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وهــــــل  يــــــوم اهلزميــــــة الــــــيت تــــــدخل اليــــــأس إىل قلــــــوب النــــــاس؟  ١٩٦٧هــــــل كــــــان اخلــــــامس مــــــن حزيــــــران يف عــــــام      
ـــــت تلـــــك اهلزميـــــة خبطـــــة مـــــن خبطـــــات العبقريـــــة الصـــــهيونية وال حتضـــــري   متّ  عبقـــــر�ت الدوليـــــة احملالفـــــة هلـــــا؟ وكيـــــفكان

 كل األسباب والظروف اليت صنعت هبا هذه اهلزمية؟ 

 حامســـــاً  ر لعـــــدد مـــــن الســـــنني حتـــــوالً عـــــالم الغـــــريب وزّمـــــل لـــــه اإلســـــرائيلي الـــــذي طبّـــــوهـــــل ميكـــــن أن نعتـــــرب االنتصـــــار اإل
 سالمي الغريب؟ عريب اإلسرائيلي وابلتايل يف  التوازن اإليف التوازن ال

ــــــل وهــــــل جيــــــب أخــــــرياً أن نصــــــدّ  ــــــا تلميحــــــاً ق مــــــا قي ــــــاء اإل أو تصــــــرحياً  ويقــــــال لن ــــــني األنب ــــــة يف مالي ــــــة والتليفزيوني ذاعي
ه مـــــــن القيــــــــام بــــــــدوره ومتكنّــــــــ حساســــــــه ابلكرامـــــــةأمـــــــل العــــــــريب يف اســـــــتعادة مكانتــــــــه واســـــــرتداد إ والصـــــــحفية مــــــــن أنّ 

 ذا اقرتبنا منه مل جنده شيئا؟جمرد سراب إ احلضاري هو

************ 

كانــــــت وال   ٦٧قــــــت علــــــى يــــــوم اخلــــــامس مــــــن حزيــــــران لعــــــام هــــــذه الوقــــــائع أو علّ  األقــــــالم الــــــيت اشــــــرتكت يف تصــــــوير
اليــــــوم كمــــــا مل تســــــتطع مــــــن قبــــــل أن جتــــــد يف الــــــوطن العــــــريب غــــــري ظــــــاهرة كســــــاح  تــــــزال متشــــــائمة، فهــــــي ال تســــــتطيع

 مزمن. 

ــــــدو أنّ  ــــــبالأصــــــحاب هــــــذه األقــــــالم مييلــــــون إىل إ ويب ــــــادات السياســــــية يف ال ــــــى القي د ســــــقاط تشــــــاؤمهم ابملســــــتقبل عل
ـــــه البخـــــور للمـــــواطن  ـــــون في ـــــذي حيرق ـــــه مـــــن كـــــل يف الوقـــــت ال ـــــه وبراءت ـــــه ووعي ـــــون احلـــــديث عـــــن بطوالت العـــــادي ويطيل

 األخطاء اليت ارتكبت حىت اليوم. 

لتغيـــــــري مســـــــرية التـــــــاريخ وحتقيـــــــق  عـــــــني علـــــــى كراســـــــي احلكـــــــم كـــــــافعـــــــزل الرجـــــــال املرتبّ  وهـــــــذا يعـــــــين يف مـــــــنطقهم أنّ 
حلشـــــمة والــــيت تفـــــرض األدب وا بحـــــر املتوســـــط وميــــاه البحـــــر األمحـــــر،الاالنتصــــارات الـــــيت تغــــرق هبـــــا اســـــرائيل يف ميــــاه 
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مريكيـــــة والســـــوفياتية والفرنســـــية وغريهـــــا مـــــن حـــــامالت املـــــوت والـــــدمار الســـــاحبة فـــــوق علـــــى األقـــــل علـــــى األســـــاطيل األ
 مياه البحار السبعة. 

ـــــدنياّري وهكـــــذا تتغـــــ ـــــة اإل  ال ـــــا البطـــــوالت العربي ـــــني فتصـــــبح دني ـــــيت تعـــــاين منهـــــا املالي ـــــة ال ســـــالمية وتنتهـــــي مأســـــاة التبعي
 ات واملتاعب. من املشقّ  من العرب واملسلمني ألوا�ً 

************* 

تنــــــافس أصــــــحاب األقــــــالم يف إبــــــرازه وتســــــليط األضــــــواء عليــــــه هــــــو يف احلقيقــــــة رأي خطــــــري �بــــــع  هــــــذا الــــــرأي الــــــذي
 حد املصادر التالية: من أ

 ) اجلهل التام حبقيقة القوى التارخيية اليت تصنع التغيري.  ١  

ف عــــــام يف الــــــوعي ابملســــــؤوليات ) اجلــــــنب عــــــن مواجهــــــة الواقــــــع اجملتمعــــــي وابلتــــــايل االعــــــرتاف بوجــــــود حالــــــة ختلّــــــ ٢ 
 التارخيية. 

ـــــأثّ  ٣  ـــــذي يقـــــدّ ) الت ـــــيب ال ـــــة ويصـــــرّ م مشـــــكالتنا بطريقـــــة ســـــطحية ر ابإلعـــــالم األجن ـــــار القـــــادة ســـــبباً  مرجتل ـــــى اعتب  عل
ز كـــــــل اجلهـــــــود يف قلـــــــب نظـــــــام أو طـــــــرد سياســـــــي بعـــــــد أن حيمـــــــل مســـــــؤولية اهلزميـــــــة حبيـــــــث ترتّكـــــــ ،وحيـــــــداً للمشـــــــكلة

وتنتهــــي بنقــــل احلكــــم إىل فئــــة ة أســــرية دائــــرة مفرغــــة تبــــدأ ابلنقمــــة علــــى فئــــة مــــن القــــادة النازلــــة . وهكــــذا تصــــبح األّمــــ
 سقط هذه الفئة لتأيت بفئة اثلثة وهكـذا. تُ  ىجديدة، مث تبتدىء دورة أخر 

 ملسؤوليات حماسبة الذات.  الرغبة يف إسقاط كل األخطاء واالحنرافات على رجال املواجهة جتنباً )  ٤  

************* 

ـــــللمآســـــي  مقنعـــــاً  م تفســـــرياً هـــــذه املصـــــادر منفـــــردة أو جمتمعـــــة تســـــتطيع أن تقـــــدّ  كـــــلّ  ة الـــــيت نتخـــــبط والكـــــوارث القومّي
 . فيها

ـــــ ـــــاك جهـــــالً  ا أنّ أّم ـــــإنّ  هن ـــــري ف ـــــيت تصـــــنع التغي ـــــة ال ـــــا أجتـــــارب املاضـــــي يف أمّ  حبقيقـــــة القـــــوى التارخيي ـــــت أبنّ تن ـــــم  ثبت املعل
ـــــــه ـــــــد هللا علي ـــــــن عب ـــــــذي كـــــــان صـــــــلة إالســـــــالم مل خيـــــــض معاركـــــــه الفاو  الصـــــــالة األول حممـــــــد ب ال ابملـــــــواطن العـــــــادي ال
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ولــــــيس هــــــو الــــــذي   حيمــــــل الســــــيف وحـــــده للقتــــــال،لــــــذي كــــــان فلــــــيس هـــــو ال مســــــؤوليات اجلهــــــاد. يشـــــاركه يف حتّمــــــ
ف ويعمــــــــل بــــــــل وأصــــــــحابه كاجلســــــــد الواحـــــــد الــــــــذي ينــــــــاور ويتصــــــــرّ  ل صــــــــدمات األعــــــــداء دون غـــــــريهكـــــــان يتحّمــــــــ

 جبوارحه كاملة وملكاته جمتمعة. 

************** 

ـــــــــ      ـــــــــوأّم ـــــــــة ختّل ـــــــــايل االعـــــــــرتاف بوجـــــــــود حال ـــــــــوعا اجلـــــــــنب عـــــــــن مواجهـــــــــة الواقـــــــــع اجملتمعـــــــــي وابلت ي ف عـــــــــام يف ال
ق داخلـــــــي وضـــــــياع يشـــــــيع يف كـــــــل الفئـــــــات الوقـــــــائع اجلاريـــــــة اليـــــــوم تكشـــــــف عـــــــن متـــــــزّ  ابملســـــــؤوليات التارخييـــــــة فـــــــإنّ 

ـــــــث والطبقـــــــات الشـــــــمل والقضـــــــاء علـــــــى األســـــــباب التافهـــــــة  الصـــــــفوف وملّ  عجـــــــزت كـــــــل الكـــــــوارث عـــــــن ضـــــــمّ ، حبي
الـــــــرأي العـــــــام  األ�م. إنّ وها يف هـــــــذه النـــــــاس أن يســـــــمّ  حيـــــــبّ يديلوجيـــــــة كمـــــــا لالختالفـــــــات القائمـــــــة والتناقضـــــــات األ
د جبهـــــة الكفـــــاح القـــــومي فـــــال تـــــزال النـــــزوات الصـــــغرية والعصـــــبيات املتعارضـــــة العـــــريب حـــــىت اليـــــوم مل يســـــتطع أن يوّحـــــ

 ق صفوفه. عه ومتزّ ز تتنا

**************** 

 هر جـــــداً راء الســـــطحية واالرجتـــــال يف مواجهـــــة املشـــــكالت القوميـــــة فهـــــو ظـــــاو التـــــأثر ابإلعـــــالم األجنـــــيب هـــــو  نّ ا أوأّمـــــ
ــــــــــة بتغيــــــــــري ــــــــــد بعــــــــــض األقطــــــــــار العربي ــــــــــادات دون إيف حصــــــــــرها عن ــــــــــري يف  الوجــــــــــوه يف مراكــــــــــز القي حــــــــــداث أي تغي

 ن فيها أسباب الداء املقيم. التكوينات التحتية اليت تكمُ 

ـــــــيس أدلّ  ف يف ضـــــــوء أخـــــــالق صـــــــرّ ع أســـــــرية لألوضـــــــاع العامـــــــة فتتالوجـــــــوه اجلديـــــــدة ختضـــــــ علـــــــى ذلـــــــك مـــــــن أنّ  ول
 االنتهازية واالنتفاع واالحنرافات القائمة وراء الستار. 

************* 

ؤوليات حماســـــبة الـــــذات تـــــربز ملســـــ األخطـــــاء واالحنرافـــــات علـــــى رجـــــال الواجهـــــة جتنبـــــاً  ســـــقاط كـــــلّ الرغبـــــة يف إ نّ ا أوأّمـــــ
جيــــل طــــالع تنتقــــل  مــــن كــــلّ خطــــاء مــــع كــــل فــــوج جديــــد ر هــــذه االحنرافــــات واألرّ تكــــبعادهــــا حــــني نســــتبني بكامــــل أ

 إليه املسؤوليات القيادية. 



٤ 
 

وإذاً فــــــنحن أمــــــام أزمــــــة قوميــــــة شــــــاملة تبــــــدو معاملهــــــا يف ســــــلوك كــــــل فــــــرد ويف طريقــــــة تفكــــــريه ويف األســــــلوب الــــــذي 
 م. يواجه به قضا� احلرية والتنمية والتقدّ 

ـــــ إنّ  ـــــذي يتحّق ـــــزمري، أي حصـــــيلة العمـــــل البعـــــث احلقيقـــــي هـــــو ال ـــــل وت ـــــذي يســـــتمدّ ق دون تطبي ـــــه  الصـــــامت ال فاعليت
اة اجلوفـــــاء عــــن املباهـــــ مــــن إميـــــان جيتــــاح القلـــــوب وتســــتنري بـــــه العقــــول وتشـــــرتك كـــــل امللكــــات يف االســـــتناد إليــــه بعيـــــداً 

 ذا متّ القطبــــــة أمــــــام القطبــــــة حــــــىت إه أشــــــبه مــــــا يكــــــون أبشــــــغال التطريــــــز الــــــذي توضــــــع بــــــه نّــــــوالتظــــــاهرات الكاذبــــــة. إ
 كل القطب ذات دور واحد مشرتك يف صنع هذه اللوحة الكاملة. زة كانت  العمل يف اللوحة املطرّ 

************** 

ـــــ ـــــا  أنّ هكـــــذا يتحّق ـــــوين  ق لن ـــــداء مـــــن األب ـــــى كـــــل مـــــواطن .. إبت الكفـــــاح القـــــومي عمـــــل مشـــــرتك تقـــــع مســـــؤولياته عل
الثقافيــــــة. قتصــــــادية والسياســــــية و يــــــادات الرتبويــــــة واالجتماعيــــــة واالؤن مراكــــــز القيف داخــــــل األســــــرة حــــــىت الــــــذين يتبــــــوّ 

جنـــــــاز الـــــــذي مســــــؤولية األخطـــــــاء وأن يســــــتمتع ابإل لن يتحّمـــــــجيـــــــب أن يواجــــــه احملكمـــــــة وأ والكــــــلّ  مســـــــؤول، الكــــــلّ 
 قه. حيقّ 

************* 

ــــى أنّ  ــــدّ  عل ــــيت تقــــتحم علينــــا  مناها ال تعكــــس حقيقــــة الوضــــع، فــــنحن رغــــم كــــلّ هــــذه الصــــورة الــــيت ق هــــذه الثغــــرات ال
ــــة والســــيادةالت مســــتمرة ابجتــــاه حياتنــــا نشــــهد حتــــوّ  ــــد بقضــــا� احلري ــــوعي املتزاي ــــري آخــــر بقضــــا� الكفــــاح مــــن  ،ال وبتعب
 أجل عامل  أفضل. 

ات الشــــــــاملة الـــــــــيت حــــــــداث اهلــــــــزّ وحــــــــدها إب م ال تســــــــتقلّ  ١٩٦٧هزميــــــــة اخلــــــــامس مــــــــن حزيــــــــران عــــــــام  والواقــــــــع أنّ 
 تعاقبت وتتعاقب حىت اليوم. 

يف الطريقـــــة الـــــيت ختمـــــت هبـــــا حـــــرب الســـــادس  ســـــالمي خبيبـــــة أخـــــرى ظهـــــرتالـــــوطن العـــــريب والعـــــامل اإلفقـــــد أصـــــيب 
ــــــوبر عــــــام  ــــــذ  ١٩٧٣مــــــن أكت ــــــوطن العــــــريب من ــــــوادر االنقســــــام يف ال ــــــدأت ب . كمــــــا أحــــــدثت آاثرهــــــا الســــــيئة حــــــني ب

ـــــتج عنهـــــا مـــــزيج مـــــن الدهشـــــة واحلـــــرية واألســـــى زادت  فاقـــــات كامـــــب ديفيـــــد،أقـــــدم حكـــــام القـــــاهرة علـــــى عقـــــد اتّ  فن
ــــــحــــــدّ  ــــــ ت اجلبهــــــة السياســــــية ومــــــا رافــــــقهتا بتفّت ــــــة ت مــــــن حــــــرب إهــــــذا التفّت ــــــة عربي ــــــة . كمــــــا أنّ  –عالمي هــــــذه  عربي



٥ 
 

 عـــــــن نفســـــــها يف طـــــــول العـــــــامل الظـــــــاهرة مل تقـــــــف عنـــــــد حـــــــدود الـــــــوطن العـــــــريب بـــــــل اجتاحـــــــت املنطقـــــــة كلهـــــــا لتعـــــــّرب 
 سالمي ويف عرضه. اإل

************* 

ـــــ ـــــدبّ  ســـــالمي أنّ والعـــــامل اإل ا كـــــان مـــــن حســـــن حـــــظ الـــــوطن العـــــريبورّمب ـــــون علـــــى متزيـــــق الـــــذين ي رون املـــــؤامرات ويعمل
 العرب واملسلمني مل يدركوا طبيعة القوى التارخيية الكامنة القادرة على حتريك هذه اجملتمعات. 

ن أقصـــــى املشـــــرق إىل أقصـــــى ا يف الـــــوطن العـــــريب فقـــــد بقيـــــت جبهـــــة املعارضـــــة لســـــالم الكامـــــب دايفيـــــد قائمـــــة مـــــأّمـــــ
هــــــذه اجلبهــــــة قــــــد كشــــــفت عــــــن  الواقــــــع أنّ  العربيــــــة الواســــــعة. لكــــــنّ  ماســــــة يف هــــــذه املنطقــــــةاملغــــــرب وإن تفاوتــــــت احل

 العام هو احلكم األول واألخري يف معركة البقاء. الرأي  ات يف عقل العريب وقلبه وأثبتت أنّ تغريّ 

ســــــالمية قــــــد ظهــــــر بكامــــــل أبعــــــاده ة العربيــــــة اإلاخلطــــــأ االســــــرتاتيجي الكبــــــري األول الــــــذي ارتكبــــــه أعــــــداء األّمــــــ ولعــــــلّ 
طاحــــــة حبكـــــم الشـــــاه يف إيــــــران املســـــلمة. فقـــــد كانــــــت هـــــذه العمليـــــة بدايــــــة لتغيـــــريات جذريـــــة ومنطلقــــــاً اإل تيـــــوم متّـــــ

ـــــــدة تســـــــتمدّ  ـــــــة جدي ـــــــة وثقافي ـــــــد ألوضـــــــاع نفســـــــية واجتماعي ـــــــى ، مـــــــن اإلزمخهـــــــا مـــــــن منظـــــــور جدي ميـــــــان ابلقـــــــدرة عل
 هــــــذه الثــــــورة فــــــإنّ �ت األجنبيــــــة. ومهمــــــا تكــــــن اخلســــــائر اهلامشــــــية الــــــيت نتجــــــت عــــــن ي واالســــــتجابة للتحــــــدّ التحــــــدّ 

ـــــــه داخـــــــل القلـــــــوب والعقـــــــول ويف تالفيـــــــف األخـــــــالق العامـــــــة هـــــــو حصـــــــيلة طاقـــــــات متفّجـــــــ ـــــــذي أحدثت رة التغيـــــــري ال
 تستطيع القيادة الواعية واجلريئة يف الوقت نفسه أن جتعل منها حجر األساس لصرح حضاري جديد. 

فـــــوا القــــــوى القيـــــاديني الثـــــوريني أن يوظّ  يف وســـــع ومهمـــــا قيـــــل عـــــن دور الـــــوال�ت املتحـــــدة قبـــــل الثــــــورة وبعـــــدها فـــــإنّ 
 ه يف السيادة والكرامة واحلرية. سالم وللدفاع عن حقّ اجلديدة ملصلحة اإل

************* 

ـــــذي اســـــتقلّ  ـــــري فهـــــو ال ـــــ أمـــــا اخلطـــــأ االســـــرتاتيجي الكب ـــــه االّحت اد الســـــوفيايت حـــــني وقـــــف وراء االنقـــــالب العســـــكري ب
ــــــــادة تراقــــــــي يف أفغانســــــــتان. مث تــــــــدخّ  النقالبيــــــــني عــــــــن تــــــــرويض املعارضــــــــة اتــــــــه منــــــــذ شــــــــعر بعجــــــــز ال بقوّ األول بقي

 سالمية املسلحة. اإل



٦ 
 

ســـــــالمية ســـــــم الـــــــدفاع عـــــــن الشخصـــــــية اإلرت إبفغانيـــــــة بـــــــل تفّجـــــــة األســـــــم القومّيـــــــفـــــــالثورة يف أفغانســـــــتان مل تعلـــــــن إب
ــــــت إ ــــــول التحــــــدّ  عــــــال�ً فكان ــــــد لكــــــلّ ي اخلــــــارجي إبعلــــــى قب ــــــد والوحي ــــــذي هواهلــــــدف البعي ــــــدين ال املــــــؤامرات  ســــــم ال

 فغانستان. رة يف  أفغانستان وغري أاملدبّ 

حممـــــــد رســـــــول هللا " وابلتـــــــايل هـــــــي  أكـــــــرب " و " ال إلـــــــه إال هللا قـــــــاتلني هنـــــــاك ترمـــــــز إليهـــــــا عبـــــــارة " هللاشـــــــعارات امل
 سالمية وحمو الثقافة القرآنية.خطة ترمي إىل حتطيم العقيدة اإل رفض صريح واضح أليّ 

**************** 

ــــدمار الــــذي ومهمــــا ت ــــيت خيوضــــها الشــــعب األفغــــاين املســــلم، ومهمــــا تكــــن آاثر ال ــــة ال كــــن نتيجــــة هــــذه املعركــــة الالهب
حصـــــيلة هـــــذه احلـــــرب إىل جانـــــب الثـــــورة يف إيـــــران لـــــن تكـــــون  رة جليـــــوش الـــــدول الغازيـــــة فـــــإنّ به األســـــلحة املتطـــــوّ تســـــبّ 

 ملصلحة املتآمرين والغزاة األجانب. 

قــــــــدهتا كمــــــــا ال تســــــــرتد وعيهــــــــا حبقوقهــــــــا يف صــــــــنع الســــــــالم العــــــــاملي وحضــــــــارة فــــــــاألمم ال تســــــــتعيد مكانتهــــــــا الــــــــيت ف
 املستقبل ما مل متتحن بلهب املعارك وما مل تسق معاد�ا بنريان احلروب. 

************* 

ـــــة يغـــــزون د�ر العـــــرب واإللقـــــد كـــــان املســـــتعمرون حـــــىت احلـــــرب العامل ـــــة الثاني ـــــورات وخينقـــــون ســـــالي م مث يســـــتوعبون الث
صـــــحيح  املـــــوازين.ت ا اليـــــوم فقـــــد تغـــــريّ ون بعـــــد جولـــــة أو جـــــوالت فـــــوق تراهبـــــا الـــــوطين . أّمـــــأصـــــحاهبا مث يســـــتقرّ رادة إ

ـــــ إســـــرائيل ال أنّ   لكـــــنّ  ،ع ابلوضـــــع القـــــانوين املفتعـــــل بفضـــــل حلفائهـــــاتـــــزال هلـــــا اليـــــد الطـــــوىل يف املعـــــارك وال تـــــزال تتمّت
لوجودهــــــا العــــــدواين ال تــــــزال قائمــــــة رغــــــم كــــــل  والعــــــرب مل يضــــــعوا ســــــالحهم. وسياســــــة الــــــرفض احلــــــرب مل تنتــــــه بعــــــد،

 الكوارث والثغرات السياسية اليت تتابعت حىت اليوم. 

ـــــه معركتهـــــا ومل تتغلـــــب علـــــى كـــــلّ  أنّ  وصـــــحيح أيضـــــاً  ـــــران مل تنت ـــــورة إي ـــــيت تعرتضـــــها لكنّ  ث ـــــات ال النظـــــر  هـــــا بغـــــضّ العقب
ســـــالمي يف مرحلــــــة ل معهـــــا العـــــامل اإلوازن القـــــوى ويــــــدخ هبـــــا تـــــعـــــن كـــــل النتـــــائج املرتقبــــــة ســـــتبقى مخـــــرية ثـــــورة يتغــــــّري 

 اترخيية جديدة. 



۷ 
 

ـــــــيت تشـــــــتملاملقاومـــــــة األ وصـــــــحيح أخـــــــرياً أنّ  ـــــــة ال ـــــــ فغاني ـــــــة املخـــــــاض ولكنّ الشـــــــعب كّل ـــــــزال يف مرحل ـــــــىبء ه ال ت هـــــــا تن
 حدى أقوى دولتني يف العامل. أرواح الشهداء وجتربة السالح مع إ هاعامل جديد تشرتك فيبوالدة وشيكة ل

************ 

 ولــــــــوداً  ســــــــالمي قــــــــد أصــــــــبح رمحــــــــاً العــــــــريب اإلالعــــــــامل  مل يعــــــــد ذا موضــــــــوع . وأنّ  وخالصــــــــة القــــــــول أّن التشــــــــاؤم     
تعــــــــد علــــــــى مســــــــتوى عمليــــــــة التغيــــــــري يف هــــــــذا العــــــــامل مل  وراء اآلخــــــــر ألنّ  ســــــــتوايل وضــــــــع املواليــــــــد الثــــــــوريني واحــــــــداً 

 صبحت على مستوى املواطن العادي. القيادات وحسب بل أ


