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تأثيراً عميقاً على الجيل الستييي   7691لعام ا( يونيو)حزيران  5تركت صدمة هزيمة  

صتدمة قاامتة وجاءت هذه الصدمة استيكماًً لالعربية بشكل عام،  واألمة ،بشكل خاصالعرب  

 29فت   التذ  صتدر 717قثر ارار اليقسيم رام  7691( مايو)أيار  75الكيان الصهيون  ف  

ة  ،الميحتد  ألمتم الجمعية العامة لعن   7691(  نوفمبر)تشرين الثان   ر متن اممتا  الكثيت مبتدد

هزيمتة  بهتم إذا بهتا تلحت فتلعرب ليحريتر فلستنين، االعديد من األحالم الي  انيظرها   سراوك

 .أشدد قيالماً من سابقاتها أخرى 

وةورها العتدوان  المحتور  " قسرائيل" وهكذا ثار الجد  واليقاش مجدةاً حو  وجوة  

العربيتة، ناهيتع عتن مشتروعها اليوستع  اًستيينان   ر التدو  والشتعوبف  كبح جماح تنتود 

قلتتتى الستتتبل الياجعتتتة لمواجهتتتة المشتتترو  الصتتتهيون   حتتتوار والستتتجا اإلجالئتتت ، واميتتتدد ال

أيتار  81فت  الي  تأسستت  (ف.ت.م) منظمة التحرير الفلسطينية اًسيعمار ، خصوصاً وأن

يات الكبترى، لمواجهتة اليحتدد ، اإلطتار المياست  آنتذا  بصتيتيها القائمتةكتن لم ت 7699( مايو)

 .الميشوة" أنها ليست البديل الثوري" وبيعبير حركة القوميين العرب ف  حييها 

فت  األو  متن  العاصتفة -"فتت " الفلستنيي  التوطي   كما أن اننالاة حركة اليحريتر 

 اتهتتابجميتت  تيار تتنيتتة كامتتل الستتاحة الفلستتنيييةلتتم تستتين  ، 7695( ييتتاير)كتتانون الثتتان  

تيتتار يستتار  متتن كتتان ييبلتتور متت  متتا ، السياستتية وتوجهاتهتتا اًجيماعيتتة وألوانهتتا كريتتة الف

بعضها ميضوياً تحتت لتواء كان الي  جديد خارج قطار الحركة الشيوعية الفلسنييية فلسنيي  

وبعضها امخر كان يعمل ضتمن تيظيمتات الحتزب  ،"راكاح" "اإلسرائيل "الحزب الشيوع  

كتتان لتتتزد  تيظتتيم شتتيوع  ختتاص كجتتزء متتن الحركتتة الشتتيوعية ا مثلمتتالشتتيوع  األرةنتت ، 

 .المصرية

II 

 

يضتتف فتت  قطتتار بتتدأ يوممارستتة  هتتاً اليستتار الفلستتنيي  الجديتتد لتتتة ومضتتموناً وتوجد  

فتت   وخصوصتتاً  ،"الجبهتتة الشتتعبية لتحريتتر فلستتطين" ووليتتدها "حركتتة القتتوميين العتتر "
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علتى علمتاً بتأن الحركتة تأسستت  ي  الشتيات،قضافة قلتى فلستنيي الساحيين اللبيانية والسورية،

وكانتتت نتتوا   ،7659األمتتر علتتى تستتمييها فتت  العتتام  ، حيتتى استتيقرد 7691العتتام  مراحتتل ميتتذ

( فلستنين)وديتع حتداد . جورج حتبش ود. د، وضمدت كل من اليأسيس ف  الجامعة األمريكية 

، وغيترهم (عترا ال) وحامتد الجبتوري (الكويتت) أحمتد الططيت . ود (سوريا)وهاني الهندي 

وعبتتد الفتتتا  ( لبيتتان) ومحستتن ابتتراهي ( العتترا ) باستتل الكبيستتي: ثتتم أصتتبح متتن ااةتهتتا

 .آخرينو( اليمن)اسماعيل 

رت  الحركتتة بينتتود    "الثتتأر" ر شتتعاراتها، فبعتتد أن كانتتت تصتتدر مجلتتة باستتم وتنتتود

، وكتان فهاترتفت  فت  صتفو شعارات اًشيراكيةال، أخذت ر، ثأروحدة ، تحر   :ى شعاراتوتيبيد 

ةوراً كبيراً ف  الحوار الفكتر  التدائر ةاختل  "الحرية" مجلة ، ثم  "الرأي"لصدور صحيفة 

صتتفوفها وفتت  المجيمعتتات العربيتتة، وخصوصتتاً متت  الييتتارات الماركستتية أو القريبتتة ميهتتا، 

 جمتا   الرئيس بعد حزمة القرارات اًشيراكية الي  أصدرتها اياة  رصيد الفكر  وزناً وازةاة 

 .7697ف  العام " الجمهورية العربية الميحد " بد الناصر ع

مات ونتتائ  مقتد  "  يوليتو/نااشت الحركة فت  تمتوز 7691هزيمة العام شهر من وبعد  

ر ، لكتن الينتود  "الثتورة العربيتة أمتاع معركتة الم تير" بعيتوان  اً تقرير تصدرأو "الهزيمة

ى خت  انصتهار التذ  تبيدت 7696عتام ال( فبرايتر)مؤتمر شباط  بعدالجذر  حصل ف  صفوفها 

اليت   "الجبهة الشتعبية لتحريتر فلستطين"تيظيم الحركة على الساحة الفلسنييية ضمن قطار 

، وكتتان ذلتتع بدايتتة استتيقاللية الستتاحات 7691 العتتام  (ةيستتمبر)كتتانون األو   77فتت  لت تشتتكد 

 ".ييةالقضية الفلسني" اليضالية لخصوصية ظروفها وأوضاعها، مثلما ه  خصوصية 
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 شعبان مع نايف حواتمة 

ت حركتتة القتتوميين العتترب امييازهتتا ابياعتتاليتت   "مجلتتة الحريتتة"وأستتيني  القتتو  أن  

لعبتت ةوراً كبيتراً فتت   ،ناطقتة باستم الجبهتة الشتتعبية 7691وأصتبحت بعتد العتتام  7656العتام 

العروبتي التيتار حاولت المزج بتين  ،وعي عربي جديد ورؤية فلسطينية يسارية جديدةبلور  

بعتد أو تيار اليستار الجديتد هها أارب قلى الييار الماركس  أصبح توجد  ، وقن  االشتراكيالتيار و

حيتتك كانتتت  ،اًنشتتنار التتذ  حصتتل فتت  صتتفوف الجبهتتة الشتتعبية، ًستتيدما بعتتد 7696العتتام 

وأكثتر اليحامتاً فيمتا ، نايف حواتمةبرئاسة  "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أارب قلى 

 .محسن ابراهي برئاسة  "منظمة العمل الشيوعي"عد م  ب

مجلتة يستارية مرمواتة هت  األخترى فقتد أصتدرت الجبهة الشعبية ليحرير فلسنين  أما

الذ  اسيشتهد فت   غسان كنفانيالمبد  وائ  الفلسنيي  الروترأس تحريرها " الهدف" باسم 

عتن  7611فت  صتيا العتام  ، وكيتت اتد اليقيتت بت  7618العام ( يوليو )تموز  1بيروت ف  

محمتوة ةرويت  : متن كياباتت  طري  الحزب الشيوع  اللبيان  وتعرفت على شعراء المقاومتة

فتت  ذلتتع اللقتتاء وبتتاةر  ."رجتتا  فتتي الشتم " وستميح القاستتم ، قضتتافة قلتتى رواييت  الشتتهير  

راغق وهو من الكتب  التبأ تزتببه ، ببق و،عبأ م بأ  بأ ،ب  "أع سعد" قهدائ  روايي  اليييم قلى 

وحين زودتأ حملته  بأ حعي،تبأ اليدويبوق ولبع تفب ه  بأ حعببح،أ مبي حبتيببتأ وكت،بأ التبأ 

بب مصبببدرت ب قحعببب  مببي مكت،تببأ وطبب،  مت و بببتق كهببت  ببد  تشببحهت ب ىلببد ،،ببدادق و ببد تمه

 .تزددت ب لل ،ي من  ،ل األت بة األمهيو ال را يو
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 شعبان مع تيسير قبعة 

 ،ي ببو ت عيببدات الوفببي السيبسببأ  ببأ ال ببرا   ،كهفبببهأ هببو شببر  حألعبببسبب،  وكبببن 

وال توع الذي ت بره  لبه اليسببر والعوميبون والهبصبريون ق ىفبب و ىلبد السبيال زبن تيسبير 

مهب حملو إل ،  سبراحه  بأ تواتبر ال ببع  ب  د هظه  .7691و،دايبو ال ببع  7691 ،ه و الذي كهه

ببن كهفببهأ ،ب،تسببمو زريفبو  بأ معبره المتلبو  بأ  زلبد مببب  ورنيش المزرع ةك اسبتع،لهأ سسه

ر تصببويري ألرشببيو المتلببوق وتبب،ل حببديطأ م ببه كبببن تحببد  تتببذكرق و لبب  مببن المصببوه

ن ،   مب ت وله ر ىْن كبن  د هشر شي. الصحفيين يدوه ، د معب،لتأ تو لبع يهشبرق لكهبه  حب  ق تتذكه

ببد تن تهصبب ه ت ببود الببو هيين واليسبببريين لموات ببو ال ببدو ان زلببد مببب تذكببر تيببدا ق كبببن يتمهه

رهببأ األ  و ببد  .الصبب يوهأ والمت  بببت اقم،ريبليببو صببدا تهب  متببدق الببذي تص   ص ص   صذكه

بببن كهفبببهأق و ،بل تن يلتعيهببأق وهببو مببب  ببأ مبن سسه ل عبود مببن البمبببنق تهبه سببمي تول مببرة زهه

 .6009تهبوله ،شأء من التفصيل  أ كلمته زهد تكريمأ  أ ،يروت ال بع 

لفعدان سسبن كهفبهأ وهو  أ ر،يي زمبر  و بأ ة كبهت تسبرة الت، و الش ،يو ك،يركع 

ق تصوصببب  و ببد اسببتكمل تدواتببه (زبمببب   69)توج ز بحببهق  لببع يتتبببوب السبدسببو والط،طببين 

تلمبأ  يبيبدالفهيوق وهفتت تتر،تهق وكبهت تلك واحدة من الصدمبت التأ ُصب عت ، ببق ومبب 
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بلفلسب يهيون   قع الفلسب يهأهو محبولو استيبل ال عل الفلس يهأ والمطعبو الفلسب يهأ واإل،بدا

موا مهبفلين ومعبومين ك،بر  حسب ق ،بل م،بدزين ك،ببر مطبل  ومحم و  ق غّس ان كنا ان لع يعده

 .وسيرهع وإميل توما وإميل حبيب  وإ وار  سعي   رويش

تحريببر ال رحبسببوحيبب  تببولهد كهفبببهأ واسببتمرت ز، تببأ ،متلببو ال ببدو ، ببد استشبب بد 

 هبت زليبه  بأ المبيتمر ال بشبر قتحببد ال ب،  ال ببلمأ ق البذي كهبت  بد ت ربّسام أبو ش ري 

ق طع التعيته كطيرا ق وىذا ، برد مل،بوع ُيرسبل ىليبه ليهفتبر ،وت به ،تببري  (7617م لي ال بع )

مبن سبم هق  اق  يأتذ ىحدى زيهيه وتر، و من تصبب، هق ويفعبد تببء  7616( يوليو)تموب  62

ب"و،عيببت ، بب  شببظبيب   وكبهببت ،ببراغ مح ببو .  ببب ىلببد ا نصببدر ق وق يبببال يحمل" ت ببره

د  زلي بب ،صبفته هبح،بب  لبرحيح اتحببد الصبحفيين ال ببلمأ و بد . تسبسيو ل ،تهق ىفب و ىلد ترده

و بد تزعب  ،سببع ت،بو شبريو  بأ  .و ي حبد  التفتير ، د تس،وزين من استيبل سسبن كهفببهأ

 بأ المكتب   رحبسو تحرير متلبو ال بدو صبب،ر محبأ البدين البذي تبو أ ،ببكرا  وكببن زفبوا  

 .السيبسأ

فت على اياة  تيسير قبعة  وشريف  :مرمواة من الجبهة الشعبية مثل اتوكيت اد تعرد

ليلى خالد وأبو أحمد فؤاد وصال  صال  ووعبد الرحي  الملو   وصادق الشافعيالحسيني 

ويمكن  وآخرينأبو علي م طفى وفيما بعد جورج حبش ًحقاً وأسعد عبد الرحمن و

واياةاتها من خال  مقالي  عن جورج  يبي  عن عالاات  م  الجبهة الشعبيةمراجعة ما ك

في صحيفة والمنشورة  "االستثناء في التفاصيل أيضا  : جورج حبش" حب  الموسومة

: ومقالي  عن تيسير ابعة تحت عيوان  ،5002 (فبراير)شباط  1السفير اللبنانية بتاريخ 

( العراقية)ف  صحياة الزمان الميشور  " غيمة فضي ة في فضاء الذاكرة -تيسير قـب عة "

 .9/7/9106و/ 92/6على حلقتين بتاريخ 
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 شعبان مع تيسير قبعة 

III 

اً قذا التتتت أن   بحيوييتتت  وجرأتتتت   ،الفلستتتنيي  والعربتتت  ،اليستتتار الجديتتتدً أذيتتت  ستتترد

التذ  اعيبتتر  يتار الجيفتتاريالتمتت  صتعوة وخروجت  عتن نمتت  تفكيتر اليستار اليقليتتد ، ترافت  

رفت  شتعارات بالكفاح المسلح ركياً أساسياً من أركان اليوج  اًسيراتيج  رابناً ذلتع اليكييتع 

، وكانتت الستاحة السياستية اللبيانيتة الفضتاء األكثتر "حتر  التحريتر الشتعبية الطويلتة األمتد"

يتتة للستتجا  الفكتتر  والحتتوار الثقتتاف  حتتو  أهتتداف حركتتة المقاومتتة ال والحلتتو   فلستتنيييةحرد

الحتتز    قجتتراءاليتت  كتتان متتن نيائجهتتا  ،(يونيتتو)حزيتتران  5ًستتيدما بعتتد هزيمتتة  ،المنروحتة

موافتت  متتن القضتتية لياريختت  وهوييتت  بمتتا فيهتتا متتة حييهتتا مراجعتتة ميقدد  الشتتيوعي اللبنتتاني

، وربمتا كانتت مثتل هتذه المحاولتة تقيترب متن (المؤتمر الثان  ومتا بعتده  -7691) الفلسنييية

الحزب الشتيوع  الستوةان  التذ  تميدتز فت  موافت  متن القضتية الفلستنييية عتن موااتا  يةؤر

مجلتتة " الحتتزب بمتتا فيهتتا منبوعتتاتفتت  لحركتتة الشتتيوعية العربيتتة، وهتتو متتا وجتتد صتتداه ا

قلتتى فتتيح ملتتا األةب الستتييي  ، وًستتيدما أةب  محمتتد دكتترو حيتتك بتتاةر  اللبيانيتتة "الطريتت 

المصترية اليت  كتان يترأس تحريرهتا  "مجلتة الطليعتة" قلي  تجذب، كما انالمقاومة الفلسنيي 
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اللبيتان  والعراات  : األحزاب الشيوعية العربيتة قادامهذا اليوج   نياجوكان  ."لطفي الطولي"

 . "منظمة األن ار"تأسيس على  7611والسور  واألرةن  العام 

 

 شعبان مع أحمد جبريل وطال  ناجي

وشخصتياً كيتت  ،يتر هتزد كيتان األمتة العربيتة كلدهتاا  كبأاترب قلتى زلتز هزيمتةال كانت 

وأثدتر فت  قنضتاج وعيت ، وخصوصتاً بعتد اننتال  بالصتميم واحداً ممن أصابي  هذا الزلتزا  

حركة المقاومة الفلسنييية اليت  أاميتا عالاتات وطيتد  معهتا، بتل قنيتا أحيانتاً كيدتا نشتعر وقيداهتا 

تي  كثيتتتراً  وأعيتتترف أن اللتتتتة اليتتت  .رافدين لمسار واحد وكتتتذلع  ،استتتيعمليها المقاومتتتة شتتتدد

 اً،اذبتوج كتان جديتداً  ،"يستارنا"، أ  اليقليد  أسلوب اليقد الذ  مارسي  ضد اليسار الماركس 

عتةوأثار لدييا تساؤًت عديد  وةخليا ف  حوارات مي ثت عيهتا فت  مياستبات  يود ستب  وأن تحتدد

التتدار العربيتتة  ماركستتية واالختتتالف ،فتتي ال -تحطتتي  المرايتتا"مخيلفتتة، وًستتيدما فتت  كيتتاب  

سواًء اتفقيا م  بعض  أو اخيلفيا م  بعض  امخر، مثلمتا كتان لتدييا   ،"8116للعلوم، بيروت، 

ذاتت ، بمتا فيهتا انستيااات  وراء شتعارات وممارستات اميتازت بالجملتة انيقتاةات لليستار الجديتد 

 .حاو  اإلاال  عيها ًحقاً الي  الثورية، 
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متتن السياستتات عاتيتتا فتت  نقتتد الستتائد ل  العديتتد متتن تنلد المقاومتتة تمثدتتت فتت  حتتين كانتتو 

وتحاو  الدفا  حيتى  "المركز األمم "الماركسية اليقليدية، ًسيدما تلع الي  تيظر بقدسية قلى 

ًد أنهتا أختذت تيراجت  عتن تلتع اليوجهتات ميتذ عن أخنائ ، أو تبريرها بنريقة فجد  ة أحيانتاً، ق

هتتا تيوثدتت  متت  اياةات ، وخصوصتتاً حتتين بتتدأت عالاتتاتلتت  الثمانييتتاتمنوأواختتر الستتبعييات 

مثتل ايتاةات األحتزاب لهتا بعت  اًمييتازات  محاولتة اسيرضتائها بيقتديم، ناهيتع عتن موسكو

أخذ بعضيا يييقل  رويداً رويتداً متن مرحلتة  اليقتين قلتى اليملمتل ثتم الوات الذ  الشيوعية، ف  

المنالبتة بيعتديل الشتاملة وواليقتد  وصتوًً قلتى المراجعتة  فيما بعد  قلى مرحلة األسئلة والشع

 .المسار، تلع الي  اكيملت م  زياة  وعييا ونضف أةواتيا ف  اليعبير واتدسا  رؤيييا اليقدية

 "تقدميتتة"األنظمتتة اليتت  أستتميياها : الحزيرانتت  كتتل شتت ء لليقتتد زلتتزا ال لقتتد أخضتت  

سترعان متا ارتفعتت وتيتر   قذ  ، (وستوريا م تر)وحرصيا على ةعمها مت  نقتد ملندتا أحيانتاً 

وعلتى رأستها  المنظومتة االشتتراكيةلتـ وكتذلع  ،ولألخنتاء العديتد  اليت  واعتت فيهتا اليقد لهتا

وغيتر يرتف  بشكل أسئلة تفسح ف  المجا  ألسئلة جديتد  لها اًتحاة السوفييي ، حيك بدأ نقدنا 

 .عربية الي  طفت المشاكل على سنحهانقد سياسات أحزابيا الشيوعية المعهوة ، اننالااً من 

IV 

 وكتان المستؤو  عيهتا ، حين افييحت مكيباً لهتا  ف  بتداة عالاي  بالجبهة الشعبيةبدأت  

ية وكتان هتا  وغستانإي الرفيقينبت مستيمر كانتت صتلي  ، كما  الرفي  أبو وائل  يوستف ستر 

نتت   حيتتك كتتان اللقتتاء األو   فتت  مكيبتت  الهيدستت ،للعالاتتة األولتتى الواستتنة  .فتت  ستتاحة الخالد

بستب  انتدً  كتان ر أن الدعو  وجهت قلييا لزيار  عمان وةمشت  ، لكتن تأجيتل الموعتد وأتذكد 

، وحتين حضترنا 7611العتام ( يوليتو)ر سفرنا ف  تمتوز ، ثم تقرد بع  اًشيباكات ف  عمان 

يات المقاومة، كتان هغير المعلية قلى مكي  الشعبية لترض تسهيل مهمة سفرنا  يتا  متن وبهود

 .اعيقل ابل يوم واحد على الحدوة، فأالعيا عن الفكر 

مواتتا الجبهتتة الشتتعبية ميضتتامياً معيتتا فتت  احيجاجيتتا علتتى نيتتائف اًنيخابتتات  وكتتان 

اًتحتاة العتام لنلبتة فلستنين، اتد عبدتر عيت  عضتو ايتاة  و( 7696العام )النالبية ف  العرا  

 .الذ  حضر قلى بتداة ضمن وفد برئاسة فيح 
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وعلى مدى نحتو أربت  ستيوات كيبتت مقتاًت ف  الثمانييات  ال  وجوة  ف  الشام وخ 

 فت  ةمشت  وبيتروت حتو   محاضتراتلمجلة الهدف، مثلمتا ألقيتت أسبوعياً  عديد  وةراسات 

وأنيت  عملتت القضية الفلسنييية بتدعو  متن الجبهتة والميظمتات الفلستنييية األخترى، ًستيدما 

ية التتذ  ستتاوى الصتتهيون"  7733دع  قتترار األمتت  المتحتتدة اللجنتتة العربيتتة لتت"علتتى تأستتيس 

 .بالعيصرية، وكيت أمييها العام

وحيتى حتين غتاةرت ةمشت  قلتى أوروبتا فتت  أواختر الثمانييتات فقتد بقيتت علتى عالاتتة  

صدااية ووةية م  الجبهة الشعبية ومجلة الهدف والدكيور جورج حب  الذ  كيتت أنست  معت  

 :بع  الموااا ميها

وتكريمت  ، لكتن العتدو كتان   يفيستيف المفكر السوفييي  المعاة  للصهيونية  ةعو  -7 

ض لحملتة 7661أسر  ميدا فقد وجد مقيوًً بتالقرب متن ضتواح  موستكو العتام  ، بعتد أن تعترد

 .تيكيل وقساء  من جان  أوساط صهيونية أخذ نفوذها ييس  

قت معت  فت  التدور التذ  يمكتن القيتام بت  فت   -8  ، وهتو 8117العتام  بنمتؤتمر ديترنسد

رار نحتتو المتتؤتمر التتذ  ةمتتا الممارستتات اإلستترائيلية بالعيصتترية، وصتتوت لصتتالح هتتذا القتت

 .ميظمة حقواية ةولية 0111

بيكليا مي  قمكانية الحصو  على المخنوطة الي  امتت بيرجميهتا ونشترها  تابعت -0 

: بكتراس بعيتوان واليت  أصتدرتها ًحقتاً  7615ف  مجلة الهدف على خمتس حلقتات فت  العتام 

واليتتتت  تكشتتتتا عالاتتتتة  7619بيتتتتروت ، ةار الصتتتتموة العربتتتت  ،  "متتتتذكرات صتتتتهيوني"

المعيقتل مكتابي هتاكير أحد ايتاةي  الميظمتة الصتهيونية  إيغون ردليخالصهيونية باليازية عبر 

رغتم  7699والذ  تم قعدام  فت  العتام  7691ميذ العام ( بولونيا)ف  معسكر أوسيفيم الياز  

اتد نشترت أربت  مقتاًت عتن تلتع ( الميبتر)، واد كانت مجلة تريبونا لوثي  م  اليازيةتعاون  ا

التذ  اتضتح أنت  استم  بوهاتكتا ييرجي بقلم "عندما تحدث في يومياته " المذكرات الموسومة 

 .مسيعار
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ًننالاة الجبهة الشتعبية ليحريتر فلستنين بنلت   58ذكرى  الـ عن الاليوم  كي أ حين 

عنتتر تلتتع األيتتام  وشتتذاها ، خصوصتتاً وأن نفستت   ستتيعيد متت أ" العزيتتز "متتن مجلتتة الهتتدف 

روح  متا تتزا  ترفتل ووجتدان  متا زا  ييتب  بكتل متا هتو خيدتر ونبيتل وقنستان  فت  حركتة 

جتزء متن تتتاريخ  وفت  ذلتع رغتم كتل الميست  والشتوائ  اليتت  اعيرتهتا المقاومتة الفلستنييية 

 . ع القيم األصيلة والمثل الصاةاة ليلًنيمائ   الشخص  الذ  أشعر باعيزاز شديد

فتتإن الوفتتاء " أبتتو عمتتار"ياستتر عرفتتات وألن التتزمن رة ء علتتى حتتد تعبيتتر القائتتد  

الشخصتت  واليضتتال  هتتو التتذ  يتتدعون  إلعتتالن استتيمرار واتتوف  فتت  ذات الخيتتد  الفكتتر  

هتا أواختر لحركة الشيوعية العرااية فت  محييل ةعمهالثقافة المقاومة ، مسيذكراً باعيزاز أيضاً 

ضت للمالحقة والييكيل السبعييات وكامل الثمانييات   .حين تعرد
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