
  

                                                                        

  

  

  

     

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لف فیھ أحمد الشقیري ممثل فلسطین في الوقت الذي ُك
في قمة القاھرة  بتاریخ  ،  داخل جامعة الدول العربیة

سیاسي یمثل  ك لبناء ھیكلبالتحّر ، 1964/  1/  13
و یتولى تعبئة الجماھیر الفلسطینیة في فلسطین ، 

الشتات  ، كانت الساحات الفلسطینیة والعربیة تشھد 
بین تحركات  بعض الشبان الفلسطینیین الثوریین 

وفلسطین ولبنان  سوریاردن والكویت واالمصر و
لوضع اللمسات األخیرة النطالق حركة فتح التي تم 

یة داخل االتفاق على انطالقھا من خالل عملیة عسكر
، تعبیرا عن خطھا  1965/  1/  1فلسطین المحتلة في 

النضالي الثوري الذي یعتمد على اسلوب الكفاح 
                                            .. المسلح 

      
  

  ..ة ـعـنـوط االقـسق  
، وما  2011الكل یتذكر الحملة االنتخابیة لحركة النھضة سنة 

الذي ساھم " الثري"رافقھا من دعایة حول البرنامج االنتخابي 
في اعداده الخبراء والسیاسیون الذین عادوا محملین بتجارب 
تلك الدول التي اقاموا فـیھا ، كما قال عبد اللطیف المكي في 

..                                                ثفت في تلك الفترة أحد اللقاءات الدعائیة التي تك
ویتذكر الجمیع كذلك تلك الشعارات التي ُرفعت حول االسالم 

وحول التشغـیل  !  ..الذي ھو ھویة الحركة وأحد أھم ثوابتھا 
وحول العـروبة التي  !  ..الذي سیكون في مقدمة اھتماماتھا 

الى درجة أن الحركة من  !  ..تھا ھي ركن من اركان قـناعا
خالل مبالغـتھا في الحدیث عن الیوسفیین أحیانا ، وعن عروبة 

تونس أحیانا أخرى ، وترویجھا للخطاب القومي المتصنـّع ، 
ظھرت للبعص وكأنھا تعمل على سحب البساط من تحت أقدام 

حتى تبین بعد فترة قصیرة من الممارسة  !  ..الحركة القومیة 
، واستغالال  شیئ كان تالعبا بالمشاعـرلیة أن كل والمسؤو

لدى عامة  رخیصا لحضور الحس القومي المقترن باالسالم 
ورغم أن حركة النھضة قد رفعت العدید من  .. ب ـالشع

مثل تجریم التطبیع  2013و  2012الشعارات طوال سنتي 
اال أنھا أظھرت أن ذلك لم .. المحاسبة و تحصین الثورة و

حدود المتاجرة والمزایدة حیث سقطت من الدستور كل یتعّدى 
ت كل مشاریع القوانین التي رددھا أنصار الشعارات واختف

البیان  وحتى التي تضمنھا  النھضة في االعالم والمسیرات ،
  .. 2012صیف  مؤتر الحركةالختامي ل

أن العثرات ال تلبث  و .. ن ان حبل الكذب قصیر فعالـّیـبـولذلك ت
ك الظھار وھاھي الممارسة خیر مح.. سقط األقـنعة ـُن تأدائما 

قل من سنتین زیف تلك المقوالت حیث ظھر في أ.. الحقیقة 
ر في آخ فاذا بمقاصد االسالم .. حین تكون بال سند واقعي 
ع اي نوع من أنوألا حكومتھال تلتفت اھتمامات الحركة ، حیث 

أضعاف ما  أصبحأنھ قد بل . الفساد المنھي عنھ في االسالم 
ھي اتضح أن الحركة  كما.. لیھ زمن النظام المخلوع ع كان

 من خالل اصطفافھا وراء ، القضایا العربیةآخر من یدافع عن 
داخل المجلس  ھاتزعمو.. األمة تفتیت الداعمین لمشاریع 

ریم التطبیع مع العدو الصھیوني للكتل المناھضة لتجتأسیسي ال
  ..  اره كیانا عنصریامجرد اعتبلحتى  ، ورفضھا 

الخیارات  التخلي عن المحاسبة وفي نعة فيـكما سقطت كل االق
في میزانیة التي ظھرت للشعب  االقتصادیة الفاشلة المعادیة

ل االستغالل والنھب الى نشاط التي ستحّووھي ،  2014
مشروع تحمیھ الدولة من خالل التشریعات الجبائیة واألتاوات 

  .. المفروضة على الشعب
   

 العـدد
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  ) .قولة مشھورة (  .في االسالم فان أخطأت فلیس الخطأ . ت انسانا كامالأنا مسلم واالسالم دین كامل ، ولكنني لس *

  ) .جمال الدین األفغاني ( . خائن الوطن من یكون سببا في خطوة یخطوھا العدو في ارض الوطن   *

  من سرق عمرك یا وطن ؟   *

  ومن سیدفع فاتورة الزمن ؟

  ..  وعار وفتن وانقسام..  خطابات و شعارات وقمم

 !! ..محن نكبة ولجوء و

  

  

   .مثلھ  یتمیز بالطمع كان ألشعب صدیقا

  . أعطني ھذا الخاتم لكي أذكرك بھ :  وذات یوم نظر الى خاتم أشعب ثم  قال لھ  

 ..أذكرني بأنني منعتك ایاه : ب ـفرد علیھ أشع



     

  
  
  
  
  

 ،1955، عام  زةـ، حینما أغارت الطائرات اإلسرائیلیة على قطاع غ ، قد كانت في الخمسینیات إن بدایات حركة فتح
  . زةـ، فاستدعاھم الرئیس جمال عبد الناصر، وطلب منھم أن یشكلوا وفدًا لزیارة غ فتظاھر الطلبة في جامعة القاھرة

، حیث اجتمع یاسر عرفات  ، الذین ذھبوا إلى غزة ، وسلیم الزعنون ، وصالح خلف كوِّن الوفد من یاسر عرفاتت
فأجرى ...   ) " فلسطیننا "الذي كان رئیس تحریر مجلة (الوزیر مع خلیل )  ، في ذلك الوقت رئیس اتحاد الطلبة(

، یلتقي فیھا  ، وكانت ھذه أول مرة م إلیھ صورة عن الوضع في القطاع، وقّد رئیس التحریر مقابلة مع یاسر عرفات
 ، ومرة ثالثة 1956م ، عا ، في القاھرة ، مرة ثانیة ، إذ التقیا ، بدأ التخطیط لتنظیم مسلح ومنذ تلك الفترة.  الرجالن

 وفي الیوم التالي.  ، وتعاھدا على أن یعمال شیئًا لقضیتھما ، حیث راحا یفكران ویناقشان قضایا شعبھما ، في الكویت
ولم تكن .  ، وتعاھدوا على تأسیس حركة ، ومحمد شدید ، ومعھم یوسف عمیرة ، اجتمعا في منزل عادل عبد الكریم

، تنادي بالعمل  ، بل كان ھناك جماعات كثیرة ، بدعًا في المنطقة الوزیر وعادل عبد الكریمأفكار یاسر عرفات وخلیل 
                                                                                                    . ، وتحریر فلسطین من أجل التوحید

 ، إال أن نھایة الخمسینیات وبدایة الستینیات حركة فتحالحقیقیة لنشوء  ، في تاریخ البدایة ؤرخونومھما اختلف الم
  .  ، كانت فترة میالدھا الحقیقي

، والتي أطلق علیھا  العددي والتنظیمي  حركة فتح، بتوسع 1964و 1959لقد اتسمت المرحلة الواقعة بین عاَمي 
، في الضفة  ، على أطراف دولة إسرائیل الخالیا، حیث نشأت مئات "إعداد األطر والكوادر "صالح خلف مرحلة 

، وكذلك داخل التجمعات الفلسطینیة في البلدان العربیة  ، وفي مخیمات الالجئین في سوریة ولبنان الغربیة وغزة
                                                         . ، والجنوبیة الشمالیة:  ، بل في األمریكیَتین األخرى، وفي إفریقیا وأوربا

، بل كانت تعتمد على أموال ضئیلة من  ، من أّي حكومة عربیة دعمًا مالیًا" حركة فتح"، لم تتلقَّ  وفي البدایة
، عملیة  ، التي واجھت الحركة وكان من أھم المشاكل.  الجودة ، منخفضة ، اشترت بھا أسلحة خفیفة مؤسسیھا

،  ، ھو نظام بن بیال 1964، عام  ، الذي یؤیدنا كان النظام العربي الوحید" : ویقول صالح خلف.  إعداد الفدائیین
، الذي كان وثیق الصلة بعبد الناصر، كان یرفض  غیر أن بن بیال.  الذي رخص لنا بإقامة ممثلیة في الجزائر

مقالید  مدین بو ، عندما تسلم  1965، من الجزائر، عام  إعطاءنا أّي دعم مادي، وإنما تسلمنا أول شحنة سالح
، سرًا، وال  ، أن عبد الناصر، كان یمد الثورة الفلسطینیة ویتضح من قول أحد رجاالت الثورة الفلسطینیة ". السلطة 

  . .. یرید أن یطلع بن بیال على دعمھ لھا
إلى " فتححركة "، حافزًا لمؤسسي 1964مایو 28، في  كان إعالن الدول العربیة إنشاء منظمة التحریر الفلسطینیة

، الذي انبثقت منھ منظمة  ، إذ لم تقاطع الحركة المؤتمر الفلسطیني األول االنتقال إلى مرحلة العملیات العسكریة
   ... ، على الرغم من وقوع المؤتمر تحت الوصایة العربیة التحریر الفلسطینیة

، وحضره قیادیوھا في البلدان 1964في أكتوبر  قفي دمش حتى ُعقد مؤتمرھا العام الموسع سریة  ظلت حركة فتح
موعدًا ألولى عملیاتھم  1964دیسمبر  31، واتفقوا على  والضفة الغربیة ، وخاصة قطاع غزة المعادیة لالحتالل

وأعلنت العملیة في ". حركة فتح"، الجناح العسكري لـ"العاصفة"ضد إسرائیل، والتي اضطلعت بھا   العسكریة
، وكذلك أعلنت بیانھا السیاسي األول الذي أذاعتھ  1965) جانفي (  في الفاتح من ینایر  رقم واحد  يالبالغ العسكر

   . روانةـایھاب ف/  ...معلنة رسمیا عن انطالق الكفاح المسلح للثورة الفلسطینیة  " العاصفة "القیادة العامة لقوات 

 

                                                                                                                        
  

  

  

  

  



 

  

  
 ِمَن اَألرِض َنخُرُج ، َكي َتبَدَأ اَألرُض ِمنَّا

 .. عیَد الَحیاَةـَوكْي َنسَت

   .. ُرویدًا.. ُرویدًا

 ..َونحیا

 ِبالُحبِّ َوالخیِرَونحُلَم 

 .. َوالَقمِح ، َوالُخبِز َواَألرِض

 َلیَس ِلشْيٍء ، َولكْن ِلَنحیا

 ِمَن اللیِل َنخُرُج ، كي َنِلَد الَفجَر نحُن

  ، َونحِمَل شمَس َنھاٍر َسیَأتي

 َوندُخَل َأْجَمَل ُدنیا

 ..ُنـِمَن الموِت ُنولُد نح

 ِمَن الموِت َتبَدُأ فینا الَحیاُة َونحیا

 ..َوَننُبُش نحن َبقایا الرَّماِد

 ..َفَنخرُج ُبركاَن ناٍر

  وثورة شعب تطول الثریا 

***  

 ..َن اَألرِض َنخرُج َورَدًام

 ِلَكي َتبَدَأ اُألْمِنیاْت

 ..ِمَن اَألرِض َنخرُج َلحنًا

 ِلَكي َتبَدَأ اُألغنیاْت

 ..  الَخلیِل  َوَنمضي َوَنعَشُق َبیَن ُكروِم

 ..  الَجلیِلَوَبیَن ُكروِم  

*** 



                                
  
  

      

رونھا في بناء مستقبل األمة یسّخ. لم یلبث األمر كثیرا حتى انقلبت الخالفة من دولة للمسلمین الى دولة للترك  
فقد تآمر االستعمار . التركیة من امكانیات األمة العربیة ، ویفتدون بقاءھم كأمة بأجزاء من الوطن العربي 

وكان خطر الغزو األوروبي االستعماري یتجاوز دولة الخالفة الى األمم التي تعیش . االوروبي على دولة المسلمین 
وكان ذلك الموقف یمثل قمة . من العرب بالوحدة االسالمیة ضد التھدید األوروبي لھذا تحصن كثیر . في ظلھا 

وأغرت . الوعي وقمة الثوریة في ذلك الزمان حاربتھ اوروبا المستعمرة بالموقف المضاد دعوة الى االقلیمیة 
ستقالل، وتلتھمھا لقمة معزولة األقالیم االداریة داخل األمة العربیة ، باالستقالل عن تركیا ، لتفرض العبودیة بعد اال

وقد المتعلمون من خریجي مدارس أوروبا ، واالقلیمیون من المشایخ واألمراء والسالطین ، أكبر عون . فسائغة 
ولم یفطن أحد منھم الى ما یفطن الیھ المستعمرون ، وخططوا الطریق الیھ ونفذوه ، أن . لالستعمار باسم االستقالل 

من الدولة العثمانیة ، لیحتلھا االستعمار االوروبي بعد ھذا ، قائمة على أسس اقلیمیة  تكون الدول التي تستقل
وستثبت األحداث فیما بعد أن االستعمار األوروبي كان یخشى أن یستقل العرب دولة . ولیس على أسس قومیة 

راء كل تلك المحاوالت التي ولعل ذلك أن یكون و. قومیة واحدة أكثر مما كان یخشى بقاء الدولة العثمانیة ذاتھا 
بذلتھا الدول االوروبیة ، وصاغتھا اتفاقا على المحافظة على الدولة العثمانیة ، في الوقت الذي كانت تلتھم فیھا 

  . ضد العرب " تركیا  -اوروبا " كان تحالفا استعماریا . أجزاءھا العربیة واحدا بعد اآلخر 

في مصر ، واجتمع " أوالد العرب " وتحّرضھ ضد أحمد عرابي قائد ثورة  لھذا وقفت الدول الوروبیة تساند الخلیفة
المستعمرون أوروبیون و أتراكا ، في مواجھة ما نسب الى عرابي من أنھ كان یھدف الى قیام دولة تضم أطراف 

وسار موكب فلما أن خان الخلیفة أحمد عرابي وخذلھ ، دخل االنقلیز مصر باسم الخالفة ، . األمة العربیة جمیعا 
على أي حال لم یفطن المتعلمون واالقلیمیون في ذلك الوقت الى ان الصراع . یتقدمھ الخدیوي التركي المستعمرین 

كان بین األمم االستعماریة األوروبیة واألمة التركیة في جانب ، واألمة العربیة في جانب آخر ، وأنھ كان دائرا على 
تتعّدى االستقالل عن تركیا الى تمزیق األمة العربیة دوال ، لن تلبث أن تذھب  -حینئذ  -أسس قومیة ، وأن االقلیمیة 

  .وھكذا خطط االستعمار ونفذ . جمیعا ضحیة االستعمار ، بینما تبقى تركیا دولة مستقلة 

وقد أثبت موقف الخالفة ، خالل الصراع العربي ضد االستعمار االوروبي أنھا دولة تركیة متآمرة مع االمم االخرى 
فبینما كان األسطول العربي . في أوروبا المستعمرة ، ضد األمة العربیة ، وأن العرب قد فقدوا بذلك دولتھم القومیة 

سنة لدولة الواحدة ، انتھزت فرنسا الفرصة واحتلت الجزائر محتشدا في نافارین ، حیث ُدّمر وھو یدافع عن ا
كذلك لم تفعل الخالفة . ولم تفعل دولة الخالفة شیئا ، مضحیة باقلیم عربي للمحافظة على الوجود التركي  1830

. ، لتفرض علیھ معاھدة تمھد بھا الحتالل تونس العربیة  1881شیئا عندما حاصرت قصر الباي في تونس سنة 
في مصر ، وتم " أوالد العرب " ذلك العام أیضا تآمرت الخالفة التركیة مع االستعمار االنقلیزي ضد ثورة  وفي

فلما قـُضي األمر . في السودان " العرب " ولم یلبث االنقلیز أن قمعوا ثورة .  1982االحتالل االنقلیزي في سنة 
من قبل ھذا كلھ احتل االنقلیز الشواطئ و.  1899تفاقا سنة قبل األتراك مشاركة األنقلیز في ادارة السودان العربي ا

، ثم  1802العربیة على الخلیج ، وفي الجنوب بسلسلة من المعاھدات فـُـرضت أوال على أمیر لحج و عدن سنة 
الى آخر األمراء والمشایخ والسالطین الذین نثرت بھم انجلترا احتاللھا على طول ...  1814أمیر البحرین سنة 

وبینما كانت الخالفة في تركیا تدیر سیاستھا على اسس قومیة تركیة خالصة ، فتعقد مع . ة شواطئ الجزیرة العربی
كادت االمة العربیة ان تھضمھا ( المستعمرین األوروبیین االتفاقات والمعاھدات ، محاولة االبقاء على وحدتھا كأمة 

 1902في اتفاق سنة . بي فیما بینھم ، كان المستعمرون األوروبیون یعقدون االتفاقات معا قسمة للوطن العر) 
تحتل انقلترا مصر مقابل ان تحتل فرنسا  1904تحتل فرنسا مراكش مقابل أن تحتل ایطالیا لیبیا ، وفي اتفاق 

، قدم التاریخ أكثر األدلة الحتالل اقلیم عربي آخر ، ومقابال ، ویوم أن اصبح احتالل اقلیم عربي شرطا . المغرب 



مصر   و في  1913وفي لیبیا  1911وقد تحقق المصیر الواحد في مراكش سنة . مصیر مرارة على وحدة ال
1914 .  

كان كل ذلك كافیا ، وأكثر من كاف لیدور الصراع في قلب االمبراطوریة العثمانیة المتداعیة على اساس قومي 
دستور االسالم واصدرت وعندما طرحت تركیا . في معركة الوجود القومي ن أمة العرب ضد أمة الترك . خالص 
وكان طبیعیا ان تكون . ، وأصبح الصراع على الوجود القومي سافرا ، بدأت حركة تتریك العرب  1908دستور 

طلیعة النضال العربي ، وضحایاه من أوالئك الذین لم یحبسھم االستعمار األوروبي في الدول التي اصطنعھا ، فحّمل 
العبء اال قلیال وان كان الستار الحدیدي الذي عزل بھ المستعمرون أبطال العروبة في المشرق العربي كل 

االوروبیون األجزاء المحتلة عن معركة المصیر الواحد ، لم یمنع كثیرا من العرب في كل مكان من أن ُیسھموا في 
  . النضال القومي ، ولو كان الطریق الیھ ھروبا الى اوروبا أو الى االستانة ذاتھا 

منطلق قومي الى غایة قةمیة ، وبرغم دولة الترك تاسست جمعیة االیخاء العربیة ، وجمعیة المنتدى كانالنضال من 
. األدبي ، وقامت منظمات سریة عسكریة ومدنیة مثل الجمعیة القحطانیة ، وجمعیة العھد ، وجمعیة العربیة الفتاة 

كانت كلھا . عروبتھا في ظل الدستور الواحد وفي قلب البرلمان العثماني تكونت كتلة من النواب العرب ، تمیزت ب
  .جھود ثوریة تھدف الى استقالل العرب ووحدتھم ویسھم فیھا أبناء العروبة من جمیع األقطار 

، أن یحدد العرب )  1918 -  1914( وكان طبیعیا عندما دخلت تركیا المستعمرة ، حرب المستعمرین األولى  
ضد االتراك ، على اتفاق  1916الستقالل والوحدة ، فقامت الثورة العربیة موقفھم على ضوء غایتھم القومیة في ا

وأما العدو التركي . وانھزمت تركیا وانتصرت الثورة العربیة . دائھم أن یكون للعرب االستقالل بعد النصر ’مع ا
ططوا منذ البدایة ، كذلك خ. الذي انتصر فقد مزقوه اربا وأما الحلیف العربي . الذي انھزم فقد بقیت لھ وحدتھ 

التي كانت قسما اداریا تابعا لوالیة الشام " البلقاء " وكذلك حققوا في النھایة ، وكذلك كنا دوال ، حتى متصرفیة  
و أكمل مصطفى كمال الشوط فألغى الحروف العربیة واستعار الحروف االتنیة ، وأكمل . أصبحت دولة شرق االردن 

الرجعیین من أممھم ودقــّـوھم اسفینا استعماریا في قلب الوطن العربي باسم  المستعمرون الشوط فجمعوا نفایة
  .اسرائیل 

 - ح مھما بلغ من التبّج - ان أحدا منھم ال یستطیع . كذلك كنا دوال في امة واحدة ، تحدیا من التاریخ لكل االقلیمیین 
دة على أرض ُرسمت حدود الدول المتعّدفقد . أنا خططت حدودھا : ویقول " دولتھ " أن یضع اصبعھ على خریطة 

 الوطن العربي الواحد ، بالخیانة أو الخدیعة أو العدوان ، وفي أي حال من تلك كانت تنفیذا الرادة المستعمرین
  ..رب ـوقھرا الرادة الع

  

  

  

  

  

  

 

 

                     

                                                                                                                                               



  

  
قدیس االسالم للحریة االنسانیة الى الحد الذي جعل السبیل الى ادراك وجود الذات االلھیة ھو العقل لقد بلغ ت

وھنا .. وال سبیل الى ذلك سوى العقل المتحرر .. ..االنساني ، فحّرر سبیل االیمان من تأثیر الخوارق والمعجزات 
ولو ( ، ) 256البقرة ) ( ال اكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي ( قمة التحریر ونفي االكراه في التدین بالدین 

  ) . 99یونس ) (تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین  شاء ربك آلمن من في االرض كلھم جمیعا ، أفأنت

لقد بعث اهللا سبحانھ وتعالى ، رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ، ھدى ورحمة ، وحدد أن ھدف التبلیغ أن یكون بشیرا 
ھا یا أی.. ( ولم یبعثھ اهللا جبارا وال متسلطا وال مصیطرا وال وكیال .. للمؤمنین بالنعیم ، ونذیرا للمشركین بالعذاب 

) ا أنت مذكر لست علیھم بمصیطر فذكر انم) . (  45االحزاب ) ( النبي انا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذیرا 
) .  45 -ق ) ( نحن أعلم بما یقولون وما أنت علیھم بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعید ) . (  22-  21الغاشیة (

ولو شاء اهللا ما أشركوا ، وما  ) .. (  66النعام ا) ( وكذب بھ قومك وھو الحق ، قل لست علیكم بوكیل .. ( 
قل یا ایھا الناس ، قد جاءكم الحق من ربكم ، ) ..  107االنعام ) ( جعلناك علیھم حفیظا ، وما انت علیھم بوكیل 

      ....       )  108یونس ) ( فمن اھتدى فانما یھتدي لنفسھ ، ومن ضل فانما یضل علیھا وما أنا علیكم بوكیل 
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ما أكدناه أكثر من مرة خالل الباب االول وخاصة من الضغوط العنیفة التي تعرضت لھا سوریا خالل السنوات الثالث 
، وبالسرعة التي لم یتوقعھا الكثیر من المراقبین اال التي سبقت الوحدة ، ھو ان الوحدة ما قامت بشكلھا السابق 

تنتھي اال ویحیط سوریا دول  1957وقلنا لم تكد سنة . تعبیرا عن خالص لسوریا مما تعرضت لھ من جیرانھا 
تركیا .. العراق من الشرق بقوة العرش الھاشمي یطمع في دمشق لیتغلب على القاھرة . معادیة لھا من كل جانب 

تعتقد أن سوریا سببت ھزیمتھا في الحرب االولى ، وسوریا ھي رائدة فكرة القومیة العربیة المناھضة  في الشمال
.. واالردن في الجنوب الشرقي انحاز الى الغرب وھو متحالف متكاتف مع بغداد بصلة النسب .. للدولة العثمانیة 

.. یق مطامحھا التوسعیة والعدوانیة واسرائیل في الجنوب تود كسر شوكة أقوى دولة عربیة في المشرق تضا
  ..ولبنان في الغرب والغرب الجنوبي لسوریا قد انحاز عن طریق كمیل شمعون الى المعسكر الغربي 

قد تكاتفت وتجمعت لتعمل منفردة أو مجتمعة تحت رایة االمبریالیة االمریكیة التي كانت تقود حلف كل ھذه الدول 
وتقود تنفیذ مشروع ایزنھاور الذي انظم لھ لبنان و االردن ولم یبق خارجا  - ھ العراق و تركیا أعضاء فی -بغداد 

فقامت ضدھا المؤامرات وشجعت الفتن الداخلیة حتى وصل .. على ارادة امریكا و بریطانیا في المنطقة اال سوریا 
سط ، ھي سوریا االمر الى وضع خطة لغزوھا بحجة انھا جعلت للشیوعیة الدولیة قاعدة ضخمة في الشرق االو

                                                                                                                                   .. ذاتھا 
ولقد غیرت بالتالي ..قامت الوحدة لتغیر الخارطة السیاسیة للشرق العربي والشرق االوسط راسا على عقب 

الذي سببھ قیام الجمھوریة العربیة المتحدة قد جعل دول خاصة وان المد الثوري . القوى كلھا في المنطقة موازین 
المنطقة تقف عاجزة عن االمساك بزمام االمور ، بعد أن ھاجت الجماھیر واعترتھا موجة حماس لم یسبق لھا مثیل 

وریا اال أن تستسلم لألمر الواقع وتتظاھر ، على فما كان على الحكومات المحیطة بس. حتى ایام العدوان الثالثي 
..                                                   األقل أمام جماھیرھا الثائرة ، بانھا تؤید قیام دولة كبرى في الشرق االوسط 

                                 ..                                              من ھنا كان االنفراج النسبي حول سوریا 
فبعد ان كان زمام المبادرة بید القوى الرجعیة العربیة واالمبریالیة القائدة لألحالف والمشاریع ، اصبح األمر بید 
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