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  تقديم الطبعة الثالثة 

  كان إنساناً قومياً صلباً : باسل 

لقد . رف باسل ال يعرف العراقعومن ال ي. اق ال يعرف من ھو باسلرعمن ال يعرف ال
وين كو ت تهة العراق بشخصية باسل، واندمجت شخصية باسل بشخصيتماھت واندمجت شخصي

العراق  كانفبقدر ما. وجھان لعملة واحدة -اقباسل والعر -راق وباسلعال - ناكاقد ل. طبيعة العراق
ً حضاري ً ان باسل إنسانكختراع مواطنيه اللغة و الدوالب، منذ تدوين التاريخ وا ا ً حضاري ا ل ما كب ا

ا وانتصر عواصف قديمة وحديثة صمد أمامھ نراق معوبقدر ما شھد من ال. لمةكتعني ھذه ال
لت ھذه كفي مقاومة ھذه العواصف، ولقد ش فاعالً  اً ا جزءقنان شھيدنا ورفيكا عليھا بقدر م

القومية ورائدھا في العراق، تنا كتھا وتحليلھا شخصية عاصفة لقائد حرءالعواصف من خالل قرا
من  ثيركو ثيرك، وھذا ما جعله يصطدم مع  ان يرفض منطق المساومة والحلول الوسطكحيث 

 ري أو سياسي أوكفي موقع مبررين ذلك بغطاء ف أمالً ض خلف السراب كأصحاب الر
  . تھمأيديولوجي في محاوالت لستر عورا

ة كحركة القوميين العرب كينا عليھا في حرباألمانة والصدق والمحبة التي تر ومن منطق
، فلقد  يةكشتراسيرة قومية تحررية وحدوية وازء فاعل من ملنفسھا أنھا ج انت والزالت تنظرك
ً ، إنسانيس ذي صرعته القوى المعادية في باران شھيدنا الك ً صلب اً صادق ا ما ل كقدم  مناضالً  ا

يف ال وشخصيته تمثل ك،  سبيل نھضة األمة ووحدتھا فييملك من جھد ومال وزمن وعلم 
 و. نياما قادت بروسيا وحدة ألماكالتي ستقود وحدة األمة، " العرب بروسيا  "شخصية العراق 

ً ة التحامكفي الحران التحام رفيقنا الشھيد ك ل نزعات المقامرة والمغامرة ك، فوقف ضد اً مصيري ا
ة، وھي كبالممثل األساسي للحر اً ة في بعض مفاصل الزمن، وظل ملتزمكالحر التي سادت أجواء

غداد ھي الجبھة الشعبية لتحريرفلسطين، واستشھد وھو يعمل في إطارھا، فالقدس ھي بغداد، وب
بر به أصدقاؤه كان يكوحدة العربية والعدالة، بقدر ما وبقدر ما ناضل من أجل فلسطين وال. القدس

ة القوميين العرب، كتشھدان لھذا الفارس من فرسان حروساحتا العراق وفلسطين . بھم بركوي
ً ان قوميكبأنه،  ً ئديان عقاكما كائلية، عرف الطائفية والقبلية والع، ال ي مظحتى الع ا النخاع،  ىحت ا

تلك  ١٩٥٨من عاصفة تموز عام  اً ان جزءك، لقد  ال يقبل نزعات المساومة والحلول الوسط
يب من قبل بريطانيا ونوري السعيد عن العاصفة التي أعادت العراق إلى موقعه القومي بعد أن غُ 

وم في ظل الغزو والي .ام وإلى األبدظذلك الن ھذا الدور مدة تقترب من أربعة عقود، إلى أن تم قبر
تھدف ، الذي يس"الرجل األبيض "راق يقاتل تالميذ باسل ورفاقه غزو عللي كاإلجرامي األمير

البشر من خالل نھب ارات وأصحاب الباليين الذين يدوسون باليين كالنفط والثقافة وخدمة االحت
افحون العولمة كن يل قيم إنسانية والنصر القادم ھو نصر الذيكھم متخلين عن عثرواتھم وتجوي

ن اآلن بين رفاق كا، لاً ان شھيدنا حيكة التي تھدف خدمة اإلنسان، ولو ولمعالية ال اليمبرالا
اومة ودحر االحتالل ن ما تبقى من رفاقه يرفع اآلن نفس الراية، راية المقكالخندق المقاتل، ول

في  ان باسل باسالً كذا كوھيحمل اسم اإلنسان صفاته، :  ثيرما يقالكو. لى أمتهإ وعودة العراق
  .حياته وفي استشھاده، ومن عاش معه يعرف ذلك

  ة القوميين العربكحر  )تب االرتباطكم(                                                               
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  ة الثانية ديم الطبعقت

  يبيسكيدة نادرة السبقلم أرملة الشھيد ال

رھا ية بواشنطن باعتباكرسالة قدمھا إلى الجامعة األمري لكتب باسل ھذا البحث على شك
 فيھا في موضوع العالقات الدولية توراه ونال الشھادة بموجبكإحدى متطلبات الحصول على الد

  .١٩٧١انون أول ك ٢٣فرع العلوم السياسية بتاريخ 

ارئ ليزي من أجل أن يطلع عليھا القكإلى اللغة العريية عن النص اإلن وقمت بترجمتھا
ة العريية القومية عبرمراحلھا كبة تطور الحركميتھا التاريخية والعلمية في مواالعربي ألھ

  .١٩٧٠حتى عام  م العثمانيكئھا في ظل الحالمختلفة منذ نشو

بالراحة النفسية أثناء ذلك  ن يشعركولم ي.  تابة ھذا البحثكعشت مع باسل بعض مراحل 
 سھالً  اً ن أمركعاش بعض مراحل التطور ھذه ولم ي بق وأنإذ أنه س اً ان يحس بالضيق أحيانكبل 

وقد .  تابة األطروحةكرفة على ما أراد أساتذة اللجنة المشك تب بصورة متجردةكعليه أن ي
ثر كون أكابة بعض الفصول أو أجزاء منھا لتتكطروه في بعض األحيان إلى إعادة اض

  .موضوعية

ً ن باسل متحمسكلم ي  لية وانما اضطرته الظروف في فترة مااعللحصول على شھادة  ا
ي نتعلم األسلوب كيستفيد خالل ھذه الفترة من علم الغرب ل نإلى االبتعاد عن الوطن فرأى أ

  .العلمي في مواجھة الدول الغربية المعادية وصنيعتھا إسرائيل

مرة يصف حالته  تب ليك وقد اً أنه منفيكعن الوطن و اً أحس وھو يمضي الوقت بعيد
ان ھمه الوحيد أن يتقدم كوال  غيره من البشركأصعب سني حياته ذلك أنه لم يخلق ب إنه يمر" قائالً 

وم واذا ضية التي نذر لھا نفسه قبل اليقابدون من أجل الكرفاقه وي بدراسته أو غيرھا بينما يشقى
ناضل طن ليان له ما أراد إذ عاد إلى الوكو. األجانب  ننه شأن المراقبيأبه ينظر إليھا من بعيد ش

ثم ليموت من أجل القضية التي نذر لھا .. ل التي بقيت من حياتهئمع رفاقه خالل الشھور القال
  .نفسه

ھذا الميدان ونقلوا  فيأولئك الذين سبقوه ... ي النضالأقدم ھذه الدراسة إلى رفاق باسل ف
ون  زالوا يواصلبوا األحداث التي تدور حولھا المدرسة والكوأولئك الذين وا... ليه تجربتھما

وأولئك الذين ساروا معه على ... استشھدوا على درب النضال هالنضال بعد غياب باسل وأخوة ل
ي كالى الجيل الصاعد من المناضلين و... فروا به وانصرفوا عنه لسبب أو آخركب فترة ثم الدر

  ...تھم الثورية ومراحل تطورھاكرة عن تاريخ حركتعطيھم ف

ي يستفيدوا منھا كالذين لم يتعلموا بعد القراءة  -أوالد باسل - أطفالناوأخيرأ أقدمھا إلى 
ً ن باسل مؤمناكفقد ... يواصلوا النضال من بعدهو   .بالنفس الطويل والحرب الطويلة األمد ا
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  ة مقدم

قوميين ة الكبيسي حول حركلثانية من أطروحة الشھيد باسل التابة المقدمة للطبعة اكإن 
نھا استشھدت كبيسي مقدمة للطبعة الثانية لكناضلة نادرة الملتبت اكة فقد العرب ھي مھمة صعب

  .قبل نشرھا الثانية

ة القوميين العرب كبيسي لبحثه العلمي في أصول حركمناضل باسل اللقد أعطى ال
ورغم أنه مارس دوره القيادي ة، كونه أحد مؤسسي ھذه الحركل جھده فرغم ك ومراحل تطورھا

ولقد .  ب يدرس ويراجع ويحلل لتقديم ھذا البحث القيمكرغم ھذا ان. وقطرثر من موقع كفي أ
ً بحثه موضوعي بيسي أن يأتيكحرص المناضل باسل ال ً وعلمي ا نواحي األمنية مما وغير مخل بال ا

  .عديدة اصفرض عليه قيود

طروحة ونجحت إلى حد جته المناضلة نادرة على ترجمة األبت زوكوبعد استشھاده ان
ل العقبات المعنوية والفنية وقدمت للمواطن العربي نص رسالة الشھيد كذلك متخطية بعيد في 

  .باسل

ر يمض زمن طويل حتى استشھدت المناضلة نادرة وأوالدھا الثالثة أحمد وياسولم 
  .  انت تقلھم قرب مطار دمشقكويعرب بعد تحطم الطائرة التي 

ناضل وقاتل ضد العدو . بين الرجال اً نادر ان رجالً ك. الرفيق والصديق.. بيسيكباسل ال
  .دون توقف حتى استشھد من أجل فلسطين

ه إال المناضل كقاتل من أجل وحدة الجماھيرالعربية وتحرير أراضيھا بأفق متفائل ال يمتل
  . الذي يمتلك رؤية واضحة لحتمية انتصار الشعوب

نصر وصالبتھا في بال حافظت على إيمانھا.. ته ورفيقتهكانت شريك.. بيسيكونادرة ال
  .ن استشھد باسل واستمرت في النضال من أجل القضية التي استشھد من أجلھا باسلأالنضال بعد 

  .نوفيھما الحق باالستمرار على نفس الدرب حتى االنتصار - بطالن من أبطال العرب

  بسام أبو شريف                                                           
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  الذي لم يترجل الفارس 

  أسعد عبد الرحمن توركبقلم الد

أحد شوارع  في أطلق مجھوالن اليوم النار: " ٦/٤/١٩٧٣ فياالت األنباء كاإلذاعة وو
ويعتقد أن للحادث دوافع .  ياه قتيالً دي فارالكبيس باسل توركعلى أستاذ عراقي ھو الد يسبار

  ".سياسية

يف يطحن ألم الوعي بموت األعزاء ك.  يف يحون عليه طعم الموت في الربيعكوعرفت 
ً االت أنباء أو مذياع، إن من، دومكفي و ةماغ وھي تدرك، مع نعيق بومة معششخاليا الد ، شعت ا

في ... ، قد قضى بعد أن مزقت جسده تسع رصاصات أطلقت عليه عيناه بحب ال متناه للحياة
  .ومن الخلف... الظالم

ً القامل، عمكوينتصب السؤال، بعد مضي عام  م أ.. الموت... ثر مرارةكيھما أأ: اً مقھقھ ا
  طعمه في حلق الصديق؟

عن .. بالذات .. لماذا الحديث:  وإلى أن نلتقي رصاصة الرحمة، أو تلتقينا، سنبقى نتساءل
  طعم الموت في الربيع؟

في ثياب لص من السھل، فنھش صدر  ختلفة عن مذاقه عندما جاء متسربالً ھة مكن أله
  طفل نازح؟

 مأ (أسقطته طائرة إسرائيلية  خل صاروكثر من وفادته على شأكالتقزز  نه ال يثيرم ألأ
  س امرأة وھي تسير في مخيم للنازحين؟أفھبط فجأة على ر) عربية، ال فرق

ً متبرج.. ذي أتىقل عذوبة من الموت الأم تراه أ و يرتدي أ ...يعتمر عمامة خضراء... ا
  ء؟و يتوشح راية حمراأ.. بلوزة سوداء

  ؟ ا؟ لماذ ا؟ ولماذ اولماذ

  ...لماذا طالما أن الموت واحد، وإن تعددت األسباب

  ...ان، واحدةكل زمان ومك فيولماذا طالما أن قيمة الشھيد، 

  عن باسل؟... بالذات... لماذا الحديث... 

  :لسببين

  : نقطة ضعف تتعلق بي... 

ً ك   .، أعز األصدقاءاً وشھيد ونه، حيا

  : لق بهونقطة قوة تتع... 
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ولم ... وثبتوا عليه... الذين امتطوا الجواد.... ادريننال... من أولئك الفرسان اً ونه واحدك
  .يترجلوا

إضافية،  ان على جواد العمل الوطني، الذي امتطى باسل صھوته، أن يقفز فوق حواجزك
ر ھذه ثكولعل أحد أ.  الحقل الوطني فيتاف العاملين كعباء التي تثقل عادة أزادت من األ

ً الحواجز ارتفاع  - االجتماعي شأ، في أعماق أصول المناً وصعوبة ذلك الممتدة جذوره، بعيد ا
  : القتصادي المنحدر منه باسلا

لوا كش" خامسھم رؤوف  ءاباستثن"بيسي، وأوالده السبعة كآل ال دفمحمد سعيد، عمي
 لثالث في  "بيسة ك "ية االقتصادي لقر -ء االجتماعيلبة التي استند إليھا البنالصالقاعدة ا

ونھم أخوال قبيلة كعالوة على " (بو حيدر "وھم بانتمائھم لقبيلة . األخيرمن القرن التاسع عشر
 القرية ومن الصدارة االجتماعية فيز الصدراة االجتماعية كضمنوا ألنفسھم مر") البو دريع "
ن الرئيسيون بخيوط كوسملما س، تربع جد باسل واعمامه، وھمكلى الصدارة االقتصادية، أو بالعإ
  .المنطقة فياالجتماعي  -صاديقتنشاط التجاري، على قمة الھرم االال

ويبدو أن . بيسي وأبناؤه حافظين أمناء لتراث القبيلةكان عميد آل الك، ومن ناحية ثانية
إحدى حلقاتھا البارزة، نجحت في عزل " بيسةك"انت كالنشاط االقتصادي التجاري، التي دورة 

ً دم استقرار وعوز مادي وغزو، تماممثالب القبلية من عال يم مناقبھا، من مثلما استطاعت تدع ا
  .رمھا كو "الدواوين "لى ديمقراطية إ ارة واستخارة باإلضافةستجفروسية وشجاعة وا

ً ى أحد ينابيع المؤثرات التي، طوعله ورود إلكوفي ھذا  ً رھكأو  ا ، اً أو إيجاباً ، سلبا
ً شعوري   .، شرب منھا باسلاً شعوريأو ال  ا

بيسي الذي كل من تأثيراته فھو والده رؤوف الأما الينبوع الرئيسي الثاني الذي نھل باس
وفرعھا  التجاري -ان أول الجسور المتينة الثابتة التي وصلت ما بين فروع العائلة القبليك

بروح أحداث  اً وانضم، متأثر ١٨٨٦داد ولد رؤوف في العام غففي ب. الوظائفي - الحضري
لية الحربية في اسطنبول في كن تخرج من الأثم عمل، بعد ".  جماعة العربية الفتاة"، إلى ١٩٠٨
العام  في ازيةغعدما حاربت القوات البريطانية الوب. " دادغجندرمة ب" اً في، ضابط١٩١١ العام

لدرك  اً قائد إلى جانب الملك فيصل وأصبح ومة العربيةك، التجأ إلى سورية وألتحق بالح١٩١٧
تقى السلم اإلداري حتى عين ، ار١٩٢١وعندما عاد مع الملك الوافد الى العراق في العام . حلب
ً محافظ ً ھجومه على بريطانيا واتھامھا علنواثر ". البصرة"لمدينة  ا بقرة ك "بمعاملة العراق   ا
ً عام اً ى بغداد حيث عين، بعد فترة، مدير، أعيد إل"حلوب  حية رؤوف، من ناان كو. لسجونھا ا

ية والقطب الرافض أل" بسمارك العرب " - نصار ياسين الھاشميأاالنتماء السياسي، احد أبرز 
  ثيرات،أضمن إطار ھذه الخلفية من الت. يةجنبمن شأنھا ربط العراق بالدول األمعاھدة 

ث فجاء ترتيبه األصغر بعد ثال ١٩٣٣) فبراير(بيسي في شباط كولد باسل رؤوف ال
تزام وطني ان أول ما تفتح عليه وعي باسل، بحبوحة عيش واضحة والكوشقيقين، وشقيقات 

الحنان ما قد ينقص،  نلى الليونة ووالدة تعوض مإ لى الصرامة منهإ أوضح ووالد شرقي أميل
"  التقاليد "، يالحظ المزيج الخاص من  بيسيالكن يعرف األحياء من أفراد عائلة وم.. وتفيض
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الشعبية التي تؤطر سلوك العائلة  - المتوا ضعة، العريقة -، البرجوازيةالمحدثة -لمحافظةا
  .يتھاكسلمو

 اً صاقتوأشد ال ان باسل أقرب إليھاكان من المؤثرات التي كله ورود لينبوع كھذا  في و
  .ثر عرضة لتأثيرھاكبھا وأ

فيه بل وسبح  أما الينبوع الرئيسي الثالث الذي شرب منه باسل، حش الثمالة، وارتوى،
  :السياسي الخاص الذي تنفسه خويته فتخلت عنه، فھو ينبوع المناحتى تعبت الحياة ذاتھا من حي

ً التي عاشھا من نقطة تقع تقريب اً جھة، بدأ باسل رحلة األربعين عامفمن  عند منتصف ا
لى إ راقيةة العكانضمام الممل -المسافة الزمنية بين حدثين بارزين في تاريخ العراق المعاصر

، ووفاة مؤسسھا الملك فيصل األول ١٩٣٢) توبركأ(تشرين األول  ٣في  "عصبة األمم المتحدة "
ثبت  ددة العرش، وإذا أن الحدث األول قزي ساواعتالء الملك غ ١٩٣٣) سبتمبر(ل أيلو ٨في 

فاء ر صكوط الوفاق بين الريف والمدينة وع، فإن الحدث الثاني قطع خياً صورة العراق دولي
  .م عالقات أقطاب السياسيين التقليديين طوال فترة طويلةكالذي ح" المتوازن الميزان "

المدرسة "في (ئية ومن جھة ثانية، ترافق بين بدء باسل لدراسته في المرحلة االبتدا
ومع  ١٩٣٩أبريل  - ساننيمع مقتل الملك غازي في ) ١٩٤٠ -١٩٣٩ومية عام كالح" المأمونية

ما بلغت موجة المد القومي ك. سبتمبرمن العام ذاته -أيلول فيانية ونية الثلكب ااندالع نار الحر
ياسة سطار ھيمنة الجيش على مجريات الل ھذا ضمن إكان كو. لعربي آنذاك إحدى أعلى قممھاا

وما أعقبه  ١٩٣٦توبر كأ -األول شرينترية منذ كسلعد أن بدأ مسلسل االنقالبات اعالبالد، ب في
: حول اتجاھين متصادمين ي وتمحور الصراعكرتيال جعفر العساسين الھاشمي واغمن وفاة ي
تيار الداعي إلى التعاون مع عادي لالستعمارين البريطاني والفرنسي من جھة، والملالتيار ا

  .ليز من جھة ثانيةكاإلن

ظام ن"تلك، ومنذ سنته االبتدائية األولى، ارتدى باسل، ضمن  "المدرسة المأمونية "في 
موطني يا "، و"نحن الشباب "فك األحرف، أناشيد  ي وأنشد، قبل أن يتقنكلخاالثوب ا" الفتوة

يظھر باسل وقد اشترك في أول  -، وفي إحدى الصور الفريدة"  ھيا فتوة للجھاد " و. "موطني 
  .١٩٤١العام  فييالني كة الكالصف الثاني االبتدائي، اثناء حرمظاھرة له، وھو في 

ن جديد انت الخارطة السياسية في البالد ترسم مكائية، راسة باسل االبتدوفي سنوات د
ففي تلك الفترة صعدت الطبقة المتوسطة . ة الوطنيةكاشتھا الحرعتحت وطأة التمخضات التي 

انت ك يم مقصود سببته أبرة تخدير قديمةبعد أن أفاقت من تنو - متأخرة -إلى مسرح األحداث
. صادية، في جسد الشعب العراقيل إجراءات اقتك، على ش اھقد غرزت سلطة االنتداب البريطاني

الوصي "،  بشقيھا القومي والشيوعي وأجبرت األميرعبد اإلله" القوة الجديدة"ذا ظھرت كوھ
  .١٩٤٥العام  في تراف بھا واالنحناء أمام عاصفتھا، على االع"على العرش 

فيه مخاض  لذي وجد نفسهفي ذلك العام بالذات، دوخت باسل دوامة الوضع الطبقي ا
انت ساحة القتال على كو..  رة مع القوى السلبية الفاعلة في ذلك الوضعكبمله اكإحدى معار
  .أرض مصر
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- ١٩٤٥في العام  إذ بعد أن أنھى باسل مرحلة الدراسة االبتدائية أبعدته بحبوحة العيش،
رة كلسن المب، في ا"الغربة"وفي . ندرية لمتابعة دراستهكفي اإلس" تورياكلية فك "، إلى ١٩٤٦
  :ثيرة حائرة ومحيرةكسئلة ان البد من إيجاد أجوبة ألكو... ، بدأت صراعات باسل مع باسلتلك

لة العلمي إلى شاطئ المؤسسات أيسمح لرياح موقعه الطبقي أن تقود سفينة تحصي
ي كلتلك المؤسسات  البيضاءدماغه  ؟ أيسلم صفحة اديمية الخاصة بأبناء النخبة وعلية القومكاأل

ً لته وتنقش عليھا وشمئعا فيما حفرته التأثيرات الوطنية تمسح عنھا  مارية عمن الثقافة االست ا
ً أجنبي "دو معه غربية يالزمه إلى األبد، ويغال ؟ ثم  ته وفي وطنهريوسط افراد عائلته وعش" ا

 إذ.  لة شعور وليست مسألة قرار فحسبأمس -حھا باسل نفسه في جلسة حميمةما شرك - المسألة
ب من خطر االختناق الداھم ان يستطيع أن يتجاھل حالة االحتقان التي بدأ يعاني منھا وال يھرك

والقفص " النخبوي "سير السرب ا يبقى أ؟ ولماذ باتجاھه -وبسرعة بالغة -اً ان يراه مندفعكالذي 
ي الذي المترتبات الناجمة عن الموقع الطبق" شرطة"فيھما على يدي " اعتقل "توري اللذين كالف

  لم يختره ھو؟،

ً حاسم - ن تؤھله التخاذ قراراتكوھو في سن لم ت -ان قرار باسلكو ال :  بوضوحه ا
  ...وميةكونعم للمدارس الح" تورياكلية فك"للعودة إلى 

ومضى، ... المنسوجة حوله"  بوت الطبقيكالعن"ة كذا قطع باسل بعض خيوط شبكوھ
ً معتلي   . حيحلصي االتجاه اف اً رعمله الوطني، سائ" مھر"صھوة  ا

ومة توفيق السويدي كمناخ انفراج أشاعته ح في" دادغلية بك"راسته في دباشر باسل 
يل كشتيالسماح  فيومة كحلان قرار اكوقد ". القوة الجديدة الصاعدة" طغحت ضت) ١٩٤٦(

الطبقات " مارد "العمل السياسي الشعبي، وإطالق سراح  "قمقم  "ادة داألحزاب بمثابة نزع س
جاءت في  التي(مري عأما فظاظة حومة أرشد ال. لمسيسةالشعبية بصدارة الطبقة المتوسطة ا

ضغط  في، بل تورطت  بالعلم السياسي فحس" زنبرك "سر ك فيفلم تفشل ) ١٩٤٦حزيران 
ً ة إلى زخمه زخمفمضي -"الزنبرك "ذلك  ً ساعده، الحق -اً جديد ا ، في االرتداد على السلطة ا
  د،مة بقوة أشكالحا

الثاني من  فيبيسي لكفقد وافت المنية رؤوف ا. اً ، غدا باسل يتيم١٩٤٦نھاية العام ومنذ 
ً د يطرق باب الستين عامك، ولم ي)ديسمبر(انون األول ك ذلك لم يخلف الوالد الراحل  ومع. ا

 الجاد( " الطفل الجاد"ان قد تخطى مرحلة ك، اً ربعة عشر ربيعفباسل اليافع، ابن األ. طفالً  هوراء
حة واض" بفترة طفولة"مروره  - رونكل من عرفوه آنذاك ال يذكما أن ك -ركلدرجة انه ال يذ

ضول فرة األنظار إليه، وأثارت الكذي لفتت رصانته المبلرزين ال، إلى مرحلة الشباب ا)المعالم
ً ما أصبح واضحك. في وقت الحق نيبه مريديه األقركانت محط تندره ھو وتفكمن حوله، و أن  ا

ل حاسم، بعد أن نجح في القفز من فوق كانت قد مالت بشكيل النھائي كشخصية باسل اآلخذة بالتش
ل ميزة أخرى، كرھف والتحلي، أوال وقبل ملقة، نحو التأدب الشديد والحياء امرحلة المراھ

انت في حدية ھذه كوأما عيوبه البارزة ف. رم وشھامةكمن شجاعة و" الفارس العصري "ق بأخال
ً ت عنده وفي عبوره، أحيانصفاال ، ذلك الخط الرفيع الذي تتحول وراءه ھذه المناقب، من شدة ا

  .ھذا على الصعيد الخاص. اإلفراط فيھا، إلى مثالب
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، ١٩٤٨-١٩٤٦اد العراقيون أن ينسوا، في الفترة ما بين ك يد العام، فقدعأما على الص
 قاموس الحياة اليومية، اشتدت قوة نم دوءھفمع غياب ال". ستقرار السياسي اال "معنى عبارة 

ً ان طبيعيكو. س ليات والمداركحضور اإلضرابات والمظاھرات وبخاصة في ال أن ال  اً ومتوقع ا
وفي . جر، أي من ھذه النشاطاتفذا الحماس المت" زيةكالثانوية المر"، الطالب في  يفوت باسالً 

اضطر  ١٩٤٨يناير  - انون الثانيك ، فيثفاضة الشعبية ضد اتفاقية بورتسمواالنت" (الوثبة"
ان األطباء كون المستشفى حيث كالبتعاد، مددا وجيزة، عن صخب الشارع إلى سلباسل 

ادت أن كبده وكمن رصاصات السلطة التي مزقت  رصاصة) ياسين(ينتزعون من جسد شقيقه 
  . تجفف ماء الحياة فيه

أحد  ءم، استطاب مذاق مال السياسي العاوأثناء ورود باسل المستمر إلى ينبوع العم
  .فبدأت رحلة التزامه التنظيمي... ل خاصكروافده بش

بعينات، رالا نھاية فيبة التي تلبدت بھا سماء العراق ففي ظل األجزاء السياسية المتقل
ة وغادر إلى الجامعة في لندن، وبعد عام من التمزق الداخلي، تقاذفته يأنھى باسل دراسته الثانو

، عاد إلى الوطن "تورياكلية فك "ريات معاناته الخاصة كوبعثت في ذھنه ذ يارات متناقضة،ت
.  بيروت ية فيكمريعلوم السياسية في الجامعة األ، بدائرة ال١٩٥٣ - ١٩٥١العام  فيوالتحق، 

ً حاسم اً عطفمن انت تلك الخطوةكو   :اتخذت حياة باسل بعده مجراھا الجديد ا

في أعقاب سقوط  معات واألحزاب القوميةتجية، حيث ازدھرت الكففي الجامعة األمري
.  وأصبح ضمن أوائل المنتظمين معه ، التقى باسل مع جورج حبش١٩٤٨ام فلسطين في الع

... ىللملتزم الذي يحتذ أصبح مثاالً  - المعروفين عن باسل -قوبالعمل الدؤوب واالنضباط الدقي
  .قائد طالبي، بسرعة بالغةكمه، نجما ولمع ك

الوصي "ياد استفراد دتيجة الزناء، تتفاقم نداخلية في العراق، في ھذه األثالانت األزمة ك
انت انتفاضة كوسرعان ما بلغ تدھور األوضاع نقطة االنفجار، ف. بمقدرات السلطة" على العرش 

ان كل رئيس األركوبالفعل ش. وما رافقھا من دعوة السلطة للجيش إلدارة دفة البالد ١٩٥٢
ن إعادة اإلمساك بمقاليد األمور نت مكومة تمك، ح١٩٥٢ "نوفمبر " يثاناقي، في تشرين الالعر
ً ادت تفلت نھائيكمة بعد أن كصالح الفئة الحال " ل زغلل" وبذلك أتيح . ھا أثناء االنتفاضةمن يد ا

ً المرتقب وفق "لزواجھما " اً قدم وساق، أن يستمر تمھيد ئم علىالبريطاني العراقي، القا " دلعق " ا
  .انت قيد اإلعداد آنذاككدفاع المشترك التي معاھدة لل

ً قطع من البلدان العربية، اً اھرات الصاخبة التي عمت عددظوضمن موجة الم للطريق  ا
اشترك باسل في قيادة ". من النافذة بعد أن خرج من الباب  "على عودة االستعمار البريطاني 

الشخصية من تلك " اسبه كم" لة انت حصيكوقد . المظاھرات العنيفة التي مألت شوارع بيروت
الطرد الفوري وإنذار ب. في بيروت" سجن الرمل "جرح في رأسه، واعتقال في : وافيةاألحداث 

اء عطلة الصيف، فطرد باسل ثنوقد تبلور اإلنذار، أ. " ه كسوء سلو "رر تكمن الجامعة إذا ما 
  . دة جامعيةصول على شھالحان آخران، قبل أن تتاح له فرصة اوطالب

دد من مؤسسات التعليم عالذي فرض عليه من قبل  "اديمي كالحصار األ"وبالرغم من 
آدمز ستيت "في االلتحاق بجامعة ، نجح باسل "تاريخه السياسي  "في الواليات المتحدة بسبب 
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وتعين في وزارة  ١٩٥٦) مايو(نھاية أيار  في ، حيث تخرج منھا"  ولورادوكولدج أوف ك
  .من العام ذاته) نوفمبر(في تشرين الثاني  الخارجية العراقية

قديمة الد جوبه باسل بالدوامة وفي الفترة ما بين قرار الطرد من الجامعة والعودة إلى بغدا
 خاصة وأنه لم يزل في -"يستمع "ضرورة المفاضلة، من جديد وبقرار حاسم، بين أن : الجديدة

شروط ذلك (اعه الطبقية من حياة مخملية ن أن توفره له أوضكبما يم - ربيع عمره ومقتبل صباه
على  -أو أن يدير ظھره) األوحد أن يدوس على ضميره ومثاليته فيؤثر الخاص على العام

 - رن القراكولم ي. انت رھن إشارتهكغراءات المادية والمعنوية التي لشالل من اإل - صعوبة ذلك
  . سھالً  اً قرار -المطلوب من باسل اتخاذه

تحت تأثير العسف االقتصادي  اً أساس -دح باختيار طريق الثورةكاإذ عندما يقوم ال
قة البرجوازية الطريق أما عندما يختار ابن الطب. "فليس لديه ما يخسره غيرقيوده " -ياسيسوال
ً أساس -ذاته وألن .  ليخسره ثيركفإنه لديه ال - االندفاع المثاليتحت تأثير األحاسيس اإلنسانية و ا

من باسل  بالمطلو - ن القراركلم ي.  ير بوسادة من الصخر ليس باألمر السھلاستبدال وسادة الحر
  . سھالً  اً قرار -اتخاذه

ليس بالمسألة . يعرف ذلك - ھذه األيام -ثيرمناكلصعود من طبقة إلى طبقة، والذلك فإن اك
 رل مباشر أو غيكخزانته، بش -القديم والحديث على حد سواء -فعندما يفتح االستعمار. الصعبة

 "مقاومة) "ما يقولونك - "ل شيء، إنسان كقبل  واإلنسان، أوالً " (ثيرين كب على العمباشر، يص
دو ضد عولة عندما ال يصبح التعامل مع الثر سھكما أن مسألة الصمود تبدو أك .راءات الصمودغإ

إلى  لى أعلى وفقط من أسفلذات االتجاه الواحد، من أسفل إ -فالمصاعد" . لھا "ثمناً " الوطن 
 لحس" مصعد"مسح الجوخ والتزلف إلى " مصعد "االنتھاز إلى " مصعد"فمن . ثيرةك - أعلى

مسألة . لفةالقائمة طويلة أما النزول من طبقة إلى طبقة فمسألة مخت... المواقف واالرتداد عنھا
من رار المطلوب ن القكلذلك لم ي. يز وألوان من اإلعجاز، لون من التعجفيفيھا، وبالمعنى الحر
لقضية الوطنية العامة عند م بافيض المثالية اإلنسانية وااللتزان كول.  سھالً  اً باسل اتخاذه قرار

 فيودة إلى العراق من أجل اإلسھام ان قراره بالعفك. عل الصعب سھالً يجافيأ لك -انكباسل 
ً الحق -"ة القوميين العرب كحر" (تأسيس فرع سري للقوميين العرب  ، لاسوبھذا قطع ب)... ا

ً للمرة الثانية، خيوط ً واندفع معتلي... المنسوجة له" ي بقلطبوت اكالعن " كةجديدة من شب ا صھوة  ا
ً فارس.. طنيالوجواد العمل  ً عصري ا ً وساعي... يم الملتزمالتنظبسيف  مقاتالً  ا الوحدة، "  لجمن أ ا
  ".لثأروالتحرر، وا

ه صفتان تتنظيم الجديد، الزميل التشك ألولى التي بدأ فيھا باسل رحلةومنذ اللحظة ا
ً صيخفي حين اقتضت الصفة األولى تصديه ش. السرية الشديدة والنشاط الدؤوب: بارزتان لتأدية  ا

ً اء تامغاية، استوجبت الصفة الثانية إلغطرة لللخبعض المھمات ا   .به"  حياة خاصة"ألية  ا

ل كع العربي بش، تمحور الصرا١٩٥٨العام  فيلوحدة بين سورية ومصر اوعندما قامت 
ً ت الجمھورية العربية المتحدة قطبحاد، فأصبح ه بل العراق واألردن قطكالنزاع، في حين ش في ا

، تحطمت سيارة  للعراق بھدف إقامة دولة وحدة مضادة" األردني  دالوف"ارة وأثناء زي.  الثاني
انت كفجرات بمت" قصر الزھور"في باحة وھي ) ١٩٥٨مارس  -يوم الثامن عشر من آذار(باسل 
كان [  .لى عمان في اليوم ذاته إ والعراقي في طائرتھما المسافرة الوفدين األردني" لترافق "معدة 
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رحلته األخيرة لبيروت ودمشق كما نجح في إيصالھا إلى  ندما عاد منسه عبنفرات جباسل قد أدخل تلك المتف
  ]  .يةقعات الخارجية العرايله في تشرمم عبحكحة القصر با

لى باسل الذي تظاھر، برباطة إ ة أنظار نوري السعيد، بشك وريبةنظار، خاصھت األاتج
ما ك " -له بالمتفجرات وأنه نفسه جأش خيالية طالما ظھرت في اللحظات الحرجة، بأن ال علم

ً ان مستھدفك  - "يبدو الب األثر ك "ي يضلل كحققين معه وملل شك من ذھن اكي يزيل كو. بھا ا
صدقائه، اته، بمساعدة أحد أعز أكله، موه باسل تحركظلقت وراءه والزمته التي أط" يةالبشر

" عرف "انت تلك المرة األولى التي كو. شابھھاأنه من الرواد الدائمين للبارات وما كوبالتصرف 
، ١٩٥٨) يوليو(على أن ثورة الرابع عشر من تموز ". حياة الشباب "فيھا باسل ذلك النمط من 

  .باسل االضطرارية، وبدأ عھد جديد" ةإجاز"قصرت من عمر 

ريم قاسم ومؤيديه من كا، واشتد الصراع بين عبد الءھل أبناكوما أن شرعت الثورة تأ
جھة، والتيار القومي من جھة ثانية، حتى اعتقل باسل ضمن حملة االعتقاالت التي شملت مختلف 

بالسجن "م على باسل كحوفي وقت الحق، اقترن ال. العناصر القومية في طول العراق وعرضه
  .١٩٥٩باط ش -انون الثاني كه من وزارة الخارجية منذ نھاية بقرار فصل" لمدة عام واحد

ار والمراجعة ومناسبة لإلجابة على بعض األسئلة كلالستذ" صومعة"السجن  انكوقد 
  ماذا بعد السجن؟:  ھمان السؤال األك و. المھمة والتخاذ قرارات جديدة

ة التزامه بالقضية ين مثالية باسل، وقوكمع مضاء س اً ، ومتناسباً اب قاطعجاء الجو اً مجدد
. المنسوجة حوله" بوت الطبقي كالعن"ة كشب من خيوط اً ين ذاته قطع باسل مزيدكوبالس. العامة

 اً ليكأي عمل أو وظيفة خاصة والتفرغ  وقرر، بجرأة وتضحية، ضرورة التوقف عن مزاولة
  : انكذا كوھ.  للعمل القومي الثوري

 في (وسقوط نظام قاسم ) ١٩٦٠ابريل  -في نيسان(إطالق سراحه  نالفترة ما بي في
 -نجح باسل، ومعه عدد من الرفاق، في االستفادة من موجة المد القومي) ١٩٦٣فبراير  -شباط

أقل من ثالثة أعوام، أصبحت  ففي.  ل تصور سابقكفاق  اً الناصري التي غمرت الطرق، نجاح
ئيسية واحدة من القوى الر -رية في الجيش كخاصة بامتداداتھا العس - "العرب  نيومية القكحر"

ً في ساحة العمل الوطني وطرف يلھا لمقاومة كالتجمع القومي، التي تم تش"من أطراف جبھة  اً بارز ا
- ٨م قاسم يوم كة القضاء على حلوعندما باشر حزب البعث في محاو. النظام والعمل على إسقاطه

ة، خاصة بعد كللمشار" التجمع القومي "اقي أطراف في دفع ب اً بيرك اً لعب باسل دور ١٩٦٣- ٢
 نثير من البعثيين والقومييكوال يزال ال.  أن استمرت مقاومة قاسم ومؤيديه حتى مساء اليوم التالي

ة عند كل وأثره في اإلسراع في حسم المعررون ذلك الدور التحريضي الھام الذي لعبه باسكيذ
  . ١٩٦٣) فبراير(التاسع من شباط وزارة الدفاع في مبنى 

يار القومي ومن سبة للتنام قاسم، مرحلة العمل العلني بالبدأت، في أعقاب سقوط نظ
لت مھمة كالوحدة وأو"ة، آنذاك، صحيفة كوقد أصدرت الحر". العرب  نة القومييكحر"ضمنه 

  .رئاسة تحريرھا لباسل

 -الزواج من رفيقة قديمة ي القاھرة، بعد أن وفق فيف" شھر العسل " وأثناء قضائه فترة
باإلضافة إلى الحملة . م الجديد كام الحظأتھم باسل بمحاولة قلب ن) مايو( نھاية أيار فيجديدة، 
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 ىومة العراقية وضع يدھا علكه، في الصحف واإلذاعة، أعلنت الحالتي شنت عليه وعلى رفاق
ا باسل لخدمة وتعرضت العائلة، التي طالما جندھ. لمنقولةبيسي المنقولة وغير اكعائلة ال اتكممتل

إلى أن أطاح عبد السالم استمر ذلك . ان يدعو إليه، لظروف غاية في القسوةكالخط القومي الذي 
العام ذاته، فرفع الحجز عن  من) نوفمبر(تشرين الثاني  ١٨م حزب البعث في كعارف بح

  .االضطراري " منفاه" وعاد باسل إلى العراق من ائلةعات الكممتل

إذ . لھاكفي حياته اً ثر إيالمكقسى في حياة باسل السياسية، واألومع دعوته، بدأ الشھر األ
، " قيادة إقليم العراق" دفعت  التي تلت نجاح انقالب عبد السالم عارف " االسترخاء"أن حالة 

  .يةلتصفية الحسابات الداخل "التفرغ "الصراعات الخارجية، إلى غياب  في

ذب ولمختلف األساليب الملتوية والمناورات التنظيمية، ومن كره باسل للكومن ال يعرف 
ال يعرف تمسك باسل بقضايا الضبط والربط التنظيميين، لن يستطيع أن يفھم قراره الخاص 

  .بتجميد نشاطه في التنظيم إلى أن يصحح الخطأ

قرار التجميد س ركالتراجع فتفعل ذلك عجز باسل عن  وعندما أثبتت القيادة عجزھا عن
ت عند إحدى فقاديمية التي توكيات المتحدة لمتابعة رحلته األلى الوالإ الثاني وغادر باسل

لتولي ) من عبد السالم عارف بالذات(مراحلھا، وجاء قراره ھذا في وقت انھالت فيه العروض 
  .منصب وزير الخارجية أو أي منصب آخر غيره

. ا ذھبتفيه صليب آالمه العامة حيثمكلالحقة، حمل باسل على الثماني اوطول السنوات 
واشنطن  -ھوارد اديمي وحصوله على إجازة الماجستير، من جامعةكنجاحه األ" يساعده "ولم 

ً تمام. ه إلى حياة النضال السابقةإطفاء جذوة حنين في ،١٩٦٦في العام  مثلما لم ينجح نشاطه في  ا
  . وغيرھا في التعويض عما يفقده" نداكات المتحدة ولبة العرب في الواليمنظمة الط"

ھا، في الجو ولم يبق دخان حرائق. ١٩٦٧يونيو  - الھزيمة في حزيران -وجاءت الحرب
ً الخانق الذي ساد، أي الغربة، فعاد إلى الوطن،  ولتنفس باسل ج سجين الضروريكمن فقاقيع األ ا

ً تار ه، والنار من تحت مرجل حماسه الفوار، توراكان يحضر لنيل شھادة الدكجامعتھا حيث  كا
  .متوقدة

بعد أن شاخت  -العربة القوميين كانت تعاني منھا حركن حالة الصراع الداخلي التي كول
لم  -رية والسياسية وتثلمت أسلحتھا التتظيمية وتجاوزت المرحلة أساليبھا النضاليةكمفاھيمھا الف

ى معظم من لم لد "التوجه الفلسطيني  "أن ما ك. استيعاب طموحات باسل الجديدة نھا منكتم
نھم، في ظل أوضاعھم الحرجة، من اإلسھام كة، لم يمكمن قيادات الحر "بالتعب الثوري"يصب 

ة بعد أن عاد خاص -د لهكولما تأ.  في وضع المشاريع النضالية الخاصة بباسل، موضع التتفيذ
فترة نقاھة  في ان يراھن عليه يمركأن حصان العمل الوطني الذي  -اقرعالبعث للسلطة في ال

دعوته للوطن يجب  ن منذة، قرر أن العام والنصف المنصرمية الواسعة النشطكتمنعه من الحر
لمتابعة  ١٩٦٩العام  مطلع فيلى الواليات المتحدة ذا عاد أدراجه إكثر، وھكأن ال يطوال أ
ندا تحت ضغط كحدى جامعات إ في ، ليحاضر١٩٧٠ل، مع بداية العام توراه ثم انتقكالتحضيرللد

  .ان وعائلته يمران بھاكحة يبارات تتعلق بأوضاع مالية غير مراعت
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باب ك، ان١٩٧٠) أغسطس(ندا منذ آب ك - ة، عندما تجدد لقاؤنا في البرتاً ان واضحكو
ما ك. المستقبل فيلدور ما يلعبه  اً اضي وتنمية قدراته الذاتية تمھيدباسل على مراجعة تجارب الم

ً ضحان واك ً أيض ا رية ومفاھيمه كقد نجح في تطوير وتجديد بعض منطلقاته الف أن باسالً  ا
، والنتائج المترتبة ية العلمية، وبمضامينھاكاليسار الملتزم بحيثيات االشتراالسياسية، باتجاه 

 يمية قيادية ضمن إطارتنظافق ذلك مع تولي باسل لمسؤوليات وقد تر. اً ونضالي اً عليھا، نظري
  .  ا الشماليةكفي أمري "ن يعبية لتحريرفلسطلشبالجبھة ا"الخارجي الخاص العمل 

إلى الوطن  اً ، قفل باسل عائد"  محطاته"اديمي إلى آخر كاأل" قطاره " ولحظة وصل 
ية في كلوم السياسية من الجامعة األمريعتورا في الك، د١٩٧١أن أجيز، في أواخر العام بعد 

  .  الحاجز األخير ز من فوققفنفسه لل ومنذئذ بدأ باسل يحضر. واشنطن

بق برائحة دخان الھزيمة الذي انعقد، في عإلى الوطن والجو السياسي العام يوصل باسل 
ً ور برودة التراجع الثوري، غيومغياب حرارة االنتصار وحض ً وسحب ا  حجبت شمس الثورة ا

  .ينثيركمن اليأس جرف في اندفاعه ال اً ولبدت سماء المنطقة وانھمرت مطر

لفاتھا الدولية وتفتيت ت معظم النظم العربية في تمزيق تحانجح، ١٩٧٢ففي العام 
له في أعقاب إنزال الستارة كان ذلك كو. عربي وتششيت جبھاتھا الداخليةرھا الكتضامن معس

  ".عام الحسم "على مسرحية 

 انتكف -باسل ھمأمل الثوريين العرب ومن ضمن -يةاومة الفلسطينقة المكوأما حر
ھو موضع رھان  - ." الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين " ان جوادكو. مطرودة وجريحة ومطاردة

ً منھ -باسل المحدد   .ومدمى بفعل السياط الذاتية والموضوعية التي انھالت عليه بالضرب المبرح كا

فقارب النجاة الذي احتمت فيه بقايا الثورة الفلسطينية غدا . ان الرعب ساد وھيمنكو
 - افئةكغير المت - وحرب اإلبادة. العاتيةاإلسرائيلية الرجعية،  -مواج الھجمة اإلمبرياليةعرضة أل

وحدة ملالمسيرة الجنائزية افقد أعلن عنھا دق اجراس االغتيال السياسي طوال . ما عادت خفية
 اً من بيروت، مرور اً شري انطالقھمنفاني ووائل زعيترومحمود الكالتي حملت اشالء غسان 

ً وغالب. يسببار ءوانتھابروما،  الرسائل المتفجرة أو الطرود انت جوارح الموت الوافد في كما  ا
  .تفي بتمزيق الوجوه وقضم األصابع ونقر اآلذان وفقء العيون أو اقتالعھاكومة تغالمل

لوقت ذاته، يستمد ل ذلك فيخشاه، وفي اك م اقترابه من دائرة الموت يرىكان باسل، بحكو
  :المتتاقضة تحاصره -ن يتلفت حواليه فيرى تلك الثنائيةاكو. الشجاعة منه

على  -مع ذلك -ى القلق على حياته في جميع العيون، وأصرأبيرة، ركففي اطار عائلته ال
ً ه العائلة سيأتي دومكأن تراث التضحيات الذي تمل لعونھا ومواساتھا إذا ما اقتضت الضرورة  ا

  .تضحيات جديدة

نفسھا عند  الوعد الذي قطعته على "، حقن زوجته بمصل لعائلة الصغيرةوفي دائرة ا
ً زواجھما بمساندته دوم الالزمة " المناعة "ندھا عل كليش" على إعطاء األولولية للقضية العامة ا

ً أي امرأة تحب زوجھا حب - الذي قد يدفعھا "فيروس الضعف اإلنساني  "ضد ھجمات   -اً شديد ا
  .العاملتطالبه باإللتفات إلى تناقض الخاص ب
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، اً ؟ يأتي صوته خفيض)أطفاله الثالثة(وماذا عن أحمد ويعرب وياسر : وإذا ما سئل
ً ، ومتھدجاً متقطع   ).نفانيكن طفال الشھيد غسا(وماذا عن فايز وليلى : اً وأن قاطع ا

  ! حصان الذي تراھن عليه جامح وخطر ال:  واذا قيل له

  ا؟نّ ومن أقدر على ترويضه م: أجاب

  امرين من رفاقك؟غماذا عن المو* 

  . ھم وحدھمكال يجوز تر... ألنھم رفاقي -

  . يقتلون أنفسھم بروح المغامرة عندھمس* 

  .أن أحميھم من مغامراتھم.  مھمتي أن أمنعھم من قتل أنفسھم -

  وماذا إن قتلت أثناء ذلك؟ * 

  لموت أھون؟ا اني أن أمنع ذلك؟ أليسكان بإمكوماذا إن قتلوا وأنا مقتنع بأنه  -

بل . شداد نلعنترة ب اً راجع، والعمل الوطني ليس استحضارنھا مرحلة ھزيمة وتكول *
نحن بحاجة إلى الفارس .  بحاجة إلى نوع خاص من الفروسية نألن مرحلة ھزيمة وتراجع نح

قل، في مستنقع اليأس أو يضيف، على األ وقوع الجماھير العصري الذي يساھم في درء خطر
، حصوة حصوة، من أجل أن يمر يرصف الطريق.... ي ال ينطفئك .ھاقطرة إلى زيت مشعل أمل

حية جيل من أجل تض إنه ليس. اً ل غدكويعرف أنه لن يأ.. من يزرع اليومك اً تمام. ب القادمكالمو
  . انه مجرد ھدية متواضعة من أفراد في جيل إلى جيل آخر قادم.  يل قادمج

، عن عرض  سم الثنائية المتناقضة تلكلمة بالفعل فاعتذر، بعد أن حكوأرفق باسل ال
سبتمبر  - من أيلول اً حقوق والعلوم السياسية فيھا، بدءلية الكاءه من جامعة الجزائر ليدرس في ج

١٩٧٢  

وله ومضى، من ح المنسوجة" بوت الطبقي كالعن" ةكذا قطع باسل آخر خيوط شبكوھ
ً صھوة الجواد الوطني فارس اً مرة أخرى جديدة، معتلي ً ، ھادف مقاتالً  ياً عصر ا انتزاع الفجر  ا

  .من رحم الھزيمة المعتم... المضيء

إلى  باسالً " ھة الشعبية لتحرير فلسطين الجب"أوفدت  ١٩٧٣مارس  -وفي التاسع من آذار
 فيإلى فندقه  ليالً  اً ان عائدك وبينما.  ابريل -وفي السادس من نيسان... في مھمة خاصة يسبار

، ومن  ، في الظالم نان من عمالء المخابرات اإلسرائيلية النار عليهالعاصمة الفرنسية، أطلق اث
  .األوسمة -فانزرع في جسده تسع من الرصاصات. الخلف

ست قالع عديدة كن.. .ييسعلى أسفلت ذلك الشارع البار فارس مجندالً لولحظة ھوى ا.... 
لنقل جثة الفارس، إلسعاف وعندما جاءت سيارة ا... ثيرة رؤوسھاك وطأطأت جياد... أعالمھا
ثيرون شھقة أحد الممرضين إذ رأى، تحت حذاء قدم باسل اليسرى، بقايا أشالء أشبه ما كسمع ال

  .بوتكعن... ون بأشالءكت
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ً مقھقھ اً امل، عمالقكوينتصب السؤال، بعد مضي عام  الموت أم : ثر مرارةكأيھما أ: ا
  طعمه في حلق الصديق؟

ومرارته، في حلق ... قد وقع -قيقة المطلقة األولىالح -وما ھم، اآلن، طالما أن الموت
ً نكذلك أنه يصبح مم. ل ينتظر، مقيمةمن الزا   ...إلغاء الموت في حالة واحدة ا

ً نكون ممكعندما ي بقى طعم الموت في والى أن يحدث ذلك، سي. اً للحقيقة أن تغدو وھم ا
ً ينز علقم.   دائم التفتح اً حلق الصديق جرح بفعل ... لحظة يجف معھا الجرح إلى...  وحنظالً  ا

  . اآلتي... الموت" مرھم "
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  الفصل األول 

  حة تاريخيةلم

انت البالد العربية الواقعة تحت نفوذ اإلمبراطورية العثمانية خالل الجزء األخيرمن ك
أن  حين فيبخطى سريعة نحو االضمحالل،  سيرتالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

وفي تلك األثناء بدأ الوعي القومي .  ىضثر من أي وقت مكنفوذ الدول الغربية يفرض نفسه أ
شعبيته  " اإلمبراطورية العثمانية"اللتفاف حول لالعربي في التزايد، بينما فقد التيار الداعي 

ً جييتدر بية منذ ة القومية العركوالغاية من ھذا الفصل تسليط األضواء على نشوء وتطوير الحر. ا
ة القومية ضروري من أجل وضع كوھذا العرض للحر. بدايتھا في القرن التاسع عشر حتى اآلن

  .في سياقھا التاريخي الصحيح" ة القوميين العرب كحر"

  بية العر ةوميقنشوء ال

من اإلمبراطورية  اً انت جزءكيعود نشوء الوعي القومي في األقاليم العربية التي 
  :عديدة أھمھاالعثمانية إلى عوامل 

حالة التدھور والتفتت التي عانت منھا اإلمبراطورية العثمانية والتي ادت، في :  أوالً 
البلقان أثره على رعايا السلطان في  فيان النتصار القومية كفقد . وقت الحق، إلى تجزئتھا

ري في ما أن النجاح في فصل الجھاز اإلداك. األقاليم العربية، وخاصة في أوساط المسيحيين 
انا دليلين كون الداخلية لإلمبراطورية، ؤالش فيمصر بقيادة محمد علي وتدخل القوى األوروبية 

ھا غان يصبكلك المناعة أو االستقاللية أو الثبات التي يمن كم العثماني لم يكآخرين على أن الح
  .البعض عليه

ً ثاني ل من سليم ل كوالتي حاو ة الخاصة بوضع برامج إصالحية شاملة،كفشل الحر: ا
) ١٨٤٩- ١٨٠٥(ومحمد علي )  ١٨٣٩ -١٨٠٨ (ود الثاني محم و) ١٨٠٧ - ١٧٨٩(الثالث 

س ما كة ولدت عكبل إن ھذه الحر. تحقيق أھدافھافي  . ةريتوظيفھا لمقاومة تھديدات القوى العص
 عسكرية  أشتمل البرنامج اإلصالحي ذاك، قبل أي شيء آخر، على أساليبوقد . منھا  استھدف

ً ليديقتمد تيعان كم العثماني، لحكروبية إذ أن اأو وأدخلت باإلضافة إلى .  ريكالعس ى التفوقعل ا
الداخلية لإلمبراطورية على غرار ما حدث خالل الربع ت االدارية يماظلى التنإذلك حياة جديدة 

في   االجراءات وقد تمت ھذه. ت القديمةاالتاسع عشر، عندما تم تجديد المؤسسمن القرن  األول
اإلصالحية األساسية لم االجراءات  ومن المالحظ أن". يمات الخيريةظالتن"ما عرف باسم فترة 

وھي األسس الشرعية  -لة الرئيسيةكالمشفعالً ترك  ازهنج، إذ أن ما تم إ)٢(لية كتتم بصورة 
  ) . ٣(ورية واألخالقية لإلمبراط

العثماني  المجتمع  رات علىوما أن بدأت ھذه اإلصالحات حتى طرأت سلسلة من التغيي
الخيار  - محاولتھم تعزيز مواقفھمفي  –لي مد عمحان للسالطين العثمانيين كوفي حين . التقليدي

الح واص دإلى تجدي -بالرغم عنھم -ونھا أدتكلھم الخيار في لم يكن  مال ھذه األساليب،عاست في
رب غالجديدة من الساليب الفنية ألذا ولدت استعارة اكوھ.  جتمع التقليديللماالجتماعي البناء 
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ً نشاط لية كفقد أخذ الضباط وطالب ال. ربيغلم الاالع م وأھدافنشر قي لىة، ساعد عكذاتي الحر ا
 جديدة فيريين األوروبيين يتحمسون ال لالساليب الفنية الكمن قبل العسم تدريبھم الحربية الذين ت

ً الصناعة والحرب فحسب، وإنما أيض واالجتماعية التي أدت القتصادية اسية واسسات السيؤللم ا
  .  ربغإلى تفوق ال

  ً االحتالل  قظ األثر الناجم عن التوسع الغربي، الذي لمس ألول مرة خاللاي: ثالثا
فقد وضع .  لمصر الحديثة  ن أن يسمى بالوعي السياسيك، ما يم١٧٨٩الفرنسي لمصر في  

 اً ، وتحديد الواعية دي بعض العناصر المصريةفي أي من السلطة السياسية اً م الفرنسي جزءلحكا
ديوان  فيالل عملھم خمة من ظمبادئ اإلدارة المنھؤالء قد تعلموا  انكو. الشيوخ المتعلمين

آفاقاً " مصر  مؤسسة"القاھرة باإلضافة إلى  فيفتحت الصحافة المطبوعة كما . الجديدة  ومةكحلا
ثر كالقديم أ مھتمة بالتراث المصري انتكالمؤسسات والحقيقة أن ھذه .  يمتعلجديدة في ميادين ال

ً عميق اً نال تقديرولكن ذلك  من اھتمامھا باستنارة المصريين، حتى على أناس  اً بيرك اً ما ترك أثرك ا
لى ذلك أيضاً إ ما أدىك. في آرائه اً ثر المطلعين على الشؤون المصرية استفزازكاالجبرتي ،   مثل

أن المجال  ع، مشيوخ األزھر ،  موعة صغيرة منجأوساط م فيم التعل فيإيجاد رغبة حقيقية 
رة كخالل مثل ھذه السبل وجدت فومن ) ٤(علي  عھد محمد فيلتحقيق ھذه الرغبة لم يتح إال 

إلى العالم  طريقھا ألول مرة -رة السياسية المھيمنة في أوروبةأصبحت الفك انت قدكالتي  -القومية
أيدي العرب واإلدارة على  السياسة فير الحديث للفكثير األولي وقد ترعرع ھذا التأ. العربي 

  . في مرحلة تالية  ذوي الثقافة العربية وعلى يدي المؤسسات الغربية

والتعليم في  في سد الحاجة إلى الثقافة اً متزايد اً يون دوركالمبشرون األمريولقد لعب 
ً التي سميت الحق(السورية لبروتستانتية ا ليةكل من الكإذ قامت . الجزء العربي من اإلمبراطورية  ا

ذلك جامعة القديس يوسف التي كو ١٨٦٦ تأسست سنة والتي) ية ببيروتكبالجامعة األمري
  .ساليب الغربأار وكنشر أف، بدور ھام في   ١٨٧٥ تأسست سنة

األدبية ي النواد في اً دجورتين نشطين كالب وخريجوا المؤسستين المذوكان ط
رة القومية عن طريق إحياء لغة وتاريخ كفي تطوير الف اً ية التي لعبت دوروالجمعيات الثقاف

ھذا المجال، أن  فيويعتقد جورج أنطونيوس . ان لنشاطات ھذه الجمعيات نبرة سياسيةكو. العرب
ھي التي أطلقت الصرخة األولى للقومية  ١٨٥٧الجمعية السورية العلمية، التي تأسست في العام 

  )٥. (العربية

اإلسالم في حين  لتور نسيبة أن جذور القومية العربية ممتدة إلى ما قبكويعتبرالد ھذا 
عندما أصبح لدى الشباب  ١٩١٤-١٩٠٩يعتقد األستاذ زين أن القومية العربية بدأت ما بين عامي 

  .ي شعور متزايد بقوميتهكالتر

ة العثمانية، الظروف المتدھورة داخل اإلمبراطوري -ورة أعالهكان للعوامل المذكلقد 
وين االجتماعي التقليدي كبير على التكأثر  -ربغسي، ونفوذ اللعكاإلصالحات الوقائية واثرھا ا

ما أن حتمية تأثر المثقفين العرب بمتطلبات وضغوط ك. وعلى النظام السياسي لإلمبراطورية
توعية  فيدور ھام من خالل نواديھم األدبية وجمعياتھم الثقافية، ب.  العصر الجديد دفعتھم للقيام

ر القومي، خالل لفكإال أن زرع بذور ا. رعايا العرب في اإلمبراطوريةلالشعور القومي لدى ا
، تم في بيئة ١٨٧٠ھذه الفترة الممتدة ما بين حوالي منتصف القرن التاسع عشر والعام 
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 يعتبر انكر القومي كوين جذور عميقة، ألن الفكن ھذه البذور من تكولھذا لم تتم. غيرخصبة
رابات العام طتيجة إلضنھذا وقد تعمق الحقد الطائفي . عن مبادئ المجتمع اإلسالمي اً غريب كراً ف

 (ب القتال بين الدروز والمسيحيين ووصل عدد الضحايا إلى رقم مخيف بلغ نش عندما ١٨٦٠
ً ون ذلك قد أعطى للقوميين سببكوربما ي). ٦) (أحد عشر ألف قتيل لعناصر ا لتحدي تلك اً ومبرر ا

ة بمفھوم المجتمع اإلسالمي والوالء المطلق كانت ال تزال متمسكالتقليدية في المجتمع التي 
:  عوامل عديدة أثارت المشاعر المعادية لألتراك وھي ذوقد توفرت في لبنان حينئ.  للعثمانيين

ر الطباعة ونشر ة العربية، انتشاغار السياسية للثورة الفرنسية، إحياء اللكالثقافة العربية، األف
وقد ). ٧(ية كالمجالت العربية، السفر إلى الخارج وعودة المغتربين من الواليات المتحدة األمري

خرى، إذ اعتبرت نجم عن تزايد نشاط القوميين العرب حل النوادي األدبية والتنظيمات األ
لسلطة العثمانية قد انت اك حتى ١٨٧٠وما أن حل العام . م العثمانيكمعادية للح نشاطاتھا أعماالً 

  .حلت معظم الجمعيات العربية

ل من بيروت ودمشق والقاھرة كلت في كامتازت الجمعيات السياسية السرية التي تش
. باتھا وتعيين أھدافھالثر من سابقاتھا في تحديد طكبدقة أ) ١٩٠٨-١٨٧٠(واسطنبول خالل الفترة 

دت ھذه ك، أ حات سياسية وإداريةمن المطالب العامة والغامضة الداعية إلى إصال وبدالً 
  ) ٨. ( ومن ثم االنفصال عن اإلمبراطورية العثمانية يم الذاتكالجمعيات رغبتھا في الح

ان، إلى حد كرة القومية العريية في ھذه الفترة كومما تجدر اإلشارة إليه ھو أن تطور ف
ثف من بقية كبالغرب أ انت اتصاالتھمكبير، بفعل تأثير المسيحيين العرب في لبنان، الذين ك
م العثماني، نتيجة كرون المسيحيون العرب الذين لم يشعروا باالرتياح تحت الحكفمفال. انكالس

ساسي في بناء دوا على الرابطة القومية باعتبارھا العامل األأك) ٩(تلقيھم الثقافة الغربية الحديثة 
  .الدولة الحديثة

التاسع عشر  نھاية القرن فيادي األدبية ذا نمت بذور القومية التي زرعتھا النوكوھ
ة كرين النخبة إلى حركة مثالية محصورة في إطار مجموعة صغيرة من المفكوتطورت من حر
ة القومية أصبحت تشمل كعلى أن ذلك ال يعني أن الحر. من الناس اً متزايد اً تحررية تضم عدد

  . رھا أخذ يسيطر عليھمكب أو أن فعمى من الشظالغالبية الع

ة القومية في كذا وقد استمرت المعتقدات والتقاليد اإلسالمية، بالرغم من تطور الحرھ
وقد نشأت ضمن إطار البيئة اإلسالمية . رية في ھذه الفترةكمنة على الحياة السياسية والفيالھ

م كوين إقليم عربي يتمتع بالحكلى أساس تعرية جديدة نادت بإيجاد حل للقضية العربية كمدرسة ف
ونت ھذه المدرسة خارج التيار كوقد ت. زيةكتي ضمن إطار إمبراطورية عثمانية ال مرالذا

. بديل لدعوته الرامية إلى االنفصال عن اإلمبراطورية العثمانيةكر القومي العربي وكالرئيسي للف
مى ظة القومية من خالل جذبھا الغالبية العكإال أنھا ساھمت، بصورة غير مباشرة، في خدمة الحر

. ة القومية االنفصالية بسبب رابطتھم الدينيةكانوا قد رفضوا ربط أنفسھم بالحركان الذين كالسمن 
زية ضمن اإلطار كة القومية المنادي بمبدأ العالقات الالمركوقد رحب ھؤالء باالتجاه الجديد للحر

عي القومي م الذاتي في يقظة الوكذا أسھمت الدعوة إلى الحكوھ. القائم يالعام للمجتمع اإلسالم
  .وين ھوية عربية واضحةكمن الحلول المقترحة لت اً رة وجعلھا واحدكلمجرد طرحھا للف
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زية كة الالمركخاللھا الحر تون من المفيد اإلشارة ھنا إلى أن الفترة التي ترعرعكوقد ي
أحد  -)١٩٠٩ - ١٨٧٦(م عبد الحميد الثاني كي ضد حكأبداه الشباب التر فاعالً  اً شھدت نشاط

التي قادت فيما  -" جمعية االتحاد والترقي"انت كھذا و. ثمانية رجعيةعام اإلمبراطورية الكح ثركأ
لعبد الحميد الثاني قد تقدمت، خالل المراحل األول من تاريخھا،  دم المستبكبعد عملية إسقاط الح

يم بعروض للمنظمات العربية تضمنت تحقيق تطلعاتھا القومية من خالل الوعد بإعطاء اآلقال
ً ذاتي اً مكالعربية ح مع  ماتظضمن إطار اإلمبراطورية العثمانية مقابل تعاون ھذه المن ا

م، انتعشت كحلي سدة اكوعندما تم عزل عبد الحميد وأعتلى الشباب التر) ١٠". (الجمعية"
تراك من خالل اإلطار العام زية وإلى التعاون بين العرب واألكة القومية الداعية إلى الالمركالحر

جمعية "انت العودة إلى العمل بالدستور وحسن النية التي أظھرتھا كما ك. إلمبراطورية العثمانيةل
رية كبمثابة ضربة مؤقتة إلى المدرسة الف) بعد االنقالب مباشرة(تجاه العرب  "االتحاد والترقي 

  .التي نادت باالستقالل التام

ث كفقد ن. ر تتطور باتجاه آخرھذا سرعان ما انقضى وبدأت األمو "شھر العسل "إال ان 
علنوا عدم استعدادھم أوعودھم للعرب و. ١٩٠٧في العام  يسي في مؤتمر باركالشباب التر

دى ذلك إلى انتشار الشعور بخيبة أوقد . زيةكم الذاتي والالمركإلقامة أقاليم عربية على أساس الح
قدوا اآلمال على حل القضية ي وعكولئك الذين اعتمدوا على حسن نية الشباب الترأمل لدى األ

على التيارات الداعية إلى  انكذا كوھ. القومية من خالل اإلطار العام لإلمبراطورية العثمانية
خرى تدعو إلى انفصال أ، أن تفسح الطريق التجاھات ١٩٠٨ة، قبل انقالب العام يزكالالمر

  .بية قومية مستقلةاألقاليم العربية عن اإلمبراطورية العثمانية، وإلى إنشاء دولة عر

، تشغيل عدد من الجمعيات واألحزاب السياسية بھدف ١٩٠٨ھذا وقد تم، أثر انقالب 
التي  " العربية الفتاة"ولعل أبرز ھذه الجمعيات . الدفاع عن القضية العربية وحماية حقوق العرب

ا السرية فطبيعتھ. ولھذه الجمعية أھمية خاصة بھذا البحث. ١٩٠٩في العام  يستأسست في بار
وين دولة قومية كم األجنبي وتكتحرير األرض العربية من الح(للغاية ومبادؤھا الواضحة 

ثرھم طالب عرب من الھالل الخصيب جعلتھا كوأ) الصلبين(، باإلضافة إلى مناضليھا )عربية
ً ذلك الحين فحسب، وإنما أيض في قدوة لعدد من التنظيمات السياسية، ال ب ة القوميين العركلحر ا

  .بعد حوالي نصف قرن

ة العربية كللحر اً أصبح النصر حليف" العربية الفتاة"سيس جمعية أوالواقع أنه منذ ت
  .دف تظھر على مبدأ القومية العربيةھالقومية وأخذت مالمح القوة وتحديد ال

العام في  تتوج النضال العربي من آجل التحرير واالستقالل القومي بالثورة العربية
ة اإلمبراطورية أقطار العربية من حالة العبودية تحت وطالثورة التي نقلت األتلك . ١٩١٦

وتشاء سخرية القدر، . و شبه االستقالل، أو التبعيةألى واحدة من حاالت االستقالل، إ العثمانية،
ً ن العربية تخلفاون أشد البلدكن تأ ت ثر المنتفعين من ھذه العملية، إذ نالكأ) شبه الجزيرة العربية( ا

تعانيان من  - وبما ال يقارن اً ثر تطوركھما األ -ل من العراق وسوريةكاستقاللھا، في حين بقيت 
  .اله المختلفة طيلة سنوات طوالكم األجنبي بأشكالح

ة كانت، خالل السنوات األولى لنشأتھا، حركة القومية العربية كومن المالحظ أن الحر
ان، في كلى أن الجزء األفريقي من العالم العربي إ وتعود ھذه الظاھرة. مشرقية بالدرجة األولى
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انوا ينزعون نحو كم العثماني المباشر إما بسبب الوالة الذين لحكعن ا ولى، منفصالً المرحلة األ
ات كيد على أن الحركن السبب، البد من التوكومھما ي. االستقالل أو بفعل تأثير القوى الغربية

  .اً في اتجاھات مغايرة تمام انت تسيركعالم العربي السياسية في الجزء األفريقي من ال

ة منذ كة القومية العربية، وبعد تتبع تطور ھذه الحركخي للحريوبعد ھذا العرض التار
ر السياسي كنشأتھا في القرن التاسع عشر، وحتى اوائل القرن العشرين، نستعرض فيما يلي، الف

ھم فول في مثل ھذا البحث ضروري، من أجل توالدخ. واالجتماعي الذي انتشر خالل ھذه الفترة
  . رية واالجتماعية خالل الفترة التي أعقبت ذلككأعمق للتطورات الف

ر اإلسالمي كالف:  ريين رئيسيينكن وضع اإلصبع على تيارين فكوبھذا الصدد، يم
ا األجيال الطالعة التي أخذت على عاتقھ وقد تأثرت.  ر القومي غير الدينيكاإلصالحي، والف

  .  مھمة تحديد النظام السياسي الجديد بھذين التيارين إلى حد ما وذلك أثناء بحثھا عن ھوية لنفسھا

-١٨٣٩(فغاني ل من جمال الدين االكة اإلصالح اإلسالمي التي دعا إليھا كانت حرك 
ة متطرفة كحر) ١٩٠٣-١٨٤٩(بي كواكوعبد الرحمن ال) ١٩٠٥ -١٨٤٩(ومحمد عبده ) ١٨٩٧

ففي حين طالبت األخيرة ) ١١(يعتھا وأسلوبھا عن القيادات اإلسالمية التقليدية طب فيتختلف 
ة اإلصالح اإلسالمي بعين االعتبار كصليين لإلسالم، أخذت حرل والروح األكبالعودة إلى الش

دت الحاجة إلى إعادة تفسير كالقوى الناشئة في المجتمع اإلسالمي وفي العالم بصورة عامة، وأ
ة اإلصالح اإلسالمي مھتمة، كانت حركو. سالمية على ضوء الظروف الجديدةالتعاليم اإل
وللتدليل على قابلية . ولى بتقديم البرھان على أن اإلسالم ينسجم مع الروح العصريةبالدرجة األ

والمناقشة وشجبت المعتقدات  لة حرية التساؤكبة الحياة العصرية، شجعت الحركاإلسالم في موا
  ) ١٢. (تالبالية والخرافا

ة اإلصالح اإلسالمي، بالرغم من اعتبارھا المبادئ اإلسالمية مصدرھا كوبقيت حر
ة كرة اإلمبراطورية اإلسالمية ونظام الخالفة، بقيت حركالنظري الرئيسي، وبالرغم من تأييدھا لف

  . تقدمية في جوھرھا

ل جعلھا تأمل كشبير، بالثورة الفرنسية، والحضارة الغربية، بكانت متأثرة إلى حد كلقد 
والواقع أن . اھيم والمثل الغربيةففي إعادة صياغة النظم االجتماعية لإلسالم، معتمدة على الم

ر التحرري، الذي نشأ في كانت تمثل محاولة أصلية الحتواء الفكة اإلصالح اإلسالمي كحر
 - ةكين في الحرأحد الرواد البارز -اني،غوقد اعتبر جمال الدين األف. الغرب ضمن إطار اإلسالم

استعداد إلعطاء التماسك القومي  ان علىكبل أنه .  للتماسك الديني اً التماسك القومي مساوي
وھو  - بر محمد عبدهكوقد أ) ١٣. (قوة موحدةكثر فعالية من الدين ك، إذا ما ثبت أنه أ األولوية

ي حين ميز عبد ف) ١٤(على أن حب الوطن واجب ديني،  -الصديق الحميم لألفغاني وأحد أتباعه
المجتمع  فيبين العرب وغير العرب  -ةكالحر فيأحد الشخصيات البارزة  -بيكواكالرحمن ال
ً ومن الواضح أن دعاة اإلصالح اإلسالمي وعوا تمام) ١٥. (اإلسالمي ون القومية قوة يجب ك ا
ة ل حفزھم على محاولة الربط بين إحياء اإلسالم ونھوض القوميكاالعتبار بش نأخذھا بعي
  . العربية
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إلصالح اعتبروا المجتمع العقائدي الوحدة السياسية اة كوبالرغم من أن أقطاب حر
ً وا، تدريجيكاألساسية، إال أنھم تحر . رة الدعوة اإلسالمية باتجاه مفھوم الخالفة العربيةك، من فا

رافات وفي حين توقع دعاة اإلصالح اإلسالمي تخليص الدين من شوائب المعتقدات البالية والخ
إلى إبعاد الدين  -أمثال إبراھيم اليازجي ونجيب عازوري -إلحياء اإلسالم، ھدف القوميون اً تمھيد

ً ليك ثر من كرون المسيحيون طليعة التغيير، ألنھم أبدوا أكوقد أصبح المف.  عن العمل القومي ا
ً طبيعي اً ان أمركو. للتجاوب مع القوى الجديدة في الغرب اً غيرھم، استعداد يرغب ھؤالء في  أن ا

ونھم كم كرون العرب من المسيحيين بحكان المفكما ك.  تأسيس دولة قومية ال عالقة لھا باإلسالم
رة القومية العربية الخالية من أي كريية، أول من أيد فغر السياسي والقيم الكأفضل المترجمين للف

مواطنين من  ن تسمح بوجودن للدولة الحديثة أكدوا على أنه ال يمكوقد أ) ١٦. ( مضمون إسالمي
وقالوا أن الفصل بين ) ١٧. ( تاب عند ظھور اإلسالمكان عليه حال أھل الك ماكالدرجة الثانية، 

ان كل حال، كوعلى ) ١٨. ( ل من اإلسالم والشعب العربيكالدين والدولة أمر فيه مصلحة 
لنظام السياسي القوميون، في محاولتھم بناء دولة عصرية على أساس قومي، وعلى غرار ا

وسيلة للصلة الشخصية "وجعله " رقابة الضمير الشخصي "الغربي، ميالين لتقليص الدين إلى 
  )١٩". (بالخالق 

ً ذا طور القوميون العلمانيون برنامجكوھ  - وكلاعتمد المثل التحررية األن اً إيجابي ا
دعوة إلدخال  - باإلضافة إلى فصل الدين عن الدولة - وقد تضمن البرنامج ذاك. سونيةكسا

التنقيب عن  فياألساليب الفنية الحديثة على الحياة، ونشر الثقافة، وتشجيع الحوافز المحلية 
إصالح النطام  اً رية وأخيركالثروات القومية وتوسيع مجال الحريات السياسية واالجتماعية والف

  )٢٠. (اإلداري

غالبية العظمى من الطبقة ور أعاله الذي القى تأييد الكوباإلضافة إلى البرنامج المذ
في الصحف المحلية مقتطفات  بدأت تظھر -رينكونة من المھنيين والضباط والمفكطى المسالو

ر، على وجه اإلجمال، كان نشر ھذا الفكو. ي منذ اوائل القرن التاسع عشركر االشتراكمن الف
تفاء كا ھؤالء على أن االدوكرين المسيحيين المتأثرين بالثقافة الغربية، وقد أكالمف نتيجة لجھود

ون له أي معنى، أن كون بال جدوى، وأنه يجب، إذا ما أريد أن يكبمجرد االستقالل القومي سي
  )٢١. (يرتبط بالتغيير االجتماعي

رين العرب الذين ادخلوا كان أول المفك) ١٩١٦-١٨٦٠(تور شبلي شميل كولعل الد
ية بالنسبة إليه، تدخل الدولة في اآللية كالشتراوقد عنت ا.  ية إلى العالم العربيكمفھوم االشترا

ً من أجل إنجاز التعاون سعي"االجتماعية  ل أنواع كوقد رفض ) ٢٢". (وراء الرفاھية للجميع  ا
ً أو قومي اً ان دينيكتل سواء أكالت عن التعصب الديني،  اً أن التعصب القومي ال يقل سوء "إذ  ا
". لوطن المحدود أن يفسح الطريق أمام الوطنية العالميةيجب على الوالء ل أم آجالً  واء عاجالً سو
وقد قام .  ية األوائل، فرح أنطوان ونقوال حداد وأمين الريحانيكومن بين رواد االشترا) ٢٣(

لنشر  ١٩١٠تاب العرب الذي تأسس في نيويورك في العام كھؤالء الثالثة بتسخير اتحاد ال
ومة، كية أو الحكارھم حول االشتراكأف" الجمعية"ية كما شرحوا في المجلة االشتراك.  أھدافھم

بخالف تيار القوميين التحرريين الذين آمنوا بمبادرة القطاع الخاص لتحقيق التقدم القومي على 
ً تاب برنامجكأسس الرأسمالية، اختار ھؤالء ال ً يكاشترا ا ً ديمقراطي ا ية كحزاب اشتراأتقوم بتنفيذه  ا

تلقى تعليمه في  نفق ذلك مع عودة سالمة موسى إلى مصر بعد أوقد توا.  على أسس ديمقراطية
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ار برنارد كان يعي بقوة وضع شعبه المتخلف، باشر سالمة موسى في نقل أفكنه بريطانيا، وأل
ة غية باللكتابة أول دراسة حول االشتراك فيان له الفضل كشو والفابيين إلى الشعب المصري، و

  )٢٤. (العربية

ر كولى لعله من المفيد ذعراضنا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية األاست فيوقبل المضي 
  : ات التاليةظالمالح

ريين كاللتان اعتبرتا التيارين الف -ة القوميةكة اإلصالح اإلسالمي والحركانت حرك:  أوالً 
ر التحرري كمتأثرتين بالف -ي خالل الفترة قيد البحثبلى المسرح العرعالرئيسيين السائدين 

ثر كون أكوقد حاول دعاة اإلصالح اإلسالمي إعادة تفسير المبادئ اإلسالمية بحيث ت.  ربيالغ
ً انسجام أما القوميون فقاموا بتبني المبادئ التحررية الغربية .  مع القيم التحررية للغرب المتقدم ا

  .بحذافيرھا

 ً إلطار انشغل دعاة اإلصالح اإلسالمي والقوميون، قبل أي شيء آخر، بوضع ا: ثانيا
قاليم العربية تيھما مشغولتين بتحديد العالقة بين األكانت حركو. العام للتقدم في المستقبل
لة كة السياسية في المقدمة بينما بقيت المششكلانت المكوبعبارة أخرى . واإلمبراطورية العثمانية
  .االجتماعية في المؤخرة

ً ثالث ويعزى . رين في فرض نفسهكمن المففئة قليلة  فيي المتمثل كفشل التيار االشترا: ا
 في ية المعمول بھاكار االشتراكيين األوائل قد تقدموا بمختلف األفكون االشتراكفشله إلى 

ً واقعي اً ن أمركولم ي. المؤسسات الغربية ية الديمقراطية في بيئة كاالنتظار بأن تعمل االشترا ا
ً غريبة تمام ية بالقومية كربط االشترا فيرب األوائل يون العكوباإلضافة إلى ذلك، فشل االشترا. ا

ً ان ذلك عائقكوقد . العربية ً جدي ا ية جاءت في فترة كخاصة وأن دعوتھم إلى االشترا -أمامھم ا
  .اتسمت بالحماس القومي المتزايد

  الحركة القومية العربية بين الحربين العالميتين 

ى أثر عميق على تطوير ولوللحرب العالمية األ ١٩١٦في العام  ةان للثورة العربيك
وين كوت) ١٩١٨(اإلمبراطورية العثمانية  لفقد أدى فشل وانحال. ة القومية العربيةكالحر

  .ر السياسي العربيكمجموعة من الدول العربية بعد ذلك، إلى إحدات تغيرات مھمة في الف

لح لصا نفمن ناحية، تم القضاء على الخالف بين دعاة اإلصالح الديني، وبين القوميي
ام الخالفة من جھة ظاء نغجھة، وال فإنشاء دول عربية علمانية تحت قوى االنتداب من. األخيرين

ً لوا تحديكأخرى، حطم آمال الغالبية العظمى من دعاة اإلصالح اإلسالمي الذين ش للقوميين قبل  ا
تباع أحد أ -وبالرغم من أن الجيل الثاني من دعاة اإلصالح اإلسالمي مثل رشيد رضا. الحرب

اإلسالم بطرح خطوات عملية محدودة إلعادة الخالفة، لم  في حاول أن يعيد الثقة -محمد عبده
ً ن النخبة الجديدة التي نشأت بعد الحرب مھتمة مطلقكت   .بإعادة إنشاء دولة إسالمية ا

فإن النضال من أجل الحصول على االستقالل التام وبناء نظم اجتماعية . ومن ناحية ثانية
ً ثر عكر جديد، أكوعملية جعل مسألة نشوء ف وسياسية أمرأ ال . ر جيل ما قبل الحربكمن ف مقا

ة القومية التي تسلمت السلطة تحت وصاية قوى االنتداب، دون كمفر منه، ولقد حاولت قيادة الحر
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ل كن مشاكول.  جدوى، تطبيق أسلوب الغرب التحرري بنظمه االقتصادية على العالم العربي
 اً تماعي واالقتصادي المتشعبة جعلت مسألة إقامة نطام ديموقراطي ليبرالي أمريير االجغالت

  .نكغيرمم

ربية عن العرب، أن ينتظر غالغتراب التقاليد السياسية ال اً نظر. وأنه لمن غير المعقول
ومات كفقد عاش العرب عدة قرون تحت وطأة الح.  يبمن النظم الليبرالية النجاح في الوطن العر

ً ائھا شاسعنان البون أثك المستبدة . ل منھماكب سواء في قوة أو مواقف عبين النخبة ومجموع الش ا
ونوا بعد مستعدين لتقبل المؤسسات ك، أن العرب لم يدن القول، بدون تردكومن المم) ٢٥(

  .انت مناقضة لمناھجھم الثقافيةكارات السياسية الغربية ألنھا كواالبت

ً ي زخمكر االشتراكتسب الفكا ،  ومن ناحية ثالثة في الوطن العربي بعد الحرب  ا
فقد القت نظرية لينين .  في روسيا توبركمباشرة، وأحد أسباب ذلك ھو انتصار ثورة تشرين أ

رين العرب الذين كثيرمن المفكلدى ال اً رواج"  الرأسمالية االستعمار ھو أعلى مراحل"القائلة بأن 
ولى بعد الحرب وقد شھدت السنوات العشر األ.  وفياتيرة تحالف شعوبھم مع االتحاد السكأيدوا ف

وقد رفض . ل من مصر والعراق ولبنان وفلسطينكية الثورية في كانتشار الخاليا االشترا
ً يون الناشئون رفضكاالشترا ً كتام ا  وحاولوا بدالً .  يل ما قبل الحربجل المفاھيم الديمقراطية لا

  . تمع الشرق األوسطجمراستھم لدسية في لماركمن ذلك استخدام ا

الضوء على عملية التطور  زس وأنجلكومن الجدير بالمالحظة أنه في حين ألقى مار
. العرب سيونك، لم يعر المار االجتماعي وبحثا المرحلة التاريخية التي سبقت الرأسمالية

وينھا ك، وت ة القومية العربيةكمن االھتمام لتفھم الحر ، سوى قليالً  وبخاصة الشيوعيون منھم
ما أنھم باشروا بسرعة في وضع برنامج مالئم لشعب صناعي، ك. االجتماعي واالقتصادي

) ٢٦. (روليتارية الصناعيةبلدان ال وجود فيھا للب، في  اولوا تنظيم أحزاب شعبية بروليتاريةحو
وعالوة على ذلك فشل ھؤالء في تفھم القومية العربية ضمن إطار نضالھا الموسع من أجل 

والواقع أنھم نفروا القوميين العرب . قالل القومي والتقدم االجتماعي للشعوب المستعمرةاالست
) ٢٧. (منھم عندما ادعوا بأن األمة ظاھرة اجتماعية خلقتھا البرجوازية القومية خدمة لمصالحھا

سيون العرب، في فترة ما بين الحربين العالميتين، من تفھم كن الماركوبصورة عامة لم يتم
، ميالين إلى إطالق .انوا نتيجة لذلككل الصحيح وكة القومية العربية بالشكل الحركيرمشاوتفس

  .تعاريف وتعاميم ال عالقة لھا بالحياة العربية

ل األساسية كيل عملي وموضوعي للمشالسيين النظريين في تقديم تحكوقد أدى فشل المار
ية التي رفضت كلمجموعات االشترامن ا ة القومية العربية، إلى نشوء عددكالتي تواجه الحر

ومن أبرز ھذه .  ريون بواسطتھا مبادئھمظسيون النكالطريقة غيرالنقدية التي طبق المار
رين العراقيين كمن المف اً ، التي ضمت عدد"ھالي معية األج"لقة حول حالمجموعات، تلك المت

ريين، ظسيين النكس الماركبعولم يؤمن ھؤالء . وائل الثالثيناتأالذين بدأوا نشاطھم السياسي في 
ومع ذلك، فإن  )٢٨. (بوجود الصراع الطبقي في مجتمعھم واعترفوا بالمؤسسات الدينية والعائلية

ً التي اختارت طريق" ھالي جمعية األ"  ً مختلف ا اتخاذ  في شلت بدورھافسيين النظريين كعن المار ا
القومية وربطتھا  عيين،والشيرت، مقتفية آثار كموقف مستقل من القضية القومية عندما أن

خرى ية المستقلة األكوالتيارات االشترا" جمعية األھالي " ولو أن ) ٢٩. (بالطغيان والرياء
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ة القومية العربية نحو آفاق جديدة من كبالحر نت من السيركتفھمت القومية بصورة إيجابية لتم
يين للقومية القطرية على كافإن تفضيل االشتر لل حاكوعلى . ارھا التقدميةكفأخالل طبعھا ب

من اللوم  اً ربية يجعلھم يتحملون إلى جانب الشيوعيين والمجموعات االنفصالية جزءعالقومية ال
والواقع أنه بغض .  ة القومية العربية الوحدوية خالل فترة ما بين الحربينكعلى تجزئة الحر

  .اإلقليميةالنظر عن العوامل األخرى، عمقت ھذه المجموعات من حدة النزعة 

رھا كف فيية تغييرشاملة في بنائھا ولة القومية العربية أن تخوض عمكان على الحرك لقد
ل ما كة موحدة بشكانت ھناك حركفقبل الحرب . يف نفسھا مع الظروف الجديدةكجل ان تأمن 

ان ك و. تناضل من أجل تثبيت حقوق األقاليم العربية في االنفصال والتطور القومي المستقل
ً ا موجھھالنض بالدرجة األولى ضد المؤسسات السياسية لإلمبراطورية العثمانية ذات الشرعية  ا

ل منھا كت كت الحرمحة القومية إلى عدة منظمات سياسية انھمأأما بعد الحرب فقد تجز. الدينية
سية ياحزاب السوعالوة على ذلك، أعطت األ. التي نشأت فيھا في نضالھا من أجل استقالل الدولة

ثر مما كلة دمج المجموعات االجتماعية في إطار وجود سياسي منفصل أكلناشئة األولوية لمشا
وھذا ال ) ٣٠. (عملت في سبيل تحقيق الھدف القومي الجوھري الخاص بإقامة دولة عربية واحدة

م لية، بل أنھم استمروا في الواقع، في اعتبار الوحدة ھدفھك وا المبدأ القومي بصورةكيعني أنھم تر
تتجسد في الدعوة إلى الوحدة  -في تلك المرحلة -انتك رة الوحدةكالجوھري مع مالحظة أن ف

  . السورية باعتبارھا الخطوة العملية األولى

ة القومية العربية، منظمة من نوع كھذا وقد ظھرت إلى الوجود، من خالل تجزئة الحر
رين الشباب كمة مجموعة من المفل ھذه المنظكوقد ش". عصبة العمل القومي "جديد عرفت باسم 

وقد ميزوا منظمتھم ھذه عن غيرھا من المنظمات في جعلھا المنظمة . أوائل الثالثينات في
. يةبالوحيدة آنذاك، التي رفضت االعتراف بشرعية الحدود اإلقليمية التي اختطتھا القوات األجن

ومن أجل تحقيق ھذه . بإخالص في سبيل محو تلك الحدود" العصبة"وقد دعت وعملت ھذه 
ً الغاية، فتحت المنظمة فروع للعمل  شامالً  اً سوريا ولبنان وفلسطين وقدمت برنامج فيا ھل ا

جزاء األخرى من الوطن العربي القومي، ال في المشرق العربي فحسب، بل وفي مصر واأل
لقومية ل من اكة مبدأ قومي منتظم من خالل اإلسھام في تعريف غما أنھا حاولت صياك. اً أيض
ھذا باإلضافة إلى محاولتھا وضع منھاج محدد للعمل من أجل إنشاء . مة بصورة واضحةواأل

ً تتضمن بناء سياسي. نظام حديث للدولة ً واقتصادي ا ً واجتماعي ا   )٣١. (ن التطبيقكمم ا

بير بالدور الذي لعبته ك إلى حد" ة القوميين العرب كحر"، تأثر مؤسسو اً وأخير
" إلى العصبة"أنھم ينسبون  والواقع.  الفصل القادم في ما سنرىكينات، في الثالث" العصبة"

حزاب ة القومية في وقت ابتعدت فيه بقية المجموعات القومية واألكالفضل في اإلبقاء على الحر
ً ون ھذه العبارة مبالغكوقد ت. السياسية عن مفاھيمھا القومية عصبة "د أن كإال أنه من المؤ. فيھا ا

تلة التي اختارت العمل في كوبخالف أحزاب ال. مثلت ظاھرة فريدة في تلك الفترة " العمل القومي
إطار أنظمة األمر الواقع، رفضت العصبة القيام بأية تسوية تضر الھدف القومي وبينت، عالوة 

  .رھا وعملھاكعلى ذلك، أصالة العقيدة القومية العربية في ف
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  رب العالمية الثانية الحركة القومية العربية خالل وبعد الح

ي القومي مع بداية الحرب العالمية الثانية، مرحلة جديدة من التطور ھي بر العركدخل الف
تابات ساطع الحصري مفيدة في شرح وتنفيذ مفھوم القومية، كانت كفقد . مرحلة القومية الشاملة

ار الفرد في األمة إلى وقد دعا الحصري إلى انصھ. د على السيادة التامة للدولة القوميةكالذي أ
ال القوميات القطرية في العالم كل أشكما ورفض ك) ٣٢. (درجة التضحية بالحرية الفردية

وقد بنى الحصري في . ي، وذلك بتوسيع مفھوم األمة العربية لتشمل مصر وشمال افريقيةبالعر
  ..ة العربيةغلمون اللكل اللذين يتكھومه على قاعدة اللغة السائدة ليشمل فصياغته لنظرة القومية، م

وقد ساعدت دراساته الدقيقة في توضيح العديد من المفاھيم المغلوطة عن القومية 
 ولھذا السبب اعتبر. العربية، مما أدى إلى جعل وجود األمة العريية الواحدة حقيقة ال جدال فيھا

  .تاب ساطع الحصري فيلسوف القومية العربية بال منازعكثيرون من الكويعتبر ال

انت كو. تابات الحصري لم تعالج النواحي االقتصادية واالجتماعية في بناء األمةكإال أن 
وانبرى .  ثر من اھتمامھا بمھام البناء القوميكاره ذات عالقة بمراحل االحتجاج القومي أكأف
وقد حث .  زريق لمعالجة المھمات األساسية في البناء القومي تور قسطنطينكر آخر ھو الدكمف
يق العرب على تبني المؤسسات المعمول بھا في الغرب باعتبارھا الخطوة األولى لمواجھة زر

لصياغة برنامج يعتمد  اً ثر المحاوالت تنظيمكتحدي العصر الحديث، ولعل محاولته ھذه ھي أ
اره لم تجد طريقھا إلى الجيل الجديد  كل، فإن أفكوعلى . سونيةكلو ساكعلى المفاھيم التحررية االن

وأحد أسباب ذلك ھو أنھم ربطوا برنامج زريق بالنظام الدستوري . ذي بلغ رشده في األربعيناتلا
  .المشؤوم الذي قدمته قوى االنتداب في فترة ما بين الحربين العالميتين

رية ظأو قومية اللغة والتاريخ إلى الن" الخالصة"اعتمد االنتقال من نظرية القومية 
ولى على مبادئ حزب البعث العربي ادي واالجتماعي بالدرجة األالشاملة ذات المحتوى االقتص

تاريخ  فيوائل األربعينات يمثل نقطة تحول أ فيوالحقيقة ان نشوء ھذا الحزب . يكاالشترا
  .ة القومية العربيةكالحر

ل االجتماعية واالقتصادية كفمن ناحية أولى، يعود لحزب البعث الفضل في معالجة المشا
ان ھو الحزب العربي األول الذي وجد في خاصية البناء كو. ر األقطار العربيةالتي واجھت تطو

وقد أعطى ھذا التوفيق بين ) ٣٣. (ي، وسيلة لتوفير المحتوى االجتماعي للقومية العربيةكاالشترا
ً ية والقومية العربية زخمكاالشترا ربعينات، محاطة انت حتى األكة القومية التي كللحر اً جديد ا

يف مع كالت فيية التي فشلت كبالقوميات القطرية وبالدعوات المحلية إلى االشتراومحاصرة 
من  اً ي تأييدكولقد القى دفع القومية العربية بالطابع االشترا. ظروف المجتمع العربي المختلفة

لھم كية ھي الحل األفضل لمشاكبيرة من الشعب العربي التي آمنت بأن االشتراكقطاعات 
  )٣٤. (االقتصادية

مثل حزب البعث انطالقة جذرية مختلفة عن األحزاب القومية السابقة . ومن ناحية ثانية
انت في كتلة األحزاب ذات الروابط الواھية التي كوبخالف . يكطيم والبناء االشتراتنمن حيث ال

ً نظيميت ءبيرة، قدم البعث بناكالعادة، واقعة تحت تأثير نفوذ العائالت ال نظام  يعتمد على اً زيكمر ا
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ظيمه على الطبقة نلى ذلك، حاول حزب البعث االعتماد في تإ وباإلضافة )٣٥(. الخاليا السرية
في ھذا المضمار، فإنه انتشر بين صفوف الطالب  ضئيالً  اً وبالرغم من انه القى نجاح... العاملة
  .. رين وعناصر البرجوازية الصغيرةكوالمف

الذي دعا إليه الرعيل األول من ) اإلقليمي التوجه(ومن ناحية ثالثة، رفض حزب البعث 
عن ذلك، دعا  وبدالً . ل قطر عربيكالقوميين في محاولتھم النضال في سبيل االستقالل التام ل

افة القوى القومية في العالم العربي أن ك ، الذي ينبغي بموجبه، على" التوجه القومي "البعث إلى 
ً مشتر تشن نضاالً  الوطن  فيللقومية  اً نفسه تجسيد أن حزب البعث اعتبروالواقع . ضد أعدائھا كا

  .العربي

. ة القومية العربيةكذا أدى نشوء حزب البعث العربي إلى فتح آفاق جدية أمام الحركوھ
ة كل المتعلقة بالحركاملة من القضايا والمشاكولم يقبل الحزب باألمر الواقع بل أطلق مجموعة 

ً وقد ساعد البعث نطري. القومية ً مليوع ا العالم العربي  فياإلسراع بالبناء السياسي واالجتماعي  ا
ث أول من دعا إليه، عان البكية والقومية العربية، الذي كان القول أن التوفيق بين االشتراكوباإلم
ومما تجدر اإلشارة إليه ھو شعار . ة القومية العربيةكبصورة جذرية من بنية وأھداف الحر غير

  .الوقت الحاضر فية القومية كھو نفسه شعار الحر" يةكرية، واالشتراالوحدة، والح: "الحزب
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  الفصل الثاني

  ظھور حركة القوميين العرب 

  

يم فلسطينثمت ثالكتح د تقس . ة عوامل سياسية في تطور األحداث في المشرق العربي بع
ة إسرائيل ان أول ھذه العواملكو ام دول ة لقي اھير العربي دتھا الجم د . المعارضة الشديدة التي أب وق

اليك، ذلك العداء الذي أتخذ، بش ربغعبرت ھذه المعارضة عن نفسھا بالعداء المتزايد لل ،  ل إجم
ان قد أفصح عن نفسه بين حين وآخر، بمظاھرات معادية للغرب ك، وإن  صورة سلبية غيرنشطة
وذ اعاما ال. الرئيسية طافت شوارع المدن دريجي لنف ل في االضمحالل الت اني فتمث صفوة لامل الث

أما العامل  -١٩٤٨اإلسرائيلية في العام  -ربيةعمة التي لم تقم بأي دور فعال خالل الحرب الكالحا
ي نشوء حركالثالث ف ي وتحركان ف ى أساس تصميم الشباب العرب وم عل ة تق دة وواعي ه كة جدي

  . لمواجھة التحدي

ع أصول  ى تتب ذا الفصل إل دف ھ رب كحر"ويھ وميين الع ذ " ة الق ا من ة تطورھ ودراس
ة د الحرب العربي ى بع دايتھا األول ينات -ب ى منتصف الخمس رائيلية إل ة كحر"ي نضع كو. اإلس

رب  وميين الع ي" الق ام ف ي الع ي العرب ار السياس ة  اإلط د عالق نحاول تحدي  "ة كالحر "، س
ة اكزاب والحبالمجموعات اآلخرى واألح ذرت نفسھا لخدم ةلومات التي ن ذا مع . قضية العربي ھ

ترا"، مع  ون بالدرجة األولىكالعلم أن المقارنة ست ة ظبصفته من" ي كحزب البعث العربي االش م
  .مماثلة

  داء العربيفب الئاكت

رك، التي  ذلك األحزابك،  م طفولتھمئمثلما يحمل الرجال طوال حياتھم عال أثر  اً ثي ا تت م
ولھا، ب ب ) ١(أص ة التنقي دو مھم ذا تغ يولھ ذور ف ال ج ربكحر" أعم وميين الع ألة  ة الق ، مس

  . ضرورية لتفھم االتجاھات الحالية للمنظمة

ا  " ة القوميين العربكحر"وبالرغم من نفي  ة لھ يكب "وجود أية عالق داء العرب  تائب الف
ابقين، والمناكافية في كة دالئل ثمفإن  " ة تابات األعضاء الس يين، تثبت وجود عالق فسين السياس

أثير كن إنكوالواقع أنه من غيرالمم) ٣(بين المنظمتين،  داء العربي ك "ار ت اء " تائب الف ى البن عل
ى فمالتنظي ربكحر" ر كي وعل وميين الع نوات ت"  ة الق اينوك، وخاصة خالل س ي أن كوي.  ھ ف

وميين العرب كحر"زان في القائدان البار -دي وجورج حبشنمن ھاني الھ الً كنعرف أن   -"ة الق
  ).تائبكلل( بين القادة المؤسسين  نانا مك

أو مجرد حقل تجارب لعمل " ة القوميين العرب كلحر "جذرأ  "تائب كال "انت كوسواء أ
داء العربي ك "ن ما ھي كول. في المستقبل فأمر قليل األھمية" ةكالحر"قادة  ة  "تائب الف ؟ وفي أي

  دمت للسياسة العربية؟ظروف نشأت؟ وماذا ق

دة ن "تائب كال"انت ك ة فلسطينكولي م تظھر  ب ة ك، وان ل د المحاول ة إال بع ة إرھابي منظم
زعيم أديب الشيش ال ال لة الغتي يس أر ليكالفاش اعد رئ اتشرين ١، في ان الجيش السوريك، مس
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وفمبر  -األول ة المش ١٩٤٨فحال توقف حرب . ١٩٥٠ن د النھاي ين العرب واسرائيل عن ؤومة ب
وماته باالضرابات والمظاھرات، وأ صبح من كعبر الشعب العربي عن استيائه من ح. المعروفة

يو. الواضح أنه البد من إجراء تغييرات جذرية ه ف  - ، اخذ الشباب العربي المتطرف الوقت ذات
يمن ديارھم  أوساط الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا فيوخاصة  ل،  -فلسطين ف يبحث، بال ام

ر، ولھأدا ة لكنفسھم أوقد عرض البعثيون . عن بوادر تغييرفي العالم العربي ارھم كفان كذا التغيي
ارع بحث ى الش ت إل ي نزل اھير الت ات الجم ق تطلع ي تحقي لت ف ً اإلصالحية فش ادة أ ا ن قي ر كع ث

اب كل عفوي تنادت إلى العمل مجموعة من الشباب المتطرف، كصدامية وصالبة وبش انت ترت
روت او -ومن ضمنھا البعث -حزاب المعارضةج التدريجي الفي النھ خذت تجمع في دمشق وبي

به  رية ش ة س ي لمنظم ر اآلساس ان لوضع الحج كوعم طين  ريةعس ر فلس ھا لتحري ذرت نفس ، ن
  ".تا ئب كبال" وعرفت 

ً ، شباب"تائب الفداءكل"ان القادة المؤسسون ك ارھمافي أوائل العشرينات من  ا انوا كو.  عم
ب د تش رة كعوا بأفق ربتھم الم الل تج ن خ ة م ية متطرف ب كار سياس ى جان اربون إل وعين يح متط

وة اسرائيل  م في ميدان القتاللانوا قد شاھدوا، بأكو. فلسطين فيالجيوش العربية  ين ق ، التناقض ب
ة المجزأة ة. وبين ضعف الجيوش العربي ا زاد في حدة تجربتھم المؤلم ة العس ومم رية ك، الھزيم

  .لفلسطينيين على النزوح عن ديارھموإجبار ا

د روي ال ائالً كتور جورج حبش بعض ذكوي ه ق ة في أحداث  : " ريات د شعرت باإلھان لق
ي وال . تى اإلسرائيليون إلى اللد وأجبرونا على الفرارافقد . ١٩٤٨ ا صورة ال تغيب عن ذھن أنھ

ن ... بيصرخون من الرع... ونكيب.. ثالثون ألف شخص يسيرون. ن أن أنساھاكيم نساء يحمل
، والجنود اإلسرائيليون يشھرون السالح في ..نھون بأذيالكطفال يمس، واال الرضع على اذرعھن

ة... ظھورھن نھض ثاني م ي ق، وبعضھم ل ى قارعة الطري اس سقط عل د... بعض الن رك لق  اً ان أم
كغما أن ترى ذلك حتى يت. اً فظيع ك وقلب دة من معالجة الجسم ا... يرعقل ا الفائ دما فم لمريض عن

يئ. تحدث مثل ھذه األمور؟ الم، أن يعمل ش ر الع ً يجب على اإلنسان أن يغي ل إذا  ا ا، يجب أن يقت م
  )٣". (يقتل ولو أدى ذلك إلى أن نصبح بدورنا غير إنسانيين . قضى األمر

ھيوني، ول تالل الص ي لالح ر النفس م األث طور، تفھ ذه الس الل ھ ن خ تطيع م ة ھونس زيم
د .  عن وطنه بقوة وحماس عن يدافاعلى الشباب العربي، الذي قرر فيما بعد الجيوش العربية،  وق

اد ضاحيھل من ھاني الك دكأ دي وجھ ادة المؤسسين  -ن ا من الق ق اال -" بتائكلل "وھم ر العمي ت
لوكلن رھم كبة فلسطين على س ة تفي د .  )٤(ھم وطريق ة كانت النكفلق ا ولبقي ة بالنسبة لھم عضاء اب

ل.  طة تحول في حياتھمتلك المنظمة نق دورھم آن يس د بمق اكولم يع ة ةوا حي ة البشر، إذ ك طبيعي بقي
ذي كو.  النتقامارة كھم فكتمل وتر ال د زادت من حدة الت ائدكانت حرب فلسطين ق الم  اً ان س في الع

ى العمل وار الشباب ا ل ،  العربي منذ فترة وقد دفع الخوف من خطر التوسع الصھيوني ھؤالء الث
ة اً مستمر اً وا في وجود إسرائيل تھديدأ، قبل فوات اآلوان إذ راً فوروالعمل  دافھم القومي  لتحقيق اھ
  .ثر أھمية من تحقيق أھدافھم تلككمر أأ،  ، في ذلك الحين ن عند ھؤالءك، ولم ي

ة اثر الشباب العربي المتطرف بمختلف المبادئ الثورية في أان من الطبيعي أن يتك وروب
ىغال ث تلق ة حي م ربي ارب الحر.  بعضھم العل ة تج ن دراس م ع م يلھھ ك ل ة كإال أن ذل ات الثوري

ي). ٥(ھم كتيكتيجيتھم وتا، واالستفادة منھا في اختيار استر العربية ك خل تج عن ذل د ن غريب  طوق
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داء الشديد للصھيونية، وال ار الثوريةكفمن اال ى ك، التي اعتمدت على الع ة للغرب، وأدت إل راھي
ىتقديس العنف ال ثلھم األعل دائي اإليطالي، م .  سياسي بحيث أصبح جيوسيبي غاريبالدي القائد الف

ل والعراقيل التي جابھت غاريبالدي في كلھم والمشاكوقد قارن ھؤالء الشباب المتطرفون بين مشا
ى بشجاعة . سعيه من أجل تخليص إيطالية من حالة الضعف والتجزئة وقد ا عجبوا بالدرجة اآلول

اغاريبالدي ا دفاع عن روم ى ال ذي أظھر  في. لالمتناھية وبقابليته القيادية وتصميمه عل الوقت ال
ديمالنظ مقاومة ضعيفة ضد دعوة) الثوريين(فيه بقية  اتھم .  ام الق ين واحب ابه ب د الحظوا التش ولق

ات جووا داب اع غاريبال حاب ي تب ھم بأص وا أنفس ذين لقب راء"، ال ان الحم ت ) ٦" (القمص ورحب
  .قطع الصلة بالماضي ورأت في التجربة االيطالية قدوةالجماھيرب

ثالً ك ازيني م ر ما وجد الشباب العربي المتطرف في جيوسييي م ذي فق وه بعمق أآخر يحت
ه  وا تجربت و كودرس يعض رية ف ة الس ة الوطني اري ك . "الجمعي س ك و" اربون ة  "مؤس لجمعي

راءتھم عن ". إيطالية الفتاة  وا، من خالل ق اري اربكال"وتعلم تعارة "ون ، استعمال األسماء المس
ة . ) ٧(لمات السر وأساليب أساسية أخرى في عمل المنظمات السرية كو م لتجرب ومن خالل فھمھ
ة أ، أيقن ھؤالء الشباب ب" جمعية إيطاليا الفتاة " دافھم القومي ن السبل التي يجب إتباعھا لتحقيق أھ

ف وال ي التثقي لحكھ اح المس ازينكان لتأكو. ف د م ة ي ة ولرفضه مقول دة القومي ا الوح ى مزاي ي عل
  )٨(تائبيين كالصراع الطبقي اثرھما البعيد على ال

أثر ال د ت ذا وق ائبيون كھ ن كت ل م ة لقضية كذلك ب ا األولولي ذان أعطي مارك الل افور وبس
ك ا، بفضل ذل ى اإلصالحات الدستورية ونجح وى  الوحدة القومية وفضالھا عل ة الق ، في محارب

ت ومي في  التي حاول ل التطور الق ةكأن تعرق ة وألماني ه أن قضية . ل من إيطالي ا ال شك في ومم
ادة المؤسسكالوحدة التي سيطرت على تف داء العربي كل "ن ييرالق ى ك" تائب الف أثرت إل د ت انت ق

  ).٩(ل من تجربة الوحدة اإليطالية والوحدة األلما نية كحد بعيد ب

ادة  بعض ق بق ل ه س ث ان ب كال"وحي نھم -"تائ ة  - وبخاصة المصريون م خوض تجرب
د  )١٠(حسين  حمدابزعامة " القمصان الخضراء"يل وقيادة منظمة كتش رك، فق ً طبيعي اً ان أم أن  ا

اء التنظيمي لمنكيطرح ھؤالء القادة المبادئ الف ة والبن ةظري تھم الفتي ابقةكسع، شبه ال م ،  رية الس
ى غرار المنظمات الفاكالتي  د أنشأوھا عل يةانوا ق ادة . ش ع أن ق نھج " تائب كال"والواق اقتبسوا م

ار دما اخت ية عن ه األساس ين ومبادئ د حس تراتيجيتھم وتوأحم يكا اس ه .  ھمكت ا اقتبس ن ضمن م وم
ذي " القمصان الخضراء "تائبيون عن جھاز كال اء التنظيمي ال دة خاصة كالبن يان ذا فائ رة  ف فت

رية معتمدين نظام كبناء وحداتھم العس" ب الفداءئتاكل"ذا بدأ القادة المؤسسون كوھ.  العمل السري
  ".القمصان الخضراء"في منظمة  اً ان سائدكالعالقات العمودية واالنضباط التام على غرار ما 

ه أن  ا ال شك في ب كال"ومم ن األف" تائ د م أثرت بالعدي ينكت د حس ربھا أحم ي ش .  ار الت
وطن كغيرأنه في حين أ ة ال ى أھمي ى(د األخيرعل ة " تائب كال"انت ك، )مصر بمعن ة عربي منظم

دت . ذات نظرة اوسع وابعاد وتطلعات تتخطى الحدود اإلقليمية ذا جن في صفوفھا " تائب كال"ولھ
  ).١١(رمناضلين من سورية ولبنان وفلسطين والعراق ومص

بكتال "وين كھذا وقد ساھمت ظواھر اخرى في ت ذ "ائ ر تراجع األحزاب ك، ونخص بال
ل القومية التي  الحزب (أسسھا الرعيل األول من جھة، وازدياد قوة بعض األحزاب الصدامية مث

ة من كتائبيون أفك، التي اعتبر ال)القومي السوري واألخوان المسلمين ة للقضية العربي ا معادي ارھ
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رةكن الشباب المتطرف لم يعر ھذه الظواھر أھمية كول. جھة ثانية ة  بي د ھزيم دفع بع  ١٩٤٨، وان
تائب كال"ومن المعتقد أن أيا من قادة . طريق تنظيم نفسه، في مجموعات ثورية سرية مباشرة، في

ً ن مھتمكلم ي"  ذاككسفي ذلك الحين بال ا د .  ب السياسي أو بمنافسة األحزاب الموجودة آن انت كفق
ً ، في نظر مؤسسيھا، نوع"تائب كال" أثيرعلى الصفوة الحا" جماعة ضاغطة"من  ا ا الت ةكمھمتھ  م

ا إذا اقتضى األ، عن ط ق إرعابھ رفض أي صلح مع إسرائيل ري ر، لت ىكم ؤ  خطوة أول ، والتھي
دوى احتجاجات ومظاھرات جان ھؤالء القادة مقتنعين بعدم كو.  )١٢(لتصنيفھا في جولة أخرى 
اونين ن، وبا أحزاب المعارضة من جھة زاميين والمتع ال عنف ضد االنھ ام بأعم ه ال مفر من القي

دھوقد قال ھاني ال. مة من جھة ثانيةكمع الصفوة الحا ا بع أن ك : " ندي فيم دنا ب ا ساذجين إذ اعتق ن
د هللا ك عب ال المل ة أمث وريك بضع رصاصات في رؤوس الخون ق موقف ث ة لخل ى .  افي ل كوعل

تفادة من أكحال فقد  تعدة لالس ى تطوير روح  يانت المجموعة مس أنه أن يساعد عل سالح من ش
  ).١٣" ( التحدي لدى شعبنا

ر عيد آخ ى ص مةكتش. عل نوات الحاس ذه الس الل ھ دفة -لت خ ض الص الث  -وبمح ث
د انھم. من الشباب العربي المتطرف قليالً  اً ل واحدة منھا عددكمجموعات صغيرة ضمنت  ت كوق

ا التي صبغت نشاطات  هھذ ة ذاتھ ة سرية من النوعي  "المجموعات في ممارسة نشاطات ثوري
ً الحق" تائب كال وريين من  اً ضمنت المجموعة األولى في صفوفھا عدد وقد) ١٤( ا ين الث من المثقف

ة في كوقد ع. ية ببيروتكبين طالب وخريجي الجامعة األمري ذه المجموعة الوحدة العربي ست ھ
ان ھؤالء كولقد . ا مناضلين من عدد من األقطار العربيةھفاحھا ضد الصھيونية، بمعنى استقطابك

وري أتھم وث ي نش وازيين ف داتھمبرج ي معتق دان كو. ين ف دي القائ اني الھن بش وھ ورج ح ان ج
  .ل الذي ارتأياهكبالش" تائب كال"وين كقد نجحا في ت -البارزان لھذه المجموعة

ة، ك ديد الفعالي ه ش بش بطبيعت ورج ح ا باألفكان ج اط ومليئ ر النش ق كثي ذ أن التح ار من
ً ان دومكه ومع ان. الطب ليةكطالب في كية ببيروت، كبالجامعة األمري ً متفوق ا ه  ا ى زمالئ يعل  ف
ً ان زعيمكالدراسة، فإنه  ً طالبي ا ة. اً نشط ا دلعت الحرب العريي دما ان ، )١٩٤٨(اإلسرائيلية  - وعن

ى  ي االنضمام إل ردد ف م يت اذ"ل ر النظامي" جيش اإلنق ة بالمرضى كو. الفلسطيني غي انت العناي
ً د تلقى تدريبون قكجھته قبل أن يال الرئيسية التي وكإحدى المشا ً افيك ا وبالرغم . في ھذا المضمار ا

ً ان ال يزال طالبكمن أنه  علھم يحسون معھا أن معاناتھم ھي جان يعامل مرضاه بطريقة تكإال أنه  ا
ه ائالً . معانات ك ق ى ذل د، عل ا بع ق، فيم د عل د : " وق ةكلق ة ويائس ة مؤلم ت مھم اد ". ان دما ع وعن

وه جورج حبش الى الجامعة بعد الحرب الح  فيظ زمالؤه أنه لم يعد ذلك الشاب المرح الذي عرف
ً ان حبش أقل اھتمامكو.  الماضي ً بنشاطاتھم التقليدية التي لم تتصف بالتضحية، وممتلئ ا ار كباألف ا

اني الھ. الجديدة التي طالما رغب أن يوضحھا ذي يبحث عن قضية نوقد وجد في ھ دي الرجل ال
  .يل التنطيم اإلرھابيكظھرت إلى حيز الوجود خطة تشوما أن اجتمعا حتى . تتطلب التضحية

دي  اني الھن د ھ يول ام  ف ي الع داد ف ث  ١٩٢٧بغ ود كحي دم محم وري المق ده الس ان وال
ينالھ ة.  دي يعمل في صفوف الجيش العراق روح القومي اني في بيت تسوده ال أ ھ د نش وأن . وق

يح أراد أن ير -المعروف بحماسه القومي -ديھنالمقدم محمود ال ة، وأت ة عربي ة قومي ه تربي بي ابن
من خالل نشاطات والده الثورية ضد . ار القومية العربيةكمنذ صغره، على األف. لھاني أن يتعرف

ةك، على معظم محاسن ومساوئ الحر رةكسن مب في،  ، واطلع ھاني يةكليز والملكاإلن .  ة الثوري
اب  اني مع  الفاشل ١٩٤١انقالب وبعد أن تم تسريح والده من الجيش العراقي، في اعق ل ھ ، انتق
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بلبنان التحق " الشويفات "لية الوطنية في كال فيھى دراسته الثانوية نوبعد أن أ.  عائلته الى دمشق
م ي. حلب بسورية فيية كلية األمريكبال ه ل ره، كوبالرغم من أن د تجاوز التاسعة عشر من عم ن ق
هك رام زمالئ د ا. انت شخصيته محط إعجاب واحت أثر أصدقاؤه فق ل وت د وحب العم تصف بالج

 ة القومية العربية بصورة عامة، وبالسياسةكانت معرفته بالحركوقد .  بتجربته السابقة في العراق
ً شيئ "،  العراقية بصورة خاصة ان حينئذ زميأل كتور نديم البيطار الذي كبالنسبة إلى الد" اً يمظع ا

راق، كت ھاني الحية عن الحررياكولعل ذ.  )١(ية كلية األمريكله في ال ة في الع ة الوطني ة العربي
اك ةكالتي  - وعن نشاط الضباط العرب ھن ه الطلب ساھمت في حعل  -انت محور جذب لزمالئ

، أن أحد  د جھاد ضاحيكوقد أ. زيادة فعالياتھا فيمنھم ينضمون إلى مجموعته ويساھمون  كثيرال
اني ال هھزمالء ھ دي بأن ة زمالءه -ن أ -مع بقي ركثر ت ة اً ثي ه بالقضية العربي اني وبتعلق . بحماس ھ

  "ا بال شك متأثرين بھاني الذي سحرنا بإيمانه ولباقته وشخصيته كنلقد  : " ومما قاله ضاحي

ً ان طبيعيكلقد  وبالفعل . لرجل بمثل ھذه الصفات أن يقطع دراسته في سبيل خدمة قضيته ا
ةطليعة المتطوعين للخدمة في صفوف ال فيان ھاني ك ة غيرالنظامي وى العربي دلعت  ق دما ان ، عن

ا ك، ا ميدان القتال فيو. اإلسرائيلية األولى -نار الحرب العربية تشف ھاني الالمباالة التي اتسم بھ
اه من كول.  تشف عجز جيوشھم المجزأةكما واكموقف القادة العرب،  م يمنع ن تصميمه ووطنيته ل

ا العرب ي بھ ل أصبح أ فحسب أن ييأس بسبب الھزيمة التي من ر اقتناعك، ب ً ث ه  ا ل بأن من ذي قب
  .أن ينتصروا في الجولة القادمة - ن للعرب بل يجب عليھمكيم

ة األمري فيو م لتنظيم كالجامع دي بحث خططھ اني الھن دأ جورج حبش وھ روت ب ة ببي ي
ة ة إرھابي ذاك. مجموع دأوا آن ذين ب رب ال ادة الع ال الق ه اغتي ى لبرنامج د األدن من الح د تض  وق

تعداد رائيل  اً اس ع إس لح م عيدك(للص وري الس راق ن يس وزراء الع د هللا ورئ ك األردن عب ) مل
رائيل ع إس ة م ة والصھيونية ونسف الھدن ى ضرب المصالح الغربي م . باإلضافة إل ذا ل ا بھ وھم

 "طليعة ثورية أخذت على عاتقھا توعية الرأي العام من خالل كمخاطرين وانما كينظرا لنفسيھما 
  .لة الفلسطينيةكمن أجل تسليط االھتمام على المش" بطولية وتضحية بالنفس أعمال 

ة  دول العربي ة ال ة، فشل جامع ة العربي وما زاد من حدة خيبة أمل الشباب العربي باألنظم
د الصھيوني دلع الشباب العربي.  في جمع شمل الدول األعضاء لمواجھة التھدي ذا ان ، نتيجة  ولھ

يموقف األنظمة العربية  ر تطرفك، في اتجاھات أ المتعنت ضد أي عمل وحدوي حقيق وفي . اً ث
  . دي تجنيد أعضاء منظمتھم السرية اإلرھابيةھنھذه الظروف بدأ جورج حبش وھاني ال

ا  ام كوم اء الع ع انتھ ل م أة للعم ة تصبح مھي ى ا١٩٤٨ادت المجموع اني ك، حت تشف ھ
في حين ضمت :  ين مماثلتين في دمشق، من خالل اتصاالته في سورية، وجود مجموعت ديھنال

اد ضاحي ى جھ اني ال -المجموعة األول ي الھصديق ھ ه ف دي وزميل ة األمريكن بكلي ي حل ة ف ،  ي
روت . لت المجموعة الثانية من عدد من الالجئين السياسيين المصريينكوتش وقد رأت مجموعة بي

د أن تجتمع المكأنه من الح ال عنف إال بع ة أعم ثالثمة عدم البدء بأي اني كو.  جموعات ال لف ھ
د  الھم وتوحي يق أعم بيل تنس ي س رتين ف وعتين األخي ع المجم ات م ي محادث دخول ف دي ال الھن

  .المجموعات الثالث في منظمة واحدة

ه و  ين مجموعت ة ب وارق جوھري انت كو. " المجموعة السورية  "لم يجد ھاني الھندي ف
ارھمف (ونة من عدد من المناضلين الشباب كاألخيرة م ل العشرينات من أعم م )  ي أوائ ومعظمھ
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ذكو. طالب الجامعة السورية ادة ھ ة المتوسطة هان ق ى الطبق د . المجموعة سوريين ينتمون إل وق
راف بالھزيمةكصادف مولد معتقداتھم الثورية مع مولد إسرائيل، حيث منعھم  اؤھم من االعت  بري

وقد أعربت ھذه المجموعة . تھديد اإلسرائيليانت منظمتھم بمثابة تعھد من جانبھم لمحاربة الك، و
  .بيروت عن استعدادھا التام لالندماج في مجموعة

في سبيل )  " المجموعة المصرية "مع  (دي نانت الخطوة التالية التي خطاھا ھاني الھك
ة ان التعاملكثر صعوبة إذ كأ توحيد المنظمات اإلرھابية عمالً  ذه الحال ابيين  "، مع  ، في ھ إرھ

رفين مح ي مصر "ت ابقة ف ة س م تجري ة، ا. لھ ذه الزاوي ن ھ بتكوم ة المصرية " تس "  المجموع
واة"أھمية خاصة في أعين  ابقتين" اإلرھابيين الھ وعتين الس دي . في المجم اني الھن د اتصل ھ وق

ذي يبھذه المجموعة من خالل حس ابي الشاب ال أكن توفيق، اإلرھ ين،  ان مھتم ان أم ال عثم باغتي
وزير الس ق ). ١٦(ابق ال ين توفي ً ان وطنيكوألن حس و كل تفكانصب  ا د وھ اه واح ي اتج ره ف ي

د عانى ال. رك، فلم يشعر باالرتياح نحو رجال الف ممارسة اإلرھاب ركدي ھنوق ه  اً ثي اء محاولت أثن
ة امج سياسي للمنظم دالً . إقناعه بضرورة وضع برن ق، ب رح توفي د اقت ك وق لة من :  من ذل سلس

ين الطرفين . ة من المجموعات الثالثكنفيذھا قوى مشترالمخططات تقوم بت واستمرت المناقشة ب
ا من أجل التفلب  نفترة من الزمن إلى أ تقرر عقد اجتماع يحضره ممثلون عن المجموعات إياھ

  .على الصعوبات

ل من جورج كوقد مثل مجموعة بيروت . ١٩٤٩مارس  -التقى ھؤالء الممثلون في آذار
ل  في حين مثل جھاد ضاحي المجموعة السورية ، ديھنحبش وھاني ال ق بتمثي ، وقام حسين توفي

ةك، حل  المجموعة المصرية وقد تم، في ھذا االجتماع ة القضايا المعلق ادة ك،  اف م انتخاب قي ا ت م
اني ال ديثالثية جديدة من ھ ق ھن اد ضاحي وحسين توفي ادة صالحية . وجھ ذه القي د أعطيت ھ وق
ثالث تحت اسم اتخاذ الخطوات الالزمة  داء العربي ك "من أجل توحيد المجموعات ال ". تائب الف

ر ادر أمي د الق د لتشمل جورج حبش وعب اء كو. واتسعت ھذه القيادة فيما بع م بإلق د اتھ ان األخيرق
ن ي اإلس اني ف ادي البريط ى الن ة عل ة يدوي طفى ك، ول دريةكقنبل ه مص ع زميل رب م ه ھ ال كن م

  .وا إلى سوريةأمن السجن ولجالصنفراوي وعبد الرحمن مرسي 

روت مع التأ" تائب كال "وفي حين تبنت  د كالبرنامج السياسي الذي وضعته مجموعة بي ي
ة في  -ھداف الوحدة العربية وتحرير فلسطين، قامت المجموعة المصريةأعلى  ذات الخبرة العملي

  .ئدةبمد المنظمة الجديدة بأدوات ومفاھيم تنظيمية عظيمة الفا -النشاط السري

ا األ ن ھجومھ ل أن تش ھور قب ة ش دة أربع ادة الجدي رت القي د انتظ ي . ولوق  -آب ٦فف
د" تائب كال"ھاجم رجال  ١٩٤٩سطس غأ ل اً المسلحون معب ببوا في مقت ود في دمشق، وتس لليھ

ً شنت ھجومھا ھذا احتجاج" تائب كال"ومن المعتقد أن . اً شخص ٢٧وجرح  ١٢ ى مفاوضات  ا عل
وزان بسو السلم الفلسطينية م المحدة في ل ة لآلم ة الصلح التابع انت كو.  رايس، تحت إشراف لجن

قد أصدرت أمرھا بالھجوم من أجل عرقلة مفاوضات لوزان وتفشيل مفاوضات " تائب كال "قيادة 
، فيما يتعلق بتوطين الالجئين الفلسطينيين، باإلضافة إلى وضع العصي في عجلة  سورية القطرية

اء عالتي دلت على فترة الصرا ، التطورات األخرى د ) ١٧. (مع اسرائيل قد توشك على االنتھ وق
ان كفيما بعد بأن أحد األسباب التي دعت إلى شن الھجوم على المعبد ھو أنه " تائب كال"صرحت 

ر الح اً مق أ للس ھيونية ومخب رية ص ة س اع منطم ي ) ١٨. (الجتم اني ٦وف رين الث وفمبر  -تش ن
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دم سترلنك" ب تائكال"، ھاجم رجال ١٩٤٩ ايمز "مراسل  - المق وموظف سياسي بريطاني " الت
تائب كال"وقد فسرت قيادة ). ١٩ (ر الصد فيبجراح  هفي منزله واصابو -سابق في شؤون القبائل

ترلنك "  دم س اس أن المق ى أس ذه عل ال ھ ة االغتي دكمحاول ابرات  اً ان واح م ضباط المخ ن أھ م
  ).٢٠(ناوي م الحكالبريطانيين في سورية خالل ح

ا ال ت بھ ي قام ف الت ال العن ن اعم بكوم ة :  تائ ي مدرس ل ف انس(وضع قناب ي ) األلي ف
دو، ولأل سورية فيبيروت في نفس الوقت الذي ھوجم فيه المعبد اليھودي  ا يب ى م ا عل  سباب ذاتھ

ات الكثر من مرة على كرمي القنابل اليدوية أ ؛ ة والوالي ل كتحدة في مل من مفوضيات بريطاني
روت ودمشقم ر ن بي ك تعبي د اً ، وذل ةاعن الع لطات الغربي و الس د نح ى  ؛ ء المتزاي باإلضافة إل

وطين  ، مم المتحدة في دمشقالة الغوث التابعة لألكالھجوم بالقنابل على مقر و ا ت بسبب محاولتھ
 -لسعيدغيرأن المخططات الغتيال الملك عبد هللا ونوري ا. الالجئين الفلسطينيين في البالد العربية

  . لم تظھرإلى حيز التنفيذ -ثرمن غيرھماكاللذين اعتبرا مسؤوالن عن ھزيمة الجيوش العربية أ

ة ذمحورة أعاله بموافق ات الم ذت العملي ادة ك لقد نف ة أعضاء قي ا " تائب كال "اف باعتبارھ
ة ع ضمن مجال عمل المنظم ول صيف . اھداف شرعية تق ه بحل ام صراع داخل  ١٩٥٠إال أن ق

ة ومي المنظم ي النضال الق ة . حول دور العنف ف ادر أميروبقي د الق ق وعب ين توفي د أصر حس فق
ريين ابيين المص ذين  -اإلرھ فكال واع العن ف أن افأل بمختل يھم ح اھير  - ان ماض ى أن الجم عل

ورة د للث تعدة بع ة غيرمس ن ت العربي والكون ك، ول نوات ط ة نظرھم . ذلك لس وا عن وجھ ودافع
". ن والمالئم للنضال في مثل ھذه الظروف ھو العنف السياسي كالوحيد الممأن السبيل  : " قائلين

م رفضوا  ورة، إال أنھ تعدة للث ى أن الجماھيرغيرمس مع أن بقية أعضاء المجموعة اتفقوا معھم عل
ككاالعتماد  دأل من ذل اھيرل لية على األسباب التآمرية وطالبوا، ب ة الجم دورھا ك، بتوعي وم ب ي تق

ي  ي النضال ف ررف بيل التح ؤالء . س ع أن ھ ن أجل تصوير كوالواق ف م ى العن أوا إل د لج انوا ق
ة بش ية الراھن ايا السياس اويكالقض ات ك، و ل مأس ق عملي ن طري اھير ع ة الجم دفھم توعي ان ھ

ة د. بطولي ا بع ال جورج حبش فيم د ق م ي : " فق آمرين كل ة من المت ى حفن اد عل ا االعتم ن في نيتن
رة، بميشيل  د جورج حبش بأنه اتصلكدليل على ذلك أكو". ة الجماھيركبديل لحرك ك الفت ، في تل

ق د البعث -عفل ه ف -قائ ول كوطرح علي ب كال "رة قب ً جناح" تائ ً ريكعس ا ذا . لحزب البعث ا وبھ
نان : " الصدد، قال حبش ً لقد أردنا أن نعطي البعث أس ق أن كول ا ا عفل ذلتنا إذ طلب من ه خ ن قيادت

اكعندئذ فقط يمو ننضم إلى الحزب اوالً  د رفضت .  )٣١" (نه ان يدرس مقترحاتن " تائب كال "وق
ى كحل نفسھا بعد أن تبين لھا عدم جدوى المشار ية، من خالل نظام يعمل عل ة السياس ة في اللعب

   .قع السلطةامو فيام كتثبيت الح

تكك " تائبكال"ھذا وقد بلغ الصراع بين  دما قبل ه عن ا ذروت  ل وبين الجزء المصري فيھ
زعيم أديب  ال ال المجموعة المصرية التعاون مع بعض السياسيين السوريين لوضع خطة الغتي

وجھھم  "تائب كال "وقد اعترض معظم قادة . رم الحوارنيكلي وأكشيالش م وت ى سذاجة زمالئھ عل
اموا بالتكالخاطئ ورفضوا االقتراح  ذين ق امل مع السياسيين السوريين علية، وطالبوا بمحاسبة ال

ى  ر المنضبطعل ى  تصرفھم غي ؤدي إل د ت وائية ق ة العش ال اإلرھابي ذه األعم ل ھ ، ورأوا أن مث
داخل اإلضرار بقضيتھم ار من ال ددة باالنھي ة طائشة مھ وفي وجه . ، وتجعل من منظمتھم منظم

ة األم  ن المنطم رفين المصريين االنفصال ع ابيين المحت ة اإلرھ ررت مجموع ذه المعارضة ق ھ
ل ". من أجل العنف "يق فلسفتھا الداعية إلى العنف لتصبح حرة في تطب د مضي شھور قالئ وبع
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وادت ھذه المحاولة الفاشلة على حياة معاون رئيس . ليكقاموا بتنفيذ خطتھم الغتيال الزعيم الشيش
  ).٢٢(شف المنظمة السرية وضربھا كان الجيش السوري إلى كأر

  ةالوليد ةركحال

١٩٥٤-١٩٥١  

ما أنھا ك. في تسليط األضواء على القضية الفلسطينية اً لعبت دور" تائب كال"الشك في أن 
ة  وش العربي ة الجي ى أثرھزيم ارت عل ي انھ ات الت ع المعنوي ي رف ا، ف د م ى ح اعدت، إل يس  ف

د " تائب كال"إال أن ما حققته . فلسطين ا المؤسسين، ولق انت كلم يرتفع إلى مستوى تطلعات قادتھ
زعيم أديب ال ال ال ة اغتي ا كشيشمحاول ي قامت بھ قة الت ة، ال للمجموعة المنش امرة انتحاري لي مغ

ذي  ق ال فحسب، وإنما للمنظمة االم التي تعرضت لمالحقة الشرطة على أثر اعترافات حسين توفي
  ).٣٣(اعتقل واتھم بمحاولة االغتيال 

ى ھؤالكرب فقد ھانت تجربة جديدة ومؤلمة للقادة القالئل الذين نجحوا في الكلقد  ء ان عل
ـير ع، خاصة وأنه أصبح من ال ل التي تجابھھمكلبوا على المشاغآن يواجھوا الموقف الجديد ويت س
ة كالقيام بأي تحرك، بعد أن ان ام الشرطةاشف جھاز المنظم يھم . م تم عل ك تح ى ضوء ذل ن اوعل

وا من سياسة اإلاأما :  يختاروا أحد أمرين ا أن يتحول رھاب ن يعيدوا بناء المنظمة من جديد، وأم
راو.  إلى النضال الجماھيري رار في صالح ف اً خي اھيري، كجاء الق ى النضال الجم رة التحول إل

ة ضد السلطة  ال انتقامي ام بأعم ى ضرورة القي ذين أصروا عل رغم معارضة بعض المغامرين ال
  ).٢٤(الجائرة 

ركن جورج حبش اومما تجدر اإلشارة إليه ھنا  ذين تب ديم، وا من الخط اأان من أول ال لق
د أفقد .  ةأن ھذا التحول لم يتم فجاويعتقد .  الماضي فيان قد دعا إليه كالذي  خذ جورج حبش يعي

ام " تائب كال"النظرفي جدوى وعمل  ذ الع ادة. ١٩٥٠من ات القي روي ك -ففي احدى اجتماعي ا ي م
اد ضاحي ا في صفوف الجماھيربالشكا جورج حبش من أن الحركش -جھ م تشق طريقھ ل كة ل

  ).٢٥(انت ھنالك فرصة إلحراز نجاح اعظم باتباع وسائل اخرىك، وتساءل عما إذا  طلوبالم

د أن انكو ي بع ن الطبيع رية واعتكان م ة الس ر المنظم لوھاقشف أم ف  ل مناض ، ان يق
اھيري ة نحو النضال الجم ه المنظم ى جانب توج ق  جورج حبش إل ي طري ، ورفض المضي ف

ة كحول في موقف حبش لم يحظ بتأييد ن ھذا التكالمغامرات اإلرھابية ول ائبيين كال"اف إذ حاول " ت
اير اه مغ ة باتج ع المنظم ذا الصدد، أن . بعض المغامرين دف ه بھ م معرفت ة نشاطات كومن المھ اف

زعيم الشيش" تائب كال" اة ال ة حلت كتوقفت بعد المحاولة الفاشلة على حي ل كلي وأن المنظم ة قب لي
  .١٩٥٠نھاية العام 

الجماھيري، وقد  لية نحو بناء منظمة للنضالك، انصرف جورج حبش  "تائب كال"وبحل 
ة األمري رة كأصبحت الجامع روت، م ي بي ة ف االً ثي ة، مج اطه بح اني ه معروفكم كلنش ً ون اك،  ا ھن

ً ومحترم م ابسبب األعمال التي قام بھا، إضافة إلى وجود عدد من األصدقاء القد ا ق بھ ذين يث مى ال
يھم د عل م.  ويعتم نت ول راء  ك ي إج ح ف ى نج ه حت دء عمل ى ب ل عل ابيع قالئ وى اس ي س تمض

ة لتم االت الالزم ي معركاالتص دخول ف ن ال ه م ة كين ة التنفيذي اب اللجن وطيس النتخ ة ال ة حامي
وثقى" روة ال ة الع وثقى " تأسست [  "لجمعي روة ال ة الع ة " جمعي ة أدبي ت جمعي ات وكان ل الثالثين ي أوائ ف
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د إ ا بع ت فيم ا تحول ةولكنھ ة قومي ى جمعي ع. ]   ل ن .  ولدھشة الجمي ه م نجح جورج حبش ومجموعت
ا فصاعد. ل من الشيوعيين والقوميين السوريينكالقوميين العرب في الفوز على  أصبح  اً ومن ھن

ً جورج حبش معروف   .بتصميمه الحديدي على بناء منظمة سياسية فعالة ا

ً ية ميدانكمريانت الجامعة االكالوقت الذي بدأ فيه القوميون العرب نشاطاتھم،  فيو لعمل  ا
  :عدد من المجموعات المھمة

ر القوميون العرب كوقد ف. مة منضبطةظلون منكفھناك أوأل الطالب الشيوعيون الذين يش
ون في كفي الدخول معھم في جبھة إذ  انوا قد أعجبوا بالدور القيادي الذي لعبه الشيوعيون العراقي
تقالةاالنتفاضة الوطنية، التي أجب دة بورتسموت  رت صالح جبرعلى االس اء معاھ ى إلغ ، وأدت إل

، بحيث  بير الذي حققه الشيوعيون في الصينكما أنھم تأثروا بالنجاح الك). ٣٦( ١٩٤٨العام  في
وطني تبعد من ساحة النضال ال ة يجب أال تس وة ثوري ذا .  اعتبروا الشيوعيين العرب ق ى ھ وعل

وميين العرب في اال اون، ساس دخل الق ى صيغة للتع ات مع الشيوعيين بھدف التوصل إل مباحث
ارت بسبب موقف الشيوعيين من القضية الفلسطينيةكول د تمسك . ن المباحثات سرعان ما انھ فق

الخط الرسمي لال يوعيون ب ة الش يوعية الخاص بتأالطلب يم الصادر عن يحزاب الش د قرارالتقس ي
دةاال م المتح ومكوبح. م اط م الموقف المتصلب للق ة نق دوا أي م يج ذه القضية، ل يين العرب إزاء ھ

  ).٢٧(التقاء بينھم وبين الشيوعيين 

روتكأما المجموعة السياسية الثانية العاملة في ساحة الجامعة اآلمري انت كوالتي  -ية ببي
ولم يجد القوميون العرب أية . فھي مجموعة القوميين السوريين -تلي الشيوعيين من حيث األھمية

ة السورية تعارض انيةكإم دأ القومي ذه المجموعة إذ وجدوا في مب ً للتعاون مع ھ ً تام ا رھم كمع ف ا
ومي ر.  الق ورية خط ة الس روا القومي د اعتب ة ال اً وق دة العربي ى الوح دعوة إل دد ال ةكيھ ا ك،  امل م

  ).٢٨(وسموا تلك القومية بالشعوبية 

ة من حيكھذا وقد ش ة  ثل البعثيون المجموعة الثالث ة االاآلھمي ة كمريفي ساحة الجامع ي
ً طبيعي اً ان أمركومع أنه . ببيروت ذه المجموعة ذات األف ا ون العرب مع ھ اون القومي ار كأن يتع
اه البعث المشابھة دوا تحفظات تج ة ، إال أنھم أب ى  ، فمن ناحي ون العرب بحاجة إل ، شعر القومي

اليبھم الخاصة انطالق اتھم وأس ز سياس ً تميي ن القضية الفلس ا وا األولو. طينيةم ة يوأرادوا أن يعط
ا -حسب اعتقادھم -لقضية الوحدة إذ ضاعت فلسطين ان كو. بسبب ضعف الدول العربية وتجزئتھ

ن البعثيين كول. ولئك الذين ارادوا تحدي التھديد الصھيوني أن يجدوا في الوحدة قوةمن المنطقي أل
وميين العرب مل تجيبوا لمطلب الق ي جعل قضية الوح يس اھير، ، ف دة الھدف األول لنضال الجم
الي ية باعتبارھا مساوية لقضية الوحدة في األھمية ودعواكدوا على قضية االشتراكوأ ى .  ، بالت إل

  ).٢٩(توجيه ضربة مزدوجة، وفي وقت واحد، للنفوذ األجنبي واالستقالل المحلي 

ة  ھذا ولم يشعر القوميون العرب باالرتياح النھماك البعثيين المتزايد في السياسات المحلي
وميين اغوقد أدى دخول البعثيين السوريين في اللعبة البرلمانية إلى إ. للدول العربية عرب لاظة الق

ى القضية . الذين لم يؤمنوا بجدوى النظام البرلماني وميين العرب، إل وقد أساء البعث، في نطر الق
ك إلواعتب". المؤسسات السطحية"ته في ھذه كالثورية بسبب مشار اء عن ممارسة العمل ھروا ذل

ار ا ومش ى الجماھيروتنظيمھ دف الوصول إل ذي يھ اءكالصعب ال ل بن ن أج لبة كحر تھا م ة ص
يكما الحظ القوميون العرب تعارض االشتراك. ) ٣٠(للنضال  دأ البعث الليبرال الوا .  ية مع مب وق
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ً ين والبرجوازيين سحقكية في العالم العربي مالم يتم سحق المالكون ھناك اشتراكأنه لن ت  (اً  تام ا
٣١ .(  

ابقة من  ة الس ع األحزاب القومي ة م ة بالمقارن ة جذري ل انطالق الرغم من أن البعث مث وب
ً لم يعتقد القوميون العرب بأنه نجح حق. حيث البناء التنظيمي ة كفي حل األزمة التنظيمية في الحر ا

  .العربية القومية

ه  ع أن ن االكوالواق ته م ث حص ل فان للبع ن عوام ة ع امات الناجم ية كنقس ة وشخص ري
دين البيطار، "  المدرسة القومية "ان فيه، باإلضافة إلى كوجغرافية، فقد  لميشيل عفلق وصالح ال

وقد أدت ھذه ) ٣٣. (  الريماوي، وجناح أردني بقيادة عبد هللا سي بقيادة جمال األتاسيكجناح مار
ون المثل األعلى في أداء العمل كب، بحيث فشل في أن ياالنقسامات إلى الحد من سلطة قيادة الحز

  .وفي تحقيق األھداف السياسية

ر راد اً وأخي ديس األف اه تق ين باتج دى البعثي ة ل ون العرب في النزعة البادي ،  طعن القومي
د سيؤدي بالتأ وركواعتقدوا بحق، أن تعظيم أي قائ اھيروالحزب لل ع الجم ى دف د إل ا ألقى ك.  ءاي م

ى مرت على لعرب ظالالً ن ايالقومي ة في حد بمحاولة عفلق رفع البعث إل ا الحزب غاي ة يعتبرمعھ
ا احدى كال تتعدى ا، يجب  وأصروا على أن الحزب، أو أية منظمة من ھذا النوع). ٣٣(ذاته  ونھ

ذه المآخذ كوھ. دفھالسبل او الوسائل المستخدمة لتحقيق ال ون العرب ھ ذا، وبعد أن الحظ القومي
  .يل منظمتھم المستقلةك، قرروا في النھاية تشعلى البعث

ام  ل الع ادرة في اوائ ام المب ى أعضاء ١٩٥١وقد اخذ جورج زم اقتراح إل دم ب دما تق ، عن
ة  ة التنفيذي وثقى"اللجن روة ال اد" للع دة ت ع ة جدي ة سرية قومي ام منظم ى قي ه إل ة كبموجب ون اللجن

ا واة لھ ت. التنفيذية للعروة ن د أس راح جوق ة اآلعضاء كاب لالقت ً إذ شعروا جميع) ٣٤(اف بالحاجة  ا
ا من اجل إلى تأسيس منظمة ثورية سرية تواصل النضال ضد اال ة، وخارج إطارھ ة القائم نظم

ؤ الف  كةن لدى الحركلم ي. ف القوميةاھدتحقيق اال دة التھي ل التأسيس كري الكالجدي م كافي قب ا ل م
ك ا الوقت الالزم لدراسة النظرية بعد، وسھيتوفر ل ا كبب ذل االً اونھ في تنظيم النضال  نغمست ح

ً ة الجديدة وقيادتھا مصاعب جمة أثناء العمل وساروا أحيانكولذلك جابھت الحر. الجماھيري في  ا
رورية ر ض ة غي ات جانبي د . منعطف ونافق ادة المؤسس روف -ضطر الق غط الظ ت ض ى  -تح إل

ى مرحلتينكاإلسراع في ت امج سياسي عل ة األ:  وين برن ىالمرحل تم بالنضال السياسي :  ول وتھ
ة  ة عربي ق دول ى خل ي، وإل وطن العرب الذي يھدف إلى التخلص من الصھيونية واإلمبريالية في ال

  . طلسيموحدة تضم الشعب العربي من الخليج إلى المحيط اال

ة ة الثاني ترا:  والمرحل ق لالش د الطري ذي يمھ تم بالنضال االقتصادي ال ة كوتھ ية العربي
   ) ٣٥( يةوللديمقراط

ى  ي كف "وقد فشل ھذا البرنامج البسيط في سد الحاجة الماسة إل وأظھر ضعف " ر عرب
د المجموعات األخرىكما وك). ٣٦(ة الجديدة وعدم نضجھا كالحر ،  ان ھذا البرنامج عرضة لنق

ود احداھما  ثعوخاصة الب ، الذي انتقد بصورة خاصة تجزئة النضال إلى مرحلتين واضحتين، تق
ه  على حدة الك ن تحقيق األھداف السياسية واالجتماعيةكد البعث أنه ال يمكوا.  خرىالالى ا ، وأن

د ي آن واح ين ف ى الجبھت ير الصراع عل ھيونية :  يجب أن يس د الص ة ض ة الخارجي ى الجبھ عل
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ا كواالستعمار، وعلى الجبھة الداخلية ضد السياسة التقليدية والتر دافعين عنھم اعي والم يب االجتم
)٣٧ (.  

ً مثالي اً ركومن الواضح آن القوميين العرب، تبنوا ف ه فك ا ر كان عرضة للنقد على أساس أن
يكيناقض نفسه باإلضافة إلى  وطن العرب .  ونه فشل في التعامل مع الظروف الموضوعية في ال

ة ففي غمرة حماسھم لتحقيق اال وى االجتماعي ة الق ھداف السياسية، فشل القوميون العرب في رؤي
حقھمالت ب س ذين يج داء ال ا، واألع ب تنظيمھ راھيم.  ي يج ن إب رف محس د اعت ادة  - وق د الق أح

در -السابقين م ي ر كبأن القوميين العرب ل ى التغيي ؤدي إل وانين التي ت ة الق ك الحين حقيق وا في ذل
  ).٣٨(االجتماعي 

ذكوباإلضافة إلى ذلك، لم يتطور الف ا تحكر الم بقة، وإنم ت مكور أعاله حسب خطة مس
دة ظروف تار ه ع ة، يفي ر اعتيادي ة، غي ا كخي ين، فم ادة المؤسس اق إرادة الق ارج نط ت خ اد كان

ي ادر االكال ات، الت ة الھجم ى مواجھ اد عل ي يعت يةكول وى سياس دة ق ه ع نھا علي ت تش ن  -ان وم
ث منھا البع رب ي -ض ون الع دأ القومي ى ب ھم وفقكحت ون أنفس ً يف ي  ا ال السياس يات النض لمقتض
د  إليضاح ١٩٥٤رب منذ العام عجھد القوميون ال اولھذالموضوعية،  أن برنامجھم ذا المرحلتين ق

ةكانيكأسيء فھمه بسبب االعتقاد بوجود فصل مي ة االجتماعي ة السياسية والمرحل ين المرحل . ي ب
ذا أ ى للحر ىدوا علكولھ ة األول مح المرحل ث تس رحلتين بحي ين الم ة ب ابك العالق ة كتش ة القومي

ك الحربالنضال من أ ة، في حين تستمر تل ة كجل اإلصالحات االقتصادية واالجتماعي ة في متابع
ين مصر، ). ٣٩(النضال السياسي  ام الوحدة ب اب قي ك في أعق د من ذل وا خطوة أبع م ذھب بل أنھ

ورية ة ال. س اعي للجمھوري ر االقتصادي واالجتم و التغيي د الناصر نح ه عب دوا توج د أي ة عفق ربي
ة الموحدة  -ه يجب على الوحدة المصرية السوريةتحدة على أساس أنمال دول العربي واة لل وھي ن

تقبل ي المس ً أن تؤسس مجتمع -ف د ا ي  اً جدي ي ف تھوي الشعب العرب وميي. انكل مكيس  نإال أن الق
ي  اطق الت ي المن رحلتين ف امجھم ذي الم زمين ببرن وا ملت رب ظل ابع كالع ا الط زال فيھ ان ال ي

ابع الرئيسي و الط امج كول). ٤٠( السياسي ھ ذا البرن ادوا فرفضوا ھ ا ع ي كنھم سرعان م ة ف لي
بتمبر  ول س دة١٩٦١أيل ة المتح ة العربي ن الجمھوري ورية ع لت س دما انفص ن  ، بع جيع م ، بتش

امجھم  ن برن ى م ة األول اداتھم خالل المرحل دم مع ون العرب ع ار القومي ذين اخت وازيين ال البرج
  ).٤١(السياسي 

ادة كو دد الو" ةكالحر"ان ق ود ع دة محظوظين بوج ة األمريكلي ة الجامع رمن طلب ة كبي ي
راغبين  ين وال يالمھيئ ار ف يةكالمش اطاتھم السياس ي نش ن  ة ف ة م ؤالء الطلب م ھ اء معظ د ج ، وق

دك، التي  ين النشيطين في الحلقات الدراسيةكأوساط المشار دھا ال قكان يعق  -تور قسطنطين زري
د. ببيروت يةكاألستاذ البارز في الجامعة األمري قكوقد بدأ ال ل " - تور زري تاذ المستشار لجي األس

ات مناقشة لكبتش -)٤٢( "امل من القوميينك ام طيل حلق ذ الع ة من ة الجامع د أوضح ١٩٤٧لب ، وق
ة . ة القومية العربيةكاره حول القومية والحركتور زريق في ھذه الحلقات أفكالد ذا تسنى للطلب وبھ

ى نشوء وتطور الحرين في ھذه الحلقات التكالمشار ةكعرف عل ة العربي ا استطاعوا ك. ة القومي م
ي  الخطر الصھيوني الموضح ف ة وعي خاص ب ق، كتنمي اب زري ى الن"ت ةكمعن ي " ب الصادر ف

ة كوقد دعا الد). ٤٣( ١٩٤٨أعقاب حرب ة الغربي تور زريق إلى نبذ الثقافة التقليدية وإحالل الثقاف
ه انھاكبمظاھرھا العملية م ة موحدة، ووضع  ، وحث طالب ة عربي ق دول ى العمل من أجل خل عل

ة رات الالزم ا إجراء التغيي ى عاتقھ ة مخلصة تأخذ عل ). ٤٤(المجتمع العربي  في ثقتھم في نخب
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ه لتنظيم كتور زريق اكوألن الد ة من جانب ة محاول ة دون أي ادئ القومي ة في تفى بشرح المب الطلب
ون العرب وأخذوا ادر القومي ية، ب ل، بعض األعضاء  نشاطات سياس ادرة ودعوا للعم ام المب زم

ار يين كالمش ة ف ة خاص ات المناقش بق ل حلق ذين س ك ال اھ، أولئ دأوا نش ً م أن ب تعداد طا  اً واس
  .ةكللمشار

رب ون الع دأوا القومي الل اال ب ن خ ي، بتش، م ام الدراس ة الع ل نھاي ة قب ھر القليل يل كش
وا جدھم ونشاكطلبة الدحلقاتھم التثقيفية بعد أن ضموا إليھا العديد من  ذين أثبت ق ال .  ھمطتور زري

ى شرح اال وميين العرب عل ل كفولم يقتصر نشاط الق ة، ب اتھم التثقيفي ة في حلق ة العربي ار القومي
ر غلوا حاضريھا بالنضال السياسي كأش ات متوقعكوا وش ً ذلك وب ن  ا ذه كم ى ھ ى إل ن انتم ل م

ً قيادي اً ن يمارس دوراو " قىة الوثجمعية العرو"في  فعاالً  اً ون عضوكالحلقات أن ي . نشاطاتھا في ا
ً ان متوقعكما ك يمن الجميع اإلسھام  ا ون العرب  ف ا القومي وم بھ ة النشاطات السياسية التي يق بقي
)٤٥ (.  

ة كتور زريق كن الداره ھنا، كومن المفيد ذ ة التنفيذي ة  "ان يقوم بدور المرشد للجن لحمعي
ادة المؤسسين كوبذا  ١٩٥١ -١٩٥٠سي ارالد مخالل العا" العروة الوثقى ة بالق ان على صلة وثيق

رة أوال شك في آن ت" ةكللحر" ك الفت ً ان عظيمكثيره على الشباب القومي العربي في تل ع اوالو ا ق
ى ا لن "سته عن اودر" الوعي القومي "تاب كموعة في جأن مقاالته الم ةكمعن ى رك"  ب ا عل س أان

ة الئقا وب قركم ا اتب المطل يءتھ القوميين العرب ف ة الخاصة ب ات التثقيفي ا كو. الحلق رأ م ان كثي
ير روة -جورج حبش يستش ة للع ة التنفيذي يس اللجن د -بصفته نائب رئ وكال ق ح ل  لتور زري عم

تور زريق قد قام بلعب أي دور آخر مع كن الداي برھان يدل على ا، ال يوجد  ذلك االجمعية وعد
د.  ةيمعنوالقوميين العرب غير دور السلطة ال ين ال ة ب ا توضيح العالق م ھن ق كومن المھ تور زري

ادة المؤسسين  ين العرب كلحر"وبين الق و مي ه " ة الق ك آلن ركذل ل  اثي ا قي انت ك" ةكالحر"ن ام
داالتي " جامعة القوميين العرب "امتداد لمنظمة قومية سابقة ھي  ا كسھم ال ق في تنظيمھ تور زري

ه لمن  نه الاومع . واخر العشريناتا في ة، فإن ذه الجمعي ع تطورات ھ ذا البحث، لتتب مجال، في ھ
ر من كسيس أأفي ت امھم ابيرك اھذه لعبت دور" ماعة القوميين العرب ج"المفيد اإلشارة إلى أن  ث

ومي "و " حزب فلسطين العربي "منظمة قومية مثل  ى أر تكالتي ذ" عصبة العمل الق ا عل ثيرھ
  .ولاأل ة القومية العربية في الفصلكالحر

ين  -ان لعلي ناصر الدينكوعلى صعيد آخر،  ادة اآلول يأحد الق ومي " ف عصبة العمل الق
رب -" القومين الع دة ب ة وطي ل ت. عالق ي أولع ور السياس ى التط ردي عل ي " ةكللحر"ثيره الف ف

ون العرب في ناصر ظان أعكرة، كمراحلھا المب م تأثير مورس عليھا من الخارج ففد وجد القومي
يونه نجح ك، باالضافة الى  مة معنوية حادةارية عالية وصركھة فاذا نز رجالً الدين  ا  ف يد م تجس

ات دون ت ه بثب اد إلي دكع ة الشخصية وق ن المنفع ال م دي خ ف وبصفاء عقائ دين ك ل ان ناصر ال
رب، بح وميين الع دى الق ةكالسياسي المفضل ل ة عام ى القضية العربي ، والقضية  م انصرافه إل

ً إليه بحماس وتشوقوا دوم ا، فاستمعو اصةالفلسطينية خ راھين بوثمة عدد من ال. لسماع نصيحته ا
ي تؤ ب دور كالت دين لع ر ال ي "د أن ناص د الروح ي كلحر" المرش رب ف وميين الع ل ئوااة الق

  .الخمسينات
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د  ن المعتق ثھماوم نوات اال لخال -ن ح ىالس ى ت -ول د أعل دأيي ى الوح دعو إل ة ت ة خط  ةي
ة بغض ال ي تالعربي ة الت ن الجھ ر ع ن عنظ ل م اأم زوالً . جلھ م  ون دين، ل د نصيحة ناصر ال عن

ق  ى خل اعية إل ة الس اريع البريطاني ى المش رب عل ون الع رض القومي ورية  "يعت رىالكس و " ب
ار " الل الخصيب ھال" اريعأباعتب ذه المش وذ . ن إنجاز ھ تخلص من النف م سيعجل في ال ا ت إذا م

ة ك). ٤٦(برى كية األجنبي عن طريق خلق دول عرب دين وراء حمل ما أنه من المعتقد أن ناصر ال
ر أكونھا كجنبية وجعلتھا تشتھر بضد البضائع اال" ة القوميين العرب كحر"المقاطعة التي قادتھا  ث
ً المجموعات تعصب   .ية ببيروتكفي ساحة الجامعة اآلمري ا

دين  ر ال ه أن ناص ك في ا الش االً كوم ه  ان مث ه، وأن دى ب ادة ان وكيقت ة الق راء محاول
اعد ت د س ة وق ؤثرات الخارجي ى الم ع صغيرغيرمنفتح عل ق مجتم ين لخل ذا كالمؤسس ل ھ وين مث

وميين العرب   L,esprit.de.Corps )روح التضامن(المجتمع على تطوير  دى الق ر من أك،  ل ث
يس من المستغرب أن نجد ال. ي شيء آخرا وراء كول ى ال رين من محبي الماضي يتطلعون إل ثي

ً فارس "ل قومي عربي كان ك، عندما  ولىرون السنوات األكبفخر وھم يتذ ر أيعمل من  ا جل تطھي
ةخلق مجتمع أفضل لال" ةكللحر"فقد حاول اآلباء المؤسسون ) ٤٧" (الحياة القومية ال القادم . جي

.  عوسألتخطيط عمل على نطاق  ن اعتماده دليالً كانوا يتطلعون إلى خلق نموذج يمكنھم أوالواقع 
دي الص.  ة أخرىروبعبا ون العرب في مجتمعھم العقائ تقبلية للمجتمع غرأى القومي يرصورة مس

االً " ةكالحر"ل عضو في ك ا، وتصورو العربي ً حي مث تقبل ا واطن العربي في المس د جاء . للم وق
ى قولبيات الصادرة عن قيادة القوميين العرب في األيام األدفي أحد األ ا سد مجيحب أن ن: " اھول
  ).٤٨" (ندعو إليه 

ة كثر الذي ترھذا ھو باختصار األ وميين العرب في المرحل ى الق دين عل ي ناصر ال ه عل
  :ونھاك فيما بدت عليه في ذلك الحين فتتلخص ك" ةكللحر"، أما السمات الرئيسية  ولىاأل

ة، دون أكفقد بنى القوميون العرب ف:  ة عقائديةكحر. ١ ة العربي دة القومي ن رھم على عقي
م يھان لكيعني ھذا أنه  وميين العرب في كم نظرية تعتمد على مبادئ دقيقة ومحددة، فل دى الق ن ل

ةظبديل للنكتلك الفترة، سوى نظرة قومية  ه  رة الطبقي ة ك، مع أن ى نظري انوا يحسون بالحاجة إل
ك الحين وإن) ٤٩(،  ھمطتوجه نشا ادة المؤسسون بوضع عدد من الدراسات في ذل ام الق د ق  وق

ي وم وطن العرب ة ال ول طبيع ة ح رة عام اء نظ ى إعط ي كاقتصرت عل رب ومصيرھم ف ة الع ان
  ).٥٠(التاريخ 

ةكحر. ٢ ي :  ة ثوري ذري ف امل والج ر الش رب بضرورة التغيي ون الع ن القومي ة كآم اف
ً ورفضوا انطالق. مؤسسات الدول العربية ذ امن ھذا الموقف، اإلصالحات التدريجية ودعوا  ا لى نب

ام  ديم النظ ة كالق رك الرئيكو). ٥١(لي ي كي لتفسان المح تلخص ف وري ي رھم الث ة كي ون الطبق
د ال. مة وسلطة الدولة فقدتا في نظر الغالبية العظمى من الشعبكالحا ة النھشرعيتھما بع راء كزيم

  .فلسطين فيرب عالتي لحقت بال

ة. ٣ ة النخب د :  مجموع ي األكلق رب، ف ون الع ام ان القومي ةاي ى، نخب ن الطالب  الول م
ة كرين وعناصر البرجوازية الصغيرة، ولكوالمف اھير العربي ك بالجم وا رغم ذل وا كنھم آمن وة ت ق

وم  ا من أجل أن تق ز قوتھ ا وتعزي ة الجماھيروھزھ اولوا توعي ه وح غ غايت ى تبل صل النضال حت
  ).٥٢(بأداء دورھا 
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ى تك: منظمة موحدة. ٤ ون العرب مصممين عل ة واكان القومي ة كحدة متماسوين منظم
ذا المجال، أجمن ت تواستفاد. لم بصوت واحدكتت ة البعث في ھ ادة المؤسسون كرب ة كلحر"د الق

ا لالنقسامات ظقاء منبون وكعلى أھمية " القوميين العرب  دة ال مجال فيھ ا أصروا كمتھم موح م
  ).٥٣(على ضرورة وحدة العمل 

  يلئالصلح مع إسرا ةاومقم ئةھي

د، قكقد ي ون العربون من المفي ا القومي ة التي خطاھ ى الخطوة التالي ال إل ل االنتق ، أن  ب
نلقي نظرة تأمل على األحدات السياسية في المشرق العربي خالل السنوات التي أعقبت الحرب 

  :١٩٤٨ن الدول العربية وإسرائيل في العام يب

ا اضطرابات ك تقرار، تخللھ دم اس رة ع رة فت ك الفت ت تل رةكان راق. ثي ي الع ذت  ، فف أخ
ت د أن أثبت دد النظام، بع وة وتھ زداد ق ة  أحزاب المعارضة ت ة ١٩٤٨جدراتھا خالل وثب . الوطني

ً ، فاتح١٩٤٩ام عري في الكانقالب عسبوفي سورية قام الجيش  دخل ال ا ام الت ري كسعالطريق أم
ة لإلن. في السياسة دة المشاعر المعادي ي مصر، زادت ح ى كوف ي التوصل إل ز بسبب الفشل ف لي

ن االات ة ع وات البريطاني الء الق ة لج ي االفاقي رية وف ي المص م يراض طينيون فن الكردن، ل لس
ع ك: ان يمارسه الملك العجوز، وباختصاركم الفردي الذي كمرتاحين للح ان الشعب العربي يتطل

  .لھا في حالة غليانكانت فيه المنطقة كنحو التغييرفي وقت 

ىان القوميون العرب، يكوفي تلك الفترة،  ة األول واتھم التنظيمي اء ن د نجح . قومون ببن وق
ة االظيل عدد من الحلقات السرية معكتش فيھؤالء  ة الجامع روتكمريمھا في صفوف طلب ة ببي . ي

ي، كو اخ السياس يان المن ام  ف ف الع ً ، مالئم١٩٥١خري اھيري ا يم النضال الجم م . لتنظ د نظ وق
تار  ون العرب تحت س وثقى"القومي روة ال ة الع اء ال" جمعي دت إلغ ة أي اھرة جماھيري ان بمظ رلم

ة كاإلن -المصرية ١٩٣٦المصري لمعاھدة  ة عن منطق وات البريطاني ى جالء الق ة ودعت إل ليزي
ال ع . القن ة م دامات عنيف ت ص ات ووقع ا المئ رخص بھ ر الم اھرة غي ك المظ ي تل ارك ف د ش وق

د من اعضاء  ال العدي ى اعتق ين وطرد  الناشئة ومن" ةكالحر"الشرطة مما ادى إل ادة الطالبي الق
  .يةكمريالبعضھم من الجامعة ا

م ھسر القوميين العرب، مھدت الطريق لكوبدأل من أن تؤدي ھذه اإلجراءات القمعية إلى 
ً الفرصة فشنوا ھجوم هولم يضع القوميون ھذ. لمواصلة نشاطھم السياسي ً دعاوي ا ى إدارة  اً حاد ا عل

ة اال ةكمريالجامع ة . ي ا بمحاول ةكواتھموھ ة العربي ت اآلراء القومي ا. ب ي  خوألن المن ي ف السياس
ان ة -لبن دان العربي ة البل أن بقي أنه ش ً ان معاديك -ش د  ا ى حش رب، أدى التحرك ضد اإلدارة إل للغ

ات  ي كقطاع ة وف ي الجامع رابات ف رت االض رب، فانتش وميين الع ول الق ة ح ن الطلب رة م بي
ودة ال ة بع ان مطالب ة أخرى في لبن ةمؤسسات تربوي ى الجامع ة المفصولين إل م ي. طلب ام كول ن أم

  .اإلدارة سوى التراجع وسحب إجراءاتھا التأديبية ضد الطلبة

ة اال يدى نجاح القوميين العرب في تحدأوقد  ة وإدارة الجامع ى كمريالسلطة اللبناني ة إل ي
ة اق الجامع ارج نط ى خ ي إل اطھم السياس ال نش يع مج رار بتوس اذ ق ن . اتخ دأوم ك ب ل ذل ا وأج

منطمة دفاع عن الشرق "يل كبتحريك الجماھير، بعد أن وجدوا في محاولة الغرب الرامية إلى تش
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ً ھدف" وسط اال ً مالئم ا ة. إلثارة الرأي العام في ذلك الحين ا ة "ا ھت لأھي -وفي محاضرة عام جمعي
وث روة ال د -" قىالع اجم ال رق كھ ن الش دفاع ع ل ال ن أج ة م اريع الغربي بش المش ورج ح تور ج

وذ  وسطالا ى النف اظ عل رامج مصممة للحف ا ب ة أنھ دول ا، بحج ة ولتوظيف ال ي المنطق ي ف لغرب
اء العرب ك.  )٥٤(العربية في خدمة مصالح الغرب  ة إللھ ما اعتبرحبش ان تلك المشاريع موجھ

ع مع إسرائيل األمر الواق ول ب ى القب وفي . عن ھدفھم الرئيسي في تحرير فلسطين وإلجبارھم عل
رمن " الحياد المسلح "تور حبش إلى ك، دعا الد ته على تحديات الحرب الباردةسياق إجاب ذي عب ال

اد التي ت ة للحي اج السياسة التقليدي وميين في عدم انتھ ة المناضلين الق ة كخالله عن رغب ون الدول
اد كبموجبھا قانعة بمجرد عدم استعمال قوتھا ضد اآلخرين وأ اد سياسة حي ى ضرورة اعتم د عل

ن خالل ة م اول الدول ابي تح دھإيج ع االعت ع توس ااا من ث ت ء عليھ ن ك، بحي دفاع ع ة لل ون متأھب
ك ى ذل ة جزءكو.  أراضيھا بقوة السالح إذ دعت الحاجة ال ذه المحاضرة العام ة  اً انت ھ من حمل

وطن الكمر ي ال ة ف ع الغربي د المواق رب ض ون الع ا القومي ام بھ يعزة ق ل إيصال .  رب ن أج وم
راسات تبين وجھة نظرھم كقام القوميون العرب بطبع . ن من الجماھيركبرعدد ممكارھم إلى أكأف

  .تابة على الجدرانكما استخدموا وسيلة دعاوية أخرى ھي الك. حول القضايا القومية المھمة

يل منظمة كنوا معه من تشك، وصل نجاح القوميين العرب إلى حد تم١٩٥٣وبحلول العام 
ا يشيراسمھاك -مةظھدف ھذه المن انكو". ھيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل "طليعية ھي  حشد  -م

ع ك لمي م ل س وى ضد أي ح ة الق راااف د اعتبرتش.  يلئس ة ضروريكوق ً يل المنطم ضوء  ىعل ا
ة الغوث التابكل من وكفي ذلك الحين، . المحاوالت التي قامت بھا م المتحدةعال ة ومك، وح ة لالم

طينيين  ين الفلس وطين الالجئ دة، لت ات المتح يالوالي اورة ف ة المج دول العربي ن طر ال ق ي، ع
ون العرب . راضي القاحلة وتھيئة ظروف معيشية عصرية ھناكاستصالح اال د رفض القومي ولق

ً تلك المشاريع رفض ً بات ا ً الة الغوث افترضتا ضمنكن الواليات المتحدة ووأل:  لسببين ا التعاون مع  ا
  ).٥٥(الصھيونية  لةإسرائيل، وألنھما توقعتا إزالة التوتر الموجود بين الدول العربية والدو

ى مجاالت أوسع بإصدار صحيفة أسبوعية من  ا إل ة في شق طريقھ نجحت ھذه المنطم
أرثم ذه الصحيفة رواج. ان صفحات أسمتھا الث د القت ھ ً وق ين الجماھيروخاصة  ا يب صفوف  ف

ا فضح  الالجئين الفلسطينيين ى عاتقھ ة المحاوالت إلحالل السالم مع إسرائيلكإذ اخذت عل .  اف
ود أر جھ ذلت الث روف  اً وب ين الظ ع لتحس امج يوض د أي برن طينية ض ة فلس اء مقاوم ة لبن دائب

طينيين ين الفلس ية لالجئ حيفة رفض.  المعيش ً ورفضت الص ً بات ا روع  ا دة  "مش م المتح ة األم بعث
، ١٩٥٠الذي جاء، في أوائل العام ) لبكجوردن (ي كرئاسة األمريب طللشرق األوس"  االقتصادية

و ة والتط ل لإلغاث امج مفص ةيببرن ار العربي ف اآلقط ي مختل ام ف ين  ، ر الع ة الالجئ لمنفع
طينيين دة . الفلس أر بش د ھاجمت الث رت مور(وق بب ) ونيسھرب اني، بس ة البريط ر الخارجي وزي

ً ، رفضت الصحيفة رفض١٩٥٣وفي أواخر العام .  مشروعه من أجل السالم ً بات ا ذ ا  يالمشروع ال
أر كوأ. ط الشخصي للرئيس ايزنھاور في الشرق األوس ثتقدم به إيرك جونستون، المبعو دت الث

ة ال د الطاق ري وتولي اه وادي األردن وضع كعلى أن مشروع جونستون لتطوير ال ة من مي ھربائي
  .باألساس لفائدة إسرائيل على حساب الفلسطينيين

ا مسكدراسة المشاريع المذ إن ذا البحثأورة أعاله والتعمق فيھ ن كول. لة خارج نطاق ھ
ذلك رفضوا كتجدر اإلشارة إلى أن القوميين العرب  انوا مھتمين بالحقوق القومية للفلسطينيين، ول

ى فلسطينأكخفقت في تاافة المشاريع التي ك ودة إل د ش. يد حقھم الطبيعي في الع ون كوق ك القومي
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وطين الالجكب العرب اوالت الخاصة لت اورة، إذ ئل المح ة المج دول العربي ي ال ين الفلسطينيين ف
  ).٥٦" (لة الفلسطينيةكمخططات خفيفة لتصفية المش "رأوا فيھا 

وطينھم طاھذا وقد جاءت جھود القوميين العرب لحشد  ة مشاريع ت ين ولمقاوم قات الالجئ
داد مع حبشوفي . على قابلية جورج حبش القيادية اً شاھد ع ح ذا األول .  ھذا الوقت عمل ودي وھ

ً ان، حينئذ، طالبكوقد " ة القوميين العرب كلحر"الجئ فلسطيني من صفد وأحد القادة المؤسسين   ا
نة األ ي الس رة لف ة الطب كخي يلي ة األمري ف روتكالجامع ة ببي د . ي ة كوق ة نھاي ان يقضي عطل

داال ع ال بوع م يتور جورج حبش كس ات الالج ف وب مخيم ي جن روت، أو ف ي ضواحي بي ين ف ئ
ان بالمرضىك ثلبنان، حي ك .  انا يعتني م من ذل ا كواألھ ان مناقشات سياسية مع كونھم ا ينظم ان

ل د أحد كو. الواعين من الالجئين خالل اللي ا بع ذي أصبح فيم اني ال د اليم ين ھؤالء احم ان من ب
ا وھو وفي التنظيم " ة القوميين العرب كحر"القادة البارزين في  ة الشعبية "الذي تفرع عنھ الجبھ

  ".لتحرير فلسطين 

ين الفلسطينيين أن المعر ة ضد كعمل وديع حداد بجد ومثابرة من أجل أن يوضح لالجئ
ود المشتركالعدو يجب أن ت ول لكو. ة للعربكسب من خالل الجھ أن الطريق  : "اً م دومھان يق

اھرة ان والق داد وعم ر بدمشق وبغ ل أبيب يم ى ت وميين كحر"ومن خالل شرح خطط ". إل ة الق
رب  ط" الع لوب مبس اليبھا بأس ط  وأس ى رب طينيين عل ين الفلس ث الالجئ داد ح ع ح اول ودي ، ح

ا الفلسطينيين ه دع ذين  -مصيرھم بمصير الجماھير العربية بل إن ة فوضى انواكالل ى  -في حال إل
ة السياسية الف وار العرب ضد األنظم تاتھم والنضال مع الث ا ك، التي  اسدةتجميع ش ع عليھ ان يق

  .، لضياع فلسطين ، بالدرجة األولى اللوم

ذبت  رائيل "ج ع إس ة الصلح م ة مقاوم ا ال" ھيئ بب دورھ ى طبس ة، إل ي المقاوم ي ف ليع
ان اً بيرك اً صفوفھا عدد وميي. من الالجئين الفلسطينيين في لبن د وفرھؤالء للق ة كالعرب إم نوق اني

اطھم ال نش يع مج ي الوق.  توس هوف ين ال. ت ذات طينيين فادى انضمام الالجئ وميين كلحر"لس ة الق
رة" العرب  ات الفقي ن الطبق ى دخول عناصر م ي ك ال ة ف رات جذري داث تغيي ى إح اعد عل ا س م

  ".ةكالحر"

ت  د أن أثبت رائيل "وبع ع إس لح م ة الص ة مقاوم ا " ھيئ يوجودھ ين  ف فوف الالجئ ص
ا نحو  د بعثت ال. الفلسطينيين خارج الحدودالفلسطينيين في لبنان، اخذت تشق طريقھ ة في ھيفق ئ

ل من سورية كمن الفلسطينيين النشطين لحشد الالجئين الفلسطينيين في  اً ، عدد١٩٥٣بداية العام 
ا السرية التي  وخالل فترة لم تتجاوزبضعة شھورنجح ھؤالء. واألردن اء عدد من الخالي في بن

د اتخ. واصلت عمل المنظمة في ھذه األقطار ة األم التي وق ذه الخطوة مع المنظم ذت بالتنسيق ھ
  .انت في ذلك الحين تبعث بمناضليھا إلى األقطار العربية المجاورة لتوسيع نطاق فعالياتھاك

ا كانت المادة األولية التي تك" تائب كال"خالصة القول ھي أن  وميكحر"ونت منھ ن ية الق
رب  ت كو". الع ب كال"ان ي" تائ ر رواد  ف الح "ة كالحر"نظ ً س ي ا ً سياس مم ا ً مص ى  ا للضغط عل

ربكالح ر -ام الع ابيين إذ اقتضى اآلم د اإلرھ ا  -وبالتھدي تم فيھ رى ت ة أخ ؤ لجول ل التھي ن أج م
ة. تصفية إسرائيل ذه السبل العنيف ق ھ رواد  ولما فشلوا في تحقيق أھدافھم عن طري ذ ھؤالء ال ، نب

ال الجم ى نض اد عل ى االعتم وا إل ة ودع ة اإلرھابي بحت المنظم د أص روة "اھير وق ة الع جمعي
ال  -ية ببيروتكوھي منظمة طالبية في الجامعة األمري -"الوثقى ة االنتق مجال عملھم خالل مرحل
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ذ الل . ه ھ ن خ روة"وم ذت أف" الع ور غارھم كأخ ة تتبل ة والثوري ول القومي حة ح ر الواض ي
ور االً فوتتط ة المناضلون مج د الطلب ين وج ً رحب ي ح ام بال ا امھم للقي اط السياسي والنضال أم نش

  . الجماھيري

ة األمريفوبعد أن ثبتوا أن ة الجامع روت ومؤسسات أخرىكسھم بين صفوف طلب ة ببي .  ي
يانوا يعيشون كوجه القوميون العرب أنظارھم نحو الالجئين الفلسطينيين الذين  ان واألقطار  ف لبن

اورة،  ة المج يالعربي أس وذل ف ة غضب وي دبت  حال د انت دد "ة كالحر "، وق ائھا  اً ع ن أعض م
النشطين ذوي الخبرة العملية من أجل حشد طاقات الالجئين الفلسطينيين الساخطين دفعھم لمقاومة 

رائيل ع إس الم م ة إلحالل الس م ت. أي محاول رائيل "ن كول ع إس ة الصلح م ة مقاوم وى  " ھيئ س
  .لى الفلسطينيينزت اھتمامھا بالدرجة األولى عكالتي ر" ة القوميين العرب كلحر" واجھة 

، حتى شعرت بالضغوط التي  باالنتشار في أقطار عربية أخرى" ةكالحر"وما إن بدأت 
ة" ةكالحر"ل حال، فقد انجذبت ك وعلى. بدأت تمارسھا عليھا مختلف القوى السياسية ذ البداي ،  من

ك الناصرية ى فل ين . إل ة ب د العالق ة تحدي ادم بمحاول ى الفصل الق ون ة القكحر "وسوف يعن ومي
  .والثورة الناصرية "العرب 

  

  ھوامش 

  انظر ) ١(

Maurice Duverger. political parties (New York: John Wiley. 1955). p. 
XXXII  

ى ) ٢( أي شكل من االشكال إل ومن الجدير بالمالحظة أن كافة أدبيات الحركة ووثائقھا ال تشير ب
ة و–ولكن محسن ابراھيم " كتائب الفداء العربي "  وميين " ھو عضو سابق في اللجنة التنفيذي ة الق لحرك

ة " لماذا منظمة االشتراكيين اللبنانيين " أماط اللثام عن ھذا السر في كتابه  –" العرب  روت دار الطليع بي
أن .  ١٦ص )  ١٩٧٠ ذلك ب واة التي بنت " الكتائب " ويعتقد حزب البعث ك وميين " كانت الن ة الق حرك
تشرين  ٥وقد صرح بذلك عبد الفتاح الزلط في مقابلة شخصية مع المؤلف في . مھا حولھا تنظي" العرب 
  .   ١٩٦٨نوفمبر  –الثاني 

  انظر ) ٣(

 Orianna Fallaci, ((A Leader of the Fedrayeen: We want a War like 
the  Vietnam War,. In life, June 12-1970.  

    ١٩٧٠ يونيو–حزيران  ٣٠مقابلة شخصية بتاريخ ) ٤(

  المصدر ذاته ) ٥(

  المصدر ذاته ) ٦(     

   ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٣٠مقابلة مع ھاني الھندي بتاريخ ) ٧(

   ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٣٠مقابلة مع جھاد ضاحي بتاريخ ) ٨(
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  المصدر ذاته ) ٩(

  الھندي ، المصدر ذاته ) ١٠(

   ١٩٧٠و يوني –حزيران  ٢٤مقابلة شخصية مع جورج حبش بتاريخ ) ١١(

  .ضاحي المصدر ذاته ) ١٢(

  .الھندي المصدر ذاته ) ١٣(

ابالت الشخصية ) ١٤( ى المق تعتمد كل الحقائق الواردة على الصفحات التالية من ھذا الفصل عل
  . المشار اليھا أعاله مع جورج حبش وھاني الھندي وجھاد ضاحي 

  .  ١٩٦٨يوليو  –تموز  ٢٨قول للدكتور نديم البيطار في مقابلة شخصية بتاريخ ) ١٥(

  انظر ) ١٦(

Patrick Scale. the Struggle for Syria (London: Oxford University 
Press 1965  p.98.  

Albian Boss " Syrian Synagogne Bombed " the New York Tiomes 
.August 7 .1949 .p.1  

  . الھندي المصدر نفسه ) ١٨(

  انظر ) ١٩(

Seale. Ico.cit   

  الھندي وضاحي المصدر ذاته  )٢٠(

  وھذه المعلومات مستقاة من مراسالت شخصية بين المؤلف والدكتور جورج حبش ) ٢١(

  انظر ) ٢٢(

Seale .ico.cit  

  انظر ) ٢٣(

" Syria Accuses 21 of the Terrorist Acts". The New York Times. 
November 13.1950.p11  

   ١٩٧٠ –يونيو  –حزيران  ٢٨في ذكر اسمه بتاريخ مقابلة شخصية مع مطلع لم يرغب ) ٢٤(

  .  ١٩٦٨ديسمبر  –كانون األول  ٢٨مقابلة شخصية مع جھاد ضاحي بتاريخ ) ٢٥(

  انظر ) ٢٦(

Walter Laquer. Communism and Nationalism in the Middle East 
(New York: 

    Praeger. 1956), p.193 
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   ١٩٧٠يونيو  – ٢٤تاريخ مقابلة مع الدكتور جورج حبش ب) ٢٧(

  راجع ) ٢٨(

(28) Labib Zuwiiyya Yumak, The Syrian Social Nationalist party 
(Cambridge, Mass: Harveard Univessity press, 1966), p.3.  

  انظر ) ٢٩(

29) Nessim Rejwan, "Arab Nationalism in Searsh of an ideology" . In 
Walter Z. liqueur (ed). The Middle East in Transition (New York: Praeger, 
1958), pp. 

 
155-157  

دمين في ) ٣٠( وميين " رأي طرحه الدكتور جورج حبش في دورة تدريبية لألعضاء المتق ة الق حرك
  .  ١٩٥٩ديسمبر  –كانون األول  ٢٢بتاريخ " العرب 

  المصدر ذاته       ) ٣١(

ة ال) ٣٢( ة لحرك ة التنفيذي وميين العرب اللجن رة في حزب البعث " ق يم حول التطورات األخي " تعم
  .       ٤-١، ص  ١٩٥٩سبتمبر  –ايلول 

  .     ٢٩٩ص )  ١٩٥٩. دار الطليعة . بيروت ( ميشيل عفلق ، في سبيل البعث ) ٣٣(

اد كان ھ) ٣٤(  د ع اني الھندي حينئذ يقضي مدة محكوميته في السجن بسبب نشاطه مع الكتائب وق
  .      ١٩٥١مايو  -تقى بالمجموعة حال األفراج عته في أيارفال

ة ) ٣٥(  ة العربي روت ( الحكم دروزة وحامد الجبوري ، مع القومي د ، : بي )  ١٩٦٠دار الفجر الجدي
  .      ١٨٦ – ١٧٨ص 

  انظر ) ٣٦(

Rejwan . " Arab Nationalism in Search of an ideology . in liqueur ( ed) op 
. cit .p 157   

  منيف الرزاز ، لماذا االشتراكية اآلن ؟ ) ٣٧(

  .  ١٨ -١٧ابراھيم ، لماذا منظمة االشتراكيين اللبنانيين ؟ ص ) ٣٨(

  .  ٤-١ص " المرحلة القومية الحاضرة وأھدافھا " حركة القوميين العرب ) ٣٩(

    ٤-١ص " العربية  المرحلية علٮضوء التطورات الفكرية في البالد" حركة القوميين العرب ) ٤٠(

   ١٠-١ص  ١٩٦١" التقرير السياسي " اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب ) ٤١( 

  انظر ) ٤٢( 

Albert Hourani . Arabic thought in the Liberal Age . 1798-1939 ( London 
– Oxford University press . 1962 ) p 309  
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  راجع )  ٤٣(

Zurayk .ioe.cit 

ي ا) ٤٤( ن خريج دد م ع ع ية م ابالت شخص ى مق تندة إل ق مس دكتور زري ات ال ول حلق ات ح لمعلوم
  . الجاكعة االمريكية ببيروت والذين اصروا على عدم ذكر اسمائھم 

ما لم يذكر خالف ذلك ، تعتمد كافة المعلومات المتعلقة بالسنوات األولى لحركة القوميين العرب ) ٤٥(
ابالت ش ى مق دكتور جورج حبش في بالدرجة األولى عل ران  ٢٤خصية للمؤلف مع ال و  –حزي ،  ١٩٧٠يوني

دكتور  ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٢١، الدكتور وديع حداد في  ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٢٢ھاني الھندي في  ، ال
وفمبر  –تشرين الثاني  ١٢احمد الخطيب في  وري في  ١٩٦٨ن د الجب باالضافة  ١٩٦٨مارس  –آذار  ٦وحام
  . رين في القيادة األصلية ممن لم يرغبوا في ذكر أسمائھم إلى أعضاء آخ

ر ) ٤٦( رم زعيت اد " أك ي موضوع االتح ي صحيفة " ف االت نشرت ف لة مق رأي " ضمن سلس " ال
  .  ١٩٥٤ايار مايو  ٢٤نيسان ابريل و ٢٦السورية بتاريخ 

  .  ١٩٦٨نوفمبر  –تشرين الثاني  ١١مقابلة شخصية مع ثابت مھايني في ) ٤٧(

  .  ١ص " معالم الحياة الحزبية السليمة " حركة القوميين العرب ، ) ٤٨(

  )  ١٠٨ – ١٠٧بال تاريخ ، ص : بيروت " ( في التثقيف القومي " حركة القوميين العرب ) ٤٩(

ل ،  ٢٦المقاالت االفتتاحية لصحيفة الرأي بتاريخ ) ٥٠( ار  ٢١نيسان ابري ايو و  –أي  ٢١و ١٤و ٧م
  .  ١٩٥٤يونيو  –حزيران 

  .  ١١٠ – ١٠٩ص " في التثقيف القومي " حركةالقوميين العرب ) ٥١(

   ٣ص " حركتنا " حركة القوميين العرب ) ٥٢(

   ١١٣ -١١في التثقيف القومي ص ) ٥٣(

  ) العروة الوثقى ، بال تاريخ : بيروت " ( مشروع الدفاع المشترك " الدكتور جورج حبش ) ٥٤(

  .  ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٢١وديع حداد بتاريخ مقابلة شخصية مع الدكتور ) ٥٥(

 )   بال تاريخ : بيروت " ( الثأر محور العار " علي ناصر الدين ) ٥٦(
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  الفصل الثالث 

  الثورة المصرية وأثرھا على حركة القوميين العرب 

  

ل عدد من المجموعات  ١٩٥٢تموز يوليو  ٢٣سميت ثورة  في مصربالثورة األم من قب
ات ". ة القوميين العرب كحر "ية ومن ضمنھا القوم ى غاي ورة المصرية عل أثير الث ع أن ت والواق

ركان كة القومية العربية كووسائل الحر ة إال  اً بي ومي ذي أھداف قومي ا من حزب ق ه م لدرجة أن
أثرت . ربط مصيره بمصيرالثورة التي قادھا جمال عبد الناصر -في فترة أو أخرى -وطلب د ت وق

أثر"قوميين العرب ة الكحر" رك اً ، وبصورة خاصة، ت ورة  اً بي و ٢٣بث ذه كول. يولي ا بھ ن عالقتھ
زات، ف ان، كالثورة لم تستمر على وتيرة واحدة وإنما تعرضت لھ وة في بعض األحي زداد ق انت ت

ً وتضعف أحيان وميين العرب كحر"وسيعنى ھذا الفصل برسم صورة العالقة بين .  أخرى ا " ة الق
  .ية في مراحلھا المختلفةوالثورة المصر

  )١٩٥٤-١٩٥٢(المرحلة األولى 

اته الشكبسقوط النظام المل" ة القوميين العرب كحر"رحبت  ا ك،  ليةكي الفاسد ومؤسس م
لطة لمھم الس ون حال تس ادة الثوري نھا الق ي س وانين اإلصالح الزراعي الت ك .  رحبت بق ع ذل وم

  :ريين لألسباب التاليةكيين العسبعض التحفظات تجاه القادة المصر" ةكالحر"أبدت 

ت الحرك -١ ارضكان ين تع ك الح ي ذل ة ة ف ة النظري ن الناحي ة أشك،  ، م دخل كاف ال الت
وميين العرب . ري في السياسةكسعال ذھن أن الق د رفضوا مؤخركوال يغيب عن ال العمل  اً انوا ق

واقفھم أ، وقد أدى ھذا التحول  اإلرھابي ونبذوه لصالح تنظيم النضال الجماھيري ر كإلى جعل م ث
ة  ون ھيمن بحوا يخش البة وأ ص ة العس"ص تلم " ريةكالنخب ا أن يس ه م دين أن ة معتق ى الدول عل

د حد كون باإلمكم دورھم إلى درجة لن يظريون زمام السلطة حتى يتعاكالعس افھم عن ا إيق ان معھ
)١.(  

ادة عمرتاحة لتطور ال " ة القوميين العربكحر" ن كلم ت  -٢ ين ق ة ب ورة المصرية الق الث
ا جيفرسون . الواليات المتحدة نوبي ، السفير  افريكو يعود ذلك إلى العالقات الخاصة التي أقامھ

ادة العسكاألمري ع الق ي مصكي م دد ف ك). ٢ (ر ريين الج ى ذل افة إل م ت.  باإلض دة نل ل المعاھ
ةكاإلن ام  -ليزي ع لإل "ة كالحر"رضى  ١٩٥٤المصرية لع ة بي متھا عملي ي أس اليين الت ). ٣(مبري

اكومما يجدر ذ ك حدث  ره ھن ي، أن ذل ه وكوقت  ف ابرات المركانت في ة المخ ة األمريكال ة كزي ي
وميين كما ك). ٤(ل خاص بإعادة ترتيب القوى السياسية في الشرق األوسط كمھتمة بش دى الق ان ل
ون كم يشمون سورية مما جعلھكانوا يحكريين السوريين الذين كھم حول صدق العسكوكالعرب ش
  .ريين المصريينكسعام الكبنزاھة الح.  بالتالي

عر  -٣ م تش رب كحر "ل وميين الع اح لتأ" ة الق ايا كباالرتي ى القض دد عل ادة الج د الق ي
ي مصر ة ف ة كو. الداخلي اه السياس ؤوليتھم تج دد مس ون الج ادة الثوري ل الق انوا يفضلون أن يتحم
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ةھذا وقد ازداد قلق الق. العربية منذ البداية دة اإلنحليزي المصرية  -وميين العرب بعيد انتھاء المعاھ
  ).٥(م أن المصريين سيتخلون عن مسؤوليتھم تجاه األقطار العربية الشقيقة ھعندما بدا ل

ن أن  -٤ الرغم م ومييكحر"ب رب  نة الق م ت" الع زاب كل ى األح اظ عل ة للحف ن متحمس
ا زاد من .  وميكإلغائھا بمرسوم ح زاءمصر، فإنھا لم تشعر باالرتياح إ في السياسية القديمة ومم

ل  ة أم ة ضعيفة" ةكالحر"خيب و منظم ابقة ھ ية الس ديل لألحزاب السياس أن الب ا ب ة  " - علمھ ھيئ
ً مرتبطة تمام -"التحرير   ).٦(م القائم كبالح ا

أ، لكوھ م تنش ين ھذا ل ة ب ة حميم باب عالق رب كحر"ذه األس ويين الع ورة " ة الق والث
ورةن الكول. المصرية وال يغيب عن . قوميين العرب ظلوا، بصورة عامة، متحفطين في نقدھم الث

نوات  ك الس ان أن تل ت االكاألذھ ر ان ي عم ى ف ذ" ةكالحر"ول ي دعت حينئ ى ك - الت د أدن يح  ف
ين الفلسطينيين كالى تحالف  -برنامجھا وطين الالجئ ة لت ة مشاريع غربي افة القوى القومية ضد اي

واھم والتحالف مع اال.  مجاورةفي األقطار العربية ال ع ق ون العرب تجمي حزاب لذا حاول القومي
ذ اريع الم د المش ترك ض الھم المش ي نض ان واألردن، ف ورية ولبن ي س رى ف الهكاألخ ،  ورة أع

  .ريين في مصركام العسكعلى ذلك دون فتح جبھة جديدة مع الح.  قاصرين نشاطھم

  )١٩٥٨-١٩٥٤(المرحلة الثانية 

ا دفعة ھفترة انطالق اتسعت خالل" ة القوميين العرب كحر"تاريخ  فيوات انت ھذه السنك
ان ودمشق وال الً كفشملت " ةكالحر"نشاطات  اھرةكمن عم داد والق ذه ك. ويت وبغ ا شھدت ھ م

ة محدو ٢٣السنوات تحول ثورة  ة ذات أھداف اجتماعي ر مصرية وطني ورة تحري و من ث ة ديولي
ا  يوليو في تلك الفترة ٢٣دت ثورة كفقد أ. إلى ثورة ذات نظرة وأفق واسعتين ا وثوريتھ ، عروبتھ

  . افة األقطار العربيةكفاحھا من أجل تحرير ووحدة كمن خالل 

، وبين القوى  بين ناصر ومؤيديه من جھة -"  حلف بغداد" ة حول كن اعتبار المعركويم
رى ة أخ ن جھ ف م ى الحل ة عل تفھم  -الموافق زت ب دة تمي ة جدي ة لمرحل ورة  " ةكالحر "بداي للث

ال. المصرية ينات ب ادرة في منتصف الخمس ام المب ون العرب زم د أخذ القومي ذا وق ى ھھ جوم عل
ً وعندما علموا بأن ضغط. المخططات الدفاعية للواليات المتحدة في الشرق األوسط ى  ا يمارس عل

ةكالبا -يكللدخول في الحلف التر العراق ون العرب طالب الجامع ا القومي تاني، دع ة كاألمري س ي
ار ى التظاھر ضد مش روت إل د ببي ة المعاھ ي الحلكوبقي راق ف ق كالعس فة الع ري وبالفعل انطل

ية ليصطدموا مع الشرطة التي ك، من الحامعة األمري١٩٥٤مارس  -مئات الطلبة، في اواخر آذار
ضو ، ع ات المناضل حسان أبو إسماعيلكواستشھد في ھذه االشتبا. امعةجانت تحاصر أبواب الك

ً طالب ٢٩ما جرح ك،  يكالحزب التقدمي االشترا ذا الحادث صداه البعيد في المجلس ھان لكو) ٧( ا
د هللاكالنيابي اللبناني واألوساط الشعبية حيث ھوجمت ح ة عب ى وم ار عل ا الن دة لفتحھ افي بش  الي

  .المظاھرة السلمية

بسبب مسؤوليتھم  ية خمسة طالب قياديينكعلى صعيد آخر، فصلت إدارة الجامعة األمري
ذه اال ة الصيفية في تموز. حداثفي ھ ة خالل العطل ذه اإلجراءات التأديبي د اتخذت ھ و  -وق يولي

ى " ة القوميين العرب كحر"وعندما فتحت الجامعة أبوابھا في الخريف، نشطت . ١٩٥٤ ة عل ثاني
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ل، نجم عنھ ا مثي م يسبق لھ ً طالب١٧ا فصل ساحة الجامعة مما دفع اإلدارة إلى اتخاذ إجراءات ل  ا
  ).٨(حدة مرة وا

ة النشيطين  -حداثأدت ھذه اال داد وطرد الطلب مظاھرات القوميين العرب ضد حلف بغ
والضباط الشباب في " ة القوميين العرب كحر"إلى قيام تقارب بين  -يةكمنھم من الجامعة األمري

ى تحالف فمن جھة، بدأت مصر باتخاذ موقف صلب ضد األحالف الغربية، داعية . مصر ة كإل اف
دادكالقوى الثورية لخوض المعر ة أخرى. ة القادمة ضد حلف بغ رئيس ك،  ومن جھ رار ال ان لق

وميين العرب ة الق ة األمري جمال عبد الناصر الخاص بقبول الطلب ة في كالمفصولين من الجامع ي
  ).٩" (ة القوميين العرب كحر"أثره البعيد في أوساط أعضاء . الجامعات المصرية

د مان عدد من القوميين العرب الكو ھذا اھرة ق ة الق وا من الوصول تمكقبولين في جامع ن
  :انوا مھيئين للقيام بمھمتين أساسيتينكبحيث " ةكالحر"تنظيم  فيإلى أعلى المراتب 

ى م : األول ة دورھ ين كممارس ة اتصال ب رب كحر"حلق وميين الع زة يوب" ة الق ن األجھ
ت، أالمصرية المسؤولة عن الشؤون الع ة مع مرور الوق ر تفھمكربية، وقد أصبح ھؤالء الطلي ً ث  ا

  ".ةكالحر"لحقيقة الوضع في مصر وقاموا بالتالي، بشرحه لقيادة 

د عدد من الطالب من مختلف " ةكللحر"فتح آفاق تنظيمية جديدة :  والثانية ك بتجني وذل
لت  د أرس ة، وق ار العربي ر الخمس" ةكالحر"األقط ي أواخ ؤالء الطالب، ف اء ھ وا ببن ينات ليقوم

ي وب العرب يمن والجن ودان وال ا والس ي ليبي ا ف ات لھ وميين .  منظم رد الق ه أن ط ا الشك في ومم
دةكية واتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد مناضليھم كالعرب من الجامعة األمري رة ك ان ذو فائ  "بي

ك  ٢٣ا الفرصة لبناء جسور تصلھا بثورة ھالتي لوال ذلك لما أتيحت ل" ةكللحر يوليو خالل مثل تل
  .الفترة الوجيزة

ً تقترب شيئ" ة القوميين العرب كحر"ومنذ ذلك الحين أخذت  ورة  ا يئأ من ث و ٢٣فش . يولي
ورة المصرية اريخ الث ة في ت ة :  وظھرت في ھذه الفترة نقاط تحول مھم ي مصرسياسة حيادي تبن

اد السوفياتي  ؛ صلبة ام  التصريح في ؛عقد ناصر صفقة أسلحة مع االتح أن  ١٩٥٦دستور الع ب
ي عب عرب ة  المصريين ش ة العربي ن األم زء م و ج و ؛، وھ اة الس أميم قن م ت حب يس ث د س ، بع

د  ي للمعونةكالعرض األمري ى توطي ذه التطورات عل د ساعدت ھ اء سد أسوان، وق ، من أجل بن
ذين والواقع أن القوميي). ١٠(الناصرية  والثورة" العرب  نة القومييكحر"العالقة بين  ن العرب ال
ً أبدوا تحفظ ل منتصف الخمسينات ا ورة المصرية قب يم الث ادة . في تقي ام لقي د الت وا نحو التأيي اتجھ

  ).١١(ية كالرئيس عبد الناصرفي أواخر الخمسينات عندما علموا بصفقة األسلحة التشي

التخطيط أو بمحض . وطوال السنوات التي تلت ون العرب أنفسھم، سواء ب وجد القومي
انت تخوضھا الثورة المصرية بقيادة ناصر، خاصة في كصدفة، يخوضون المعارك نفسھا التي ال

ان، جنب ل الطرف ث ناض ً األردن حي ل  ا ن أج ب، م ى جن ب المملكإل ب كس ى جان مية إل ة الھاش
  .حدةوان يعمل من أجل الكالمصري الذي  -ر السوريكالمعس

ً مھم اً دور -"  العرب نة القومييكلحر "المجلة األسبوعية الرسمية  -بت الرأيعوقد ل في  ا
ار القوميين العرب حول عدد من الفضايا، من ضمنھا الوحدة العربية والحريات السياسية كنشر أف

دكو. والعمل القومي ذ رئيسكان ال ً تور جورج حبش حينئ ة التي ر ا ر المجل ا كلتحري زت اھتمامھ
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ة ية المھم ى القضايا السياس ة المعا. عل ن خالل مھاجم دة اإلنوم ةكھ ى  -ليزي دعوة إل ة وال األردني
ة، تمكإلغائھا في  ومييكل عدد من أعداد المجل ة نظر الق ً العرب شرح نن حبش من شرح وجھ  ا

ً وافي م تحتمل الح نمما زاد من شعبية المجلة بي ا اھير و ل ة كقطاعات واسعة من الجم ة األردني وم
دورفي آب ن الص ا ع ت بإيقافھ دي فقام ذا التح طس  -ھ د  ١٩٥٥أغس ن ثمبع ط م ھور فق ة ش اني

ى كول. ظھورھا ه حيث دعت إل ة شھور تحت االسم ذات نھا صدرت مرة ثانية في دمشق بعد ثالث
  . في األردن " م الرجعيكالح" طالعودة إلى إسقا

ع العناصر المتشددة  ى دف وأدت اإلجراءات التعسفية ضد القوميين العرب في األردن، إل
تور جورج حبش كوقد اضطر الد". ةكالحر" أدى إلى ازدياد تطرفإلى األمام مما " ةكالحر"في 

ه نشاط  وميين العرب كحر"إلى العودة إلى العمل السري مرة أخرى من أجل توجي ادة " ة الق وقي
  .مةكالنضال ضد السلطة الحا

وميين العرب كحر"ومن ضمنھا  -ھذا وقد وجدت أحزاب المعارضة في صوت  -"ة الق
ة كھم السياسي ضد حكأداة فاعلة لتحر -اعي الخاص الموجه من القاھرةالبرنامج اإلذ -العرب وم

داد وال إذاعة . ھزاع المجالي التي حاولت جر األردن للدخول في حلف بغ " صوت العرب  "ول
ا خالل  فيان من العسيروصول صوتھم إلى مؤيديھم كل عمان والقدس وأريحا وبيت لحم وغيرھ

ن  مة م ام الحاس ك األي مبر  -ولانون األكتل ى ١٩٥٥ديس اھرين إل رج آالف المتظ دما خ ، عن
ً الشوارع احتجاج ة أر ا يس ھيئ ر، رئ د تمبل رال جيرال ارة الجن ى زي ة كعل ان حرب اإلمبراطوري

ق ضم  دفاع عن الشرق األوسط عن طري البريطانية، الذي جاء بمشاريع من شأنھا تعزيز خط ال
ت في كمع بقية األحزاب التي شار" ن العرب ة القومييكحر"وقد طالبت . دادغاألردن إلى حلف ب

ةكيل حكومة ھزاع المجالي وبتشكتنظيم المظاھرات بإقالة ح ة وحدة وطني ك  وم د وافق المل ، وق
انيكعلى الطلب األول ول اموا . نه تردد في تحقيق المطلب الث ين األحرار ق إال أن الضباط اآلردني

ؤتمر  إلى الملك باالستجابة لمطالب" النصح "بإسداء  ق الم ة عن طري أحزاب المعارضة المقدم
ك لنصيحة . ١٩٥٥ديسمبر -انون أولكالشعبي الذي عقد في  فأصدر " ضباطه "واستجاب المل

ً مرسوم ١٩٥٦مارس  -آذار ٣في  ا ا وبكأمر فيه بإحالة الفريق جون ب د البر -وت جل طاني يالقائ
ور -للجيش اآلردني ك تش. اً على التقاعد ف ة ومكيل حكوأعقب ذل ات عام ة إلجراء انتخاب ة انتقالي

  .جديدة

يفي االنتخابات التي جرت " ة القوميين العرب كحر"ت كشار وبر كأ -تشرين األول ف ت
امج يطالب  "ة كالحر"تور جورج حبش مع آخرين من كوقد خاض الد. ١٩٥٦ ات ببرن االنتخاب
ةغباإلل دة األردني وري للمعاھ ن كاإلن -اء الف تخلص م ة وال ة أشكليزي ي كاف ي ف وذ األجنب ال النف

ةك. األردن اة االقتصادية واالجتماعي املة في مجال الحي د . ما دعا برنامجھم إلى إصالحات ش وق
تكر ي مثل ة الت دة العربي ى قضية الوح ة عل ات االنتخابي ي المھرجان رب ف ون الع ي  -ز القومي ف

  .)١٢(ة الصغيرة كل التي تجابه المملكافة المشاكالعالج الناجع ل -نظرھم

حي  ن مرش د م ع أن أح ات" ةكالحر"وم ي االنتخاب ز ف م يف ا  ل تھم ك، إال أنھ ت فرص ان
ك . في وسطھا" ةكالحر"الذھبية إلقامة عالقات مع الجماھيروترسيخ جذور  ى ذل وا عل د برھن وق

ة كفجأة ح كخالل األيام التالية عندما أقال المل يومة سليمان النابلسي الوطني ل  -نيسان ١٠ ف ابري
ً قيادي اً ، دور يكفي أعقاب ھذا االنقالب المل" ةكالحر"قد لعبت ف. ١٩٥٧ ذي  ا في العمل السري ال
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دة شھوركظل يقاوم الملك وح ذا المضمار انت الخطورة االكو. ومته مقاومة عنيدة لع ى في ھ ول
ل  -نيسان ٣٣ة في المؤتمر الوطني الذي عقد في نابلس في كالمشار م انتخاب . ١٩٥٧ابري د ت وق
د و توركال بش عض ورج ح يج مت أيض اً ف ي ض ة الت ة التنفيذي ً اللجن ترا ا وطنيين االش يين كال

اور "لى رفض إ ودعا ا لمؤتمر. والبعثيين والشيوعيين اد " مشروع إيزنھ زام بسياسة الحي وااللت
  ).١٣ (ر وين اتحاد مع سورية ومصكوإلى ت

ة أحزاب المعارضة ر محاول ذ -وأث ؤتمر الم ي الم اھمت ف ي س صعيد قضيتھم ت -وركالت
دو لمعالجة  ومة الملككبالحث على اإلضراب وقيادة المظاھرات ضد ح ، دعا األخيرقواته من الب

ى الكوھ. الموقف رب لدمشق ھذا اضطر معظم قادة المعارضة أما إلى التوارى عن األنظار أو إل
اھرة ذه ال. والق وميين العرب كحر"روف الصعبة أثبتت ظوفي ظل ھ ا بانت" ة الق ا وجودھ ھاجھ
ً ثر عنفكدروب أ ة تحدي السلطة ا ذ خطة. لمواجھ ام مناضلوھا بتنفي د ق ل م فق دروسة لتفجيرالقناب

ع المنشورات وبإصدار نشرة ك. بقصد اإلبقاء على الروح الثورية ذلك قام القوميون العرب بتوزي
  ).١٤(ومة الملك كيز اھتمام الجماھيرعلى مقاومة حكلتر" الشعب أقوى"سرية حملت اسم 

ا ا -في األردن" ة القوميين العرب كحر"أدى نشاط  دة للحلعوخاصة مقاومتھ ة في كني وم
رام قطاعات واسعة كإلٮ -ومة النابلسيكأعقاب إقالة ح بھا احت يس اھير، في حين  ف صفوف الجم

ة أنظار السلطات المصرية والسورية ا البطولي د اھتمت سورية اھتمام. لفتت أعمالھ ً وق ً خاص ا  ا
ومي اط الق راجبنش د الس د الحمي د عب ام العقي رب فق ذ -ين الع وي حينئ ورية الق ل س دريب  -رج بت
ن  اء م رب كحر"أعض وميين الع ل " ة الق ن أج الح م دھم بالس ان واألردن وم ورية ولبن ن س م

  ).١٥(األردن  فيم الھاشمي كة السرية ضد الحكالنضال في صفوف الحر

ل ك، واجھت القوميين العرب مشا١٩٥٨ة في األردن خالل العام كوبينما استمرت المعر
اطق أخرى ي من ة ف ن :  عاجل دد م د ع ى حش دة إل ة المتح ة العربي ام الجمھوري ة، أدى قي فمن جھ

دة ة الجدي ين ضد الدول ة، . القوى السياسية تتراوح بين أقصى اليسار وأقصى اليم ة ثاني ومن جھ
ة والعالمكانع انييس الخالف السياسي حول موقف لبنان من الشؤون العربي ى اللبن ة عل بصورة  ني

ل  -انت ھاتان القضيتان الرئيسيتانك ولقد. خطرة مما ھدد بقيام حرب أھلية باإلضافة إلى قضايا أق
ة  اً محور -ويتكأھمية تتعلق بالوضع في العراق وال ادة القومي ة جرت داخل القي  "لمناقشات جدي

ال ونتيجة لتلك المن. ١٩٥٨في صيف عام " ن العرب ية القوميكلحر اقشات تقرر، في جدول أعم
اك ف ھن دھور الموق بب ت ى األردن بس ان عل بقية للبن اء األس ة إعط ادة القومي يت . القي ا خش ولم

ة ح" ة القوميين العرب كحر" ات المتحدة تشكمن محاول ة الوالي وال للغرب ضد كيل تكوم ل م ت
دة ة المتح ة العربي عودية با الجمھوري ة الس ان والعربي اع لبن ق إقن ن طري ع األردن ع اون م لتع

ذا التحول . والعراق، نقلت ميدان عملھا من األردن إلى لبنان ل الصدفة أن ھ ً بكان مواكومن قبي  ا
  .للتغييرالذي طرأ على استراتيجية عبد الناصر

  )١٩٦١ -١٩٥٨(المرحلة الثالثة 

دة  ة المتح ة العربي وء الجمھوري باط) م. ج ع(أدى نش ي ش ر  -ف ة ١٩٥٨فبراي ى بداي إل
ي تطور مرحل دة ف وميين العرب كحر"ة جدي د رحبت ". ة الق ةكفق ة األحزاب القومي ا  -اف ومنھ

ي المنفصل -"ةكالحر" ود اإلقليم ن الوج دة م نوات عدي د س دة بع ة الوح وء دول رت . بنش واعتب
  .ھذا الحدث بمثابة يقظة عربية ثانية وربطت مصيرھا بمصيردولة الوحدة الجديدة" ةكالحر"
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ة .  إلى ج ع" ة القوميين العرب كحر"ھذا وقد نظرت  ة قومي م على أنھا نواة لدولة عربي
ة  ة للجمھوري أوسع قادرة على خلق حياة أفضل لألجيال القادمة مما جعل أعضاؤھا أدوات طوعي

ام " ةكللحر"ما ونقلت القيادة القومية ك. العربية المتحدة  ١٩٥٨مقر عملھا إلى دمشق في أوائل الع
  .شبه انسجام تام مع السياسات التي اتبعتھا دولة الوحدة ووجدت نفسھا في حالة

د  يم إلان كفق ي اإلقل ة ف وذ الدول دريجي لنف ية والتوسع الت يم المؤسسات السياس ادة تنظ ع
ومي) سورية(الشمالي  دى الق ا المستحسن ل ا يوقعھم أنھا أن "ن العرب باعتبارھم إجراءات من ش

ا روا المرسوم الصادر في ك. )١٦" (تقوي الدولة الجديدة وتشد من أزرھ م اعتب ا أنھ  -آذار ١٢م
ارس  ه  ١٩٥٨م ذي حلت بموجب مالي كوال يم الش ي اإلقل ية ف ة األحزاب السياس ة  "اف خطوة مھم

دة ن الوح دفاع ع الحة لل ية ص ة سياس اء منظم م ي) ١٧" (لبن ف ل ذا الموق اذھم ھ م باتخ وا كوھ ون
القوميون العرب . نھاية لحزبھم في سوريةببساطة البعثيين الذين أيدوا المرسوم واضعين بذلك  ف

م كفعلى نقيض ما . ثيركال لم يخسروا سوى القليل بينما ربحوا ه الحال مع حزب البعث، ل ان علي
ام الوحدة" ةكللحر"تسنح الفرصة  ل قي ين في سورية قب اء تنظيم مت ى الساحة . لبن م جاءوا ال فھ

ل مكخرين ولم تجتذب افأمت ة سوى القالئ ةارھم العام ة والجامعي ة الثانوي ة المرحل وبحل . ن طلب
وميين العرب من الوقوف كخرى، تمحزاب السياسية الرئيسية األحزب البعث واأل ن شباب الق

ن بعضھم من تبوء مناصب عالية في كولدھشة الجميع، تم. باركعلى قدم المساواة مع السياسيين ال
  ".االتحاد القومي الجديد "

ة ال ت السياس ين الق ي ح د وف دة تأيي ة المتح ة العربي ة للجمھوري وميين كحر"داخلي ة الق
رب  د"الع ة تأيي ة والخارجي تھا العربي ت سياس ركأ اً ، الق ينات كوباإلم. ب ر الخمس ار أواخ ان اعتب

ى مساعدة ج عكذروة القوميين العرب، إذ تم اد عل ا من االعتم م سواء في محاربتھم . نوا أثناءھ
رب فكلح ة للغ معون الموالي ة ش واجھتھم للحوم ي م ان، أو ف ل كي لبن ن قب دعوم م مي الم م القاس

ى . الشيوعيين في العراق ون العرب إل ر القومي م يفتق د السراج، ل د الحمي د عب وبفضل جھود العقي
ة اطق الملتھب يم الشمالي مالذ. السالح الالزم في ھذه المن ك أصبح اإلقل ى ذل وقاعدة  اً وعالوة عل

  ).١٨(ين من األقطار العربية المجاورة الوافد" ةكالحر"ضاء عتدريب أل

ة المتحدة، أنفسھم في الصراع  ة العربي ادة الجمھوري وقد زج القوميون العرب، تحت قي
ذين كبين ح ين السياسيين ال ة للغرب وب ادة انتخاب كومة الرئيس شمعون الموالي انوا يخشون إع
ذا الصراع ظھر ال. شمعون ون العرب ومن خالل الحرب األھلية التي أعقبت ھ مجموعة كقومي

اء طرابلس -ولقد لعبت منظماتھم. منظمة ومنضبطة روت وصيدا ومين  -في األحياء الفقيرة في بي
ً مھم اً دور   .١٩٥٨ه ضد قوى السلطة طوال صيف العام كالحرب األھلية التي استمرت معار في ا

وميين العرب كحر"ان من سوء حظ كإال أنه  ا اضطرت لوضع "ة الق ا ت أنھ حت قواھ
ان ھؤالء السياسيون ك فقد. م السابقكمن الح اً نفسھم جزءاانوا كزعامة السياسيين التقليديين الذين 

ين اآلطراف األخرى  ميالين إلى القبول بحل وسط، وھذا ما تم فعالً  يبينھم وب ع .  مكالح ف والواق
ا األ ة طراف الرئيسية المتنازعة في الحرب األأن الصيغة التي توصلت إليھ ال "ھي صيغة فھلي

وب  ى حل إن أدت كوإن ت -"غالب وال مغل ة"ل م " الشؤون العائلي ا ل ديين فإنھ اء التقلي ين الزعم ب
ا خضع . اعھمبترضى القوميين العرب وأت ة المتحدة لم ة العربي وال الجمھوري ه ل د أن ومن المعتق
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ل خصوماتھم مع بعضھم القوميون العرب لقيادة السياسيين اللبنانيين التقليديين الذين استغلوھم لح
  ل آخر؟كأن تتصرف بش" ةكالحر"ان كان بإمكن ھل كول. البعض مثلما استغلوا أتباعھم

اب اؤل باإليج ذا التس ى ھ ة عل ن الصعب اإلجاب رب . م ون الع ى القومي ة، تلق ن ناحي فم
ة، . يد من ج عيتدريبھم وسالحھم وبالتأ ة ثاني اعھم يحاربون من أجل ناصر كم ومن ناحي ان أتب

ول و زمين بقب د الناصركالجمھورية العربية المتحدة مما جعلھم مل ه عب ل ب ا قب ويجد بعض . ل م
ً في ذلك سبب" ةكالحر"متشددي  ً وجيھ ا ل سالمة " ةكالحر"تيك كللتساؤل حول سالمة ت ا م تق إن ل

تراتيجيتھا ا . اس ه م د ھؤالء أن ى كويعتق اء " ةكالحر"ان يجب عل ى الزعم ل باالنضمام إل أن تقب
ة كوك فيھم، بقدر ما كقليديين المشالت وى التقدمي ان يجب عليھا القتال ولو منفردة أو مع البعث والق

  ).١٩(األخرى 

د يس جدي ى  -تموز ٢١ في وما ان انتھت الحرب األھلية في لبنان بانتخاب رئ و، حت يولي
راقكبالتھيؤ لمعر" ةكالحر"بدأت  دة في الع ه . ة جدي ً ان متوقعكفمع أن ورة  ا وزت ١٤لث و  -م يولي
د ال ١٩٥٨ واء عب ار الل دة، اخت ي الوح دخول ف راق لل ود الع مكأن تق ه  -ريم قاس ن ورائ وم

ذي. الشيوعيون، الحفاظ على استقاللية العراق ا  وقد أظھر اعتقال العقيد عبد السالم عارف، ال دع
واء قاسم، وشق الشعب العر ا الل ة المتحدة، نواي ة العربي ة مع الجمھوري ى إلى وحدة فوري اقي إل

  .الوحدويون واالنفصاليون:  فريقين

ورة  د ث ة  ١٤وبع ادة القومي ل، أرسلت القي اني ال" ةكللحر"تموزبقلي ا  -ديھنھ أحد قادتھ
دة للعمل في  -فوئين وذوي الخبرةكال إلى العراق ليساعد القيادة المحلية ھناك على رسم خطة جدي

امفي دفع القوميين العرب إلى األ اً دي في العراق مفيدھنان وجود ھاني الكو. اإلقليم ة . م فمن ناحي
ً دي على توصية القيادة المحلية بإعطاء القوميين العرب اسمھنوافق ال ق اسم كوھ. اً محدد ا ذا أطل

اع  اً ثيركول مرة على القوميين العرب الذين أل" ة القوميين العرب كحر" روا خطأ من أتب ما اعتب
ى التي ساعدت  انتكو. في العراق" حزب االستقالل  " ة األول " ةكالحر"ھذه ھي الخطوة العملي

ندي بالتخطيط من أجل ھومن ناحية ثانية، قام ھاني ال. حزب سياسيك الناشئة على إثبات وجودھا
افة القوى الوحدوية في العراق والذي عجل في إماطة كالذي حقق تحالف " التجمع التقدمي "قيام 

ة وم. م القاسميكاللثام عن حقيقة الح ادة المحلي ى توصية القي دي عل ن ناحية ثالثة، وافق ھاني الھن
م بالعمل في صفوف الجيش م خطوة اتخذھا مبعوث كو. الداعية إلى السماح لھ ذه ھي أھ انت ھ

د أعضائھم  يالقيادة القومية إذ لم يعد القوميون العرب يحجمون عن تجني ل  ف وات المسلحة، ب الق
ى دة عل دون بصورة متزاي ذوا يعتم الت أخ ام ب ن أجل القي ي الحغضباطھم م وب ف ة كيير المطل وم

)٢٠.(  

ا أن نجحت  ه م ا أن ة ھن دير بالمالحظ ن الج ي " ةكالحر"وم باط كف ن الض دد م سب ع
ة المتحدة اھتمامكسعال ً ريين حتى أبدت الجمھورية العربي د ا ع ". ةكالحر"بنشاطات  اً متزاي والواق

ام ال ذا االھتم د بالحرمأن ھ ن أ ةكتزاي ازاد م تقبل . ھميتھ ر يس د الناص ال عب رئيس جم ذ ال واخ
  .بنفسه ويناقش معھم مختلف أبعاد النضال القومي العربي" ةكللحر"مبعوثي القيادة القومية 

ذھا الشيوعيون في العراق" ةكالحر "شنت  ة التي نف ال الدموي ى األعم ة عل ة عنيف . حمل
دي في إصدارھاا -"الوحدة"وقد ھاجم القوميون العرب في نشرتھم السرية  اني الھن  -لتي ساعد ھ

ة والن قضية الوحدة . نشاط الحزب الشيوعي واتھموء بالعمل ضد مبادئ القومية والوحدة العربي
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ة ك م القضايا المطروح يانت أھ ين، قامت  ف ك الح ي " ةكالحر"ذل ن الدراسات الت دد م بنشر ع
ة كر دة العربي ى الوح ة المت). ٣١(زت عل ة العربي دت الجمھوري دةوأب ي  -ح ة كالت انت تشن حمل

ً اھتمام -زة ضد الشيوعيةكإذاعية وصحفية مر ع  ا ادة طب ذه الدراسات، وقامت بإع اب كبنشر ھ ت
  ).٢٢(م دروزة وتوزيعه على نطاق واسع كالح

م  ة باس ة الناطق ة الحري ن مجل دد األول م ر، صدر الع ى صعيد آخ وميين كحر"عل ة الق
ي " العرب  اني ك ٤ف اير(انون الث دد أوضحت . ١٩٦٠) ين ذا الع ي ھ ن  "ة كالحر"وف ا م موقفھ

ً ريكنحن راغبون ف ":  الصراع الدائر قائلة اكافة القوى المعادية لحركة مع كفي خوض معر ا ... تن
 " ةكالحر"ررت الحرية وبقية منشورات كوقد ". يمينية أم يسارية... انت شرقية أم غربيةكسواء 

ذي  ة المتحدة تتحدى قاسم وحانت كھذا الموقف الوسط في الوقت ال ة العريي ه الجمھوري ه كفي م
  .ن المدعوم من قبل الشيوعيي

ار  الرغم من اعتب ه ب ا ھو أن ه ھن ة في  "ة كالحر "وما تجدر مالحظت وة وحدوي نفسھا ق
ى . انية قيام أية وحدة خارج نطاق ج عكرفي إمكالساحة، فإنھا لم تف م خشية أن تقود ھذه الوحدة إل

ة كالحر"ولذا دافعت . ربية المتحدةعالمنطقة إلى خارج إطار الجمھورية ال في ةز القوكتحويل مر
دما ادعى الحكعن استقالل ال١٩٦١في العام  "  أكويت عن ديث نم القاسمي ب تقلة ح ارة المس ً اإلم  ا

  .) ٢٣( جزء ال يتجزأ من العراق

ول أن  رب كحر"وخالصة الق وميين الع ة، ا" ة الق ذه المرحل امج انتھجت، خالل ھ لبرن
ام  ة في ع ا التنفيذي ذي وضعته لجنتھ ي . (١٩٥٩ال ا يل امج م ذا البرن ى كالتر:  ويتضمن ھ ز عل ي

ة ي؟  ؛قضية الوحدة العربي وطن العرب ة في ال وى الرجعي ين والق الصراع ضد الشيوعيين المحلي
ة  دعم اً وليس آخر اً واخير ؛ دعم الثورة الجزائرية ؛ يد على سياسة الحياد اإليجابي كالتأ الجمھوري

  .والخارجي العربية المتحدة على الصعيدين الداخلي

  )١٩٦٧ - ١٩٦١(المرحلة الرابعة 

اة ك لقد وميين العرب كحر"ان التنبؤ بمسار ھذه الفترة من حي ا ي" ة الق ه كأشد م ون علي
لاً تعذر ذي س م الطريق المتعرج ال رة، أن " ةكالحر"ته ك، ولذا علينا، من أجل تفھ ذه الفت خالل ھ

ذي عاشته ن ترا في" ةكالحر"تعمق في فھم الصراع الداخلي ال رارات االش اب إصدار الق ية كأعق
  .١٩٦١) يوليو(م في تموز . في ج ع

د، سارت  اً وجدت في جمال عبد الناصر قائد "ة كالحر"رنا ان كسبق وأن ذ وع جدي من ن
ام كل معركعلى خطاه في  ذ الع ك الخط ان من الطبيعي أن تستمرفي انكو. ١٩٥٥ة من اج ذل تھ

ه  اق قرارات يعه نط الل توس ن خ د م اعي موح ادي واجتم ام اقتص اء نظ ر بن اول ناص دما ح عن
ترا وزكاالش ي تم وري ف يم الس مل اإلقل بحت تش ث أص و  -ية بحي ذه . ١٩٦١يولي ببت ھ د تس وق

ولام، في شھر . القرارات وما تالھا من انفصال سورية عن ج ع ه، في  -يل ام ذات بتمبرفي الع س
ة قبلت " ة كالحر"حوار جدي داخل  إثارة ة "، فمن جھ ادة التقليدي د" القي ة بال تور جورج كممثل

اني ال بش وھ دھنح دكدي وال داد وال ع ح تراكتور ودي القرارات االش ب، ب د الخطي ية كتور أ حم
لمية  ذلك على الرأي القائل بأن مثل ھذه القرارات يجبكودافعت عنھا ووافقت  تم بصورة س أن ت

ار ت وطنيينضمن إط ماليين ال ين والرأس ة والمثقف ات العامل ين الطبق ع ب الف واس ة . ح ن جھ وم
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راھيم ة -أخرى، قبل محسن إب ة الحري ر مجل يس تحري ن صغيرة كمع مجموعة نشطة وإن ت -رئ
القرارات االشتراكم وميين العرب، ب د للق ل الجدي دأ ولكونة من شباب الجي نھم كية من حيث المب

اءلوا عن إم ة تطبيكتس ترااني اب الحزب االش ي غي مة ف راءات الحاس ذه اإلج ل ھ ا ك،  يكق مث م
  ).٢٤(مة ئيرمالغية على أساس أنھا نظرية كرفضوا نظرية االنتقال السلمي نحو االشترا

د أثبت انفصال سورية عن ج ع ة(م . وق ع البرجوازي صحة ) نتيجة لتحالف اإلقطاع م
ام . ركفي وقت مبوجھة النظر التي عبرت عنھا مجموعة محسن إبراھيم  م في الع ذلك ت ونتيجة ل

د  ١٩٦٢ راھيم -" ةكللحر"وضع برنامج جدي د الصراع الطبقي  - بتحريض من محسن إب اعتم
ً أساس يعلى استعداد للموافقة على إعادة النطر " القيادة التقليدية"انت كو. له ا ساسي برنامجه األ ف

ببين  ا:  )٢٥(لس ام وانھي رة لقي ة الم و التجرب وت األول ھ دة وثب ة المتح ة العربي دم عر الجمھوري
ة وة وحدوي ة ق ار البرجوازي دوى اعتب وار الف ؛ ج أثير الح و ت اني ھ ين كوالث ذي دار ب ري ال

رك اً وقد لعب ناصر دور. الناصريين والقوى الوحدوية األخرى بعد االنفصال ذا المجال  اً بي في ھ
ً آفاق" الميثاق الوطني  "إذ فتح بتقديمه    .ي العربيكر االشتراكلفجديدة في ا ا

د من األعضاء، انھم ارك " ةكالحر"ت كوعدا النقاش الذي انغمس فيه عدد متزاي في مع
دة ة المتح ة العربي ى الجمھوري ورية إل م س ادة ض ي إلع ه طبق ة وذات توج ددة، وطني ي . متش فف

اء  ورية ناضل أعض قاط ح" ةكالحر"س ل إس ن أج راق . م االنفصالكبإصرار م ي الع ان كوف
د الناصر اھتمام. يةكالوحدة واالشترا م تحت رايةھلنضا ال عب رئيس جم ً وقد أبدى ال ً خاص ا ا  ا بھ

  ).٢٦(وعبرعن تقديره المتزايد لھا 

ا وا عليھ ي وقع دة الت ة الوح زام باتفاقي ي االلت ادة البعث ف د أدى فشل ق د  لق ع ناصر بع م
ين ال قة الخالف ب ادة ش ى زي ورية، إل راق وس ي الع لطة ف وليھم الس دة ت ة المتح ة العربي جمھوري

راق، ك، التي قامت بمحاولة فاشلة إلسقاط ح"ةكالحر"وقد شعرت . وحزب البعث م البعث في الع
ورة كث في الذعباالرتياح عندما سمعت شجب ناصر للب ة عشر لث و ٢٣رى الحادي ا . يولي د دع وق

دمجكالرئيس جمال عبد الناصر يومھا إلى اقامة حر ا  ة قومية عربية موحدة تن ة الحركفيھ ات كاف
ي  وطن العرب ي ال ة ف ذه الف). ٢٧(القومي ت ھ ان كونال ي "ةكالحر"رة استحس ت تفكالت ي كان ر ف

في أعقاب انقالبين البعثيين في " ةكللحر"والواقع أنه أثناء انعقاد المؤتمر القومي . خطوط مشابھة
راق وسورك م تخصيص جلسةيل من الع ة الحرك ة، ت ة لبحث أزم ي ة العربيكامل ة، الت ة القومي
ؤتمر "ة القوميين العرب كحر"ما رأت ك. رية واإلقليميةكانت تعاني من االنقسامات الفك ، في الم

  ).٢٨(ن قضية توحيد القوى الثورية في الوطن العربي يجب أن تبحث مع ناصر نفسه أنفسه، ب

ارع ك ي أن تس ن الطبيع رئيس" ةكالحر"ان م ة ال اھرة لمقابل ى الق د إل ال وف د  إلرس عب
وقد عبر الوفد للرئيس عن أمله في أن تقوم الجمھورية العربية المتحدة . الناصر وبحث األمر معه

ين  الف ب ة تح ترا"بإقام اد االش ي كاالتح وطني "المصري و " ي العرب ر ال ة التحري " حزب جبھ
ة و وميين العرب كحر"الجزائري ة أخرى " ة الق وى ثوري ع ق اء حركم ى نحو إنش وة أول  ةكخط

أن الحر. ية واحدةكية اشتراعرب رأي ب م في ال د الناصر معھ د اتفق عب ة في كوق ة القومي ة العربي
  ).٢٩(وضع مشتت وأنه يجب إقامة تحالف بين القوى التقدمية 

ى اإلطاحة  ١٩٦٣توبر كأ -تشرين الثاني ١٨وفي  قام انقالب ناصري في العراق أدى إل
د الناصر ووسنحت بذلك الفرصة الختيار الخط. م البعثكبح وميين كحر"ط التي وضعھا عب ة الق
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و  -تموز ١٤وفي . اً مع" العرب  ع منظمات  ١٩٦٤يولي ترا"قامت أرب وميين كحر" (يةكاش ة الق
ترا ي وحركالعرب والحزب االش تراكي العرب دويين االش تراكة الوح يون كيين والوحدويون االش

ي العربي في العراق كاالتحاد االشتراباإلعالن عن حل تنظيماتھا واندماجھا في ) الديموقراطيون
ة كة القوميين العرب وحركحر(، أعلنت القوى الوحدوية في سورية  وبعد ذلك بخمسة أيام). ٣٠(

ترا دويين االش تراكالوح ي االش اد العرب دة واالتح ة المتح ة العربي وريكيين والجبھ ل ) ي الس ح
ترا فيتنطيماتھا واندماجھا  وفي الوقت نفسه، أخذت ). ٣١(رية سو فيي العربي كاالتحاد االش

د . يل جبھة قومية لتحرير جنوب اليمنكزمام المبادرة في عدن والجنوب المحتل لتش" ةكالحر" وق
دخول  ھا لل ات نفس دة تنظيم ت ع يحل دة ف ة الجدي ي ش -الجبھ وميين العرب كحر"لت كالت " ة الق

ري ا الفق ي .  عمودھ ات ھ ذه التنظيم رية والمنظم"وھ ة الناص يمن الجبھ ر ال ة لتحري ة الثوري
ود األ ة الضباط والجن ل ومنظم ة القبائ ة ومنظم ة الجنوبي افعين والجبھ ة إصالح الي رار وجبھ ح

يمن كوانضمت إلى الجبھة فيما بعد ". القومية ة السرية للبراليي ال ة والمنظم ل من الطليعة الثوري
باب وبي وش ران  الجن ا وضك). ٣٣(مھ رب كحر"ت عم وميين الع ي نو "ة الق لبة ف ا الص اياھ

دليل على كي العربي وتحت تصرف ناصر كخدمة االتحاد االشترا فيالجمھورية العربية المتحدة 
  ).٣٣(إيمانھا بقيادته 

الرئيس  ١٩٦٥و  ١٩٦٤ھذا وقد ظل القوميون العرب، خالل عامي  ق ب على اتصال وثي
د اً نكعبد الناصر، في وقت بدا فيه مم ة المجموعات الناصك، توحي ياف ى الصعيد اإلقليم . رية عل

ام كو ومي للع ؤتمر الق ، ١٩٦٥انت مجموعة محسن ايراھيم ھي التي أخذت زمام المبادرة في الم
نت كوقد تم. بالناصرية على الصعيد القومي" ة القوميين العرب كحر"بتقديم اقتراح يتضمن دمج 

ا، وھ ى جانبھ ؤتمر إل ة أعضاء الم امج  ذاكھذه المجموعة من استقطاب غالبي باشروا بوضع برن
ق حر ى خل وح يھدف إل تراكطم ة اش ى فكة عربي ة، وعل ة العامل ى الطبق د عل دة، تعتم ر كية جدي

ل كوقد طرحت ھذه الف. ، واضح، وعلى تنظيم موحد يكاشترا رة على الرئيس عبد الناصر من قب
ائالً  دم. محسن إبراھيم نفسه الذي خرج من االجتماع متف م ي اؤل ل ذا التف الرغم .  طويالً  إال أن ھ فب

وأعضاء آخرين  -ساعده األيمن -ريا محيي الدينكرة منذ البداية إال أن زكمن تقبل عبد الناصر للف
ا ك). ٣٤(رة كمن حاشيته لم يتعاطفوا مع الف ادة كم ك"ةكالحر"ان ق ى ذل ً سذج. ، عالوة عل في  ا
ة ال. توقعھم النجاح لھذا المشروع ة العربي اركمتحدة فالناصرية خارج الجمھوري ي اً انت تي ً سياس  ا

دماج . اً ن حزبكولم ت الي  "ة كالحر"وان ي بالت ة المتحدة يعن ة العربي بالناصرية خارج الجمھوري
أو في أفضل األحوال وضع ھذه التنظيمات في  - ة المخابراتكالء لشبكوكحل تنظيماتھم والعمل 

رية ابرات الناص د المخ زة البيكو. ي ير األجھ ل تفس ذا بالفع ريةان ھ ة الناص فقة "  روقراطي للص
  ".ة القوميين العرب كحر" مع " الجديدة

ين كول دام ب يمن، أول ص ي ال ب، ف ا نش رعان م وميينكحر"ن س رب  ة الق ين " الع وب
ة المصرية زة البيروقراطي ي . األجھ انيك ١٣ف اير  -انون الث ام الضباط المصريون ١٩٦٦ين ، ق

انقالب ي، ب وب العرب يمن  "ضد  المسؤولون عن شؤون الجن وب ال ر جن ة لتحري ة القومي " الجبھ
ا  ي تقودھ ة"ةكالحر"الت ة ممثل وى المعتدل ع الق دة م ة لفرض وح ي محاول ي ، ف ر " ف ة تحري جبھ
اره اوبالرغم من ). ٣٥" (جنوب اليمن  ن مجموعة محسن ايراھيم أقرت االنقالب المصري باعتب
يإجراء مھما  د  ف ة كسبيل توحي وى القومي ة الق ياف ا ضد االستعمار البريطاني، رفض ھنضال ف

يمن رفض ي ال رب ف ون الع ً القومي ً بات ا نج ا ة األص ع مجموع ارب م دت كم -أي تق ي أب اوي الت
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زاالً كومة البريطانية في وقت كللتفاوض مع الح اً استعداد ة تفرض ن ة للجبھ وى الثوري  انت فيه الق
ً حاسم د الكوقد حاول . مع القوى االستعمارية ا رئيس عب ادة ل من ال دخل " ةكالحر"ناصر وقي الت

زاع ول ون العرب في عدن عن انسحابھم من كفي الن ن القومي ح، إذ أعل م تفل ود ل ة "ن الجھ جبھ
ومتابعة النضال المسلح ضد  ١٩٦٦توبر كأ -ولتشرين اال ١٤في " تحرير جنوب اليمن المحتل 

  ).٣٦(البريطانيين من خالل الجبھة القومية التي أعيد تنظيمھا 

رع وفي ا يمن نفسه من الناصرية بسبب " ةكالحر"لوقت الذي سحب فيه ف وب ال في جن
يإخفاقه في التوصل إلى تفاھم مع أجھزة عبد الناصر البيروقراطية، وجد القوميون العرب  ل ك ف

وانھم الناصريين ع إخ ل م ير العم ن العس ه م راق أن ورية والع ن س راق.  م ي الع م ي فف وا ك، ل ون
ون أداة بيد أجھزة كأن ي" ي العربي كاالتحاد االشترا"الم عارف الذي أراد م عبد السكمفتونين بح

ة رھول. الدول ون س ذوا يعمل مي وأخ يم الرس ن التنظ حبوا م ة  اً ذا انس ل محارب ن أج ادة "م القي
ة ع ). ٣٧" (المنحرف ربتھم م ي تج ة ف ل مماثل ة أم رب بخيب ون الع يب القومي اد "وأص االتح
ترا ي السوري كاالش اقھم الناصري إذ، "ي العرب دوا رف م يج ه الكن رادييل ا في دء كاليين بم ة للب فاي

  ).٣٨(بعمل جديد 

وميين العرب كحر"ل من الرئيس عبد الناصر وكولم يمض وقت طويل حتى أدرك  ة الق
دود"  ق مس ى طري د وصل إل ترك ق روعھما المش وز. أن مش ي تم و  -وف ت ج، ا١٩٦٦يولي تمع

ا للحر وتوصلت" ن العرب ة القومييكلحر "اللجنة التنفيذية  ى ك، من خالل تحليلھ ة الناصرية، إل
ين  ة ب ة وخاص وى المختلف ين الق ز ب رورة التميي ين "ض و" اليم ل ب ة االء البيروقركالمتمث طي

ين كالبرجوازية وطبقتھم وف ة، وب ل " اليسار"رھم وامتداداتھم التنظيمية في اآلقطار العربي المتمث
ودعت اللجنة التنفيذية ). ٣٩(جودة ضمن الخط الرئيسي للناصرية بالعناصر والقوى التقدمية المو

ري " ار الناص ى ت" اليس د أكإل تقالله "ي ة تكالف" اس ي بغي ي والتنظيم ة جري والسياس ب ھيمن ن
ً وتطبيق) ٤٠(عليه " اليمين " ة"ذه االستراتيجية الجديدة، دعت ھل ا وميين العرب " القيادة القومي الق

ورية إل ي س راق وف ي الع تراف اد االش ن االتح حاب م ادة كى االنس ولي قي ي لت ار "ي العرب اليس
ري  ب أن ). ٤١" (الناص دعو للعج ا ي د بإمك" ةكالحر"ومم ت تعتق زة كان اوز األجھ ة تج اني

د الناصر ى . البيروقراطية الناصرية دون أن تتأثر عالقتھا الودية مع عب د أثبتت كوعل ل حال فق
د الناصر ك، ١٩٦٧خطأ إذ، مع حلول العام انت على كاألحداث التالية  بأنھا  ا مع عب انت عالقتھ

  .اً قد تدھورت إلى حد متدن جد

  )وما بعدھا ١٩٦٧(المرحلة الخامسة 

ان من كو. إلى تغييرات ھائلة في الوطن العربي ١٩٦٧يونيو  -سة حرب حزيرانكأدت ن
ا" ةكالحر" سة نقطة تحول في حياةكل تلك النكالطبيعي أن تش ا ھو ك التي طالم رر وجودھ ان مب

  . قضية فلسطين بالدرجة األولى

 ١٩٥٥سارت وراء ناصر منذ العام " ة القوميين العرب كحر"وال يغيب عن األذھان أن 
ر أراضيھم المغتصبة رب وتحري د الع ى توحي ادرة عل ه ق ى أساس أن ثورت ارة أخرى . عل وبعب

ا" ةكالحر"سارت  وز بالج د الناصر من أجل أن تف ى خطى عب م ت -ئزةعل ائزة سوى كول ن الج
  .ولما أخفق ناصر في تحقيق ذلك، فقدت إيمانھا به وبنظامه. فلسطين قبل أي شيء آخر
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ات  دت منظم د عق ذا وق رب كحر"ھ وميين الع ة"ة الق رب العربي اب الح ي أعق  -، ف
رائيلية  ة )١٩٦٧(اإلس ى ھزيم ي أدت إل باب الت ل اآلس ث وتحلي ؤتمرات لبح ن الم لة م ، سلس

وش  ةالجي الق الكو. العربي ؤتمرات الط ذه الم يلة ھ ت حص ت كان ي أدين رية الت ع الناص ل م ام
ما دعت ھذه المؤتمرات إلى ك). ٤٢" (وم عليھا بالفشل كيرة محغة برجوازية صكحر"باعتبارھا 

ة شبه " ة القوميين العرب كحر"من شأنھا أن تغير " ببداية جديدة "استبدال الناصرية،  من منظم
  ).٤٣(سي كمار -حزب لينينيبرجوازية إلى 

ى كظھر اليسار ) ١٩٧١ -١٩٧٠حتى (وخالل السنوات األربع الماضية  قوة مسيطرة عل
ة" ة القوميين العرب كحر" سية والظروف الموضوعية كالمار -وقام بمحاولة للتوفيق بين اللينيني

ي وطن العرب ي ال ة ف رع عن . الملموس د تف وميين العرب كحر"وق ان ھم" ة الق ة "ا تنظيم الجبھ
ر فلسطين  عبية لتحري ر فلسطين "و" الش ة لتحري عبية الديموقراطي ة الش ا يتمسك كو" الجبھ الھم

ين تقالليھما التنظيمي دا اس يوعية دون أن يفق األحزاب الش ة ب ية الخاص ادالت السياس وة بالمع . بق
ً وسيبقى مل   .لتحرير فلسطين أداةكاللينينية ستخدمھما  -سيةكانت المارك للمستقبل رواية ما إذا كا

تطورت خالل العشرين سنة الماضية من   " ربعة القوميين الكحر"وخالصة القول أن 
ام بدورالحر ة كمجموعة صغيرة من الشباب الثوري المتطلع نحو القي ة التحريري ة القومي ة العربي

ع الشعارات السياسية المار ة -سيةكإلى حزب سياسي ناضج يرف و. اللينيني دة ق د ساھمت ع ى وق
ة  يسياسية واجتماعية عاملة في الساحة العربية إلى إحداث ھذه التغييرات الجذري اة  ف ة كحر"حي

ادة ييوليو والعالقة الخاصة التي نشأت ب ٢٣ن تجربة كول -ل أو بآخركبش -"القوميين العرب  ن قي
ذا الكوبين الرئيس عبد الناصر نفسه " ةكالحر" ى إحداث ھ تغييرفي انت أھم العوامل التي أدت إل

ورة الناصرية ". ةكالحر"مفاھيم وأھداف  ة غرست الث يففي البداي وميين العرب كحر" ف " ة الق
تراكأف ة واالش ا التقدمي دت . يةكارھ ين أب ي ح تعداد" ةكالحر"وف ا، اس ى درب تطورھ  اً عل
ة كبرللمضي في التفاعل مع االتجاھات االشتراكأ ية السائدة، مال عبد الناصر، بصفته رجل الدول

از رأس جھ ً بيروقراطي اً يت رك ا ذركون أك، ألن ياً بي ر ح ل  اً ث ق أدوات التحلي تعمال وتطبي ي اس ف
  .سيةكالمار
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  .  ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٢٨مقابلة شخصية : الزعيم عبد الحميد السراج ) ١٨(

حركة " السابقين في تعتمد ھذه المعلومات على مقابالت شخصية مع عدد من األعضاء ) ١٩(
  .  ١٩٧٠كانون األول ديسمبر  ٢١و  ٢٠بتاريخ " القوميين العرب 

  .  ١٩٦٨آذار مارس  ٦مقابلة في : حامد الجبوري ) ٢٠(

" ( العراق وأعداء الثورة ) . "  ١٩٥٨" ( الوحدة طريقنا : " حركة القوميين العرب ) ٢١(
" ( الوحدة ثورة ومسؤولية . "  ١٩٥٩" ( د الفيدرالي ايھا الشيوعيون أين ايمانكم باالتحا) . "  ١٩٥٩
١٩٥٩  . (  

  )١٩٦٢دار الفجر ، : بيروت "( الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية " الحكم دروزة ) ٢٢(

  ) .  ١٩٦١يوليو  –تموز ( " نحن وأزمة الكويت " حركة القوميين العرب ) ٢٣(

  :انظر ) ٢٤(

Muhsin Ibrahim " Arab Socialism in the Making " in K.H Karapat (ed) 
Political Thought in the contemporary . Middle East ( New York : praeger . 
1968) . p .213 . 

  .  ١٩٧٠يونيو  –حزيراان  ٢٢مقابلة شخصية بتاريخ : ھاني الھندي ) ٢٥(
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  . المصدر ذاته ) ٢٦(

اھرة " تموز  ٢٣الذكرى الحادية عشر لثورة  خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في) " ٢٧(  ٢٢: الق
ة " ، كما ورد في كتاب  ١٩٦٣يوليو  –تموز  ائق سياسية عربي روت " (  ١٩٦٣وث ة : بي ة األمريكي  )الجامع

  . ٣٣٣ص 

  .  ١٩٦٨نوفمبر  –تشرين الثاني  ١٦مقابلة شخصية بتاريخ : محسن ابراھيم ) ٢٨(

  . المصدر ذاته ) ٢٩(

م الد) ٣٠( ة ، قس ات العام ية والعالق ات السياس وز " راس ة تم ة العربي ول  –السياس ، "  ١٩٦٤ايل
  .  ٢٤٣ص ) الجامعة األمريكية : بيروت (  ٣الجزء الثاني رقم 

ة ) " ٣١( ات الوحدوي ريح للمجموع ق " تص وز  ١٩دمش و  –تم ائق  ١٩٦٤يولي ي وث ا ورد ف كم
  .  ١٩٧٣سياسية عربية 

  .  ٢-١، ص " تقرير عن الجنوب العربي " حركة القوميين العرب مكتب األمانة العامة ل) ٣٢(

  . المصدر ذاته : محسن ابراھيم ) ٣٣(

  . المصدر ذاته ) ٣٤(

  .  ٤ص " حول العالقات بين الحركة الوطنية بالجنوب " حركة القوميين العرب ، ) ٣٥(

  .  ١٩٦٧يوليو  –تموز  ١٦مقابلة شخصية بتاريخ : قحطان الشعبي ) ٣٦(

  .  ١٩٧٠يو يون – حزيران ٢٤مقابلة شخصية بتاريخ : ھاشم علي محسن ) ٣٧(

اريخ ) ٣٨( مه بت ر اس دم ذك ي ع ب ف ؤول رغ ع مس ية م ة شخص رين األول  ١٨مقابل وبر  –تش اكت
١٩٦٨  .  

راھيم ) ٣٩( انيين ؟" محسن اب تراكيين اللبن ة االش اذا منظم روت " ( لم ة ، : بي )  ١٩٧٠دار الطليع
  .  ٧٧ص 

  . مصدر ذاته ال) ٤٠(

  . المصدر ذاته ) ٤١(

ة ، ) ٤٢( تراكية العربي ة االش ران " الحرك ة حزي دلوالت خمس ة وم ورة العربي داد " الث ،  ١٩٦٨بغ
  .  ٢ص

      .المصدر ذاته ) ٤٣(
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  الفصل الرابع 

  القوميين العربالتنظيمي لحركة  اءنالب

  

وفر ثالث مأل كي يتشكل اتكي حزب سياسي، البد من ت ا، :  ون وع م اء تنطيمي من ن بن
ون دورأ اء يلعب ً معين اً عض ذا  ا يعنى ھ رارات وس اذ الق ية اتخ تھم الرئيس ادة مھم يم، وق ي التنظ ف

ذه الم ات كالفصل ببحث ھ ا تتكون ي جم ى ف وميين العرب كحر"ل ى أل" ة الق اعد عل ك سيس ن ذل
  بحثھا يإعطاء نظرة دقيقة عن المنطمة التي يجر

  ظيمتنال

ً مبدأ رئيسي" زية المرنةكالمر "خلي إلى اعتماد يدعو النظام الدا  في" ةكالحر"تستند إليه  ا
ة  ا الداخلي ي حياتھ ا وف و ). ١(تنظيمھ د مؤسس د اعتق رب كحر"وق وميين الع ن " ة الق ه م أن

ق تنظيمكالضروري لحر ة، ان تخل ائل ثوري اء المجتمع العربي بوس ً ة مقدر لھا إعادة بن ي ا ً سياس  ا
د كلت اً عدون مستكمن نوع جديد ي ر ويعتق ييف نفسه مع ظروف النضال المتنوعة والسريعة التغيي
ان د الفرح رع  -حم ي ف ارزين ف ادة الب د الق رب كحر"أح وميين الع األ" ة الق ل ب ي أوائ ردن ف

وال لمؤسسي كأنه لم ي -الخمسينات ذين "ةكالحر"ن معق ق حزب صدامي، أال ك، ال دفھم خل ان ھ
ار األدا ة ا ين االعتب ذوا بع اريخ يأخ ي الت ة ف ورات الناجح ة للث ي كلتنظيمي يوعية ف األحزاب الش

اد السوفياتي وفي الصين  ه من الضروري لحر).٣(االتح ع أن ا التك، والواق ف، في آن كة عليھ ي
ع نظام ي والصراع السري، أن تتب ع ظروف النضال العلن د، م ً واح ً زيكمر ا ً وانضباطي ا أ ا . دقيق

  عمليةفي  أو ديموقراطية، حسب الدور الذي يلعبه األعضاء ون أوتوقراطيةكزية قد تكن المركول

از الحزب  ل جھ ة داخ د السياس وع المر). ٣(تحدي ا ن ه كفم ذي التزمت ب ة ال ة كحر"زي
  ؟ "القوميين العرب 

ذا السؤالطاإنه لمن الصعب إع ى ھ ة، تعترف . ء جواب محدد عل " ةكالحر"فمن ناحي
اء ي اللق جعھم، ف ائھا وتش ع اعض ة جمي ول بأھمي ة ح اش بحري ى النق ة، عل ة كات التنطيمي اف

ذاتي "ما تحثھم على االستفادة من ميدأ ك. المواضيع المتعلقة بالحياة الحزبية د ال وھو  -"النقد والنق
ةالعمال االجتماعات اجدول  في أحد اآلبواب المھمة اط الضعف  للكشف -حزبي يعن نق عمل  ف

ائھا" ةكالحر" ن أعض ل أي م ي عم ثك. أو ف ا تح ع اال" ةكالحر" م ى رف اءھا عل ئلة أعض س
ا ب العلي ى المرات ات إل ا . واالقتراح ب العلي و المرات ذ ممثل رى، ينف ة أخ ن ناحي " ةكللحر"وم

ا دون أن ي تويات العلي ذھا المس ي تتخ رارات الت دور االكالق ي مق ن ون ف يعضاء الطع لطة  ف س
  .ھؤالء الممثلين

ا كن للمرء أن يفھم، من كويم دم، أن م ةكبالمر"ة كته الحرمسل ما تق ة المرن ا " زي ھو م
ة  زاب الثوري ة األح ميه بقي ة كالمرب" تس ة الديموقراطي ع أن ". زي دأت " ةكالحر"والواق ھا ي نفس
ات  ١٩٥٧باستعمال ھذه التسمية منذ العام  دأ  تعرف" ةكالحر"إذ أخذت أدبي يكالمب ا يل : "....  م
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ق المر ديموقراطي في تطبي نھج ال ة ال ة، أوكأھمي ي يتخذھا المر زي القرارت الت ول ب ى كالقب ز عل
 ھذا دون تمحيص" ةكالحر"ومع ذلك يجب أال يؤخذ بإدعاء ). ٤" (في القاعدة ضوء النقاش الحر

ين ال.  جام ب دم االنس لء كرمفع تم م ة ي ي منظم دة ف زداد ح ة ي ة والديموقراطي ة مراكزي ا كاف زھ
  .بأساليب ديموقراطية من انتخابھا الحزبية من قبل المستويات العليا بدالً 

شبيه بالھرم حيث تتمثل قاعدته باألعضاء " ة القوميين العرب كلحر "إن البناء التنظيمي 
ك . وتتمثل قمته بالقيادة ل الحزبكومثله في ذل اد السوفياتي مث أو أي حزب  -الشيوعي في االتح

وميين كحر"عضاء وھذا يعزل أ. زية الشديدة في بنائهكالذي يعتمد على المر -من ھذا النوع ة الق
رب  ى " الع تويات أفقيكعل ة المس ً اف ً وعمودي ا د ا ا  اً بعي ي تعتبرھ ات الت ات والمعلوم ن العالق ع

  ).٥(غير ضرورية لھم للقيام بتأدية مھامھم " ةكالحر"

ى "ةكالحر"ولية في تنظيم ھي الوحدة األ" الخلية"و ة ال ، ويتراوح عدد أعضائھا من ثالث
اسبعة، مع العلم ان ھن ة: "اك نوعان من الخالي ا المنطق نون كون من أعضاء يسكالتي تت" خالي

ا كالتي تت" خاليا العمل "الحي نفسه، و دائرة ذاتھ ون في المصنع او ال ). ٦(ون من اعضاء يعمل
ى أعضاء  ية حيث يتلق ة األساس دة التنظيمي ة ھي الوح دريب" ةكالحر"والخلي ة وت افتھم الحزبي ً ثق  ا

ً صارم اء . فاح ضد النظام القائمكة ليصبحوا ثوريين ممن نذروا أنفسھم للتسبون خبركوي ا تم، أثن وي
د األعضاء باألف ال دقيق لتزوي اع جدول أعم ار وا كاالجتماعات األسبوعية المنتظمة للخاليا، إتب

  :عمال في العادة، األيواب الدائمة التاليةويتضمن جدول األ. ساسيةلتجارب الثورية األ

  .التعاليم والتوجيھات الصادرة عن المراتب العليا قراءة ومناقشة -١

ة حول أحداث اآلسبوع  -٢ مناقشة التقرير السياسي الذي يقوم بتقديمه أحد أعضاء الخلي
  .المھمة

ا المسؤول كرية أو مشكدراسة قضية ف -٣ ا أو يختارھ ا المراتب العلي ة تطرحھ لة تنظيمي
  .عن الخلية

  .المنصرم وتعيين مھمات جديدة لآلسبوع ا لقادم بحث أعمال الخلية خالل اآلسبوع -٤

  .تفرقاتمباب المالية وال -٥

  ).٧(النقد والنقد الذاتي  -٦

م برجل كبرى على الخاليا التي يكأھمية " ةكالحر"وتعلق  ون أعضاؤھا على اتصال دائ
ة أعين وآذان ل" ةكالحر"وبعيارة آخرى، اعتبرت . الشارع ا بمثاب ضافة وباإل. اھا عضاء الخالي

ً مھم اً نيد، تؤدي القاعدة دورجونھم أداة تحريك ودعاية وتكإلى  ار  ا ل أخب في جمع المعلومات ونق
از الحزب  أن المعلومات التي كويم). ٨(األحداث المھمة التي تقع في محيطھم إلى جھ ول ب ن الق

الموابواسطة الوحدات اال" ةكالحر"لى إترد  ا ب ا دساسية للتنظيم، تجھزھ ى  التي تجعلھ ادرة عل ق
ى  -وھذه المعلومات المستقاة من المستويات السفلى. تأدية مھامھا " ةكالحر"والتي تشق طريقھا إل

ا اھير التي ال يم -عن طريق الخالي " ةكللحر"ن كضرورية من أجل تجنب االنفصال عن الجم
ا وتأ ا دون دعمھ ام بمھامھ دھايالقي داخلي . ي ى أن أي عرب" ةكللحر"وينص النظام ال ؤمن عل ي ي
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داف  ا " ةكالحر"بأھ ذ أوامرھ ا، وينف زم بقراراتھ داتھا، ويلت دى وح ي اح ل ف ا ويعم ومبادئھ
إخالص، و ل يسب ا، ويمث ل ميزانيتھ ي تموي إخالص يمكوف" ةكالحر"اھم ف ا ب بح كرھ ن أن يص

ى تز اً عضو ة عضوكفيھا، ويجب على المرشحين للعضوية أن يحصلوا عل ل ممن يي ى األق ن عل
ح  ون المرش ييعرف ً شخص ة . ا ى موافق ول عل د الحص عبة"وعن ادة  " (الش ي " ةكالحر"أي قي ف

ذي يسكيم) المنطقة هكن للمرشح االنضمام إلى الخلية في الحي ال ً ن غالبكول. نه أوفي محل عمل  ا
اق بإحدى  ى المرشح االلتح ب إل ا يطل ة"م ات التثقيفي ث يوضع المرشحون للعضوية " الحلق حي

ھر إل تة أش دة س ة م دارتھمتحت التجرب ات ج ذه، عو. ثب ة ھ رة التجرب الل فت وا، خ يھم أن يدرس ل
ى المشاركالمبادئ األساسية للقومية العربية والعقائد الثورية للحر ة في نشاطات كة، باإلضافة إل

يو". ةكالحر" ات م ف ود تنظيم ال وج ه لح وميين العرب كبحر "حق ل " ة الق افي "مث ادي الثق الن
ً ثيرة، فإن عضوية المرشح في ھذه النوادي غالبكية ، المنتشر في مدن عرب"العربي  ما تعفيه من  ا

ادين فيل ھذه التنظيمات ھي ثاالنضمام إلى حلقة تثقيفية ألن م د األعضات الواقع مي  ءدريب لتجني
  ).٩" (ةكالحر"الجدد في صفوف 

ى سك، وت"الرابطة"ة ھي كالمراتب التنظيمية للحر فيوالوحدة التالية  يعة ون من ثالثة إل
ون مسؤولة عن خاليا كوت" روابط المنطقة : " وھنالك نوعان من الروابط. أعضاء يعينھم القطاع

ط العمل  "المنطقة الناشطة في القرية أو في جزء من المدينة، و ا " رواب وھي مسؤولة عن خالي
يالعمل الناشطة  ين الطالب وذوي المھن ف ة، ھي. المصانع والمعامل وب ال مھم  وللرابطة أعم

ا وم . تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للوحدة الوظيفية أو المحلية التي تقع ضمن إطار عملھ وتق
ادة عن توھالرابطة بأعمال ه شؤون الوحدات االجا من خالل رجالھا المسؤولين ع ن وأل. ساسيةي

ا من االتصال ببكتعتمد نظام العالقات العمودية، ال تتم" ة القوميين العرب كحر" عضھا ن الخالي
  ).١٠(ل الرابطة وسيلة االتصال بين الوحدات اآلساسية كذا تشكھ. مباشرة

المسؤولة  -وھي الوحدة -" الشعبة "ة تسمى كوالمرتبة التالية على السلم التنظيمي للحر
المدينة أو في منطقة جغرافية مثل الفرات األوسط  فيق عمل الروابط التي تنشط سيعن تنظيم وتن

ى سكون الشعبة، كوت. لبنانفي العراق وشمال  ة إل عة بما ھي الحال في المراتب السفلى، من ثالث
ن للروابط أن تتصل ببعضھا إال من خالل الشعبة كوال يم". قيادة اإلقليم "أعضاء يعينون من قبل 

ذه من خالل أعضائھا . ورة أعالهكبسبب العالقات العمودية المذ وفر الشعبة سبل االتصال ھ وت
روابط كال"عادة  لونكالذين يش ى ال ا أن من مھمات الشعبة ك". ادر المسؤول عن اإلشراف عل م

  ).١١" (ةكالحر"الموافقة على قبول األعضاء الجدد في 

ة التربوتتر ى قم ي كع عل يكيب الھرمي ف د عرب ل  -ل بل ادة " -" ةكالحر"حيث تعم قي
يم  ي تت" اإلقل لكالت ن قب ين م ؤول مع و مس ن عض ؤتمر اإلقليم" ون م ن " ي الم دد م ن ع وم

ل . زيةكالمر" اللجنة التنفيذية"األعضاء الذين تعينھم  يم بتمثي ادة اإلقل ك " ةكالحر"وتقوم قي في ذل
يم  ي (اإلقل ي المعن د العرب ام ) أي البل ا أم ن عملھ ؤولة ع ر مس ة اإلدارةجل "وتعتب وتتضمن ". ن

  :واجبات قيادة اإلقليم ما يلي

  .اإلقليم فيوتنفيذ خططھا وقراراتھا  وقوانينھا" ةكالحر"يق مبادئ بتط -١

  .في اإلقليم" ةكالحر"يمات ظاإلشراف على تن -٢
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  رفع المستوى النظري والتنظيمي ألعضاء اإلقليم -٣

  )١٢. (في اإلقليم" ةكالحر"تنظيم مالية  -٤

ة"و" قيادة اإلقليم  "وھذا وتعقد  ة التنفيذي ؤتمر اإلقليمي " "اللجن ا دعت الحاجة ك" الم لم
ا اجتمعت .  ذلك اإلقليم في" ةكالحر"تيك كإعادة النظر في استراتيجية وت إلى ه قلم ھذا مع العلم أن

ن  أ م ؤتمرات نوع ذه الم ل ھ د مث ى عق دعوة إل رت ال ان إذ اعتب ارج لبن ة خ ؤتمرات اإلقليمي الم
ةة إلى مراقبة أجھزة المخابرات في الدويالسر" ةكالحر"المخاطرة التي قد يتعرض بسببھا قادة  . ل

ً ن متسنيك، لم ي"ةكالحر" فين يإلى ما قاله أحد القادة البارز اً واستناد ذين  ا وميين العرب ال لقادة الق
م القائمة في الدول العربية فرصة االجتماع تحت سقف واحد دون كمة الحظشملت أھدافھم قلب أن

ذاك ون ذلك أمام أعين الشرطة في بلدان مثل العربية السعودية والعراق وسوكأن ي . ) ١٣(رية آن
د ي رركوق ذا مب ً افيك اً ون ھ اع  ا دم اجتم ؤتمر اإلقليمي "لع د ت" الم د ق ي بل ه اإلجراءات كف ون في

ة للتنظيم" ةكالحر"الصارمة ضد قيادة  ة انتحاري ة عملي ذه الحجة كول. بمثاب انت بال شك، كن ھ
اني  ادة الصف الث ى ") الشعبة"أي (عرضة لتحدي عدد من ق ا عل م إم ذين ھ ادة "خالف مع ال قي

بكحول بعض القضايا، أو يتطلعون إلى المشار" اإلقليم  ال مرات ى في  ة في أعم ". ةكالحر"أعل
ة  ررات النخب اني مب ادة الصف الث ل ق د  (وفي حين يتقب دم عق ؤتمر اإلقليمي "بع ا ") الم ى أنھ عل

زء ل ج ط اً تمث ة فق ن الحقيق أن ال م دعون ب اء ك، ي رمن أعض يم  "ثي ادة اإلقل بحوا ذوي " قي أص
ة  نھم مرتب ل م م آق ذين ھ ل ال بوا من قب تعداد آلن يحاس ى اس ودوا عل م يع شخصية مستبدة بحيث ل

وفر المعلومات الكان التأكة خطيرة ليس باإلمتھموھذه ). ١٤( ةكاد من صحتھا بسبب عدم ت . في
تھمكومع ذلك فإن أحد أسباب فشل القادة في الدعوة إلى مؤتمر إقليمي ي ويض  من في عدم رغب تف

ا كوبإم. سلطتھم إلى أولئك الذين ھم أقل منھم ثقافة وخبرة ابالت أجراھ ف، من خالل مق ان المؤل
ادة  ال قي م تب اذا ل تنتج لم راق، أن يس اني في الع ادة الصف الث مع عدد من أعضاء قيادة اإلقليم وقي

ون ال. ثعم البكم قاسم أو حكاإلقليم بالدعوة لمؤتمر إقليمي خالل ح شاسع في المستوى فبسبب الب
ؤتمرإقليمي" قيادة اإلقليم "بين  د م ة لعق ادة قيم م تجد القي اني، ل ادة الصف الث ى . وقي د جاء عل وق

ا كل: "... لسان أحد القادة العراقيين قوله ك م ى ذل دعاة للضجر، وعالوة عل ان مضيعة للوقت وم
ات المتوسطةان التوصل إلى أية نتائج مثمرة من خالل مؤتمر غالبيته مكان باإلمك . ن ذوي القابلي

) "١٥(  

ة  اليم المختلف ادات األق يأي (وتتصل قي ان وفلسطين وال ف تكالعراق وسورية ولبن ... وي
ومي "أي من خالل  -فقط" ةكالحر"ببعضھا البعض عن طريق أعلى مراتب ) إلخ ؤتمر الق " الم

رة  ة م ة بصورة دوري اليم المختلف ادات اآلق ون عن قي ام ل كحيث يجتمع مبعوث سنة من أجل القي
  :بالمھمات التالية

  .ل مرحلةكفي " ةكالحر"إعادة النظر في الموقف السياسي العام وتحديد أھداف  -١

  .ل مرحلةك في " ةكللحر" رسم خطة عمل عامة  -٢

  .ل إقليم والموافقة عليھاكدراسة برامج المراتب العليا ل -٣

  .عليهوالموافقة  " ةكللحر "دراسة التقرير المالي  -٤
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  ".ةكالحر"مة كانتخاب أعضاء مح -٥

  ).١٦(ودراسة مھماتھا " اللجنة التنفيذية"انتخاب  -٦

ع يو ومي "جتم ؤتمر الق ً أيض" الم ديل خط  ا ة وتع ة من أجل مراجع ي الحاالت الطارئ ف
ة"وقد دعت . عند الحاجة" ةكالحر" ين " اللجنة التنفيذي ين البعثي د انقالب اع بع ذا االجتم ل ھ ى مث إل

ام  فيسورية والعراق في  ى الحر ١٩٦٣الع ات عل ذه االنقالب ر ھ ة كمباشرة، من أجل دراسة أث
ة  ة العربي ران ك). ١٧(القومي اب حرب حزي ؤتمر طارئ آخرفي أعق د م ا وعق و(م  ١٩٦٧) يوني

رارات  ثوستبح(وتنظيمھا  " ةكالحر"ر كحيث اتخذت قرارات غاية في األھمية تتعلق بف ذه الق ھ
  ).ان آخركفي م

ة ١٩٦٤وحتى العام  ١٩٥١ذا وقد تم، منذ البداية في العام ھ ذه المرتب ، انتخاب أعضاء ھ
ين  ادة المؤسس ل الق ن قب ة م ا بدق ؤالء يشكو". ةكللحر"العلي ي كان ھ ة ف ة "لون الغالبي اللجن

ى ". التنفيذية رفيعھم إل م ت ة"غيرأن مجموعة من أعضاء الجيل الجديد الذين ت ة التنفيذي في " اللجن
ا داخلي ك، تم١٩٦٣م الع ديل النظام ال ى دعوة " ةكللحر"نت من تع ة كبحيث أصبح ينص عل اف

للعام " المؤتمر القومي "والواقع أن ). ١٨(أعضاء القيادات اإلقليمية لحضور المؤتمرات الالحقة 
اريخ ك ١٩٦٤ وميين العرب كحر"ان نقطة انعطاف في ت ى، " ة الق رة األول ه، للم إذ طرحت في

ذا كزيد عن ھذا المؤتمرفي مموسيقال ال . (ھات ومفاھيم تنظيمية جديدةار واتجاكأف ان آخر من ھ
ال ). البحث م أعم ومي "ومن أھ ؤتمر الق ة"انتخاب " الم ة التنفيذي ة " اللجن ى مرتب ل أعل التي تمث

ؤتمرات" ةكللحر" ين الم لة ب رات الفاص ي الفت رى، ف. ف ارة أخ ة"ن إوبعب ة التنفيذي ي " اللجن ھ
هكلمرجموعة املا ذ " ةكالحر "نشاطات  زية التي تتحمل مسؤولية توجي رات الم ورة كخالل الفت

  ).١٩" (المؤتمر القومي "أعاله مع االلتزام بقرارات 

وم  ة  "وتق ة التنفيذي ال " اللجن دول أعم ع ج ومي "بوض ؤتمر الق ر " الم دم التقري وتق
مين ى قس ادة إل ر ع م التقري ؤتمر، وينقس ى الم ي إل ه األول:  الرئيس ة في ة التنفيذي ث اللجن ، وتبح

ة ة والخارجي ية الداخلي ورات السياس اطات . التط ث نش ث تبح اني، حي ا" ةكالحر"والث لھا كومش
  .التنظيمية

وب ة"تقسم . وللقيام بمھامھا على الوجه المطل ة التنفيذي ين ثالث لجانھأعمال" اللجن :  ا ب
)٢٠ (  

ي ب السكتالم ٠١  ة اإلدارة " : (ياس ابق" لجن ة المر): اً س و المرتب م كوھ ة األھ يزي  ف
ة"وتنتخب ". ةكالحر" ة التنفيذي ذ كالم" اللجن لطة تنفي ه س ارزين وتمنح ين أعضائھا الب ن ب تب م

  ".ةكللحر"واإلشراف على األعمال اليومية " اللجنة التنفيذية"قرارات 

ذين وأ صدقائھا " ةكالحر"ل عضوية ھذه اللجنة من أعضاء كوتتش: ريةكاللجنة الف ٠٢  ال
ة واحدكجب أن ييو". اللجنة التنفيذية"تعينھم  ذه اللجن من أعضاء  اً ون الشخص المسؤول عن ھ

رارات كرية للحركوواجب اللجنة ھو رسم واغناء البرامج الف". المؤتمر القومي " ى ضوء ق ة عل
  ".المؤتمر القومي "
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ة ٠٣  ة المالي اء كوتت: اللجن ن أعض ة م ذه اللجن ذين ت" ةكالحر"ون ھ نھم ال ة "عي اللجن
  ".المؤتمر القومي "من أعضاء  اً ون المسؤول عن ھذه اللجنة واحدكويجب أن ي". التنفيذية

رأ، يم ي كوأخي اء التنظيم رض للبن ذا الع ن ھ ا، م رب كلحر"نن وميين الع ، أن "ة الق
ً يبكطورت تر" ةكالحر"نستخلص بأن  ً يمينظت ا ً صارم ا د اً جد ا  أساسه العالقات العمودية حيث تعتم

وحيث ال تستطيع مراتب المستوى الواحد االتصال ببعضھا  المراتب السفلى على المراتب العليا،
ى ة األعل ن خالل المرتب بعض إال م ام . ال ذا النظ دم ھ د خ ه خالل " ةكالحر"وق ى أحسن وج عل

ى نوات األول و كان بإمكو. الس ه ل ة خدمات ي تأدي تمرار ف ه االس ة مت" ةكللحر"ان كان ة كنظري امل
  .ن من اإلجابة على التساؤالت الجوھرية التي عذبتھا في السنوات التاليةكتتم

  ضويةلعا

ا " ة القوميين العرب كحر"ان اعتبار كباإلم ه(إحدى األحزاب التي يطلق عليھ ) دوفيرجي
ر انفتاحكألنھا أ) ٢١) (devottee parties(اسم  ً ث التي ) cader parties(ادر كمن أحزاب ال ا

ن ى عدد م وذ تعتمد عل ارزين وأصحاب النف ا أن ك. اآلشخاص الب ر انغالقكأ" ةكالحر "م ً ث من  ا
داد  د أع ى تجني ل عل ي تعم ة الت زاب الجماھيري اسكاآلح ن الن رة م ع . بي ذا تتطل ن ھ الرغم م وب

ً ألن تصبح حزب" ةكالحر" ً جماھيري ا ار أعضائھا ا د ... على المدى البعيد، فإنھا متشددة في اختي وق
" ةكالحر"ة العربية القومية، وطلبوا من أعضاء كممثلة للحر "طليعية"ة كراعتبرھا مؤسسوھا ح

ة يسركت ورة العربي ية الث ھم لقض د . أنفس ى كوق اء إل ود االنتم ذي ي ى العضو ال ة كحر"ان عل
ة  فيولى، أن يساھم في سنواتھا اال" القوميين العرب  م ت". ةكللحر"تنفيذ النشاطات اليومي ن كول

  ).٢٢" (ةكالحر"ة خارج نطاق لدى العضو حياة خاص

ا ا ل األول حالم اس الجي دفاع وحم ا ان د خب ذا وق اةكھ عبة للحي ائق الص حف الحق . تش
ت  تم"ةكالحر"والحظ ن ت ا ل ينات، أنھ ر الخمس ي أواخ ق ك، ف ن طري دافھا ع ق أھ ن تحقي ن م

افتھاك" ام ". ش ورية ومصرفي الع ين س دة ب ق الوح لط تحقي د س ى ضعف ١٩٥٨فق ، الضوء عل
ك الحين، منكالتي  "ةكالحر" ى ذل ت، حت ة غان مسة في تنظيم الطالب، وبخاصة طالب المرحل

ة  "المؤتمر القومي"عندما اجتمع . الثانوية ة في التجرب ادة النظر بدق في أواخر ذلك العام، قام بإع
م تستھو أحدكورأى أن شروطھا المتعلقة بالعضوية " ةكللحر"السابقة   اً انت صارمة لدرجة أنھا ل

دة . أية مجموعة أخرى عدا الطلبةمن  ولھذا طالب المؤتمر قيادات األقاليم بالبحث عن وسائل جدي
  ).٢٣(ضاء من القوات المسلحة علتجنيد العمال والفالحين وأ

ى صفوف " ةكالحر"أثناء ذلك ربطت  ا ال نفسھا بالمد الناصري المتصاعد وشقت طريقھ
اھير ط الجم ي وس دة ف ة عدي ات اجتماعي ات وفئ ةطبق ار عربي دة أقط ن . في ع راق، رھ ي الع فف

ة الشيوعية " ةكالحر"أعضاء  مصيرھم بمصير البعثيين والقوى القومية األخرى من أجل المقاوم
ريم قاسم مع الشيوعيين، انقلب كوعندما تعاون عبد ال. التي أخذت فجأة تھدد النظام الثوري الجديد

ة القوميين العرب كحر"ل فترة وجيزة اعتبرت وخال. مه المتسبد بعنادكالقوميون ضده وقاوموا ح
ورة"  ة والث ة العربي ة في سبيل القومي وى المقاتل د احتلت . واحدة من أھم الق ة كم" ةكالحر"وق ان

ارزة  يب ومي " ف ع الق اد النضال ضد ح" التجم ذي ق دكال م ال ف ك.  تاتوريكم قاس ا أدت مواق م
ى " ةكالحر" دة من االكإل داد متزاي اةكعضاء في سب أع ات مع كو. ل مجاالت الحي انت العالق

ب الحر ن جان اص م ام خ ط اھتم لحة مح وات المس باط كالق ن الض دد م ا ع ذب إليھ ي انج ة الت
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في العراق، خالل سنوات قالئل، ما توقعه قادتھا عندما " ةكالحر"ما تجاوز ما حققته ك.  المتنفذين
ام بدأوا بالعمل لتنفيذ برنامجھم الجديد مع مجموعة من الطال انت منجزاتھم كو. ١٩٥٨ب في الع

ام . خالل السنوات الخمس التالية عظيمة لت ك، ش١٩٦٣وعندما تولى حزب البعث السلطة في الع
ابھا إذ " ةكالحر" وة يحسب حس ي كق رة ف ا منتش ت تنظيماتھ ر، وكان اء القط ة أنح رز كاف ان أب

رات األ ا مكو. وسطمعاقلھا في بغداد والموصل والف ة، وإن بقي  نان معظم أتباعھ ة العامل الطبق
  ).٢٤(ادرھا الرئيسي من الطالب ومدرسي الثانويات وبعض أساتذة الجامعة ك

ة دوم ود معين دت قي ي األردن، ح ً وف اطات  ا ن نش ى ". ةكالحر"م دة إل ود عائ ذه القي وھ
ي : أوالً : ن عاملي وي والعمل نھج األب اتي(ال اك " ةكالحر "ي لمؤسس) البرغم ة ، سياساً وثاني. ھن

. في األردن" ةكالحر"ان تقدير أھمية ھذه العوامل على ضوء أھداف كوباإلم. مصر في المنطقة
ً انا دومكفألن اإلحاطة بالملك وبالنظام  ى  ا ب، توجب عل ز بصورة كالتر" ةكالحر"الھدف القري ي

ة وظفي الدول ى م ى الجيش وعل ة، نجحت . خاصة عل ذ البداي ي "ةكالحر"ومن ين  ف د المثقف تجني
دنيين الاألر وظفين الم ين والم وئينكدني دت ك. ف ا جن ينات بعض  "ة كالحر"م ط الخمس ي أواس ف

ن سرعان ما سرح ھؤالء الضباط وأتباعھم من الجيش بعد االنقالب الفاشل كالضباط المتنفذين ول
ينات ة الخمس ي نھاي ت للحركذلك ك. ف طينيي " ةكان اط فلس ي أوس ين وف ات الالجئ ي مخيم وة ف ق

ره في " ةكالحر"يد كان لتأكو. الضفة الغريية ينات، أث ل الخمس ى القضية الفلسطينية، في أوائ عل
  ).٢٥(سب قطاعات واسعة من الفلسطينيين وخاصة بين الطلبة والعمال ك

) ٢٦. (قالعھا في بيروت وطرابلس وصيدا" ة القوميين العرب كلحر "ان كلبنان،  فيو
ة األمريكو احة الجامع ت س دانكان روت مي ة ببي ً ي دي  ا اد مؤي ة " ةكالحر"الحتش ل الطلب ا جع مم
ا أن عدد. " ة كالحر"لون الغالبية العظمى ألعضاء كيش ه ھن ا تجدر اإلشارة إلي من  ضئيالً  اً ومم

ً األعضاء الطالب بقي مرتبط ك كوقد علق الد. بعد التخرج" ةكبالحر" ا ى ذل ليمان عل تورميشيل س
تعدادكثانوا أكبأن المثقفين  قائالً  ين بال وراء يرللس اً ر اس ة أرقى) ٢٧(عثي وا حال ذين مثل ومع .  ال

د ه لل ليمانكاحترام ان -تور س ية في لبن األحزاب السياس ر ب إن ال -الخبي ذه مف ى ھ ره عل ؤلف ال يق
ان معن ال اً يجعله عاجز خيرالمالحظة إذ أن التقصي الذي قام به األ ين في لبن ى أن البعثي وافقة عل

ة أ وا حال ر تطوركمثل ى أن البعثيمن الق اً ث انيين يوميين العرب، باإلضافة إل دون كن اللبن انوا يفق
ه من ال). ٢٨(رار ما حدث مع القوميين العرب غخريجيھم على  ه بسبب عولعل ول أن ون كدل الق

م في لبنان، كبعيدة عن اإلمساك بزمام الح -"ة القوميين العرب كحر"البعث وك -ات العربيةكالحر
ذه الحر اء ھ إن أعض مكف ت ات ل ھم مس روا ألنفس ً براق بالً قي ي  ا ل ف الل العم ن خ رج م د التخ بع
ئ بالحيو وبعبارة أخرى. منظمات غيرقانونية اني الممتل ة خطه مع ي، يفضل الشباب اللبن ة تجرب

  .ومع الفرص المتاحة للفرد على أن يربط نفسه بمستقبل مجھول" النظام الحر"

ان نشطة " ةكالحر"انت كھذا وقد  يكفي لبن ينذلك ب . ن الفلسطينيين في مخيمات الالجئ
ا في  في ١٩٦٥ما أن اللبنانيون والفلسطينيون ينتظمون حتى العام ك في " ةكالحر"المراتب ذاتھ

ً ن أسبابكول. لبنان أوجبت انضواء األعضاء الفلسطينيين في ) ان آخركستبحث في م(استراتيجية  ا
اعلين جدومع ذلك، بقي الفلسطيني. في تنظيم خاص بھم" ةكالحر" في النشاطات السياسية  اً ون ف

  ).٢٩(اللبنانية 
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احة  ي س ل حزب البعث ف ن قب ا م ي واجھتھ ديدة الت ة الش بب المنافس ورية، وبس ي س وف
دم  ١٩٦١قبل العام " ةكالحر"لم تحرز . الجامعة السورية وفي المعاھد الدراسية األخرى سوى تق

ه الوحدة " ةكالحر"ل حال، فقد باشرت ك وعلى. ضئيل بين الطلبة بشن ھجوم واسع ساعدھا علي
ة  ونة في األيام التي سبقت انبثاقكوبواسطة النواة الصلبة الم. ١٩٦١مع مصرفي العام  الجمھوري
قيقه  في" ةكالحر"ن فرع كالعربية المتحدة، تم ه ش سورية، من إحراز نتاتج مذھلة ال تقل عما حقق

ة صاالنفا مكاد يمضي عامان على مقاومة حكق وما افرع العر ذين انسحبوا من الجمھوري ليين ال
ى تم دة حت ة المتح ت كالعربي ة " ةكالحر"ن ت راي اھير تح د الجم ي حش ادي ف ب دور قي ن لع م

و يم االنفصالي كت المسلحة بقلب نظام الحاالناصرية وعندما قامت الق ام  ف ت ئوفك، ١٩٦٣الع
ي ا لح" ة كالحر" وزارتين ف دةكب ة الجدي ة الثوري ذ. وم د  اھ ت اوق ال" ةكالحر"ثبت ام اال لخ ي

ا وخا ية صالالحقة، قوتھ ى الشوارع  ف يدمشق وحلب حيث خرج الوحدويون المتشددون إل  ف
ذين  ين وال ى البعثي رددامحاولة لزيادة الضغط عل دوا ت ادة الوحدة مع مصر  اً ب حول موضوع إع

ذين ش( ة الحالوا كال دةكغلبي ة الجدي ع ). وم ي الواق ت كوف تينات اواان ل الس ة ئ نوات الذھبي الس
ال كفي سورية اذ نجحت في جذب قطاعات " ةكللحر" ين صفوف العم بيرة من الشعب وخاصة ب

  ).٣٠(ن أصبحت الصوت الجھور للناصرية في سورية ابعد " ةكالحر"الذين تجاوبوا مع 

بصورة رئيسية، بين الطالب والمدرسين مع " ةكالحر"ة يويت، أنحصرت عضوكوفي ال
لى الديموقراطية إ "ةكالحر"ان لدعوة كما ك" ويت كة بترول الكشر "اع بين عمال ان لھا أتبكنه ا

وق  ي اوالحق تورية ف ينات، الدس ي الخمس ا ف ار كسب الكثرھ ين صفوف التج دين ب رمن المؤي ثي
ال اال اعدوھا ماليورج ذين س اولين ال ال والمق ً عم دكول. ا ا أن ب دعوة " ةكالحر"ت أن م ى إبال ل
ترا ي بدا يةكاالش ذه العناصر البرجو، ف رت ھ ى نف تينات، حت ة الس دة اي عارات الجدي ن الش ة م زي

)٣١.(  

د قامت ا ي، فق وب العرب يمن والجن لت من الطالب الشباب كالتي تش" ةكالحر"ما في ال
ا فكالعائدين بعد دراستھم في مصر وأم اج اسلوب مختل و. ن اخرى، بانتھ د التزم ، بصورة ا فق

 فيالوسط و كان تتبع جذور العديد من قادتھم إلى ذلكحيث باإلم مالرئيسية، بفقراء الفالحين والع
ى . حين تسللوا إلى النقابات العمالية في عدن انتشرت خالياھم في الريف يمن سيطروا عل وفي ال

ز ين تع ق ب اء الطري ال مشروع إنش ة عم ذه النقاب د ضمت ھ د وق دة في البل ة الوحي ة العمالي  النقاب
ورة . ) ٣٢(يات المتحدة وصنعاء الذي مولته الوال د ث ولاوقد قام القوميون العرب بع ديسمبر  -يل

يمن "لوا كة النقابية العمالية وشك، بتوسيع الحر١٩٦٣ اد ك" النقابة العامة لعمال ال تح ن اموا بف ا ق م
  ).٣٣(ثقافي عربي في تعز ساعد على تجنيد الطالب والمثقفين 

ر كو ة لتحري ة القومي ت الجبھ يمن اان ار" ل رب عب وميين الع ين الق الف ب ن تح ة ع
ت ب ابھة آمن ة مش رى ذات عقلي ات أخ ر كن الأومجموع د لتحري لوب الوحي و اآلس لح ھ اح المس ف

وب  ةاجن ة العربي ة والرجعي ن االمبريالي يمن م ا . ل وى أوم ى الق ومھم عل ؤالء ھج ن ھ ن ش
تعمارية ى صفوفھم  االس ى انضمت إل داحت ال والاع ن الفالحين والعم دة م راد اطالب ود متزاي ف

ذين شكو. ت المسلحةاالقو ون العرب، ال ورين جدكان القومي ة، غي ة في الجبھ وة المھيمن  اً لوا الق
  )٣٤( نفسھم أاستمروا في اتخاذ قراراتھم ب استقاللية تنظيمھم ولذاعلى 
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  ةالقياد

ادة ا رت قي رب كحر"ظھ وميين الع ة تش" ة الق ذ بداي يلھا كمن ؤتمر  ١٩٥١ ف ى الم وحت
ومي  داخلي١٩٦٤الق ك ال دة والتماس ن الوح ة م ة عالي ونكو. ، درج ادة المؤسس ذين  -ان الق ال

ام ع سيطروا سيطرة تامة ؤمنين الصادقين "مجموعة من  -١٩٦٤لى التنظيم حتى الع ر كأ" الم ث
ادات أي من اال. من أي شيء آخر ارنتھم مع قي ذا تصعب مق التي  حزاب السياسية األخرى،وھ

ة االعتس ى للى بالدرج ى المرول ول عل ةاكحص د . ز العام ادة كوق باب" ةكالحر"ان ق ً ش ي ا  ف
ارھم ن أعم رينات م زال بعضھم طالب العش ا ي ً ، م ديث التخرج ا ر ح بعض اآلخ امعيين، وال .  ج
ً وبالرغم من انتمائھم جميع م يملجعلى و ا إنھم ل ة الوسطى، ف ى الطبق ب، إل ى كه التقري وا، وال حت

  )٣٥(سياسي آقل  كرمثاليين، لديھم خبرة سياسية قليلة وف اوانكلقد . من الوعي الطبقي قليالً 

د ن ذا وق ا رظھ ى أنھ تھم عل ى منظم ادة إل ؤالء الق ي أر ھ ة ف اھير العربي ح الجم س رم
ة وأا من ھنضالل دة القومي تقالاجل الوح ذ. ل الس ن ھ د اوم وي، ب وم النخب د  اوأالمفھ وضع قواع
ً ات السياسية أنضباطكثر الحرأكح بصألتنظيم  ا ازوكوقد ر. المنطقة فيودقة في التنظيم  ا  ھممأھتم

ى المر ة ا، بصورة خاصة، عل ب القيادي ي " ةكللحر"ت ة ھان عليكالت ادئ التنظيمي د بالمب ا التقي
  ).٣٦: (التالية

  : المبدأ مھمأ جدأ لآلسباب التالية ارھذبوقد أعت: القيادة الجماعية ٠١ 

  .ثير الشخصي والتحريضالنحراف واالنتھازية والتأاضمان ضد ك -آ 

ة اء وقائي ضد اإجرك -ب  انية طبيعي رد أخطاء خطيرة قد يقع فيھا، بصورة إنس د ف ي قائ
  .خطاءلجماعية حاسمة في تجنب مثل ھذه االاعتبرت النقاشات اوقد 

  حالة انقضاض السلطة عليھا في" ةكالحر"داة لضمان استمرار نشاط كأ -ت

العمر " ة كالحر "ترفض   : فأكالقيادة لأل ٢ ول ب بقية و االاعند ا ختيارھا للقادة، القب و اس
دالً " ةكالحر"د كلقياس الفاعلية القيادية وتؤ او درجة التحصيل العلمي معيارااالسھام المالي  من  ب

  :على النقاط التالية كذل

  .ربة تنظيمية أعلىجري وتكمستوف ف -آ

ل شيء كحية بللتضاالستعداد درجة أعلى من اإلصرار على االستمرار في النضال و -ب
  ".ةكالحر"حتى الحياة من أجل تحقيق أھداف 

  ".ةكللحر"عمال اليومية قدرة أفعل على ممارسة اال -ت

  .فاء منھمكفاء وتنزيل غيراالكترفيع القياديين اال -ث

ذين يف" ةكالحر"ال تقر :  القيادة من بين األعضاء.  ٣ رون ويخططون كتصرف القادة ال
ا العيش والعمل مع القاعدة وال يطلب من االبراجھم امن  عضاء أن العاجية بل تطلب من قادتھ

   ةكجل اآلھداف المشترال قادتھم وإنما من جبآنفسھم من أ ايضحو
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ذك ة الم ادئ التنظيمي ت المب ل االاورة كان ة للجي اله مالئم ن ع ؤمنين "ول م ع الم " مجتم
ددكعندما ) ٣٧( ه. ان ھذا المجتمع محدود الع اه ظمع توسع حجم التن غيرأن ييم وأنتشار خالي  ف

ذاطار عربية، اقعدة  ى كصبح من الضروري إعادة النطر في المبادئ التنظيمية الم ورة أعاله عل
د د . ضوء الوضع الجدي ذين  -"ةكالحر"عضاء الجدد في خذ االاوق م ھانت لكوخاصة أولئك ال

انوا كو. معينة في نظام الحزب جوانب لوك حوكيثيرون الش -لخبرة في مؤسسات سياسيةابعض 
ة اال اب ابالدرج ي غي ة ف ادئ التنظيمي ذه المب دوى ھ ن ج اءلون ع ى يتس ل لول ة داخ ديموقراطي

ادي في مراتب كان العضو مؤھأل لمرك ام فيما إذكمن الذي سيح :  ( تساءلوا فمثالً . الحزب ز قي
ً يضاوا كما وشك) ٣٨" (ام ال؟ " ةكالحر" دامن  ا ة كالمر" أن مب ة زي ر متو "الديموقراطي فق اغي

ً ، وفق الذي تمأل" يين عنظام الت "مع  وق ولعل اكافة المركله،  ا ين من ف دوبين معين ة بمن ز الحزبي
د  ذا النق ي ھ ركف الً  ثي ل فع و عم ة اذ ل ن الحقيق د م ة المراالديموقر" أبمب ةكطي تم " زي اب التح نتخ

ذ "ة كللحر"   تب القيادية االمر ومي ال "الصدد، بحت  اوبھ ؤتمر الق ام" م الموضوع  ١٩٦٤  لع
ا ى  ءبن ة عل ق الديموقراطي عروا بضرورة تطبي ذين ش ي ال وب العرب وثي الحن ى إصرار مبع عل

ة في كالتنظيم أ رع آخر، آلن عناصر معين ر من أى ف ة ك" زكالمر"ث م الثوري ق خططھ انت تعي
تقبلية ة القضية. المس د دراس ى ضرو وبع دأ عل ن حيث المب ؤتمر م ق الم ادة النواف ي رظرة اع  ف

ة  از " ةكللحر"المبادئ التنظيمي ة في الجھ ق الديموقراطي دة لتطبي ة المتزاي من أجل إنجاز الرغب
افة القيادات اإلقليمية بتحضير كن على أوقد أوصى المؤتمر القومي باإلضافة الى ذلك، ب. الحزبي

  .طارھميفية تطبيق الديموقراطية على أحھزة الحزب في أقكراسات دقيقة عن د

ك  ل كلحين موضع مناقشة مراتب الحزب وأعضائه في اوأصبحت ھذه القضية منذ ذل
ادة المر ل القي ة من قب ة خطوات فعلي ة كإقليم دون أن تتخذ أي ة القديم د ). ٣٩(زي راط عق د انف وبع

ام  ي الع ة ف ادة القومي ة ١٩٦٨القي ادات اإلقليمي دت القي ادت تش -، اعتم ي اعت ھا تحت كالت يل نفس
ً الديمقراطية الحزبية الحقيقية أساس -يبات جديدةكء مختلفة وترأسما ة ا ا التنظيمي يذ. (لمبادئھ ر كوس

  ).ان آخر من ھذا البحثكفي م" ةكالحر"المزيد عن تفرعات 

  

  ھوامش 

  

   ٢ص " النظام الداخلي " اللجنة االدارية ) ١(

   ١٩٧٠يونيو  –حزيران  ٢٣مقابلة شخصية في : حمد الفرحان ) ٢(

  انظر كتاب  )٣(

Barbara and Robert North (trans). Political Parties, by Maurice 
Duverger London~ Methuen, 1967), p.2. (  

   ١، ص  ١٩٥٧" المركزية الديمقراطية " حركة القوميين العرب ) ٤(

   ٣ص " مفاھيم تنظيمية " حركة القوميين العرب ) ٥(

  .  ١٩٦٨نوفمبر  –تشرين الثاني  ١٠ مقابلة شخصية في: سالم أحمد ) ٦(
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   ٥-١ص " رسالة إلى أعضاء الخاليا " و  ٥-٣ص " كيف تقود خلية " حركة القوميين العرب ) ٧(

  .  ٣ص " الخلية : أوليات في التنظيم " حركة القوميين العرب ) ٨(

  " كيف تتصل : أوليات في التنظيم " حركة القوميين العرب ) ٩(

   ٥-٣ص " مفاھيم تنظيمية " ن العرب حركة القوميي) ١٠(

  .  ٧-٥المصدر السابق ، ص ) ١١(

   ٣-٢النظام الداخلي ص : حركة القوميين العرب ) ١٢(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ٩مقابلة شخصية مع مسؤول رغب في عدم ذكر اسمه في ) ١٣(

ابالت شخصية مع عدد من اعضاء ) ١٤( ى مق وميين العرب في تعتمد ھذه المعلومات عل ة الق حرك
  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ٧و٦و٥العراق بتاريخ 

  . نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٠مقابلة شخصية مع مطلع رغب في عدم ذكر اسمه في ) ١٥(

   ٣ص " النظام الداخلي " حركة القوميين العرب ) ١٦(

  ) ١٩٦٣ت بيرو" (  ١٩٦٣المؤتمر القومي غير االعتيادي  لعام ) " ١٧(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٦مقابالت مع محسن ابراھيم ونايف حواتمة في ) ١٨(

  .  ٢حركة القوميين العرب ، النظام الداخلي ، ص ) ١٩(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٦مقابلة شخصية في : محسن ابراھيم ) ٢٠(

  انظر كتاب ) ٢١(

Duverger.op.cit.p.70 

  .  ١٩٧٠) يونيو(حزيران  ٢٢مقابلة شخصية في : ي الھندي ھان) ٢٢(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٧مقابلة شخصية في : مصطفى بيضون ) ٢٣(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٠مقابلة شخصية في : سالم أحمد ) ٢٤(

  .  ١٩٧٠) يونيو ( حزيران  ٢٤مقابلة شخصية في : الدكتور جورج حبش ) ٢٥(

  انظر كتاب ) ٢٦( 

  Micheal W. Souleiman, Political Parties in Lebanon (Ithaca, NY: Cornel 
University Press, 1967), p.159. 

   ١٥٨المصدر ذاته ص ) ٢٧(

ان في ) ٢٨( ين في لبن اني  ٢٣و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠مقابالت مع عدد من البعثي وفمبر ( تشرين الث ) ن
١٩٦٨   

  .  ١٩٧٠) يونيو( حزيران  ٢١مقابلة شخصية في : وديع حداد ) ٢٩(
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   ١٩٧٠) يونيو( حزيران  ٢٣مقابلة شخصية في : ھاني الھندي ) ٣٠(

   ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٢مقابلة شخصية في : أحمد الخطيب ) ٣١(

  انظر ) ٣٢(

Fred Halliday . " Counter- Revolution in Yeman . New left Review . 
September . October 1970 .p.11 

   ١٧ص . المصدر ذاته ) ٣٣(

  . ١٩٦٧) يوليو ( تموز  ١٦مقابلة شخصية في : قحطان الشعبي ) ٣٤( 

  .  ١٩٦٧) يوليو ( تموز  ١٦مقابلة شخصية في : الدكتور جورج حبش ) ٣٥(

  .  ٧-٤ص " مفاھيم تنظيمية : " حركة القوميين العرب ) ٣٦(

ى أحسن وجه ، استعمل أول األمر " الحركة " يعرف ھذا التعبير الذي ) ٣٧( في سنواتھا األولى عل
ة  ي مقابل ق ف ذا التعلي اء ھ روت ، ج ة ببي ة االمريكي ي الجامع ين ف ة البعثي ل الطلب ن قب خرية م بيل الس ى س عل

  .  ١٩٦٨) ديسمبر ( كانون األول  ٢٨شخصية للمؤلف مع منح الصلح في 

  .  ١٩٦٨) ديسمبر ( كانون األول  ٢٩في  مقابلة شخصية: الحكم دروزة ) ٣٨(

  .  ١٩٦٨) نوفمبر ( تشرين الثاني  ١٦مقابلة شخصية في : محسن ابراھيم ) ٣٩( 
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  الفصل الخامس 

  ايديولوجية حركة القوميين العرب

  

ة في بعد أن تتبعنا الخلفية التاريخية والنواحي التنظيمية والتطورية للحركة القومية العربي
ة  ا صياغة االيديولوجي اخ التي تمت فيھ الفصول السابقة، سيعنى ھذا الفصل بتوضيح مالمح المن

  .في علمية البحث عن ھذه اإليديولوجية" الحركة"القومية لتقديم إسھام 

ة ة قومي ن ھوي دائر ع اخ البحث ال ذلك المن ارزة ل اھر الب واطن . واول المظ ان للم د ك فق
ة ا رفي نھاي ي مص ادي ف اتالع دة ھوي ات ع د : ألربعين و أح ين "فھ انيين، " المحلي د البريط عن

رة" وعربي لدى اإلسرائيليين، ومسلم في المسجد، و ة وإفريقي من " نك ة الحاكم في أعين الطبق
ة ة الجغرافي ة . الناحي دان العربي ي البل ارع ف ل الش ى رج ق عل ى المصري انطب ق عل ا انطب وم

د ات عدي اً ھوي ه أيض ت ل رى إذ كان ه االخ ي ألخي ا الت ات ذاتھ رورة الھوي ن بالض م تك ة وإن ل
  .المصري 

ة اطات الفكري أثرت النش ي، ت رن الماض ذ الق ات  -ومن دى الھوي ى إح رت عل ي أث الت
ا النفوذ الغربي -المذكورة أعاله أو غيرھا، أو التي حاولت أن توازن بينھ د . بصورة رئيسية ب وق

وطني لالستعمار الغربي فم: عبرھذا التأثر عن نفسه بطريقتين غربيتين رفض ال ن ناحية، أتخذ ال
ة  داً من األشكال التالي ة للغرب واح ة وطني ى صياغة ھوي ي، : الذى عمل عل الشرقي ضد الغرب

اديين انيون ضد الم ذا.. المسلم ضد المسيحي، الروح ر . وھك ار التي عب ة، كانت األفك ومن ناحي
  ).١(ة لكليتھا المثقفون بواسطتھا عن ھذه الفروقات أفكاراً غربي

ة تمرارية التاريخي ى االس ة ا ل ي الحاج ارز ف اني الب ر الث ن المظھ ان الصبي . ويكم إذ ك
ذ ": تاريخين " العربي في المدرسة اإلبتدائية يرى أمامه  د من ة المجي ة العربي اريخ اإلمبراطوري ت

ين بضعة قرون، وتاريخ الثالثين أو األربعين عاماً األخيرة ، وقد بقيت الھوة الع ميقة التي تفصل ب
ومي  وعي الق ز ال الماضي البعيد وبين الحاضر دون جسر يربط بينھما وكان من الطميعي أن يھت

وة ذه الھ بب ھ ود . بس ن وج وعي م ذا ال ى ھ أة عل ت الوط د كان اء"فق رب العظم رب "و " الع الع
ين "، " الفقراء يئين "و" العرب الطيب ان ضرورياً ، من أجل "العرب الس ديدة وك ذه ، ش ملء ھ

ل  ة فحسب ب ة العربي ى اضمحالل اإلمبراطوري ي آدت إل م الجذور واألسباب الت يس فھ وة ، ل الھ
ة التي نشأت في  دارس الفكري دير مختلف الم ي لتق وتقييم أسس النفوذ الغربي وإيجاد اطار تحليل

  . الغرب 

ديني ، الفكر ال ة المشبعة ب ة العربي ه العقلي ارز فحددت ذا  أما المظھر الثالث الب د شكل ھ فق
ي للغرب  راث العلمي الليبرال م الت ى تفھ ادر عل ر ق ه غي ي وحعل ل العرب ر العق حيث أن ) ٢(الفك

ة في  ا الرغب الرغبة في التأمل والنقاش والبحث ظاھرة غريبة على البيئة العربية التي طغت عليھ
ات التاري. اإليمان والطاعة ى وقد شكلت ھذه المظاھر المذكورة أعاله ، المتطلب ان عل ة التي ك خي

ا  ا والتغلب عليھ ة مواجھتھ ى اإليديولوجي ان عل وداً ك ا وضعت قي ا، كم اإليديولوجية التعامل معھ
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ة والحاجات السياسية  ات الفكري ويجدر التنويه ھنا بأن وظيفة اإليديولوجية ليست إرضاء المتطلب
ات  ات والحاج ذه المتطلب وير ھ ا تط ط ، وإنم اس فق ن الن ة م ة معين ين لمجموع ل تمك ن أج م

  .المجموعة من الوصول إلى مرحلة أعلى من التطور

  .فاإليديولوجية تجيب على تساؤالت الناس بأجوبة تقودھم إلى إثارة تساؤالت جديدة

يتان  ان سياس اك حركت ت ھن ة، كان ھا كإيديولوجي ة نفس ة العربي ت القومي ل ان تثب وقب
ا . المسلمون والشيوعيوناإلخوان : مؤثرتان على الجماھير في المشرق العربي  وقد قدمت كالھم

ع نحو  ة والتطل ى المشاعر الديني تفسيرات مبسطة عن الكون والتاريخ وفي حين أستخدمت األول
  . إمبراطورية أسالمية مجيدة، شجعت الثانية روح الثورة ضد التقاليد 

دين و ر معق دمان نظامين غي ك ولقد أستھوت الحركتان العقل العربي ألن كليھما يق مع ذل
  . شاملين وفي الوقت نفسه يكمن ضعفھما في عرضھما المبسط لألمور 

ففي تأكيدھم على األھمية العظمى لإلسالم ، لم يتمكن اإلخوان المسلمون من تفسيرسبب 
م  ان خالص األم إذا ك تأخر العرب وقد باءت كل محاوالت التفسير بالفشل آلنھا كانت متناقضة ف

ة، عن طريق الدين فإن المسيح ة ثاني وي مسيحي ومن ناحي ية متفوقة على اإلسالم ألن الغرب الق
ه ال . اذا كانت الحضارة الغربية منفصلة عن المسيحية، فسبب القوة والتقدم إذن ليس دينياً  ومع ان

ى  ريب في األثر الكبير الذي تركته ھذه اإليديولوجية على الجماھير، فإنھا فشلت في السيطرة عل
  .ت في تقديم نظرية قادرة على تفسير األحداث اليومية في العالممخيلتھم كما فشل

د  ع الشيوعية عن ة، جاء وق وألن تطور الدول العربية االقتصادي متخلف عنه في أوروب
ة  راث الفكري االشتراكي جعال التقدم ة والت ة العامل د الطبق اب تقالي داً فغي الجماھيرالعربية فجاً ج

ى . العربي تبدوكمبدأ ميكانيكي متحجر المبكرة للماركسية إلى العالم ة عل ة العامل دمت الطبق د ق وق
اره ال انتظ ذي ط ل ال ا البط ر -أنھ دى المنتظ ول . المھ ز ح م تترك ة ل دول العربي اكل ال وألن مش

الصراع بين العمال والرأسماليين، وإنما حول الحاجة إلى التصنيع، فشلت األحزاب الشيوعية في 
تالينيةكما أنھ. لعب أي دور مھم  م من روسية الس د . م طبقوا حرفياً كافة التعليمات التي وردتھ وق

يوعية  رت الش ة " اعتب ة، " إيديولوجي عور )٣(غريب ايرة للش ت مغ ات كان ذه التعليم ألن بعض ھ
ة حاسمة . القومي المتأصل دول العربي وكما جاء في الفصل األول، كانت الظروف الموضوعية لل

  .جذور ممتدة في الليبرالية والقومية األوروبيتين في خلقھا إيديولوجية ذات 

ن  ل م ا ك د نم ث " لق زب البع رب "و" ح وميين الع ة الق ي " حرك ار الرئيس ن التي م
ة ة الليبرالي وان . لإليديولوجي ين اإلخ ة، وب ن جھ ا م ادة بينھم ة ح ات تاريخي د فروق ذا توج ولھ

ا المسلمين والشيوعيين من جھة ثانية فلم يقم أي من الحزبيي ن بصياغة آفكاره وفقاً لتقاليد اآلمة كم
ك ، حاول . فعل االخوان المسلمون، وال ھما قدما نظرية شاملة كما فعل الشيوعيون دالً من ذل وب

ا " الطبقة الوسطى"نقل تطلعات ومصالح وأوھام " الحركة" كل من حزب البعث و الصاعدة ، كم
ليم أوسع قاعدة من الناس في البالد العربية ومن أنھم مثلوا أنعكاساً ألثر االنتشار المضطرد في تع

وم  ا ھي في المفھ ة الوسطى كم ى الطبق ين معن ز ب ى وجوب التميي المھم اإلشارة بشكل سريع إل
رة، حيث . األوروبي ، وبين معناھا في الظروف االجتماعية واالقتصادية للبالد العربية ففي األخي

ى نظام تتشكل  د إل ة لم تتطور الرأسمالية بع ة، لعبت الطبق ة بصورة دقيق ات االجتماعي ه الطبق في
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ة الصغيرة" التي سميت  -الوسطى ة" بالبرجوازي ة السياسية العربي راً  -بالرطان ياً كبي دوراً سياس
ا  ي انبثقت عنھ ة والطالب العناصر البشرية الت و الدول امون والمدرسون وموظف د شكل المح فق

ة ية واإليديولوجي ار السياس ا ت. األفك عوب كم دى الش ي، ول وطن العرب ي ال ة، ف ذه الطبق زت ھ مي
ع ي المجتم امي ف مالي الن اع الرأس ا بالقط دم ثقتھ وي وبع ومي الق عورھا الق رى، بش ة األخ . النامي

ة . وفوق ذلك ، تميزت بعدائھا إليديولوجية الطبقة العاملة والشيوعية بصورة عامة ويعزى عدم ثق
ةالرأسمالية "بـ " البرجوازية الصغيرة" ذي " الوطني رة والخوف ال ببھا الغي ى عوامل نفسية س إل

وطني  اد ال ط االقتص ى رب ة، إل ورة عام مالية بص ارات الرأس وطني باالحتك عور ال ببه الش يس
ة  دول المتقدم ي ال مالية ف ارات الرأس ار ) ٤(باالحتك اح إزاء األفك عرون باالرتي م ال يش ا أنھ كم

اريخ  االشتراكية والشيوعية المتطرفة ألنھا تبدو اتھم بت ل نحو قطع عالق ا تمي غريبة عنھم، وألنھ
  .الشعب وتقاليده

ى التماسك " البرجوازية الصغيرة"وعالوة على ذلك تنزع  نحو الفردية ولذا فھي تفتقر إل
ا للعمل السياسي حقيقي بنصفه  ا أن مفھومھ ة الرأسمالية كم ة والطبق الذي تتميز به الطبقة العامل

ا عن الغرب ومن. ووھمي بنصفه اآلخر ك مفھومھ ى ذل اً . األمثلة عل د دوم ا متق للغرب " فخيالھ
اد ". القوي  ات المتحدة واالتح دح الوالي ة يمت ذه الطبق ثأل لھ اً أن نسمع مم يس غريب ع ل وفي الواق

أثراً . فبالنسبة إليه. السوفييتي وفي الوقت ذاته كالھما مھتمان بتجميع واستخدام القوة وقد يكون مت
تلر وروزفلت وستالين في ذات الوقت إنه يحلم بالحصول على القوة المادية الخاصة برجال مثل ھ

ا  ين بنائھ ة ب ا الدول فية التي تحصل عليھ ارات الفلس بالغرب وتقف في الوقت نفسه ضد معظم التي
ة . السياسي واالقتصادي واالجتماعي ة القوي دة ھي التي تصنع الدول وھو يعتقد بأن الحكومة الجي

  .عتمد به، في النھاية، ھو القوة وليس المبادئ واألفكاروأن ما ي

ات االقتصادية ة والتباين ل االجتماعي ة العل ى كاف ة عل الم الحكوم ذا الموقف . وھكذا ت ولھ
ة ة العربي ي العقلي ة ف ذور عميق ام ج كل ع ة بش اه الحكوم المي . تج اريخ اإلس دريس الت م ت د ت فق

ام عظام  ة وحك رة حول حاجة . باعتباره تاريخ سالالت حاكم ده المبك د عب وكانت صرخة محم
  . مظھراً من مظاھر ھذه العقلية " المستبد الخير" الشرق الماسة الى 

كان الناس يتطلعون الى أمجاد ماضيھم، أمجاد القادة العظام ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
ديم  ق بتق وم عفل ه " البعث " يق ى أن دة"عل ة الجدي د البطول تمر ف) ٥" (عھ اته ويس ي محور نقاش

ه المشھور ا قول يكن كل العرب . " البليغة الالحقة حول ھذه النقطة وم د كل العرب، فل ان محم ك
  )٦(اال مثال جيد على ذلك ". محمد

ة  ار السياسية الغربي كانت ھذه ھي الخلفية التي استند اليھا العقل العربي في تفحصه األفك
  . المختلفة في أعقاب الحرب العالمية األولى 

ة في  تھم العالي وا دراس ذين اكمل وكانت الليبرالية جذابة جداً للمثقفين العرب الموسرين ال
دم ھؤالء  ذا ق ة ، وھك المعاھد الغربية والذين تمثلت حاجاتھم الفكرية الرئيسية في البحث عن ھوي

ة  ا اعتبرت ھوي ع أنھ ة والواق ة األوروبي اج الليبرالي ة يمكن المثقفون القومية على أنھا من نت قومي
ل ا  بواسطتھا استيعاب األفكار الحديثة حول المجتمع والتكنولوجيا وقد دعا الكتاب القوميون األوائ

د، " محليين " لى القومية العربية كھوية مضادة للھوية التي تجعل منھم مجرد  ا بع ا دعوا، فيم كم
رية ورية والمص ل الس ة، مث ات القطري ل الھوي املة مقاب ة ش ة عربي ى ھوي ة  إل م ) ٧(واللبناني ول
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ي د الليبرال ة إلخالصھم للتقلي ي موضوع اإليديولوجي عوا ف تمكن الشعب . يتوس م أن ي ان أملھ وك
ق النظام  -بعد تحرير نفسه من النفوذ األجنبي -العربي ة السياسية عن طري من تطوير إيديولوجي

ة سياس م يضعوا نطري م ل ا أنھ دة كم ة موح ة عربي ديمقراطي، وضمن إطار أم م ال ية ملموسة ول
ل ياً للعم اً سياس دموا برنامج تمكن . يق م ي ين العرب، ل ل كامل من المثقف ى جي روا عل م اث ع أنھ وم

ي  اء األساس كيل البن ي تش لوا ف ذا فش اھير ولھ ي الجم ي وع ل ف ن التغلغ ون م ون الليبرالي القومي
  . للقومية العربية 

زبين الس ل الح ن قب د، م ا بع اس، فيم ذا األس اء ھ م بن د ت ة وق ا القومي ذين تبني يين الل : ياس
م " حزب البعث " وميين العرب "ث ة الق ي " حرك ة ف ي المقدم ان ف ذان الحزب ر ھ د ظھ اً وق الحق

ع  ا الصراع م م يتوجب عليھم تعمارية بحيت ل ألة االس اد حل للمس ه ايج تم في ان ي ذي ك الوقت ال
رتھم مجرد  ين "الھوية التي اعتب م وجدوا أنفسھم وسط". محلي ر أنھ ة أخرى فرضت  غي معرك

ة  ديولوجيات الخاصة بالشيوعية العالمي ا اإلي ة فحسب ، وانم عليھم ليس مواجھة الھويات القطري
اس  تغالل حم ت، باس ك الوق ي ذل ا، ف د قامت ديولوجيتان ق ان اإلي ت ھات المية وكان ة اإلس والحرفي

ه ان وعالم ق باإلنس املة تتعل ة ش ى إيديولوجي ول ال اھير للوص و الموض -الجم م وھ ذي ل وع ال
  .يتعرض له الكتاب القوميون األوائل 

ا مؤسسو  ا فھمھ وميين العرب "وھكذا تلخصت المھمة اإليديولوجية، كم ة الق في " حرك
ن  ة م دول العربي ي ال واطن ف وري والمصري أو أي م ا الس تمكن بموجبھ املة ي ة ش وير خط تط

ة ومثل) ٨(امتالك ھوية تشعره باالنتماء إلى األمة العربية ككل  ة دوام ة اإليديولوجي ذه المھم ت ھ
ي  عبة لمؤسس ة"ص ه " الحرك د من ار ال ب ام باختي يھم القي ان عل ي، ك دان السياس ي المي ا : فف ام

اريخ . الديمقراطية الليبرالية واما الفاشستية د، ان ت ة"ھذا وسيالحظ، فيما بع ديولوجي " الحرك اإلي
ذه الثنائي ن ھ ھا م ر نفس ا تحري جيالً لمحاوالتھ ان تس ديولوجي . ةك اريخ اإلي يم الت ان تقس وباإلمك

ة " ل " للحرك را ح الث م ى ث ة -أوالً : ال ة العربي أ. القومي اً  -ثاني ة، وثالث تراكية العربي  -االش
  .الماركسية

  القومية العربية

ا  وميين العرب "كان كتاب مع القومية العربية أول محاولة قامت بھ ة الق لصياغة " حرك
وموضوع النقاش الرئيسي الذي يدور حوله الكتاب ھو البرھنة على أن . اإيديولوجيتھا الخاصة بھ

امن عشر والتاسع عشر،  رنين الث ة خالل الق ة في أوروب دول البرجوازي اً لل م تكن نتاج القومية ل
اب تطور  و الكت ع مؤلف د تتب اريخ البشري وق داد الت ى امت ة تطور عل ة لعملي وانما النتيجة المنطقي

ار آن ". المدينة -الدولة"احل اآلولى للعائلة والقبيلة والقوميات منذ المر ك إظھ دفھم من ذل وكان ھ
ا  اريخ كم ة وراء الت وة المحرك ا الق اريخ التطور البشري وإنم ة في ت القومية لم تكن مجرد مرحل
اش  ذه بنق واھم ھ دعمين دع ري م اريخ البش ير الت داھا لتفس وة ع ة ق ود أي دم وج اً ع وا أيض أدع

اً لخطوط أستھدف رفض الت فسيرات األخرى ومؤكدين على أن المجتمعات البشرية ال تتطور وفق
ه  ا أن االنقسامات الطبقية أو بموجب الخالفات الدينية، إذ ال توجد مجتمعات عمالية ورأسمالية، كم

  . ال توجد مجتمعات إسالمية أو مسيحية 

ة  اش ومن . فالمجتمعات تطورت كأمم، وكانت القومية ھي القوة المحرك الواضح أن النق
  .بأكمله أعتمد على افتراض أن للقومية عالقة بالطبيعة اإلنسانية
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د  انية وق دما تحاول ان توضح فضائلھا اإلنس ة عن ة بصعوبة حقيقي وتصطدم ھذه النظري
ى  ة الشعوب في التطور عل ؤمن بحق كاف ومي الحقيقي ي شرح المؤلفون ذلك بالتأكيد على أن الق

اتھم الخاصة ق قومي ات األخرى . طري ة القومي رم كاف ي يحت القومي العرب ر . ف م يظھ اذا ل ا لم أم
الجواب ة؟ ف اً  -التاريخ ھذه النزعات اإلنسانية في اولئك الذين اعتمدوا مبدأ القومي ذي نحاط علم ال

ة للشعب ). ٩(ھو أن ھؤالء لم يكونوا قوميين حقيقيين  -به ة التاريخي إن المھم ك ف ى ذل وإضافة ال
ع ي وللش يويةالعرب الم  -وب اآلس اء الع ي إعط ة ھ ة" االفريقي ة وحقيقي ة نقي ذا ). ١٠" (قومي ل

  :وبھذا المجال، يجدر التنويه. فالقومية، وفقأ لھذه النظرية، ليست ھوية وإنما عقيدة

الليبرالي بتجاھله والتأكيد على  -من الواضح أن المفھوم قد ابتعد عن الثنائي الفاشسشي -ا
ى القومية الحقيقية وغي ود الشعوب عل ر الحقيقية، ابتعد بالمسآلة عن القوى الداخلية الفاعلة التي تق

  .طريق العدوان

ا -٢ وى داخلھ يئاً عن الق ذكر ش ة وال ت وبقيت . المفھوم عقيدة تسلط االنتباه كله على االم
  ابةاي نطام سياسي يختار واي نوع من الديمقراطية ينادي بھا اسئلة دون اج: االسئلة المھمة مثل

ذا أظھر الضعف  -٣ ة ھك ار السياسية األجنبي ة الجماھيرباألفك لقد استغل المفھوم عدم ثق
اھيم اآلساسية  ة، بمظھر رفض المف ات والديمقراطي ه من الطبق ق بموقف ه، والمتعل الذي يعاني من
دة  ويس والوح رب الس دونج وح ن بان د ع ذي تول اؤل ال ى التف ال ، اعط ى أي ح ة وعل الغربي

دةال -المصرية ة الجدي راً لإليديولوجي اً كبي ورية زخم ة . س ة القومي الة التاريخي ت الرس د توافق وق
  .الجديدة زمنياً مع ظھور سياسة الحياد اإليجابي

  االشتراكية العربية

ي  ع العرب ي المجتم ة ف ة العامل وى الحقيقي ل الق ي تحلي ة ف ة القومي ل اإليديولوجي ان فش ك
ة وفشلھا، وبالتالي، في تطوير نظام حي ار الجمھوري ى انھي اة ديمقراطية احد االسباب التي أدت إل

، التي كانت أول حزب قومي أدان االنفصال "حركة القوميين العرب "وقد نقلت . العربية المتحدة
ذا المجال خالل  داً في ھ ؤثرة ج ا م ا جعلھ ر أوسع مم ى دوائ ديولوجي إل السوري، الصراع اإلي

اب االنفصال وقد كتب محسن .  ١٩٦٧-١٩٦١الفترة  ة في أعق ة اللبناني ة الحري راھيم في مجل إب
السوري سلسلة مقاالت اعتبرت مع خطب جمال عبد الناصر والميثاق القومي للجمھورية العربية 

ة  تراكية العربي رف باالش ا ع ديولوجي لم ار اإلي دة اإلط ار ) . ١١(المتح ان تلخيص أفك وباإلمك
  :محسن إبراھيم على النحو التالي 

ة ھي في اظھر  أن الوحدة القومي اد ب انھيار الوحدة بين سورية ومصر عدم صحة االعتق
ار  -مصلحة كافة الطبقات في المجتمع العربي المعاصر فقد بين االنفصال السوري ذي فجره كب ال

ة -اإلقطاعيين والرأسماليين راھيم أن . بأن ھذه الطبقات ليست مع الوحدة القومي وادعى محسن إب
ك، ھذه الحقيقة ال  تنفي المبادئ والفرضيات األساسية للقومية العربية، بل إنھا على العكس من ذل

م . تساعد على إغناء إيديولوجية القومية العربية م تتطور بسبب الحك ة ل بالد العربي فاقتصاديات ال
ة لحة القومي اً للمص ابق، وفق تعماري الس اعيين . االس ار اإلقط تعماري كب ا االس ل طابعھ وجع

وقد جعلت . ليين يطورون قوتھم بربط مصالحھم بالمراكز الرأسمالية للقوى االستعماريةوالرأسما
ة  ا في أوروب ه مثيالتھ ذي لعبت دور ال ات أن تلعب ال ذه الطبق ى ھ ھذه المصالح من المستحيل عل
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وعالوة على ذلك، يتعارض التخطيط ). ١٢(أي أن تكون ذات طابع قومي  -خالل القرن الماضي
وطن  االقتصادي في ة في ال البالد النامية مع مصالح البرجوازية، في حين تتناقض الوحدة القومي

ه أن . العربي مع البرجوازية، ألن لألخيرة مصلحة في إبقاء البلدان العربية مجزأة ومما ال شك في
ي راث الليبرال ة عن الت د اإليديولوجي  ھذا التفسيرأضاف عنصراً جديداً إلى القومية الجديدة، إذ أبع
ى دور  التركيز عل تية ب ن الفاشس دھا ع ا أبع ة، كم ادي للبرجوازي ا المع ى طابعھ ده عل بتأكي

  .الجماھيروعلى الحاجة إلى الديموقراطية

ومن الواضح ابتعاد التحليل المذكور أعاله عن العقيدة المتشددة السابقة، وإن تم تبنيه، مع 
ا ة ذاتھ الروح التقليدي ى ا. ذلك، ب رة أخرى إل د نظر م ار اإلقطاعيين فق لشعب ككل وخصص كب

. والرأسماليين كأعداء للشعب ، دون أن يذكر أي شيء عن طبيعة العالقات بين الطبقات األخرى 
ة الصراع  د حتمي ا ال تؤك وقد قيل لنا بأن االشتراكية العربية مختلفة عن الشيوعية من حيث كونھ

ا الطبقي وأنه بعد التخلص من الرأسماليين واالقطاعيين سي كون بمقدور بقية الطبقات حل خالفاتھ
ة . بطريقة سليمة ة في حرك ة التقدمي وأخيراً قاتل محسن إبراھيم من أجل توحيد كافة القوى القومي

  ناصرية واحدة وقد بحثت تجربة ھذه الحركة في الفصل الثالث

  الماركسية 

  .تتمتع اإليديولوجيات في الغرب في العادة بحياة طويلة األمد

ي  ا ف دة أم ق الوح ط الناصري لتحقي ل المخط د فش ا أقصر وق إن حياتھ ة ف دول النامي ال
دة . العربية عن طريق دعم انقالبات الضباط االحرار في الدول ا لعربية األخرى ، في إنجاز الوح

ران  رب حزي ت ح و(وكان ة  ١٩٦٧) يوني تراكية العربي ة واالش ة القومي م إيديولوجي اراً حط أنفج
  .بكليتھا

وميين العرب حرك"وكانت  أن " ة الق األحرب ب اب تلك ومي يعترف في أعق أول حزب ق
دة  د ھزم وأصبح بال فائ ى ). ١٣(إيديولوجيته وبرنامجه السياسي ق ون العرب عل وانقلب القومي
  .إيديولوجيتھم باعتبارھا عقيدة مسؤولة جزئياً عن الھزيمة

أ ة وھي دلقد تخلوا عن كافة فرضيات وبناء اإليديولوجية القديم دأوا من جدي . وا أنفسھم ليب
ران اب حرب حزي أة من أعق . ومن المھم مالحظته ھنا أن ھذا البحث الذاتي لم يأت بصورة مفاج

ة"فقد سبق وأشرنا إلى الصراع اإليديولوجي الذي انفجر في صفوف  ام " الحرك ذ الع . ١٩٦٢من
ا من حدة األزمة اإلي ١٩٦٧وعلى كل حال ، زادت ھزيمة العرب في حزيران  ة وأعطتھ ديولوجي

  . الفرصة للظھور على السطح بشكل حاد 

ذي " حركة القوميين العرب "وقد تم التخلي، للمرة األولى في حياة  ديم ال وم الق عن المفھ
ى خطأ " كال"أعتبر الشعب  د عل م التأكي ا ت اً كم د كلي ل جدي واحداً، واعطي للمجتمع العربي تحلي

ي إذ ال يمكن الحصول المفھوم القديم الذي اعتبر الناس اح وذ األجنب راراً ألن الشعب حر من النف
على حرية الناس إال إذا نظمت الجماھير نفسھا في مجموعات سياسية ونجحت في فرض نقاشات 
ة في مصر وسورية  ه ال الحكومات التقدمي ل ان ذا التحلي ديمقراطية وكانت النقطة الرئيسية في ھ

واالحزاب والشيوعية تمثل " حركة القوميين العرب "و " حزب البعث " والعراق وا لجزائر وال 
ا السياسي  مصلحة جماھير فھؤالء يمثلون مصالح طبقة البرجوازية الصغيرة التي ھزم برنامجھ
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ران رب حزي ي ح ات . ف ى ان حكوم ير إل ية واش ل الماركس تخدمت أدوات التحلي د أس ذا وق ھ
ا البرجوازية الصغيرة التي كان لھا مصلحة في تقليص  رة والرأسمالية ليست لھ االقطاعيات الكبي

ي  دة الت ازات الجدي ة ستعرض االمتي ة ألن الديمقراطي بالد بصورة ديمقراطي م ال ي حك مصلحة ف
ادرة . أكتسبتھا للخطر وعالوة على ذلك، جعلت ھذه االمتيازات أنظمة البرجوازية الصغيرة غيرق

  . على استمرار الحرب ضد إسرائيل حتى النھاية 

ة يفتر ل في الحقيق ة تمث ة العسكرية في االقطار العربي ض أساس ھذا المنطق أن االنظم
ذه الفرضية،  دعم ھ ة ال ي ذه االنظم اريخ ھ ن ت ة الصغيرة ولك ة البرجوازي ع مصالح طبق والواق
ة تعمل ضد مصلحة قطاعات  ذه األنظم أن ھ اد ب بباً لالعتق ك س إن ھنال ك، ف وعلى العكس من ذل

ه يسقط، . نيا للطبقة الوسطىكبيرة من الشرائح الد اً ، إذ أن ھذا وال يتجاھل التحليل ھذه الحقيقة كلي
ل : في أماكن اخرى ، الفرضية المشار إليھا قائالً  ة"بأن األنظمة العسكرية تمث ة " عقلي البرجوازي

ا بالكامل. الصغيرة ة أثرھ  .إن النقلة المفاجئة إلى الماركسية جديدة نسبياً ومن الصعب اآلن معرف
  :ومع ذلك ھناك نقطتان تجدر اإلشارة إليھما

ة، وتشجيع االستقصاء الحر امر  -ا دة القديم ا تخلصت من العقي ى انھ النقلة مفيدة، بمعن
  جيد بحد ذاته ومع ذلك فإن من غير الممكن عدم أعتبار الخطر الكامن في إبدال عقيدة بأخرى

ية -٢ ة نحو الماركس ن القومي رة م ة الكبي دو النقل د تب داً ق ة ج زة، غريب رة وجي ، خالل فت
ائدة في  بالنسبة للمراقب من الخارج، ومع ذلك فإن نظرة آقرب إلى الظروف العنيفة التي كانت س
ديدان  ان الش دفع التشوش والغلي ة، ي تفھم فمن ناحي ى ال درة عل رء بق زود الم د ت الشرق االوسط ق

قلية الدينية في اوساط الشعب مستعدة الناس إلى البحث عن آفكار جديدة، من ناحية اخرى، فإن الع
االشتراكية "ومن المألوف جداً في الشرق اآلوسط أن تالم . لتقبل االيديولوجيات كوسيلة للخالص

  .وليست كفاءة الجيوش العربية على ھزيمة حزيران" العربية
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  الفصل السادس 

  الخالصة 

  

وميين العرب "كانت  ة الق ة " حرك ة القومي ة العربي ي الحرك ية ف ارات الرئيس احدى التي
د جاء نشوء  .التي تمثل ھدفھا في الوحدة القومية واالستقالل ة"وق ل الخمسينات " الحرك في أوائ

التي نشطت . على غرارمجموعة القوميين العرب المضمحلة. تجديداً لمفاھيم ومثل الجيل السابق
ة  وميين العرب األولوي ة الق بين الحربين العالميتين في كافة أرجاء الھالل الخصيب، اعطت حرك

خلق دولة عربية " الحركة"وقد اعتبر مؤسسو . ى لقضية الوحدة القومية على كافة القضايا األخر
اة أفضل  موحدة الھدف األساسي الذي يؤدي إلى تحرير األرض العربية المغتصبة وإلى إنشاء حي

  . لألجيال القادمة

ت  د نم رب "لق وميين الع ة الق دكتور " حرك دھا ال ان يعق ي ك ية الت ات الدراس ي الحلق ف
ة قسطنطين زريق في الجامعة األمريكية ب ار التجريدي بيروت حيث تشرب قادتھا المؤسسون اآلفك

راً لقضايا اقتصادية  اً كبي روا اھتمام م يعي ذا ل رب، ل وميين الع ن الق ى م دارس األول الخاصة بالم
ى ة األول ك المرحل ة في تل ان طابع . واجتماعية معين ة"ك بيھاً بمجموعات " الحرك داثتھا ش في ح

اتلوا ت ذين ق ان ال ة األلم ة الجامع رن مضىطلب ذ ق ة من دة والحري ات الوح ع أن . حت راي والواق
ة  دافھم القومي ى تحقيق أھ دوا أن السبيل إل ان، واعتق ة الطالب األلم القوميين العرب اقتدوا بتجرب

وميين العرب مع . يكمن في التعليم والكفاح المسلح والفارق الوحيد بين االثنين ھو عدم تعامل الق
ة سھلة فقد آ. الحقائق الصعبة للحياة ارة عن مھم منوا بأن النضال من أجل الوحدة العربية كان عب

ادة  د هللا والق ك عب باإلمكان تحقيقھا في المستقبل القريب كما اعتقدوا، في وقت ما، بأن اغتيال المل
  .المساومين يؤدي إلى تحقيق األھداف المرجوة

ى ھذا وقد أضاف انتشار القوميين العرب في األقطار العربية المجا دة إل ورة عناصر جدي
ى حزب سياسي، ففي " الحركة" مما أدى في النھاية إلى تحويلھا من مجموعة طالب مناضلين إل

ابقة في " الحركة"االردن تعززت  رة س بعدد من السياسيين االكبر سنأ الذين كان لدى بعضھم خب
ياسيين الى الحد من وقد ادى التوجه االبوي والبراغماتي لھؤالء الس. بفلسطين" الحزب العربي "

ى السلطة، . نشاط االعضاء الشباب وأخذوا، بدأل من تبني االساليب الثورية السرية، يتنافسون عل
م شجعوا  ل أنھ ة"ب ة" الحرك ات النيابي ى خوض االنتخاب ا، عل ي وقت م ك . وف وال سياسة المل ول

رع املون الجدد في دمج الف نجح الع ي  الخرقاء في اعقاب حل حكومة النابلسي ل ة " األردن لحرك
رب  وميين الع ي" الق ام السياس يم . بالنظ ت بتنظ ي أنزل ربة الت ة"إال ان الض دت " الحرك افق

ل  دة، وبالفع نوات عدي ا لس راثھم معھ ي ت ا، وإن بق ة فيھ زھم الحساس نأ مراك يين األكبرس السياس
  .ودعمھا المعنوي" الحركة" استمر بعض ھؤالء السياسيين في االحتفاظ باحترام 

ذت وف راق، اتخ رب "ي الع وميين الع ة الق اريخ " حرك ي ت ل ف ا مثي بق لھ م يس وة ل خط
ة" ريين" الحرك ع العكس ل م وريط . إال وھي العم ى ت ك إل د ادى ذل ة"وق ن " الحرك لة م ي سلس ف

في العراق من االستفادة من العسكريين لتحقيق " الحركة"االنقالبات الفاشلة، وفي حين فشل فرع 
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ة  رات الثوري رىالتغيي روع األخ تفادت الف وة، اس وري -المرج رع الس ة الف ة  -وخاص ن عالق م
ادة " الحركة" تفادت القي ا اس ا كم ة من أوسع أبوابھ دخل السياسة العربي بالعسكريين في العراق لي

ال " للحركة"القومية  رئيس جم د لكسب ود ال ا بع من ھذه العالقات الخاصة بعسكريي العراق فيم
  .عبد الناصر

الى مصر وليبيا والسودان واليمن، ولكنھا لم تتجاوز، في كل من ھذه " ركة الح"وامتدت 
ل . األقطار عدا اليمن، كونھا حركة طالبية دد من السياسيين المجربين مث يمن، تعززت بع ففي ال

ذي أعطى  عبي ال ان الش ة"قحط اه" الحرك اً باالتج ياً وأحساس اً سياس ا زودت . تنظيم رعان م وس
يمن ن ذل -ال م م يواألھ وب العرب اد الجن ة" -ك عدن واتح ار " الحرك الزم الختب ال ال بسالح القت

ع أن انتصار  ة"نظرياتھا في الكفاح المسلح، وفي حرب العصابات والواق ر القومي ة التحري " جبھ
ة"التي تسيطرعليھا  -في جنوب اليمن ر  -"الحرك افزاً أكب ة"اعطى ح ا " للحرك لتطوير نظرياتھ

  .كن اخرى من الوطن العربيالثورية وتطبيقھا في أما

وميين "وقد كان لتجربة قيام وانھيار الجمھورية العربية المتحدة، آثر كبير على  ة الق حرك
مصيرھا بمصير الدولة الجديدة، وتطلعت في " الحركة"ربطت . ع م.فعندما تشكلت ج". العرب 

ا في كل من العراق واالردن ولبن وة الضاربة لھ ى أن تصبح الق ارت . ان الواقع، ال دما انھ وعن
دة، ارادت  ة المتح ة العربي ة"الجمھوري ر أن " الحرك ة غي ك الدول ص لتل ب دور المخل ان تلع

  .دور القوة الضاربة ودور المخلص: فشلت في كال الدورين" الحركة"

ا ال بسبب ضعفھا" الحركة"لقد عجزت  ام بھ ا القي و  -عن لعب االدوار التي كان عليھ ول
وة  -لقوةانھا لم تكن بتلك ا ام ق ى قي م تكن تساعد عل ائدة ل وإنما، وھذا ھو االھم، الن الظروف الس
ى . عربية وحدوية ذ عل ى حد سواء ، تعمل حينئ ة، عل فقد كانت القوى المحلية والسلطات االجنبي

  قھر الجمھورية العربية المتحدة

ارج ع وطن العربي. ھذا وقد ادى انھي ة الناصرية في ال ى تفسخ الحرك تمكن و. م ال م ت ل
اح اليساري في " الحركة" من النجاة من ھذا الوبال، إذ برزت الخالفات بين الجناح القومي والجن

كما أدت ھزائم أخرى في . مؤتمر حزبي عقد بعد انفصال سورية عن الجمھورية العربية المتحدة
امات داخل  دة االنقس ادة ح ى زي راق وسورية واالردن إل وميين العرب "الع ة الق را  ".حرك وأخي

ى  ة بعضھا إل ة التي كانت تشد األجنحة المختلف روابط القليل نسفت حرب حزيران ما تبقى من ال
  .بعض 

لكته : وظھرت في ذلك الحين، ثالثة اتجاھات ذي س ة"االول أيد الخط ال اني "الحرك ، والث
ا ه بنق ط ضعف رفض الخط القديم على أنه مسؤول محلياً عن الھزيمة، والثالث بالرغم من اعتراف

دأل من  ة، ب ل انحى بالالئم ة، ب ة عن الھزيم الخطر القديم لم يخص ھذه النقائص بالمسؤولية الكلي
ة) العالمية(ذلك على القوى  ة األم . المتفوقة المعادية لألمة العربي ة حال، تمزقت المنظم ى أي وعل

  . وظھرت األجزاء القديمة كمجموعات سياسية مستقلة 

و أن جميع المجموعات التي ظھرت بعد انتھاء وجود المنظمة ومما تجدر مالحطته ھنا ھ
ية ذه المجموعات ھي  -االم، التزمت بالماركس ة وھ ر فلسطين " اللينيني عبية لتحري ة الش " الجبھ

طين "و ر فلس ة لتحري عبية الديمقراطي ة الش ل "و" الجبھ يج المحت ر الخل عبية لتحري ة الش " الجبھ
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اه نحو " حزب العمل االشتراكي العربي "و" منطمة االشتراكيين اللبنانيين "و ذا االتج ويعزى ھ
  : اللينينية الى العوامل التالية  -الماركسية

ي -١ الفكر الماركس بعوا ب ذين تش زب ال اء الح ن اعض ة م د لمجموع ل المج ن . العم وم
ة ايف حواتم راھيم ون ل محسن اي ؤثرين مث ؤالء االعضاء الم د أن ھ ي  -المعتق ا عضو ف وكالھم

  ١٩٥٩استخدما الماركسية اداة للتحليل منذ العام  -"للحركة"ب السياسي المكت

ام  -٢ ار  ١٩٦١قرارات التأميم في الجمھورية العربية المتحدة في الع ى اعتب التي ادت ال
  .البرجوازية قوة معادية لقضية الوحدة

اعي -٣ الف اإلقط ل التح دة بفض ة المتح ة العربي ن الجمھوري ورية ع ال س  -انفص
  وازي وتأكيده لالعتقاد السابق بأن الطبقة البرجوازية ال يمكن الوثوق بھا بعد ذلك البرج

ومي والفكر  -٤ الدور الذي لعبه الرئيس جمال عبد الناصرفي تقليص الھوة بين الفكر الق
ان . االشتراكي  ومي "وفي ھذا المجال ك اق الق ن أن االشتراكية ھي " للميث ة خاصة، إذ أعل أھمي

ى  ق إل ة، وان الطري ة االجتماعي ة"الحري تراكية العلمي نھج " االش اد ال م إليج لوب المالئ ھي االس
  .الصحيح الذي يقود إلى التقدم

ة  -٥ ى البرجوازي قرارات التأميم واالنفصال السوري اسھما أيضاً في تسليط الشكوك عل
ادة ومما يجدر تذكره أنه في حين أيد جناح الحوراني في حزب . الصغيرة كقوة وحدوية البعث إع

ائالً  د صرح ق النظر في قرارات التأميم، عارضت مجموعة عفلق، اتخاذ أي موقف وكان عفلق ق
  ".ال يمكن أن تكون اشتراكية بدون اشتراكيين : "

ين اسرائيل واالستعمار  ١٩٦٧لقد كشفت أحداث حزيران  -٦ عن وجود صلة واضحة ب
ون العرب حدود ال ا والقوى الرجعية كما خبر القومي داً ، ومن ھن د ج سياسة الناصرية بشكل جي

ارا(و ) جياب(و ) ماو(كانت محاولتھم لشن حرب تحرير طويلة األمد مستفيدين من مبادئ  ). جيف
ذه، اعتنقت المجموعات  -وبسبب كون الفكر الماركسي ة ھ ادئ الحرب الثوري اللينيني مصدر مب

اللينينية على أنھا السالح  -الماركسية بصورة متزايدة" حركة القوميين العرب "التي تفرعت عن 
ة نجاح . اإليديولوجي القادر على تحدي العدو ى كيفي وقد وجدوا في كوبا وفيتنام المثل العملي، عل

  .شعب نام في مواجھة التفوق التكنولوجي والجبروت العسكري لدولة كبرى 

و -٧  د ق وق العرب في فلسطين ولتأيي تراكي حق دعم المعسكر االش ان ل ي ك ى اليسار ف
  .لعربمة وقعھما الكبير على القوميين االغرب لحركة المقاو

ة عن  وميين العرب "ھذا وقد اعلنت المجموعات المنبثق ة الق ذكورة " حرك لالسباب الم
أعاله، التزامھا العلني بالموضوعة القائلة ، بأن الثورة الماركسية في العا لم العربي شرط أساسي 

ا للتفصيل في بحت لالنتصار على الصھيوني ة واإلمبريالية والرجعية العربية وليس من حاجة ھن
ا  ى انھ د عل تثناء التأكي وري، باس دى الشباب العربي الث ة، ل ة وشبه الواعي ة الواعي دوافع العميق ال
ة  ة البرجوازي اً احزاب وانظم تھلك تمام أن الغرب أس دون ب م يعتق اط ، فھ تتضمن عنصر االحب

ال الي ف وى  الصغيرة، وبالت ط مصيرھم بمصيرھذه الق دة ترجى من رب ك، . فائ ى ذل وعالوة عل
ا  اھير وتنظيمھ ى تحريك الجم درتھا عل يؤكد ھؤالء على ان االنظمة الوطنية الحالية أثبتت عدم ق
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ال والفالحين، من خالل  اھير، أي العم ة وحشد الجم ى تعبئ لمواجھة العدو ولذا  فھم يتطلعون ال
  .  اللينينية  -ركسيةالما: تبني ايديولوجيتھم 

ه من الضروري . وحتى اآلن، لم تحقق ھذه المجموعات سوى القليل من النجاح ك ألن ذل
دافھا " طبقة سياسية" أوال توفر  تعمل على مد ھذه المجموعات بالوسيلة التي تمكنھا من تحقيق اھ

ين جم ة الفالح د أن غالبي ة، نج ي الزراعي وطن العرب ة ال بب طبيع ة، وبس ن ناحي ي فم ور أم ھ
ا الشك . ومن ناحية ثانية، ال تزال الطبقة العاملة تفتقر إلى الحد االدنى من التنظيم. غيرفعال ومم

ة ال " حركة القوميين العرب "فيه أن المجموعات المنبثقة عن  ة فھي من جھ ة حقيقي تواجه دوام
داف ة، ومن  ترى أمأل إال في تعبئة وحشد الجماھيرلمواصلة النضال من أجل تحقيق األھ القومي

  .جھة أخرى، تفتقر إلى االدوات التنظيمية الالزمة للقيام بالعمل

ومي  ي النضال الق ة الصغيرة ف ه البرجوازي ذي تلعب دور ال ان ال ا إذا ك رى م ى أن ن ويبق
ذه المجموعات ل ھ ادة نظر من قب ذه الشريحة من الشعب دوراً . سيكون موضع إع د لعبت ھ فق

ة التي مھماً في جميع الحركات الت ار الجذري حريرية الوطنية وربما تثبت، في النھاية، تقبلھا لآلفك
رب ون الع طھا القومي ة . يبس ات التحرري ي الحرك غيرة ف ة الص ج البرجوازي ن دم ا أمك وإذا م

الوطنية، فإنھا ستؤمن أفاقأ جديدة عن طريق إمداد ھذه الحركات بالكوادر واآلدوات التنظيمية من 
 .ات العاملة األقل وعياً أجل تعبئة وحشد الطبق

  


