والقبوانيل  لبلا فبإن 

الت ييز  لا لي  خال ضسهيقً للدراسبي وال االجبي  وخا بي لجهبي الوابوم 

 ً وا.ابل ضغيبراً  كبال نهج والتا ي باا النمرةبي  على الانا ر ا.كور ثشاضبا

ا.كور ضجرةداً  وعلى ضل  ا.ال ثشاضباً وال تغيبر  بشبكل أسبرع  كا.فكبار 

والتحليقا ا.كوبر مل وسبيي وضفصبيليي وا.ابر  للتطشيبر الا لب . وفب  

خ ار  لا الت ييز نستطي  القوس بون ال نهج  بو ا.كوبر ثشاضباً علبى البرلم 

ال قبوالا وال فبا يم النمرةبي الاامبي  ةلب  أن ال فبا يم  مل اعت ا ل علبى

وال قوالا مرضشطي  وماً بالحركي التطوةرةي التارة يي وفر  لل ال رحلي 

أو ضل   وبالتال  ةجب أن ضؤخل  ائ اً بارضشا ها بالششر ونشا هم ال با ي 

 ك ا ةقوس مارك .

طرةبر البلي وض ييزنا لل نهج الال   الجدل  ةنش  مل خة اننا بونا ال

ةؤ ي بنا خلى الهدم  وفر أس  ومفاميل النمرةي ال اركسبيي  وةسبتند 

 ببلا الفهببم علببى كببون ال ببنهج  ببو الببلي جاببل وةجاببل ال اركسببيي  لببيقً 

ومرهداً للا بل وليسبت عقيبد  جامبد   فبال نهج الجبدل   بو مبنهج عل ب  

 ةنمر خلى ا.هياء وال اان  ف  ضرابطها بافها ببشا   ومبا ةقبو. بينهبا

مل عقاي متشا لبي  وضبوثير كبل منهبا فب  اآلخبر  ومبا ةنبتج عبل ةلب  مبل 

ضغييبببر. خن ال بببنهج الجبببدل  ةنمبببر خلبببى ا.هبببياء عنبببد وال ضهبببا ون و بببا 

وانحطا ها.  كلا ضتاار  الجدليي ف  كل ناحيبي مبل نبواح  الحيبا  مب  

ال يتافيزةقا أو الغيبب  .ن ال بنهج الجبدل  ال ةقشبل أو ةاتبرم ببوي حالبي 

أو ثشاا أو ج و  أو مطلر أو فصل بيل م تلف جوانب الحيا  أو  سكون

الواابب   بببل ةببرى فبب  السببكون جانشبباً نسببشياً مببل الواابب  أو مببل الحركببي  

 ببو فبب  كببل ا.حببواس هببكل مببل أهببكاس  -ك ببا أهببرنا مببل اشببل–فالسببكون 

الحركببي  أمببا الحركببي الدائ ببي ال تصببلي فهبب  ال طلببر الوحيببد فبب  كببل 

 اركسبببيي ضمبببل موضبببوعيا محبببدو   ببببالمروم ا.حبببواس. مبببل  نبببا فال

التارة يي الت  أنتجتها  و    بهلا ال انى ضشكل محطي نوعيي ثورةي ف  

مسار ضطور ال ارفي اإلنسبانيي ال تغيبر و ال تجبد  وفبر متغيبراا الحيبا  

االجت اعيببي و ضجببد  ا الببدائم  و علببى  ببلا ا.سبباس فببان الحفبباظ علببى 
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نسبانيي ال ةك بل فب  البدفاع الق بوض  أو ال اركسيي و متابابي رسبالتها اإل

الدوج ائ  عل ضاالي ها  وخن ا بالنقد البدائم .فكار با و ضجدةبد ا ارضشا با 

ب اطياا ال  ارسي االجت اعيي  فهلل ال  ارسبي  ب  ال نطلبر و ال ايبار 

لصحي ا.فكبار  خة أن ال اركسبيي و منمومبي ال ابارم التب   رحتهبا ال 

خن ا    ا. ا  والوسيلي الا ليي لقبراء  الوااب  و ضشكل  دفا بحد ةاضها  و 

ضغييرل  و لا ال وضوع ة ول  مبل وجهبي نمبر مبارك  نفسبا  ال نطلبر 

 ا.وس و ا.خير ف   يالي ا.فكار التقدميي.

انطقااً مل  بلا الفهبم فقبد ابدمت ال اركسبيي عشبر منهجهبا ال با ي 

لنمرةبببي وال ارفبببي الجببدل  حبببقً مشبببدعاً لاقاببي الفكبببر ببببالواا   عقاببي ا

بال  ارسي والتطشير الا ل   فصبالت مفهومهبا الال ب  لنسبشيي ال ارفبي 

اإلنسانيي باعتشار ا ع ليبي اجت اعيبي ضارة يبي  أي جبزء مبل ال  ارسبي  

وباعتشبار ال  ارسببي فبب  ةاا الوابت  بب  أساسببها ونقطبي انطقاهببا و بب  

كتيك  مبل  دفها  حيث أن ال ارفبي ضتكبون و ضرضقب  عشبر الطرةبر البدةال

التومبببل الحببب  خلبببى التفكيبببر ال جبببر  ومنبببا خلبببى ال  ارسبببي. وبهبببلا فبببإن 

ال اركسيي أعلنت ال  ارسي والتطشير الا ل  مايباران  ايقبان لصبحي أو 

 عد.  حي الفكر والنمرةي وضاشير ا عل القي ي ال وضوعيي.

وباالنطق  م ا ضقد. فبإن حزبنا/الجشهبي الشباشيي لتحرةبر فلسبطيل 

هج ال ا ي الجدل  التارة   جو ر النمرةي ال اركسيي و و ةرى ف  ال ن

الش ء ا.كور ثشاضاً فيها واللي ةتف ل ف  ه وليتا منهج التحليل الطشق  

الال ببب  وال قارببببي اإلنسبببانيي الا يقبببي والرؤةبببي الال يبببي للكبببون والابببالم 

 وضناافاضا.

وخة ةت سببب  حزبنبببا ببببال نهج ال بببا ي الجبببدل  وةسببباى لت ولبببا فببب  

رسي الا ليي  فإنا ةنطلر فب  ةلب  مبل كبون ال اركسبيي  ب  نمرةبي ال  ا

التغيير والحركي  وأن منطر ال نهج ال ا ي الجدل  التارة   ةنسجم كل 

االنسجا. م  الطشياي ال وضوعيي للما راا والا لياا ال اضباي لجبدس 

التغيببر والحركببي  سببواء فبب  وااانببا الفلسببطين  أو الارببب  أو اإلنسببان  

 الاا..

ل  علينا أةها الرفا  التوكيد  منل الشداةي  خننا أحوج ما نكون خلى لل

ضببوفر الحببد ال قشببوس مببل اإل ببقع علببى ال اركسببيي ومنهجهببا  واشببل كببل 
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هبب ء أن نكببون مببالكيل للببوع  ال طلببو  لكببل جوانببب وااانببا الببرا ل  

الو ن  التحرري والسياس  واالجت اع  واالاتصا ي وضركيشبا الطشقب  

مدركيل أن ال اركسيي ليست كل ما االبا )مبارك ( فهب  بوضوت كشير  

لم ضتشكل  فاي واحد   بل ض ت وضحد ا عشر خشبر   وةلبي مبل ال ارفبي 

الفلسفيي والال يي وال  ارساا الداخليبي والا ليبي. فال اركسبيي  ب  ث بر  

أوضاع ضارة يي واجت اعيي وفكرةي محبد    عشبر ضطور با منبل مبارك  

 ببب  ال اركسبببيي خةاً  و كيبببف ةصبببشح اإلنسبببان وخلبببى ةومنبببا  بببلا...ف ا 

 ماركسياً 

نشبببدأ بتارةبببف ال اركسبببيي ك بببا ور  فببب  الادةبببد مبببل مصبببا ر ا 

ومراجاها الرئيسيي الت  عرفبت ال اركسبيي بونهباحعلم القبوانيل الطشيايبي 

الت  ضتحكم ف  سير وضطور ال جت   اإلنسان   و   بهلل الصبفي علبم ال 

يايبي  ولبلل  أ لبر عليهبا مؤسسبها حكبارس ةقل  اي عل سائر الالو. الطش

مبببارك ح اسبببم االهبببتراكيي الال يبببي ض ييبببزاً لهبببا عبببل سبببائر النمرةببباا 

االهتراكيي الت  سا ا ف  زمانا) نقصد بالنمرةي  نا ال انبى البلي ةفيبد 

أن ال اركسيي مج وعبي القبوانيل و ال قبوالا والفرضبياا...الم(  كبلل  

قصببببد بببببلل  ال ا ةببببي الجدليببببي فببببان ال كببببون ا.ساسبببب  لل اركسببببيي  ون

)الدةالكتيكيببي( و منهجهببا  سبب   علببم الالببو. أو علببم الحركببي ب  تلببف 

أهببكالها و  ببور ا  وال اركسببيي  بب  علببم ضطشيببر ال ا ةببي الجدليببي علببى 

ضارةم ال جت   الششري بج ي  مراحلا وأن ا ا ال  تلفي مل حيث النشبؤ 

ا.خببرى لل اركسببيي والتطببور بببيل  ببلا ال جت بب  أو ةاك  أمببا ال كونبباا 

)التطببور االجت بباع  و االاتصببا  و الفلسببفي و االهببتراكيي( فهبب  ليسببت 

سوى ضطشير لل ا ةي الجدليي على ال سبير  التطورةبي ل جت ااضنبا الاربيبي 

 أو .ي مجت   مل ال جت ااا ف  انتقالها مل ن ط خلى ن ط مخر

 وللل  فان الشر  ا.وس مل هرو  ضكبوةل الكبا ر ال اركسب  فب 

حزبنبببا  ك بببا فببب  كبببل ا.حبببزا  اليسبببارةي   بببو اإلة بببان البببواع  ببببان 

ال اركسبببيي علبببم  و  بببلا مبببا ةفتقبببر خليبببا الكويبببر مبببل الرفبببا  لبببي  فببب  

حزبنا/جشهتنببا فحسببب بببل فبب  كببل ا.حببزا  اليسببارةي الاربيببي ولير ببا  

رلم خارار  لل ا.حبزا  و التزامهبا بال اركسبيي و منهجهبا رلبم خابرار 

ر  موضببوعيي  ببحيحي بببون ال اركسببيي ضببرضشط  ببلل ا.حببزا  وبصببو
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ببالقوى التبب  ضاشبر عببل الطشقبباا الفقيبر  مببل الا باس والفقحببيل الفقببراء  

و نببا ضتجلببى أ  يببي خ راك و وعبب  ال اركسببيي كشببر  أساسبب  لتكببوةل 

اإلنسببان الحزببب  ال اركسبب   فببإةا كانببت ال اركسببيي علببم كسببائر الالببو. 

يبل الافبو الحزبب  أن ةبدرس كالطب أو الهندسبي  فبان  بلا ةفتبر  ضو 

علم ال اركسيي و اوانينها و مقوالضها لك  ةصشح ماركسيا و لكب  ضصبشح 

ال اركسيي كيانا لدى الافو ف  حزبنا ك ا   بو علبم الطبب البلي أ بشح 

كيانا لدى الطشيب  فك ا ةجابا الطشيب ف  كل مرة  حالي جدةبد  ةؤ لبا 

ج ال ناسبب  كبلل  عل ا أن ةش   الحالي ال رضبيي و ةصبف لهبا الابق

ا.مر ةجابا ال اركسب  ومبل ثبم الحبز  ببال انى الج اب  خبقس نفبالا 

اليببوم  واالسببتراضيج  حبباالا جدةببد  ضؤ لببا ال اركسببيي التبب  أ ببشحت 

كيانا لبا أن ةشب   الحالبي أو التطبوراا وال تغيبراا وةفب  لهبا الحبل 

ا ال ناسب  و و حل مرضشط بدراسي ال اركسبيي كشبر  الببد مبل اسبتك ال

لنشؤ وبناء عفو الحز  ال اركس   خة ال ة كل أن ةصشح ماركسياً مبل 

لم ةدرس ال اركسيي ف  سيا  نفالا والتزاما بشرنبامج الحبز  وأ دافبا 

الو نيببببي والدة قرا يببببي  عشببببر ارضشا هببببا الوثيببببر بالشاببببدةل القببببوم  

واإلنسان   و  لا  و الفبر  ببيل  راسبي الالبو. الطشيايبي كالطبب و ببيل 

لبببم ال اركسبببيي  ف بببل ال فبببرو  أن الافبببو الحزبببب  ةبببتالم  راسبببي ع

ال اركسببيي مببل خببقس م ارسببتها فبب  نفببالا  اخببل الحببز  وخارجببا  

ل تاباي مستجداضها و ضطور ا مل ناحيي وبتوجيهاا الحبز  عشبر ع ليبي 

التوقيف النمرةي والا ليي مل ناحيي ثانيي  مل اجبل بنباء و خلبر الكبوا ر 

نمي يببا ونفبباليا  وخال فببان الكببوا ر الفببايفي الحزبيببي القوةببي فكرةببا و ض

 ستمل ضاك  ضافها ورخاوضها على مج ل  يئاا الحز  واواعدل

 

 السمات الرئيسة للماركسية: 

ضت يببز ال اركسبببيي عبببل لير بببا مببل ا.نسبببا  النمرةبببي والفلسبببفيي 

 السابقي بومور ثقثيح

 أنها ضست د عنا بر ا وماطياضهبا وبالتبال  اوانينهبا مبل -ا.وسح 

 الدراسي الال يي الاينيي 
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ال ل وسببي للواابب  االاتصببا ي واالجت بباع  الفكببري والصببراع  

 )الطشق ( ف  فلسطيل والو ل الارب  والاالم.

 و أنها ليست مجر  نمرةي مارفيبي عل يبي ضسبت د  بدفها  -الوان ح

 مل الدراسي الال يي 

ال وضوعيي وخن ا ضتف ل كلل  موافاً موضوعياً كنمرةبي لتغييبر 

الوااببب  ضغييبببراً جبببلرةاً إلاامبببي وااببب  مغببباةر ةبببت ل  فيبببا اإلنسبببان مبببل 

االضطها  الو ن  والطشق  ومل الفقر والقهر واالستغقس  وضتفجبر فيبا 

 خنسانيتا اإلبداعيي وضتوفر لا الحرةي الحقيقيي.

ال  ارسبي الا ليببي ضبتم وفببر  بلل ال ارفببي  و ب  هببر   -الوالبثح 

 لها  و   مصدر أساس   

 ات نفسا لهلل ال ارفي.ف  الو 

خلى جانب ةل  فإن ال اركسيي مانيي ببوق  لحمباا فب   ةالكتيب  

 خنتاج الهوةي االجت اعيي الطشقييح

اللحمي ا.ولىح    التاليم والتربيي ف  است دا. ال نهج  

الدةالكتيك  ال ا ي ف  التفسير التارة   واالجت اع   و   ضش ل اراء  

 ك  اراء  متشصر  ونافل .الترا  ال اركس  الكقسي

اللحمي الوانيبيح  ب  خنتباج الالبم التبارة   واالجت باع   

بال صو ببيي بواسببطي الا ليبباا الفكرةببي التبب  ضال هببا سببابقاً  أي خعببا   

خنتاج النمرةي االجت اعيبي والتارة يبي  نبا عنبدنا نحبل الابر  فب  سبيا  

 الاصر الرا ل.

ال اركسب  لهوةتبا  اللحمي الوالويح    خعا   خنتاج الفكر 

الطشقيي وأهكالا وأ واضا ال يكروةي الجدةد  )منا ج مت صصي ف  حقوس 

مايني مل الالو. اإلنسانيي والطشيايي( وفب   بلل اللحمبي ضنشبغل النمرةبي 

ب سولي افاةا التنميم وبناء الحز  السياس  وفر أهبكاس مناسبشي وفاالبي 

 الجت اع  التارة  .ب ا ضف نتا مل بناء ضصوراا وأةدلوجيا للتغير ا

اللحمبباا الببوق  متداخلببي ومترابطببي  أي ال ةببتم وعيهببا كلحمبباا 

 منفصلي ميكانيكياً.

و فبب   ببلا الجانببب  نشببير خلببى ال اركسببيي فبب  عقاتهببا بببا.حزا  

الشيوعيي الاربيي ف  ظل ما ة كل ضس يتا بتشايبي  بلل ا.حبزا  لل ركبز 
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كان ةجري اعتنااها  ك با ف  موسكو اشل انهيار االضحا  السوفيت   حيث 

ضببر  فبب  الكتببب والكببرارة  ال ؤلفببي )وال طشوعببي لالشبباً( فبب  االضحببا  

السوفيت   عشبر عقابي كانبت اائ بي علبى التشايبي الا يباء ل وسبكو منبلاك 

 ون أي فر ي للنقد أو ال راجاي واالجتها   ا.مر اللي راكبم حالبي مبل 

لاربيبي  أ ا خلبى عجبز الج و  ف  أوسا  الحركبي الشبيوعيي الاال يبي وا

أ رام  بلل الحركبي عبل التفاعبل ال بق  مب  واااهبا ال حلب  )القطبري 

 والقوم ( وخصو يتا مل حيث التطور االجت اع  والوقاف . 

لكببل انهيببار ال نمومببي االهببتراكيي أوجببد ضحببّوالً ع يقبباً  لببي  فبب  

السياسي والجغرافيا السياسيي فقط  بل وبالفكر كلل   حيبث انقلبب باب  

أو راففبيل  وهبتّاميل لكبل مبا ة بت « أعبداء»ال دافايل ا.هداءح خلى »

  ع  بببوا البببرف  «ال جبببد ةل ال اركسبببييل»لقهبببتراكيي بصبببلي  حتبببى 

والتشكي   وضوكيد ايم الرأس اليي كبن ط ااتصبا ي اجت باع   فب  سبيااها 

 الليشرال  وح ة قرا يتهاح. 

تشبببكي  والهببب  فببب  أن انهيبببار ال نمومبببي االهبببتراكيي ةفبببر  ال

والش   وبالتال  ةفر  الشحث والدراسبي والتقيبيم لتجرببي االهبتراكيي   

وبالتال  جال الش  عنصراً أساسياً ف  رؤةتها  و ل الزالت اا ر  على 

 لل شروع القائم على نف  الرأس اليي « ا.ساس النمري»أن ضكون 

ال اركسبيي التب  ضّرسب ت « مانبى»البد مل اإلهار  أوالً  خلبى أن 

وعينا )أو الت  و لتنا( ةحتباج خلبى ضحدةبد  وبالتبال   بل أننبا ننباا   ف 

ال اركسيي ونصدر ا.حكا. بحقها مل  اخلها فاقً  أ. أننا نقو. بكبل ةلب  

اللي ضشكل لدى أحبزا  اليسبار الاربب  والابال   « الوع »انطقااً مل 

ث أن ف  خ ار ضل  الحالي مل التشايي ال يكانيكيي لل ركز ف  موسكو  حيب

ضصبببشح  ببب  أسببباس وعببب  «  رةقبببي فببب  التفكيبببر»كبببل ةلببب  ةؤسببب  لببب"

الموا ر  فال اركسبيي حسبب مبا ضابّرم  ب  مبنهج وابوانيل ونمرةباا  

فهبب   رةقببي فبب  التفكيببر أوالً  و بب  منمومببي اببوانيل ومفهومبباا ضشببكل 

ملياا النشا  البل ن  الفبروري لكبل بحبث  وخصو باً لكبل بحبث فب  

نهبا منهجيببي وعب  )ضفسبير وكشبف( ةكببون وااانبا الفلسبطين  والاربب   خ

الواا   و ميبدانها ا.ساسب   مبل أجبل وعب  الصبيرور  الوااايبي ةاضهبا  

و لا ةان  بالنسشي لنا ف  الجشهي أن نجال مل الواا  محل بحث مست ر  
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م ا ةجابل كبل مبا  بو محبدّ  مسبشقاً محبل ضسباؤس  سبواء مبل أجبل خعبا   

 بلل « ال بوا والحيبا »و بيرور   اإلنتاج أو مل أجل النف  أو االلناء.

   الت  ضحكم ال اركسيي  م ا ةجال اليقيل موض  هّ  مست ر  و الشّ  

مجاس الو وس خلى اليقيل.  لل الا ليي ضستلز. الوااب  حك باً  ولبل ضكبون 

 م كني أو مفيد   ونا  و   ضتوس  على الجدس ال ا ي.

 

عببب  النقطبببي ا.ولبببى خةن  لكببب  نسبببتطي  وعببب  االهبببتراكيي وو

ال اركسيي  ضت ول ف  امبتقك الجبدس ال با ي  و ب  ال طبو  الفبرورةي 

« فلسببفي»مببل أجببل خعببا   بنبباء التصببوراا وا.فكببار  فال اركسببيي  بب  

التفسير  أي أنها منهجيي ضس ح بتفسبير الوااب   ولكنهبا فب  ضفسبير ا  بلا 

ضو بببل خلبببى ضبببرور  التغييبببر  م بببا ةجابببل التوسبببي  النمبببري ةبببرضشط 

ل   وليكون التوسي  النمري ع قً أولياً ف  سيا  ضوسبي  بالتوسي  الا 

حركي اجت اعيي فاعلي  ضساى لتحقير التغيير  عشر ا.حزا  ال اركسبيي 

الاربيي ع وماً  وحزبنا/ جشهتنا خصو باً  انطقاباً مبل خ راكنبا لطشيابي 

ببيل فئباا موقفبي وفباعل  )أو « االضحبا »ومفهو. الحز  اللي  بو هبكل 

ي االجت اعيببي )ال حببد   فبب  الا بباس والفقحببيل الفقببراء ناهببط ( الحركبب

أساسبباً(  ا.مببر الببلي ةفببر  مزةببداً مببل الوحببد  الجدليببي بببيل عنصببري 

الوع  والتنميم مل ناحيي  وبلبور  رؤةبي ضحوةبل الوااب  وضحدةبد الهبدم 

الاببا. الببلي نسبباى خليببا وضوسببي  الحلببم ال سببتقشل  أو ال جت بب  الارببب  

احيي ثانيي  وعلى  رةر النفاس مل أجل ضحقير االهتراك  ال وحد مل ن

 بببلا الهبببدم الامبببيم فإننبببا ناتقبببد أن خعبببا   وضببب  الصبببراع الاربببب  

الصببهيون   كصببراع ضببد النمببا. االمشرةببال  الرأسبب ال   ببو أحببد أ ببم 

الشببرو  ال طلوببببي لنجبببات نفبببالنا ضبببد الحركبببي الصبببهيونيي و ولتهبببا  

ل صببالح االمشرةاليببي فبب  باعتشار ببا ااعببد  وهببرةكاً أساسببياً فبب  ح اةببي ا

بق نا  و لا ةفر  أن ناو  خلبى ال اركسبيي لكب  نوا بل النفباس عشبر 

ع ليي  راع  وةلي سن وضها حت اً ضد الرأسب اليي  سبواء فب  بلبداننا 

أو م  الرأس اليي ال توحشي الت  ضزحف علينا مل ال ارج. خةاً سبنشدأ مبل 

 موضوع ما    ال اركسيي 
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ئبباً .ن اعتقببا اً سببا  بوننببا ناببرم مببا  بب  رب ببا ةكببون السببؤاس مفاج

منتشبر  ك با الهبواء  « أفكار با»ال اركسيي  حيث كانبت رائجبي وكانبت 

وبالتال  واضحي بسيطي وسبهلي وليسبت بحاجبي خلبى ابراء  أو  راسبي أو 

بحث .نها لدى الادةد مل رفاانا مل الاا ةاا  وبالتال  ةكون السؤاس مبا 

يطي وسبببهلي وواضبببحي... ولكبببل انهيبببار ال اركسبببيي نبببافقً ب بببا أنهبببا بسببب

ال نمومي االهتراكيي هك  بهلل ال سولي والب التفكير باضجا اا أخبرى  

 ولهلا سنشدأ ب نااشي  لل ال سولي. 

سنل   أوالً  أن ال اركسيي السوفيتيي    ال اركسيي التب  راجبت 

وبالتببال  فببنحل خزاء  ببيغي لل اركسببيي ضشلببورا فبب  االضحببا  السببوفيت   

ال اركسيي    أحد أ م ال راج  الت  و لتنا ف  الغالبب  وبالتبال   و لل

كانت ضجيب على كل ه ء وضحلل كل هب ء انطقاباً مبل وااب  ومصبالح 

االضحببا  السببوفياض  بصببور  هببشا أحا ةببي لببم ضوخببل باببيل االعتشببار  شياببي 

ا.ن با  االجت اعيبي االاتصبا ةي ال تنوعبي وال  تلفبي السبائد  فب  الشلببدان 

يي او بلدان أمرةكا القضينيي ومسيا وخفرةقيا  رلبم أن ال اركسبيي فب  الارب

كانبت ضابان  مبل مشبكلي ضحدةبد  -ك ا فب  الشلبدان الصبناعيي– لل الشلدان 

ةاضيتها اشل ةل   ورب ا كانت  بلل ال سبولي ابد نشبوا منبل مبارك   و بو 

 ا.مر اللي  ف  أنجل  باد وفا  مارك  خلى محاولي التوضيح والت ييبز 

وكان ف  أساس اإلهكاليي موا  االاتصبا  فب  مج بل ال اركسبيي  ونحبل 

 نببا نل بب  خهببكاليي أخببرى حك ببت ال اركسببيي  سببابقي لسهببكاليي التبب  

حك تهبببا بابببد انتصبببار الوبببور  االهبببتراكيي فببب  روسبببيا وايبببا. االضحبببا  

السوفياض   فقد أهار خنجلز خلى اوس مارك  ال تكرر  ائ اًح أبلغوا  ؤالء 

ت ماركسياً  حين ا ل   ال يل نحو االاتصا وةي فب  ال اركسبيي. أنن  لس

لقد  خبل فب  نقباش  وةبل لتوضبيح مواب  االاتصبا  فب  مج بل التكبوةل 

ال اركسب  )الشنيبي ال اركسبيي(  ولجبو خلببى التوكيبد علبى أن االاتصبا   ببو 

ال حد  ف  التحليل ا.خير  ولكنبا لبي  ال حبدّو  وحبدل. و بلل فكبر   امبي 

اتقببد أنهببا مببدخل السببؤاسح  مببا ال اركسببيي. فببإنجلز ةشببير خلببى وحاسبب ي ون

 ور الببوع  والسياسببي وا.خببق  والوقافببي فبب  الصببيرور  الوااايببي  وال 

ةكتف  بالتوكيد على  ور االاتصا . ولكنا ةقبوس أن االاتصبا   بو ال حبدّو  
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ف  التحليل ا.خير ب انبى أن ال اركسبيي ضنطلبر مبل كبل ةلب  ولبي  مبل 

 حدل  رلم أنا ال حدّو  ف  التحليل ا.خير.االاتصا  و

للا ةصشح  رت السؤاس ما ال اركسيي ةو أ  يي ولبا مانبى. فبنحل 

 نا أما.  دم ةت وبل فب  ضحدةبد مسبافي ببيل ال اركسبيي السبوفيتيي  وببيل 

ماركسببيي مببارك  أنجلبب  ومخببرةل. ك ببا نحببل أمببا.  ببدم ضحدةببد ما يببي 

. ورب با  بلا ال بدخل  بو ماركسيي مارك  باللاا وماةا أضام مبارك 

الببلي ةجالنببا نحببد  مببا ال اركسببيي  .ن خضببافي مببارك   بب  الحاسبب ي  

والت  أسست مال باً موّبل اضجا باً فكرةباً أسب   بال اركسبيي  ورببط ج لبي 

 مفا يم ب ارك . ف اةا أضام مارك  

الشحث ف  االاتصا  كان اد ببدأ فو بشح رائجباً اشبل مبارك   مبل  

خلى مخرةل  ف ا اللي جالا ةتسّ ى ب ارك   لقبد م . س ث خلى رةكار و 

نقد مارك  االاتصا  السياس   اللي كان خنجليزةاً نتيجي ا ت ا. اإلنجليز 

بهبببلا الشحبببث ضحدةبببداً  وضو بببل خلبببى ابببوانيل أ بببشحت جبببزءاً مبببل علبببم 

االاتصبببا   حتبببى ليبببر ال اركسببب   وببببدا نتيجبببي ضركيبببز مبببارك  علبببى 

اتصا   فاختزلت ف  اوانيل مشّسبطي. االاتصا  بون ال اركسيي ضساوي اال

ومل  نبا نشبو التصبور القائبل بنمرةبي االناكباس  ب انبى أن البوع   بو 

اناكاس الواا   وبالتال  فاالاتصبا  أوالً ومبل ثبم ةبوض  البوع  والحركبي 

االاتصا ةي أوالً ومل ثم  ضوض  الحركي السياسيي واالجت اعيي الاامي. لكبل 

ا حببوس فببائ  القي ببي ورؤةتببا لتشببكل كيببف ضوّ ببل مببارك  خلببى نمرةتبب

الن ط الرأس ال   خا ي وان الشحبث فب  االهبتراكيي و براع الطشقباا 

سببشر مببارك   مببل االهببتراكيي الطوباوةببي خلببى مج ببل االهببتراكيي التبب  

نقببد ا مببارك  فبب  الشيببان الشببيوع . ف ببا الببلي حببّوس االهببتراكيي مببل 

وس بنهاةبي الفلسبفي  وباوةي خلى علم  وبا.ساس ما اللي جال مارك  ةق

الكقسيكيي ا.ل انيي  " فالفلسفي    بحث ف  التجرةد وو لت م   يغبل 

خلى هكلها ا.ك ل حيث بلبور الجبدس  وحبيل أوابف مبارك   يغبل علبى 

ادميببا ك ببا ةقببوس  ببو  أنهببى الفلسببفي الكقسببيكيي ا.ل انيببي كلهببا  وأسبب  

التفكيبر  ونقصبد لتحوس الفلسفي خلى أ ا  ضحليل أو منهجيبي أو  رةقبي فب  

  نا الجدس  ليس ى م  مارك  الجدس ال ا ي. 
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و لا ةوضح الرابط اللي نرةد أن نشير خليا منبل الشبدء ببيل الجبدس 

ومج ل ال فا يم والتصوراا الت   رحها مارك   ف ارك  لم ةسبتط  

أن ةصببل خلببى اببانون فببائ  القي ببي أو ةحلببل الببن ط الرأسبب ال   ون أن 

 ون أن ة لّببب  الجبببدس الهيغلببب  مبببل مواليتبببا   ة تلببب  الجبببدس  وبالتبببال 

وةّحولا خلى جدس ما ي. حيث عشرل استطاع أن ةحلل التكوةل الرأس ال  

وةسير خلف الفكر  الت  كان االاتصا  السياس  اد بدأ ا حوس الشحث ف  

فائ  القي بي أو البربح ليصبل خلبى النتيجبي التب  و بل خليهبا. و بو عشبر 

ال يببل الششببري للادالببي وضوسببي  ةوضوبيببا  ةلبب  أةفبباً اسببتطاع أن ةببدرس 

وأن ةربطهببا بالسببيرور  الوااايببي  ليطببرت مقمببح خنتقبباس الششببرةي خلببى 

 ضكوةل جدةد  أ لر عليا اسم االهتراكيي. 

مل  نا ناتقد أن الشحث ف  ال اركسيي ةجب أن ةشتدىء مل الشحث 

راسبي ف  الجدس ال ا ي. واله  أن  لل مسولي فلسفيي كشير  ضحتاج خلبى  

وبحببببث ما ببببر  ولكننببببا ال نسببببتطي  أن نؤسبببب  رؤةببببي للواابببب  وفه بببباً 

لصيرورضا  وفه اً لل ستقشل   ون أن نصبل خلبى  بلل النقطبي بالبلاا  أو 

 ون أن ةصببشح الجببدس  ببو الطرةببر التبب  ضحكببم نشببا نا الببل ن  فبب  فهببم 

 الواا . 

بالطش  فان اناعتنا بون ال اركسيي    أةبدةولوجيا الطشقبي الااملبي  

 ةتنافى م  ةلب   .ن ضوسبي  رؤةبي أو وعب  لطشقبي ماينبي  ب  الطشقبي ال

الااملببي فبب   ببراعها مببل أجببل انتصببار ا ةفتببر  االسببتنا  خلببى الرؤةببي 

ال اركسيي. و نا نستطي  الت ييز بيل ال اركسيي كو ا  لل ارفبي  وبالتبال  

ةكون الجدس ف  ع قها  وبيل ال اركسيي كوةبدةولوجيا ضاشبر عبل مصبالح 

محد   ف  ظرم مايل ولحمي مايني  وبالتال  انطقاباً مبل الجبدس   شقي

ال ا ي اللي ةس ح لنبا بفهبم الوااب  نسبتطي  أن نؤسب  التصبوراا التب  

ضاشر عل  لل الطشقبي فب   بيرورضها  والبلي ةسب ح .ن ةؤسب  وعيهبا 

 ب ا ةجالها او  فاعلي ف  ال جت  . 

ى ال اركسببيي  مببل  ببلا ال نطلببر نببرى أننببا بحاجببي خلببى الاببو   خلبب

الاو   خلى مارك  أ قً  وأن ناب  مبا  ب  ال اركسبيي  وأن نابرم مبا 

  و الجدس ال ا ي. 
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اننا ناتشر أن الجدس  و ا.ساس اللي استند خليا مارك  واستطاع 

التو بببل البببى ابببوانيل وافتراضببباا أ بببشحت مكل بببي لهبببلا ال بببنهج  أو 

ي ابوانيل عل يبي أ شحت جزءاً منا  ونحل  نا ال ننفب  أن فب  ال اركسبي

)مول ففل القي ي  الشنيي التحتيي والشنيي الفوايي  ضقسيم ال جت   خلبى بنبى 

ااتصا ةي اجت اعيي سياسيي  مفهو. ن ط اإلنتباج   شيابي السبلطي(   لكبل 

مج ببل  ببلل ال نمومبباا ال ة كببل أن ضصببشح أ ا  ضحليببل خال عشببر ربطهببا 

ا  وعشر ببا كلهببا بالجببدس  فالجببدس ةفاببل عشببر ضفاعببل كببل  ببلل ال سببتوةا

نستطي  فهم حركبي ال جت ب   ولبي  عشبر التركيبز علبى عنصبر فيهبا أو 

 خ  اس عنصر مخر.

لهلا حيل ةطرت السؤاسح ما ال اركسيي  نستطي  ان نجيبب ببوع  

ووضوت أن ال اركسيي    ف  ا.ساس منهجيي ف  التحليبل   بو الجبدس 

مبارك  فب   ال ا ي. لهبلا أهبرنا خلبى أن الشحبث فب  االاتصبا   وضصبور

االهببتراكيي  الصببراعاا الطشقيببي  كلهببا ضشلببورا عنببدما أمسبب  مببارك  

ب نهجيببي  يغببل )الجببدس(  وع ببل علببى ضحوةلببا مببل الجببدس القببائم علببى 

 الفكر   خلى الجدس ال ا ي. 

وحين ا نحد  أن ال اركسيي    الجبدس  فإننبا نشبير خلبى أن الجبدس 

يببي فبب  الفكببر الششببري ال ببا ي ضشلببور مبب  مببارك  وبالتببال  فببإن نقلببا نوع

كانببت اببد ضحققببت. و نببا ةجببب أن نببدرس  ببيرور  ضطببور الفلسببفي منببل 

نشوئها وكيف أنها ف   لل اللحمبي فقبط أ بشحت فكبراً ما ةباً  وفب   بلل 

اللحمببي ضشلببور مببنهج جدةببد ةتجبباوز منطببر أرسببطو الببلي حكببم الاقببل 

الششري منل أرسطو خلى  يغل  وأس  .ن ةصشح  ناك مليبي فب  الشحبث 

تلفببي ع ببا كببان سببائداً.  ببلل ال نهجيببي  بب  التبب  أسسببت كببل ضصببوراا م 

 ال اركسيي  بل    الت  أسست ال اركسيي. 

ومل  نبا نسبتطي  أن نقبوس أن مبارك  وضب  حجبر الزاوةبي ك با 

ااس لينيل ةاا ةو.  ولم ةشحث فب  كبل هب ء ولبم ةجبب علبى كبل هب ء  

 ا  ا.هياء.ولم ةكل اا راً على أن ةكون  ايقاً عندما ةجيب على ب

فال اركسببيي مببل  ببلل الزاوةببي  بب   رةقببي الشحببث التبب  أضببت مبب  

مببارك   والتبب  أسبب يت الجببدس ال ببا ي  التبب  عزز ببا الالببم وأكببد علببى 

 ببحتها.  نبباك خضببافاا  ضوسببيااا  ناببم   نبباك فائببد  كشيببر  ة كببل أن 



  الدائرة الثقافية المركزية الدائرة الثقافية المركزية         الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

 

 95 

نستفيد منها مل الشحو  الال يي ف  فهم الجدس  نابم  ولكبل الزاس الجبدس 

 و ال نهجيي الت  ضحكم التطبور  و بو ال نهجيبي الال يبي  لهبلا ال ال ا ي 

نل بب  أن فبب  الشحببث الفلسببف  الحببدةث مببل حبباوس أن ةؤسبب  منهجيببي 

أخببرى  عببدا ال نهجيببي الوضببايي التبب  أ ا خلببى التفكيكيببي وخلببى نشببوء 

الت ّص   وبالتال  ضفك  الشحث وضجاوزل لطاباا الش ول  خلى الجزئب  

ع منفبببر اً و بببلل الفبببروع كلهبببا اسبببتفا ا مبببل عشبببر الشحبببث فببب  كبببل فبببر

منهببا  عببدا ةلبب  لببم ضتوسبب  منهجيببي أخببرى مبب  « سببرات»ال اركسببيي  و

اإلهبببار  خلبببى أن  بببلل ال نهجيببباا  ببب  منهجيببباا جزئيبببي  ض صصبببيي  

وليست منهجيي هاملي )عامي( ك ا  بو ال بنهج الجبدل  ال اركسب   البلي 

كتا  وال ةنطلر مبل ةنطلر مل فهم ال ل وس   يروراضا  ضناافاضا  حر

 بحث ال جر . 

 

ف  ضوء مبا ضقبد.  فبإن ال اركسبيي ضقبف مبل حيبث جو ر با ضبد 

أمرةلح ضد التجرةد ال طلر مل ناحيبي  وضبد التجرةبب الشرل باض  مبل 

ناحيببي أخببرى  وبالتببال  ضببد أي فكببر عقائببدي جامببد ليببر نقببدي وليببر 

 عل    وضد أي م ارسي ضقو. على  لا الفكر.

ج ال ا ي الجدل   ةان  مارفي ا.هبياء والوابائ  مل  نا فإن ال نه

ك بببا  بببو ضحققهبببا الفالببب  ال فببب  ضصبببوراضها الو  يبببي وال فببب  جزئياضهبببا 

ال نازلببي  وخن ببا فبب  عقااضهببا وضشببابكاضها التبب  ضت ببل أهببكاالً م تلفببي  

فال اركسيي بقدر ما    نمرةي متكاملي  خال أنها فب  الوابت نفسبا منهجباً 

 اً.عل ياً متكامقً أةف

 لا الدور اللي ةنطلر مل رؤةي وابوانيل نمرةبي عل يبي ومحبد    

ضجسد ا اوانيل ومقوالا ومنهجيي ال ا ةي الجدليي أو ال اركسيي  أن كبل 

هب ء ةتحقبر وفبر ابوانيل محبد    أو وفبر علبل محبد    و بلا مبا ة كبل 

ضسبب يتا بالحت يببي الال يببي  التبب  ضت يببز فبب  أنهببا ال ضسببتدع  خال ا.سببشا  

لببل الفاعلببي والشببرو  ال حببد   فبب  التجربببي وا.سببشا  ال حببد   لهببا  والا

و   أسشا  خنسانيي واجت اعيي وضارة يي وموضوعيي أساساً  ولال مبل 

أبببرز  ببلل القببوانيل ال اشببر  عببل الالببل وا.سببشا  الفاعلببي  بب  اببوانيل 

الصبراع الطشقبب  والاقاببي بببيل ابوى اإلنتبباج وعقابباا اإلنتبباج  والببدور 
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طشقببي الااملببي وكببل الاببامليل ا.جببراء ال نتجببيل والكببا حيل فبب  ال حببد  لل

 بق نا.

خن الببوع  بهببلل القببوانيل و ببلل الاوامببل والالببل ال وضببوعيي فبب  

وضوسبي  الفاعليبي  -ك ا ف  وااانا الفلسطين  والاربب  البرا ل –التارةم 

اإلنسببانيي لحزبنببا عليهببا  ببو الببلي ةنببتج ضحقيببر الحرةببي الحقيقيببي  لهببلا ال 

ل خلى القوس بحت يي ادرةي ف  ال اركسيي. خن جبو ر نمرةبي مبارك  سشي

 ببو أباا  ببا الا ليببي والفلسببفيي والسياسببيي الا ليببي التبب  ضتفببافر لتحقيببر 

ثبببور  جلرةبببي فببب  التبببارةم عشبببر  ور رئبببي  للطشقبببي الااملبببي وج بببوع 

الكا حيل والفقراء ال فطهدةل  و   ثور  ضرورةي وم كنبي فب  وابت 

انيتها مرضشطي بوساسها الفروري ف  بق نا   ال ت ول واحد  بل لال خمك

ف  ةل  الدور الشش  اللي ض ارسبا االمشرةاليبي وحليفهبا الصبهيون  البلي 

ةقبو. علبى التصببا  أرضبنا واحتجباز ضطورنببا واسبتغقس فبائ  القي ببي 

لشبباو  بلببدان و ننببا الارببب  مببل ناحيببي وعلببى ال لكيببي الفر ةببي لوسببائل 

لف الشيروارا ب  الكبومشرا وري الطفيلب  التبباب  اإلنتباج فب  خ بار التحببا

ف  بق نا مل ناحيي ثانيي  وبالتال  فان مجابهي  لا الوااب  والنفباس مبل 

اجل ضغييرل مه ي أولى ورئيسيي لحزبنبا/ جشهتنبا وكبل القبوى ال اركسبيي 

ف  و ننا الاربب  مبل اجبل ضحقيبر انتقباس ج ا يرنبا الشباشيي مبل ففباء 

لببببى ففبببباء الحرةببببي والادالببببي االجت اعيببببي الفببببرور  واالسببببتغقس خ

واالهببتراكيي  واالنتقبباس بالتببارةم مببل ملكببوا الفببرور  خلببى ملكببوا 

 الحرةي.

حين ا نقوس بونا لي  وع  النباس  بو البلي حبد  وجبو  م  وخن با 

الاك  خن وجو  م  و اللي ةحد  وعيهم  فان القراء  ال وضبوعيي لهبلا 

س لوجبو  م االجت باع   بو البلي الن   ضكشف منل بداةتا أن خنتاج النا

ةفف  خلى ضحقير عقااا مستقلي عل خرا ضهم الفر ةي  وف   بلا السبيا  

ولقبد « خن الناس  م اللةل ةصناون التبارةم » ةقوس )مارك ( بوضوت 

حتببى اآلن فالببوا ةلبب  بغيببر وعبب  خاضببايل لقببوى » فسببر ةلبب  بقولببا 

فببب  ظبببل  –ن ااتصبببا ةي واجت اعيبببي ال ةفه ونهبببا ولكبببنهم ابببا رون اآل

 ببلل فبب  ضقببدةرنا  بب  القي ببي « علببى الببوع  بهببا  -الصببراع الرأسبب ال 

الوورةي التارة يي ا.ساسيي لل اركسيي  الت  ضتجلى فب  رففبها القطاب  
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للرؤةي القدرةي للتبارةم  و بلل النتيجبي مر ونبي ببدور الاامبل البلاض   أو 

ي وادرضبا الحز   و رجي الوع  بالواا  والنمرةي ف  من واحد مل ناحي

على االنتشار والتوس  ف  أوسا  ج ا ير الفقراء والكبا حيل مبل ناحيبي 

–ثانيي  .نا بدون  لا الدور الطلياب  النشبط فب  أوسبا   بلل الج با ير 

سيشقى ضفسير كل أهبكاس االضبطها  والملبم والابدوان  -خا ي ف  بق نا

ر الفقيبر   ب با ضفسيراً موالياً أو ادرةاً مل اشل القطاع ا.وس  مل الج با ي

ةببوفر كببل الفببر  للقببوى الليشراليبببي االنتهازةببي ولقببوى الي ببيل البببدةن  

والال ببان  وهببرائحا الطشقيببي فبب  السببلطي وفبب  ال جت بب  أن ضمببل اببا ر  

–على التحكم ف  وع   لل الج با ير و نبا ضك بل أ  يبي أو  ور حزبنبا 

  فببب  القيبببا. ببببدور ا الطلياببب -وكافبببي ابببوى اليسبببار فببب  و ننبببا الاربببب 

ال طلو  لتجاوز الواا  ال وزو. وال هزو.  ف  ضحقير أ بدام الج با ير 

 الشاشيي الفقير  ف  التحرر والادالي االجت اعيي والدة قرا يي والوحد . 

 

أةها الرف"ا ... خننا ندرك ج يااً أن  بلا ال سبار النفبال  الطلياب  

لنمرةببي لحزبنبا  ال ةبتم بشبكل ميكبانيك  ابدري  وخن با ببالوع  الا يبر با

ببنكم وحببدل مببل السببيطر  علببى الشببرو  ال وضببوعيي  والواابب  الببلي ةي ّكو

 وضحقير االنتصار.

وفبب   ببلا السببيا  نشببير خلببى أن مببارك  لببم ةقببد. برنببامج ع لبب   

مبل  –للتحوس االهتراك  وخن ا اد. خطو  عامي  ولقد اسبتطاع )لينبيل( 

الفبروراا  أن ةقو  ع ليي الوور  وأن ةحققها بااتدار ف  مواجهبي -بادل

الا ليي والفكرةبي والتنمي يبي التب  فرضبتها ا.وضباع ال ا بي والدوليبي 

منببلاك  وكانببت لببا خبببداعاا فكرةببي وع ليببي عدةببد  موببلح نمرةببي ايبببا. 

االهببتراكيي فبب  بلببد واحببد  ونمرةببي أضبباف الحلقبباا  ونمرةببي الوببور  

ةبي الوقافيي  ونمرةي حر ضقرةر ال صير... نمرةي الوور  والادالبي... نمر

 بناء الحز .... الم. 

واليببو. فبب  عصببرنا الببرا ل  عصببر الاول ببي ا.مرةكيببي  وانهيببار 

ال نمومي االهتراكيي  وضراج  اليسبار الابال    وضفكب  وضراجب  اليسبار 

الارب   وانتشار اإلسق. السياس   وما رافقا مبل خعبا   خنتباج الت لبف  

علبى  -ليبر ال سبشو  –وسيا   مفا يم الليشراليي الرثي والهشو  السياس  
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الصايد الو ن  والقوم   فإن الحاجي ضشرز خلبى االهبتراكيي وخلبى الفكبر 

ال اركس  أكور ب ا ال ةقاس مل الحاجي خليها ف  عهبد مبارك  أو لينبيل. 

ةلبب  أن الحكببم علببى االهببتراكيي والفكببر ال اركسبب  ال ةكببون ب ببا أ ببا  

الحكببم الصببحيح علببى  التجربببي السببوفييتيي االهببتراكيي مببل انهيببار  وخن ببا

االهتراكيي وال اركسيي ةكون عشر ما ضاانيا الرأس اليي الاال يي اليو. مل 

عجز عل ضقدةم حلبوس لل شبكقا ا.ساسبيي للوااب  اإلنسبان  مبل ناحيبي  

وبششاعتها وبشراستها الادوانيي واالسبتغقليي خزاء هباو  الابالم الوالبث 

حيبي ثانيبي  و ب  هراسبي ع وماً وهاو  أمتنا الاربيبي خصو باً مبل نا

فاات أساليب النازةي فب    جيتهبا  ضجسبد وضبدلل علبى ع بر أزمبي نمبا. 

االمشرةاليببي ا.مرةكبب  ال اببولم  لببي  عشببر ضفبباام ا.زمبباا االاتصببا ةي 

واالجت اعيبي فب  بنيتهبا الداخليبي فحسببب  ببل بسبشب اسبتنها  و بباو  

و ولير با مبل الوور  االهتراكيي ال تجبد   فب  فنبزوةق والشرازةبل وبيبر

بلببدان أمرةكببا القضينيببي  و ببو اسببتنها  ةؤهببر بوضببوت وثشبباا علببى 

خمكانيي انتصار االهتراكيي ف   راعها الحت   م  الرأس اليي  ب ول ما 

ةؤكد أةفباً أن االهبتراكيي وال اركسبيي ضشبرز اليبو.  كفبرور  مبا ضبزاس 

الم و ضتطلبب  خليهببا  ببلل ا.وضبباع التبب  ضببز ا  ضر ةبباً فبب  حيببا  هبباو  الابب

هاو  بق نا الاربيي ع وماً وهاشنا الارب  الفلسطين  خصو اً  البلي 

ةتار  مشروعا البو ن  البدة قرا   فب   بلل ال رحلبي .بشب  أهبكاس 

الاببدوان والغطرسببي الصببهيونيي مببل ناحيببي و.بشبب   ببراع  اخلبب  بببيل 

اطشببب  اللحمبببي الرا نبببي  التيبببار ا. بببول  أو مشبببروع نمبببا. اإلسبببق. 

تا والتيار الي ين  ال تنفل ف  حركي فبتح  بحيبث بباا  بلل السياس  و وة

مببدخقً ل زةببد مببل ضراك بباا  -رلببم ضشببكل حكومببي القطشببيل –الصببراع 

اإلحشا  واليوس ف  أوسا  واساي مبل ج با ير هباشنا  مبا ةفبر  علبى 

حزبنبببا/ جشهتنبببا  أن ضتح بببل مسبببئوليتها وال بببروج مبببل أزمتهبببا الفكرةبببي 

اا الرفاايبي الدافئبي وفبر برنبامج حزبنبا والتنمي يي  و  ضرسيم الاقاب

مل ناحيي وح اةي وضا ير  وةتنا الفكرةي ال اركسيي مل ناحيي ثانيي  ب با 

ة كننبا مبل اسبتاا    ور الجشهبي الطلياب  فب  أوسبا  الج با ير وايا ضهبا 

 و  ضحقير أ دافنا التحررةي الو نيي والدة قرا يي فب  خ بار النفباس 

ال ستوةيل القوم  واإلنسان   اللي سترضف  التحرري والدة قرا   على 
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فيا راةاا ال ستقشل...راةاا ال اركسيي الكفيلي عشر ج ا ير ا و لياتهبا 

ال نم ي  بتجباوز حالبي الهشبو  والهزة بي السبائد  فب  وااانبا الفلسبطين  

 والارب  ف   لل ال رحلي.

اس و كلا ناو  خلى الشداةي متسائليلح  ل ما ضزاس ال اركسيي ك ا ا 

 بها )مارك (    نفسها لم ضتغير وعلينا أن نرف  راةاضها 

ونجيببب بوضببوت أن ال اركسببيي مببا ضببزاس ضح ببل مببل ال صببا ر  

النمرةببي والتوجهبباا ال نهجيببي مببا ةجالهببا أساسببيي فبب  مرجايبباا فكرنببا 

و وةتنببا ونفبباس حزبنببا مببل اجببل التحببرر والتقببد. والادالببي االجت اعيببي 

الر باستنا  ا خلى الشحث الال   خلى جانب واالهتراكيي  وخا ي في ا ةت

رؤةتهببا النمرةببي الفلسببفيي  ال ا ةببي الجدليببي  ففببقً عببل الطبباب  النفببال  

لل اركسيي مل أجل االنتقاس بال جت ااا الششبرةي مبل مرحلبي الرأسب اليي 

ال اول ببي خلببى مرحلببي االهببتراكيي  التبب  ضرضفبب  مجببد اً راةاضهببا اليببو. فبب  

.ولببداً فبب  بق نببا  ك ببا فبب  الادةببد مببل بلببدان مسببيا أمرةكببا القضينيببي ..

وأفرةقيببا  سببترضف  راةببباا التحببرر واالهببتراكيي بففبببل نفبباس القبببوى 

اليسارةي الوورةي فيهبا  ال سبي ا وان المبروم ال وضبوعيي فب  كبل  بلل 

الشلدان باضت مهيو  الن ةشدأ اليسار ال اركسب  فيهبا  وراً متجبد اً سبيجال 

سببنواا القا مببي خةا مببا ضببم ضفايببل  ورل الطليابب  منببا اببو  حقيقببي خببقس ال

ال لتز. با.س  النمرةي والتنمي يي الوورةي ف  أوسا  الج ا ير الفقيبر  

الت  ستصن  ماا وعشر ايا ضا مسبتقشلها الواعبد  ال بال  مبل كبل أهبكاس 

 الادوان واالضطها  واالستغقس وال اانا .

مفى  خلى منمومي  أةها الرف"ا ... نحتاج اليو. أكور مل أي وات

جلرةببي مببل القببيم الفكرةببي والتنمي يبببي والسياسببيي التبب  ضكببرس  وةتنبببا 

أن  ةالكتيب  التطبور ةشتابد   -وببوع –ال اركسيي مخلةل بابيل االعتشبار 

عل الاقائد الجامد   وةتجاوز الرؤةي النمرةي الشبكليي ال شسبطي والبوع  

لى التفكيبر  ةالكتيكيباً  الافوي  اليو. ضحتاج بق نا خلى الرفا  القا رةل ع

الرفبببببا  البببببلةل   هبببببم مصبببببالح الج بببببا ير  انطقابببببا مبببببل خة بببببانهم 

بال سبببتقشل...الرفا  البببلةل ةوفقبببون ببببيل ال ارفبببي النمرةبببي والتحبببرك  

والطرةر خلى ةل   خلى  لل النمرةي   و  رةر التطور ف  خ بار ةج ب  

جدليبي  كل مل الترا  القوم  والترا  ال اركس  عشر عقاي مترابطي و
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وفر رؤى متجد    فال اركسبيي  ب  الطرةبر خلبى الحفبار  ا.وروبيبي  

خلببى التببرا  الغرببب   خةا نمرنببا خليببا ال كرفببوم للسببوبر ماركببت  وخن ببا 

كوببببرو  حقيقيببببي مببببل التجربببببي السياسببببيي والوقافيببببي واالجت اعيببببي بكببببل 

ضناافاضها  ففب  الوابت البلي نحبافه فيبا علبى  وةتنبا  ةجبب أن نتجباوز 

ي القوميببي الشببوفينيي ال نغلقببي  ضجبباوزاً خةجابيبباً ب انببى التببرابط مبب  الرؤةبب

اآلخر الاال   ف  سيا  الهدم اإلنسان  ا.س ى. ال اركسيي وحد ا    

الت  ضساعدنا على ةل . حان الوات لرف  ا.ثر ال  بدر لفبغو اا او 

مغرةاا اللحمي الرا نبي وخطابهبا السياسب  الهبابط  وأفكار با وكل اضهبا 

يشراليببي أو ا. ببوليي ورموز ببا وعلينببا أن ن تببار خمببا أن نكببون مبب  الل

الن ببب الحاك ببي ضببد الشبباب  أو مبب  الج ببا ير الشبباشيي ضببد كببل هبب ء 

 ةحوس بينها وبيل الحيا  ال اليي مل االضطها  واالستغقس وال اانا . 
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  محتويات العددمحتويات العدد
  

  رام الصفحيرام الصفحي  ال وضوعال وضوع

    ئد الراحل جورج حش ئد الراحل جورج حش سير  ةاضيي للقاسير  ةاضيي للقا

    مل أاواس الحكيممل أاواس الحكيم

      االوا عنااالوا عنا

ب ناسشي رحيل القائد جبورج ب ناسشي رحيل القائد جبورج   بيان الجشهي الشاشييبيان الجشهي الشاشيي

  حش حش 
  

القائبد القائبد بقلم بقلم  راسي  راسي   أةل  أةل    خلىخلىأزمي اليسار الارب  أزمي اليسار الارب  

  الراحل جورج حش الراحل جورج حش 
  

    حركي القومييل الار حركي القومييل الار 

سببؤاس ال اركسيبب"ي والببدور النفببال  ال سببتقشل  سببؤاس ال اركسيبب"ي والببدور النفببال  ال سببتقشل  

  طيلطيلللجشهي الشاشيي لتحرةر فلسللجشهي الشاشيي لتحرةر فلس
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