
أدب وثقافة الثــــورة

قف باحتـــــــــــــــــراٍم وإجالٍل وإعــــــــــــزاِز
الـغـــازي لُكـــــــلِّ َمن قاَوَم املستعمــــــــــــَر 

إلـــى اإلنجليــــــــــــز  َجالء  ِبيــــــــوِم  واعِلْن 
ُكــلِّ الغـُــــزَاِة ِبِمذيــــــــــــــاٍع وِتلفــَـــــــــــاِز

إلــــى وَلسُت  ُمنحــــــــــــاٌز  الّشعب  إلـــى  أّني 
بُمنحــــــــــــــاِز َما  "يومـــــاً  زايَد  "ابِن  َصفِّ 

ً ُمَدّوَيــــــــــــــة  أعلنها  َسلمــــــــاَن"  إىل"ابِن 
العاهــــــــــــــــــــرِالنَّـــاِزي لحلِف  َنستكنَي  َلن 

فلن اإلنجليــــــــــــــِز  جيوَش  َطردنا  كمــــــــا 
ِوالـــغــــاِز الّنفط  ُملوِك  جيوَش  نخشــــــــــــى 

ٌ ُمحرَّمـــــة  الــغــاِزي  علـــــــى  الَجنوِب  أرُض 
ــــــــــــــاِز َهمَّ ُكــــــلُّ  َكرهــــــــاً  َسريحُل  ِمنها 

َخرَجْت بــــِه  ِنهانــــــــــــــيٌّ  قـَـــــراٌر  َهــــــذا 
عِب,هـــــــــذا ِشبُه إعَجـــــــــــــــاِز َقَبــائُل الشَّ

ِتــــِه ِبرِمَّ َيَمانــــــــــــــيٌّ  َقـــــــــراٌر  َهــــــــــذا 
ألغـَــــاِز ِمــــــن أيِّ  َخَلْت  فـــــي ِصيَغٍة قـــــــد 

َرشارَُتها ُتطفـــــــــــا  لن  عِب  الشَّ فثــــــــــورُة 
إّال َوقـــد حّققت تقديـــــــــــــَر ُممَتـــــــــــــــاِز

وَسطوِتِه ِللغــــــاِزي  عُب  الشَّ يرضـــــــــــَخ  لن 
ـــــــــــــــــاِز ولو َتصدَّى لُه حتَّــــــــــــــــى ِبُعكَّ

أخَربَُكـــــــــــــــم الُقــــــــــــرآُن  بِه  شديٌد  َبأٌس 
والَبـــــــــــــاِز قـــِر  الصَّ ُهــــــواة  يا  َشعِبنا  عن 

إذا َيصُمدوَن  َمــــن  الَوَغــــى  ِبَســــــــاح  َلسُتم 
َبراكيُننــــــــــــــا َتستأصــــــــُل الغـَــاِزي َهبَّت 

رها َسطَّ الَهيجــــــــــــــــاِء  يف  دارُة  الصَّ لَنـــــا 
أعتـَــــاِب"بنغـَاِزي" علـى  الزََّمــــــــــاِن  فـَـــُم 

ولَنــا أوطاِننـــــــا  إىل  انَتَســــــــــــــاٌب  لنــــــا 
ِشريَاِز قبــــــــــــِل  ِمن  ُشّيدت  َحضــــــــــــارٌة 

َلُهـــــــم ونحُن  أتبـــــــــــاٌع  ِلفارَس  َلسَنـــــــا 
إنَجــــــــــــــــاِز ُكــــــــــــــلِّ  يف  ُيناِفُسهم  ِنــدٌّ 

تجمُعَنــــــــــــا واإليمــــــــــــاُن  يِن  الدِّ َرواِبُط 
َرواِبٌط جمعت ُفرَســـــــــــــــــــــاً ِبأهــــــــــَواِز

ِمّلُتنـَــــــــا الُعرِب  أصـــــــــُل  الَيَماِنيـــَن  نحُن 
ــــــــاِز وَلمَّ ــــــــــاٍز  غمَّ ُكــــــــلُّ  َيــــا  اإلسالُم 

يعرُفني والتأريـــــــــــــــُخ  اليَماِنـــــــــــيُّ  أنا 
ِبإعزَاِزي ِجنِيس  َبِني  أَُباِهـــــــــــــي  ُحــــــــرّاً 

َناِصَيِتي إركــــــــــــــــاِع  إىل  َسبيـــــــــــَل  َفال 
وإعَجاِزي ِفعلــــــي  عن  املعـــــــــــارَِك  َسُلوا 

ُمنَهزَِماً ُعدُت  َما  الوَغــــــى  َســـاَح  ُخضُت  إن 
غيــــــــرََفـوَّاِز َكِسيــــــــــــــــــــرَاً  رَِجعُت  وال 

ِبأجَمِعها الّدنيـــــــــــــا  قــــــــوى  َحَشدُتم  َفلو 
وأطــــــــــــــرَاِز ِبأشكـــــــــــــاٍل  أتيتــــم  ولو 

َوَطِنــــــــــي َثرَى  ِمـن  ِشبــــــــــرَاً  ِلَتسلبوِنَي 
نُتـــــــــــــُم ِمن أيِّ إحرَاِز تَمكَّ َلَمــــــــــــــــــــا 

ِفئٍة علـــــــــــــى  َحربي  يف  النَّصــــــُر  َحِليِفَي 
ِبإنَجــــــــــاِزي َما  يومـــــــــــــاً  ِلَتعبَث  جاءت 

َلُكــــــــــــــــــم إنَّ  تأريـــــــخ  يا  ِلإلماراِت  قـُْل 
يومــــــــــــــاً سيجعُلكم ُخبــــــــزَاً ِلخبَّــــــــاِز

فالَتِمُســــــــوا  األتراُك  َذاقُه  َقبِلكـــــــــــــم  ِمن 
ُقوَقــــــــــــــــاِز أعَالِم  ُذرَى  فـــــــــــــي  آَثارَُه 

َصَنَعْت ِمنكـــــُم  ُحفـَـــــــاٌة  رًعـَـــــــــــاٌة  أنتم 
ُجمَبـــــــــــــاِز شكِل  ًيف  دولة  إنجلتـــــــــــرا 

َشأفِتُكـــــــــم اسِتئصــــــاُل  وجَب  قد  واليــوَم 
والَجــــــــاِز الّزيِت  ِبلهيِب  َفلتكتـَــــــــــــــووا 

ولُكـــــــــــم لُكـــــــــــم  حفرَناهـــا  قد  قبوركم 
َثوِب"ُقرَقــــــــــاِز" ِمن  َلْت  ُفصِّ أكفاُنكـُـــــــــــم 

ُطِلَبْت كَمـــــــــــا  جاَءْت  َمَقاَساِتُكــــــــم  عىل 
إيَعـــــــــــــــاِز غِري  ًِمن  َبغَتــــــــــــة  زَت  وُجهِّ

لُكـــــــــــم اإلنجليــــــــِز,  ِبَجــــالِء  ِعيِدنا  يف 
ِبإيَجــــــــــــاِز جاءْت  قد  البَشــــــــــــارَُة  ِمّنا 

أَبـــَداً ُتدَفُنـــــــــــوا  ال  ِبأن  علينــــــــا  عهـــٌد 
الَغـــــــــــــــــــاِزي ُتحــِرُق  أرٍض  ِبأجداِث  إالَّ 
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َهبَّت َبراِكيُننـــــــــــا َهبَّت َبراِكيُننـــــــــــا 
َتستأِصـــــُل الغـَــاِزيَتستأِصـــــُل الغـَــاِزي
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٠٩
الكتابة لدى كبار األدباءالكتابة لدى كبار األدباء

ــواع الكتابة فهي انعكاس  ــة األدبية واإلبداعية أرقى أن الكتاب
ــوح عن مكنونات النفس  ــات الحياة عىل الورق، وهي الب ملجري
ــة كما  ــوس الكتاب ــف طق ــر تختل ــب إىل آخ ــن كات ــة، وم البرشي
ــا يف جعبته عىل  ــرج الكاتب م ــب إىل آخر، يخ ــف من أدي تختل
هيئة نصوص شعرية أو نرثية ينتقد الواقع الذي يعايشه، وقد 

يرنو إىل املستقبل بشوق ولهفة، وربما تعصف به قصة حب.
ــىل جائزة نوبل  ــايل باتريك موديانو الحائز ع ــي اإليط الروائ
ــالم يرى أن الكتابة تكاد أن تكون عملية جراحية، فالكتابة  للس
ــت يف ريعان  ــأن مقرف، ويقول: كن ــه وعىل الدوام ش ــبة ل بالنس
شبابي ال أكتب إال يف ساعة متأخرة، أما اليوم فالعكس صحيح 
ــا أعود من كتاب آلخر إىل  ــث أفضل أن أتحرر فوراً ودائماً م حي
بعض العنارص التي سبق أن فكرت فيها قبل خمسة عرش عاماً 
ــوى بطريقة  يف صورة تفاصيل صغرية والتي لم تعالج وقتئذ س
ــت كامنة أصًال من  ــياء كان ــطحية، إنها تنبثق فجأة مثل أش س
دون أن أدركها إنها تعاود الظهور مثل الزمات ويرش "موديانو" 
ــبة له  ــب من الكتاب األخري إال أن الكتاب املثايل بالنس بأنه قري

يمكنه أن يتشكل من مقاطع معينة من كل كتاب من كتبه.
ــرب الكاتب والروائي اللبناني أمني معلوف إعادة الكتابة  ويعت
ــبة لكتاباته املختلفة ويتحدث عن نفسه  جزءاً أساسياً بالنس
ــودة األوىل فحني  ــن الكتاب الذين ال يثقون باملس ــول: أنا م بالق
 ، ــد القراءة بكل تأنِّ ــب صفحتني أو ثالث أو أربع أتأمل وأعي أكت
ــراءة والتصحيح  ــب من إعادة الق ــدادي لكتاب ال أتع وعند إع
ــرة أخرى، ولدي  ــني انتهي أعيد التصحيح م ــرات عديدة وح م
ــوم والذهاب إىل مكتبي  ــتيقظ من الن طقوس يف الكتابه فقد اس
ــاح حتى فرتة  ــة يف الصب ــدأ الكتاب ــرة معينة وقد اب ــن فك لتدوي
ــال، وأحياناً  ــعر بالتعب أتوقف يف الح ــة عرصاً وحني أش الثالث
ــتكمل  ــهر حتى اس ــة واإلقامة يف الريف لعدة أش ــادر املدين أغ

كتابة عمل ما.
أما الكتابة عند الكاتب واملفكر املغربي عبدالكبري الخطيبي, 
فهي مغامرة عىل الدوام ألنه عندما يكتب الرواية يتعدد الرسد، 
ــعراً  فيجد القارئ الحوار املرسحي أو الحكاية وعندما يكتب ش
ــها، و"الخطيبي" هو مفكر  تتدفق الصور التي تفكر هي بنفس
متعدد يعمل بعزلة ويحلل مختلف الثقافات التي تمر باملغرب 
ــة واالختالف، ومن أهم ما  ــرب بني التقاليد والحداثة، الهوي ويق
ــة املزدوجة باللغتني  ــألة الكتاب انجزه الخطيبي أنه أعطى ملس
ــنها  ــايل والعميل ودش ــىل الصعيدين الجم ــداً ع ــاً جدي مفهوم
ــومة" و"االسم العربي الجريح"، ويرى  بأعماله "الذاكرة املوش
ــجاماً عىل طريق الكتابة بني الشكل واملضمون مما  أن ثمة انس

جعلته يكتشف األشياء املكبوتة يف املجتمع.
ــريي أنه ال يكتب كثرياً  ــال عن الكاتب والروائي ألبري قص ويق
ــك القلم يف  ــت تحري ــا يراها ليس ــب م ــه بحس ــة لدي ألن الكتاب
ــىل الرغم من أنه  ــة وألم وذاكرة، وع ــاء بل ارتعاش األوراق البيض
ــس إّال أنه لم يتخل عن الكتابة  ــىض قرابة نصف قرن يف باري أم
عن بلده مرص يف جميع رواياته، ويبوح أنه يكتب عندما ال يكون 
ــعر بالضجر،  عنده يشء أفضل يعمله أي أنه يكتب عندما يش
ــة أريد قولها ضد هذا  ــياء معين يضيف: أكتب ألنني امتلك أش
ــاده وضد البلهاء، وأعرف جيداً أن أعمايل التي  العالم وضد فس
ــرياً لكن هذا العمل  ــكل عمًال كب ــبعة كتب ال تش ال تتعدى إال س

يجسد حياة بأكملها.
والكتابة لدى الشاعر واملرسحي جورج شحادة هي غموض 
ــول: إذا عرفنا كيف  ــم، ويق ــن أرسار العال ــده رس م ــداع عن واإلب
ــل كل يشء، إنها  ــىل أن تفع ــات فإنها قادرة ع ــتخدم الكلم نس

تخلق األفكار أيضاً، لكن األفكار ال تصنع الكلمات.
ــب والروائي الرتكي أورمان باموق الحاصل عىل  وُيعرف الكات
ــووس بالكتابة فهو  ــزة نوبل لآلداب يف العام 2006م أنه مه جائ
ــكل قرسي مذكراته الحميمة يوماً بعد يوم، ومنذ أكرث  يكتب بش
من أربعني عاماً يكتب حول الفن والسياسة وحول دولته تركيا 

وحول أوجه االختالف والتقارب بني الرشق والغرب.
ــدداً من  ــوق ع ــد أنتج بام ــة فق ــوس يف الكتاب ــذا اله ــن ه وع
ــىل الكتابة يف مواضيع عديدة  ــات أهمها "ثلج" وقدرته ع الرواي
ــطنبول وعدد من  ــني نيويورك واس ــة التنقل ب ــه من ورط أنقذت
ــعور  ــنة، فهو ال يكتب للش ــهر الس ــدول التي يقيض فيها أش ال
ــكل  ــه كما يقول، وبش ــرتخاء ولكن إلنقاذ نفس ــة واالس بالراح
ــالج االكتئاب  ــيلة األفضل لع ــرص يؤكد: الكتابة هي الوس مخت

التي عرثت عليها يف حياتي.
ــية اللبنانية األصل "اندريه شديد" أن  وتركز الكاتبة الفرنس
فكرة الكتابة هي الرغبة يف الوجود وذلك من خالل تجاوز الذات 
والذهاب إىل عالم آخر يتجاوزنا هو اآلخر، وتقول: ثمة يشء يف 
ــان وإّال ملاذا اإلبداع؟ فينبغي أن  اإلنسان يتجاوز حدود اإلنس

نكون مخلصني لهذه الفكرة ونسترشف آفاق املستقبل.
ــددة يف الكتابة أمثال  ــت لديهم طريقة مح وهناك أدباء ليس

ــل  ــه أن العم ــح ل ــذي اتض ــو" ال ــو ايك ــايل "امربت ــب االيط الكات
ــون يف املدينة  ــة، أما حني يك ــة يتم يف القري ــي يف الكتاب الحقيق
ــام بعملية البحث،  ــوم بتدوين املالحظات والقي ــفر فيق أو يف س
ــة تتم يف القرية  ــم يف الحياة الحرضية والكتاب ــي لديه تت فالجن

فهو يمتلك عرشة آالف كتاب يف منزله بالقرية.
ــدو كوروما" أن تكون كتاباته  ــي الكاتب االيفواري "أحم وينف
لدعم نظرية ما أو ايديولوجيا سياسية أو ثورة وإنما يكتب عن 
ــعر به دون  ــياء كما هي، كما يكتب عما يش الحقائق وعن األش
ــة، ولعدم قدرته عىل كتابة املقاالت  أن يتخذ مواقف ايديولوجي
والتعبري عن آرائه بشكل صحيح لجأ "كوروما" إىل كتابة الرواية 
ــباب كامنة وراء  ــبة له عن الرضورة، وهناك أس التي تعرب بالنس
ــا ألن بعض رفقاه  ــتقالل كتبه ــمس االس كتابتها كما يقول فش

وضعوا يف السجن، وهكذا يف عدد من أعماله.
ــق رسحان" أن  ــي "عبدالح ــي املغرب ــب والروائ ــرب الكات ويعت
ــكل قوة مضادة  ــاطة تش ــبة له التزام ألنها ببس ــة بالنس الكتاب
ــمي الذي يعرف  ــكل خطاباً ضد الخطاب الرس ــلطة وتش للس
ــس فقط فناً  ــرب األدب أداة عمل ولي ــع زيفه، ويؤكد: اعت الجمي
ــن أن نكتب أعمالنا األدبية من أجل الفن  ــدة منه، وال يمك ال فائ
فقط ففي سنوات الستينيات كان االلتزام يرتبط باألدب وعىل 
ــا أي أنهما يكتبان  ــارتر وكامي يف فرنس ــوص كتابات س الخص
ــزم، واعتربنا أن االلتزام يف أدبنا يعترب رضورة مطلقة  األدب امللت
ــري مهيئني لتغيري مجرى  ــيني يف البلدان العربية غ ألن السياس

األشياء.
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بني الضرورة وااللتزام والغموض والمغامرة:

ــد واألديب محمد  ــل الكاتب والناق يواص
ــه وإبداعاته الثقافية  ناجي أحمد عطاءات
ــة اليمينة  ــد املكتب ــالل رف ــة من خ والفكري
ــادة والتي تمثل  ــزة والج ــه املتمي بإصدارات
ــن القضايا  ــه للعديد م ــه وتناوالت اجتهادات

الفكرية والهموم املحلية والعربية.
ــود والحدود"  ــة.. تحديات الوج "العروب
ــد للكاتب محمد  ــوان الكتاب الجدي هو عن
ــدر مؤخراً بصنعاء  ــي أحمد والذي ص ناج
ــم  ــن الحج ــة م ــاء يف 360 صفح ــث ج حي
ــىل العديد  ــتمل هذا الكتاب ع الكبري.. واش
ــاول واقع  ــا التي تتن ــاور والقضاي ــن املح م
ــن أخطار  ــدق بها م ــة وما يح ــة العربي األم
ومؤامرات ورصاعات وطموحات واخفاقات 
وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

ــي  ــد ناج ــب محم ــاول الكات ــث يتن حي
أحمد يف كتابه الجديد "مرص.. من العروبة 
ــاء  ورث ــي  الوع ــة  وانتكاس ــزال،  االنع إىل 
ــة، والرجعية  ــة العربي ــارص والقومي عبدالن
ــالم  ــة العروبة واإلس ــتعمار وعضوي واالس

وعودة الروح".
ــات  املصطلح ــرب  ح إىل  ــرق  يتط ــا  كم
ــة،  ــوة املطلق ــرور الق ــكا وغ ــة وأمري الناعم
ــل،  العق ــم  وتجري ــل  إرسائي ــم  وتضخ
وفلسطني والوهابية واإلخوان، واالستعمار 
ــدوان وتوحش الصورة  ــت االمة، والع وتفتي

ــارب  تج ــل  حق ــن  واليم ــة  الرعوي
ــع  وتطوي ــة  والصهيوني ــة،  أمريكي
ــة  وحتمي ــة  العربي ــعوب  الش
ــالم  ــعودية، واإلس التغيري يف الس
ــل،  املتخي ــري  وتكف ــي  النفط
ــن املواضيع والقضايا  وغريها م
ــة العربية  ــها األم ــي تعيش الت

واإلسالمية. 
رصاع وجود

ويف مقدمة كتابه , يقول 
ــي  ناج ــد  محم ــب  الكات

أحمد:
ــان  ــع الكي ــا م رصاعن

الصهيوني هو رصاع وجود 
ال رصاع حدود ويدخل يف ذلك رصاعنا مع 

ــة يف املنطقة  ــة األمريكي ــات الوظيفي الكيان
ــتخدمها الغرب والواليات  العربية التي يس
ــرشوع  م كل  رضب  يف  ــة  األمريكي ــدة  املتح

عربي نهضوي .

ــتخدم يف القرن  ــعودي اس ــان الس فالكي
ــدور والهدف  ــذات الفاعلية وال ــن ب العرشي
ــل يف حروبها – 1948  ــذي أنجزته إرسائي ال

1973- 1956-1967-م .
هناك فرق بني رصاع وتنافس يف املنطقة 
ـــ  ب ــة  املتمثل ــربى  الك ــات  الكيان ــني  ب
ــي  العرب ــن  الوط  "
ــران"  وإي ــا  وتركي
التي  ــات  فالتحدي
ــة  عالق ــا  تفرضه
ــذه  ه ــع  م ــوار  الج
ــة  عالق ــي  ه ــدول  ال
ــىل  ــازع ع ــس وتن تناف
حدود  ــاه،  واملي الحدود 
ــات  بجغرافي ــل  تتمث
ــام  ع ــا  تركي ــا  قضمته
بتواطؤ االستعمار  1935م 
ــلخ  ــيس مع  تركيا لس الفرن
السوري  ــكندرونة  االس لواء 
ــد  تمهي ــد  بع ــا  لرتكي ــه  وضم
استيطاني استمر خالل فرتة انتداب فرنسا 
ــا  يف الحرب  ــة تركي ــوريا منذ هزيم عىل س
ــهيل االستيطان  العاملية األوىل، تم فيه تس
ــم حتى  ــن أراضيه ــرد العرب م ــي وط الرتك

يأتي االستفتاء الذي أجرته فرنسا لصالح 
تركيا.

هو رصاع حدود يفرض عىل األمة العربية 
ــا  ــا وادعاءاته ــاع تركي ــد أطم ــوف ض الوق
ــة  ــة، ومحاول ــل العراقي ــة املوص يف محافظ
التنصل من اتفاقية (لوزان) من أجل سلخ 
ــيادتها  ــون ضمن س ــي ليك ــل العراق املوص
ــأن يف محاوالتها  ــو الش ــا ه ــا كم ووصايته
ــورية (حزاما  ــل ادلب الس ــة يف جع الدؤوب

أمنيا ) لها أو إدارتها بفالحني طوع امرها .
ــع إيران، هي  ــأن يف عالقتنا م كذلك الش
ــب  ــزر طن ــىل ج ــازع ع ــس وتن ــة تناف عالق
ــزر أبو موىس،  ــربى وطنب الصغرى وج الك
ــة بريطانية  ــا يف مقايض ــم احتالله ــي ت الت
ــاه إيران مقابل تخليه عن أطماعه يف  مع ش
ضم البحرين، وكذلك التنازع حول الحدود 
ــرب الذي وقع  ــط الع ــراق واتفاق ش مع الع

منتصف السبعينيات.
ــدة العربية  ــدول من الوح موقف هذه ال
ــا ولعل ترصيح  ــون إيجابي ــد لن يك بالتأكي
رئيس تركيا إبان الوحدة املرصية السورية 
ــىل املوقف الرتكي  ــام 1958م معرب ودال ع ع
ــة حني قال  ــدة العربي ــلبي تجاه الوح الس
ــكانها  ــت وبجواري دولة تعداد س " لقد نم

ــد أصبح  ــمة وصحوت وق ــني نس ــتة مالي س
ــمة  ــتة وثالثني مليون نس ــكانها س عدد س
ــعة جغرافيا  ــارة إىل عدد سكان وس "يف إش

الجمهورية العربية املتحدة".
ــني الوطن العربي  ــتقيم العالقة ب لن تس
ــة وتنافس  ــة رشاك ــا إال بعالق ــران وتركي وإي
ــوية للنزاعات الحدودية وفقا  إيجابي وتس
ــة ودون ذلك  ــدل والرشاك ــق والع ــدأ الح ملب
ــرصاع يف  ــن ثغرة ال ــرب ينفذ م ــيظل الغ س

املنطقة مؤلبا هذا الطرف عىل ذاك!
جغرافيا مفككة

ويضيف الكاتب قائًال: 
ــي  الصهيون ــان  بالكي ــا  عالقتن ــة  طبيع
مبنية عىل رصاع وجودي فهو امتداد وذراع 
متقدمة لالمربيالية الغربية، فالغرب بقيادة 
الواليات املتحدة األمريكية ال يريدون وطنا 
عربيا وحدويا وال يريدون سيادة ال قطرية 
ــات  جغرافي ــدون  يري ــا  وإنم ــة  وحدوي وال 
مفككة وتابعة لهم تؤلب بعضها ضد بعض 
ــة  ــتعمارية التقليدي ــة االس ــاً للسياس وفق
ــات  األمرباطوري ــع  جمي ــتها  مارس ــي  الت

الغازية واملستعمرة.
ــن الواليات  ــد طبيعة موقفنا م إن تحدي
ــم  وكيانه ــرب  والغ ــة  األمريكي ــدة  املتح

ــه  بوصلت ــون  تك أن  ــي  ينبغ ــي  الصهيون
ــدة  والوح ــة  الحري ــق  طري يف  ــطني  فلس
والنهوض بالوطن العربي من خالل تنمية 
تستغل ثروات العرب لصالح العرب وتوقف 
ــن  ــرب، لك ــح الغ ــا لصال ــتنزافها ونهبه اس
ــتعادتنا لبوصلتنا الوطنية والوحدوية  اس
والتحررية لن تكون إال إذا حسمنا معركتنا 
ــكال  مع الكيان الصهيوني بمواجهة كل أش
ــارصة  ــن خ ــتئصاله م ــه واس ــع مع التطبي
ــطني كل  الوطن العربي وذلك بتحرير فلس
فلسطني دون ذلك سيظل هذا الكيان ينمو 
ــاب وجود األمة العربية جغرافيا  عىل حس

وتاريخيا وقيميا :
ــات الكتاب يقول  وعن مضمون ومحتوي

مؤلفه :
ــاث  األبح ــت  ضمم ــاب  الكت ــذا  ه يف 
ــات  تحدي ــا  فيه ــت  تناول ــي  الت ــاالت  واملق
ــة  .  ــة والحدودي ــة : الوجودي ــة العربي األم
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــه الوالي ــا تمثل وم
ــان الصهيوني  ــي والكي ــتعمار الغرب واالس
ــتعمار  ــات الوظيفية الخادمة لالس والكيان
يف املنطقة كتحديات وجودية تفرض علينا 
ــال يف مواجهتها بكل  ــحذ الوعي والنض ش
ــة والنفس الطويل وكذلك  ممكنات املواجه
ــدي الرتكي وااليراني  تناولت بمقالني التح
كتحديات تتعلق بالحدود والتنافس الذي 
ــم أو إزاخهم  ــره إىل إزاحتناله ال يصل خط
ــق تجاور  ــي أن تكون وف ــا فالعالقة ينبغ لن
ــا،  ــح وتكامله ــة املصال ــات ورشاك الجغرافي
ــرايف لن يكون نهوضنا  فبحكم الجوار الجغ

إال بمنطق الرشاكة ال االحرتاب .
 , ــعودي  ــام الس النظ ــة  ــت طبيع وتناول
ــات  الوالي ــدة   وعقي ــي  الصهيون ــان  والكي
ــل أوال) ضمن  ــدة املتمثلة بـ( إرسائي املتح
عالقة الرشاكة والتوظيف لهذه الكيانات يف 

املنطقة.
ــلمني  ــك تناولت حركة اإلخوان املس كذل
ــة , تحدثت  ــة ونقدي ــاالت بحثي ــد مق بعدي
ــوة والحاكمية يف فكر  فيها عن ثنائية الدع
ــق والتحليل  ــتعرضت بالتوثي اإلخوان واس
ــوان يف اليمن  ــة حركة اإلخ ــة طبيع واملقارن
ــار  املس ــل  تماث ــث  حي ــن  م  , ــودان  والس
إىل  ــون  الكم ــن  م ــال  واالنتق  , ــاليب  واألس

االنتشار والتمكني , إلخ .
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