
-...ايضأ((عمف!لاليمسالعألمأ)ه!-احم!7-مم!كلرداص*--بر!أ!ع!برلأصص
.عبدالا"القصي!)بقلم.ا!!صئرص!ص!ص!!!!!صص!رص!!صءصصصص!صص!!!مم!!في

3!5هيه!ههح!

نية:لتلالملاحظةرا9."لغنيةجوادمحمداًلا!تا!4ؤضعيازر!كر6صادؤ،

وسبقناالحضارةمضمارفيتخلفنالقد":اكاقدالالستاديقولللبصل!لم1"كأاببمؤرأتانهيث!بتأىعلى-رصلانه:اولا

اللإم-لاؤكب!اوولينابخطلينهؤلاءوبرودفييكمناصا3ووارر.غيرنا.وهذالهقراءت!اثباتعلىافدلأروحتءدهلمحي1جد!ريم،وىن،"عقش

."بصلةصلاحناالىيمتماوبركلوألاهدلمداؤطظالةراث.بهوأتز!فىءرأإتميخسف-بن!منولر،ر!ئيتشريف

.مونخضىسعاللم:عالمانالدنيافياليوميوجدانهالكلامهذامعشكأتاقياقراءةاألكتابؤرأؤداخيرالانهفضبلمهارشهنلأرة.لانيا

هـ-والاولالعالبم..وانسعانياحضاريا!بمقمتخلفاموعا،متفوقار"شكلاوحم،دىظاهرصءة؟نمباكنيرةؤفراتث4ونظل،منهافظرها

منولايشكونمنؤيهيوجدلملانهوانتصرو*ميق.نحضسوقدائغرب.وسرليأءجينيقد

الالامعا-ىيحتجونمنولا،والقيموالانسانوالكونالحياةيئة!وناذنر!ر.لأبا!قىمنالعربيالل!،للمظىحافلأرىالضكرهةلملاو!

برور:ثبةيقولونمنولا،الوجودوقثوهاللبشرنهسحقالتيوالاخطاء!لى!ضىاى4.وووفيأءهءماولو.ءوره!!،بالاىتاذتقد!!ن

وفد..وامثالهمالمسلموناوالعربفهمالاخراإعالمآمأ..الانشيا.ءانه،ىاديمحرسسطيرصنيالدتابانهوأم!رزى-ائغظبمنالقارىء

وب-د-ؤتانهدلكوسبب.الحضاريا&حصيلفيوسبقواترلةوااو"رانيلوالعقائدمنضحم،طويلاكا"لا"،وي!،"*ينتيمج-.عمحىيحشاه

انوالادبللالهةوالناقدينوالمحقجينا!كرينمؤلاءمنقثيرولهفصهمر!بةوغموضومحاوفمنالغيمبفيمآوالىوإلاوثخواالتهلقولىوال!كأ\)هـ!

يقعالتيالتاري!ةاللقيماوالتاريحيةوللاكاديب!لانتياءولعلوا!نا!ادهـح،الشا!دةالمدعاءقيالاج!زةوى2وهرسعبامامحرو!،راسخق

تخلفسببلعم-ابداعليهاالسصلوكيقعولاكثبرأعلإهاالحديثضدواورضالالقريوالأرت!الاورزءيرعلىللتهـردهاشعنصدنغمسي

امثالىمنكتنرفيهموجدقدانههوالحضاريوعجزهموالمسلمينا)هرب!المأرقينوافياتهونبواصهالمسقبلصالمحر

7يزحوونالذينا!راطقةلالئقياء2هؤلاء-"علاإي!اول!!"كلؤلفرجلكتابيوألىاليا!داهقد،دلاإتهن!،ىلاتقديرهذاان

مكانالهميجدواانالمسالمينالمؤمينمنغرهمويممعو!الا!قب!رتهم.هـشمةوايةاعيةدررةم!ولدوكبير

العصود..اماجميعوفيالعصرهذافيالاسلامياو؟لل!ربيام!العافيقوق!سا!ط،الأسلوبمهنبجاءقدانهألئافداشكر:رابعا.

علو!اكلاًلانسابلآومنحوالرخاءوالتقدمالحضارةصنعالذي*الغربر!!حوله،جراحمناننغسشيمابطلأئقاذكلةالغاضبهألاساليب

بالغاللذينالمخربينالمفكرينهؤلاءمنالللهوةاهلمحقدالعظيمو.ولورهاب!ولاذيالرح!لةوتجاوز.نحضرقدالانسأن!نتعرفإمكلماتألى

!*-!منهمالعربنصيبتضخيمفيجدأالقدرفيبهايتعاملالنني،الاساليبتلك-مهذبةغيرحجارةالىللغته!يها

07الصورةيرىانالناقدالاستاذيطيقووول؟كلامهذاهل!عجبااإثارءية،وألقيمالدينوءناللهءنلمبأكعونإنه!يزعمونمنالصلب

؟اللذكاءبهذاالتاريخيقرأاو،النحوهذاعلىيدا!ونا!م/يظنونحسيث،والقيمادينواا!لهعلىبذلكؤيخرجون

فيالنالثةالمنلاحظةالاس!نادجاءلقد!عفهالدلمحاعسطوبباا!نتيءءلىن3يحرج-عئهما

وهو،هتكريرفيصوةيجدالذيالزعملحىرمبرالمحالناؤديركز!الراقصةالتهنئةفله،ومحفةهماوالاساوبالكلمةكظاس"زموذجا

انهادركواؤرلانهمالكضاباهملواقدلبنانفيوالكتابالصحافةان*،*

فيكروهاوينقدوهلملهذا،اللعربيالفكرعلىئهيخفتى،هدامكتاب.

..ر!راير4!ت!رواأوتبقىبجدارةالاستادبهيديت!اللذيالضلألصالص-كر!داوبعد-

...ملاحظاتعدةقضيلنهعلىلي
با.لكتاب-كلهااواللبنانيةالصحفاغلباشادتلقد!كيفولكن

خفيؤدذلككليكوناناالششجدومن.والمفكرونالكنابفعلكذلك:ك!الاولالملاحظة

ا..الناؤدالاستادىطفيهتحاولوقتفيالكتاب!هـامثليص!رانالاستاديسضضكر

صدركتاباعطمانه:الكتابعنقالنعيمةميخائيلالاسضاذاًن.،و"..الاردننهرفيالجاريةالعربيةا،ياهبعضادلشا!ط(ورسأ"*لي

لمجريةالمؤللف،علىدلليلابروانه،وحديثهاقديمهافيالعربيمةءناللغةالعربيةالمياهنتربزرتطيع!ءوفاسرائبلىانمعناه؟الكلامهذاخ!ى

..وعمقاوجرأةوبلاغةوصراحةقوةهكذاشثربيتكلمانيسبقللموانههذءتشربانءم!اكازسلماءضصرلم)ووانه،صدرقداللكتابهذالان

الاستاذوقال.هدهنعيمةاقوالاللبنانيةالصحفاكثرنترتودد!العربيةمياهنأمنقطرةائدوركأ

ناقلؤصولا2بالكتافيان:اليوميةالكفاحجريدةفيؤلمعجيؤهـدياعرفلابحالهالعربيصابانيمكنهل؟كلامهذاهل!عجبا

ي!حمتاجاللك!نابلهذاالدارسوانافرباوالشرقفيمثيلإ؟،يركوجدالل!اةاوللكونوكهـمونؤ!لملح!-رل3انفصمهـمعلىفيحرموا،أسميهامادا

ءالوؤ..اللدراسةمنحقهبعضايفاءهليستطيعسئواتعدةألىيمكنلاواسرائيل،موجودةاسرائببلانبحجةائتاريخاوالانساناو

فيلهشبيهلاكنابانهالعياةجريدةفيجرداقجورجالأستاذوهل؟تعيبراتهبكلأرءقلبت!ويمالاعدوانهاقهـر،لاعليهاألاقتصار

وحكمي:فال-للقليلالغربيةاللغاتفيامثالهوان،العرببمانلمصعانعلالهاالاتئهلمصرلااروائهاعلىتئتصرافىتيائث!وبكلانهذامننفهـم

ان)ضبحلارجووالي:قالىثم-يصفعانال!،بهدايقرألامنعلىوهل.التاريخيةازياء!،تغيرولاللاشاء8،،تؤسيرفي"جددولا"فكرلا

لمؤللفمواطنينيكونوابانجديرينالايا.لممنيومفيوابناؤهمهما!ربوانالعربيالعالمفيقامتؤداسرأزيلأنهذآمننفومانيمين

:انالكتابالعلوممجلةفيسوءداناحمداذالاستاوقال.!الكثابهذاكانلانهأ!رنهذاواوائلالماضيالقرنفيغزاناؤداللغربيا.لأسد

منلاىرالهبل،العربيايعاللمفيتقعاننىالثوراتجم!بعمناقوىوا!امتال،العقليةقبورناعلىوثائروىوناؤدوروم!ننجىمة*رورلئينا

قال:والصبب،الحديثالعصرفييصدرفكرةكناباعظموانه،ثورةايةان!رولمااسرائيلقامتلماؤ+ياربمونوالملوالناؤ!يناء*ء!نأ!ممؤلاء

وهوكث!برامئ"اصغرهي!جتمعاتفيجاءقدانهالكتابلهذااللوحيد؟الاستع!ارضهـلينا

انه:-الحياةجريدةفيالمنجدصلإءالدكأوروقال..كثيرامنهااكبربمثلالقولمنإذالات5لاؤرباخللاصاني؟كلامهذاهل!عجبا

وعمقهاافكارهسطوعفيمؤلفهوأن،لهمثيلاالمطابعتخرجانقلكتاد..الكلامهذا

6!



وة.ا!بهشى،منبنوعولمكنبعميدمنمغازلتهااوالتهـمةهدهتقريرارادلضجتالفكزفيهمزدهربلدفيصدرلووانه،دذلعبقريوجدتهـا

احتمالا.يمبقىولكنه4ترجيحاوذلكتينعلىاجرؤلاوانا..اللحادةفيجريدةلاولدرمضانالاسظذوقال..عنهوألنقلبدرالمصرزالصصثف

ء.ظاهرتلميجهذاانالقراءبعضزعموقدالعربيةالقوميةالاتجاهاتذي"للنجادةحزبهـ-(ن2كتالعروموت2

تهمة!ذهانللضضياؤولانأستطيعفانيكذلكالامركانفانفكريهجهودالكتابان.المننحدةالعربيةرجمهوريةاواحرةالوصدو/"

ومن،موقعالىموقعمننفلهاجداالممكنمنوان،المقانمسصقرةغر..والانبهاروارعجبللمدهشةمثرةضحمةأوكاراي-وي.وائه،ض!حم

صأنععلىبهاديلقىاد!مءنور!عها،الاخرالجانبألىالجانبهدافبمالمناظرةونشرتاللكتابصولمناظرةا!لمزبدارفياتميمتوفد

..لمما!إ،..يدةبرومنكاملةصفحة

وينادونويع،دونهاالكنا"بافكاريرؤضونالذينبانالقولالممكنمنوالسيالسةالانوارجريدةاللكتابعنا!ؤوال5طدامثالوقالت

!ل!"مالثمنيأخذوناللذيرنوهمروأء41يخد،وناًلذينهممضادةلادكأر،المت!دةالعربيةللجمهـوريةمناصرةجرائدكلهاوهي،المشلء-؟يروت

جلبالذياللقديمألمباركوغبائهاجهالاتهافيشعوبهمابقاءعلىيعملون.ذلكمثل/!خرىالليناتممةالكمحف2،ئمتنر

المستعلينوللطغاةل!عداء،ا!ررمتسلاموالهـئريمةوالغعفالأخرلهااللبنانيينوالكتاباللبمانيةانصحاقةبئنالزعميمفىأذنؤيف

اللجديدةكار2للاور!قاومتهماننحلفةبافكارهميعملأونكما،ا،ستدللينوضارخطركتابلالهبهمامالا!إلاور،لذظبالأحضفالرفوازر

ألاهـ!اءضدفل.لتغو.الصيموار"طورالتغرمنالننعوب5هذ!ععلى!ا!كلربمص*مقوشرر

والمذاهبا!فكارمنىنماعلىوالجمود،والطغياتوا!ستفلالؤحي!فال!لتابخطرمنا!ستادكصيةذ!كماا!مركأن.دأثم

.والطغيانا!سضغلالمن4مسهفيدينولىللاءداءمفيدوالنقالليدالوأجبأن؟عليهاوعنهالهصمتاوبرحت،زيينوءا،-،بللملح!ريرت!ى!ز

المحافظةفيمثالليينكناعليناوانتصروااليناجاءواحينماالاعداءاناللعربيالانسانلحمايةالكتابضدوقائيةصربئيعلضواأتح!"ضذض-ء،م

الزنادقةمناحدبيضنايوجديكنروام،والعقليالعقائديجمودناعلىكانواذاأالحربهذهمثلعليه!و!عدنكماومر،!رهتروره!ن

ا!فكأر،هدهمنشبخايعرفونمنصينتذبجتيموجديكنلم،الك:،وا!هتمامتثرمهاجمتهلانبأللكظيهاجمالا1(2!لحةمن؟نإرئا!صعضاذ

العاللم"كتاببلاجاءالتبمالاككاررءنليفكلرولىمنحين!اكقيناليسالاستاد.يفعللمادنفلماذاعنهالصمت!!دهمقأشمة؟دضلوأن،به

..البمىدالزورأنذلكفيانكتابهذأكبمنقي!ناللش!"عقلاليسلملماذ!،بهالا!تممفأئارهماجمهلماذا،ا؟فضلمكلوولذيافىشصيءهذا

اذكىهيالقبوركانت.فقطالقبوربكل،بالقبورنؤمنكنالقدانيحتملوهل؟عنهالصامتونالاخرونؤورله"اانقضبكأهذهفي3يد*لى

اعظمها!لاالقبوراردالناكانت،ومعلميناكتبناواعظمهل،عليهالهجومصورةفيجاءتللكتابدعائيةخطةينفؤألاسشاذ

ا!قوةكلوملكوااللحضارةعواوابعليناانتصرواالذيناعداؤنااماواقوىاذكىاختارقد.وانهبالكتابوكلؤمنمعجبا!سماذان!-ءمل

جمتبونه،تمرووميغلنونوكانوا،شيءكلعلىمتمردينكانوادقد؟ا!ربيالقارىءالى"وتقديمهاللكابللنسرالدعانميةالاشاليبو!خفى

نا..الهامااوسصبابااوعفابايس"وأاندوناًليهويدكلونوينشرونهالجديرهوانهاد،الاستعاذؤصدفياللذيهوهدايقونأنلارجواني

يوجدولاالاق!ر!ذهامثالتعاديالتيهيالمننأخرةبالمغوبةالنسعووتقدمياذكيااستاذاانجداالمعقولمنولااللائتىمنزلميس،به

لكلالناؤيةالقوميةالمنقدمةاللشمعوباما،يفهمهااويبدعهامنبينها!الكتاب-هدالمثلخصمايكونالناقبمتلومحترما

وتتلقاهابهاوتؤمنوتفهمهاا!دكارهده!!صنعالتيثديفال!"أعدائهالموازوينالادباءانالىالكثبصندوربعيدانانترت4لقد

ومصافحة!قيرجبالخطيرةالقضايايحملكتابفيالمأروضالمنت!ا!هشمامبهي!.وا

وينتسونقي:ونمنوؤتكلوفيالاناليهودوبيناسرايلفيانمنيحتمللانوعهذاانادىوكنت،المختابهذايحملهاا!!المتذرة

!ح!لرجماوالخيانةبئهمةلحوكممنهاواحدامنماواص!كتبلوكأباالموقفولكن..والتوترالحماسيصثعشيءازاءواـلى-راخ!ا*قهيرأ

الضبقة!اًلطرقات.بالكتابوالمفكرينالئقادمناكنروناهءمؤلهقد،اخ!ءلمفشلم!ذلكبعد

للاهـهـاءعونايكونوابر،نالخذقونهمكانماعلىؤآلجامدوناذنمحمدالشيخمثلمخلصنشيطبحاثةأست،ذعلىذلكالخفيفكيف

الجديد.عناللباحثونولاكانماعلىالثائرونلا،لهموعملاء؟باللكتابيهتموالمالكنابانعاىمصرافبقيهغنيةجواد

ص!دهماالات!اماوالتضريجهـهـامثلاناعتقدفانيهداومع:مةالواليألملاحظة

ارزبن.منالئماؤدتاذالال!ركونانلارؤضوأني،والاخلاقاللذكاءالاخطاءبعضمعبامانةالابمنحدلمبةفراتالغافدنقللقد

عنه،وهستواهوار.لغعالسلاح!ذاءثليشهـرواانلان!مهـم!برتفونانمجردالاستاذوؤهـاوشض.بعدهاوعماقهاهاعمامحزللهاوءعءجةالمثا

كلم،اولالأنهاالغبراء،اك،هة5ر!ديتفا!هـلماانالجانبينارؤضكطالحقعلىخارجةضالةخاطئةلافضراضهاكافال!ابطمنكامافظنةل

.اللذكاءعلىخروج!نهاوثا(خأ،والاخلاقالوقارضدوتانياوكاف،سواءشيئابمدوىولايت-!رنهانهم"ءالجهلمؤكثماالذي

واتمتىالشكراعدقالناؤ!الصديق!شكرالختامفيوالياللقوةوعناللهعنيبحثونلمنمعاديانتريرا!داماال!،ب!و*راض

الرؤقومنعنهوالبحثالحقنصرةفيواللحماسالتوفيقمنالمزيدلهيكونانملالمحتمنالليس؟"الاقهراضبهذااقتعكيمفولكن!و-لحير

التخاطتين!باد!اينتصبجقدوانها،وبالكتاببهاالقراءلاؤضاعكاؤيافراتاللةهذهدعل

جودبالقصعابالللهعمبد،الكتابعلقيمةالمقصوداوالمقصودءيرافى-"دليلىاسا!بببمنلمور،أنهه

اليه؟اساءةو!عليهرداولشت،بهوايتتتمبراليهالدمحوةمنونوءا

باطلة!سراهاالقارىءانمقنرضاالكضابمن!،راتالارر*تاذنقلافد

ص!*-أ،ألا.رافتراضهتاقدا،وهـىكذلك.رسا/لةكلناقد.

مطابع.علىطمع!.السؤالوووهدا؟ا!ورءراص!هـااو"رضكه!ولكى

الافكاربطلانمتنمكورايثبتانالمحترما)قآضي*نالمطاوباذن

رسالتههيوهده.تعليقهفيالمنقولةالةقرات"و"هاأل*!ظرياتوأله

--و1!صلاى!اعة-ا:لضلامسةاالملاحظة
لأكا

ءلا*-!خدمةوافكارهالكنابموصوعاتفيالىالصديقآدا!ستيدكر

ا،التهمةهدهالىصفيباسبوباشارؤدانهالمحتملوءن.للاءداء

21اا222:تلفورااصدقدالكانبوان،والامحداءاكا"بببنعليهامتفقت!مةانهاوالى

عي!سححمىء.ححححىلمصممقدانقدبانخفيااوبعيداؤهـلكوناحتمألها،!م..ذلكفمن

با6



بالسحمرتكسهد،ولا،نقوليابهسف!ابلعلىأتصحوعرهـولليهوديبممطلومينأبفبطهدصمفوقحا!ليةاالى!اعصدوكبأ*هم!هل!هـ!فى

اكلسيحي،وللدينالاسلاميللدينعدالها،سطلهالاطلا!علىلحرصلالأ

رلمم،ذا،عدوانعليهيقعلملانه،اللدينفيينتماركنالامنكلمنستبعدعمبمم!ىص!لاحب!ام

هؤلاءمناياو،الملحدخروشو!او،البوذينهرومنتأييداننتظر

عدوا،يهوديكلفنعتبراعداءنانحددذلكوبعدآ!لهمديانةلا!!ذين

..بلادنامنونطرده..لبنانياامسورياام!ريايهـوديااىنسواءصفديمطاعالاس!اذاخي

تارلحمنالليكيصللمقدمابعض-اخيياللكاروىارواود ء-"فيلراستيالى،فلسطئنعددلأبحاتنقدد!ي،اخيميااتنرت

ضدلسئولصء،صولمسلافئفيلدءتحويلسملالعدميةءالفلممممطتن!ةالسنغلتعلىمصرلسألقهالامر،الدلالةعميقةولكنها،سريعةاشارةالعلسطينببة"أسالةاا!مول

.....تلكفيوغموضاابهامارأيتههـابعضاوضحأنالىيد!عنيادذي

الاخوأنمظاهراقفسارت،تفسهامصريهانهددت،تعهصيميةكأ2هـولاماتةوو!ء،الىو!هاار*فيالاسثلةلحى+جيبوات،أسةالدس

يوماليوم"مبحوحبصوتتهحفالقاهرةلشوارعفيالمسلمين:لمسئوليتهونحملا،اليصت

الص!اتباعمالهدهقامتثم)1("النصرانيةيوموء!ا..ا!*صهـيونيةالحلتغنيدالىدفعنيالذياللدافعءناخييا.ذمطءلت-ا

تنركةونسفت،العيودحارةزئسفت،المصريينالي!دلقتلالارهاب،عئهاجابةاردراسةتحملسؤال،.وهوالفسللإميةئلم!لةالديش

لانهمدسداودمحلاتولسفت،ي!وداصحابرهالاى-الشرقيةالازوناتالمثلةتفسريحاولاللذيهو،الدين!ا(التفسص*!"ا!الىتانر!قد

الفظا"لعيرتكبودكانوافلسطينفيالصهيونيينانمحيح2و)2(دةوديالاستعمار،وهدءصدصراعمسمألهرليست"اسلاميةلةهـخ"سءتبا.رها

معونتهاتقدما!الجمعياتبه!هالاجذركاناماوللكن،هناكعالعربضدلكبمتقملمالصهيونيةاًللحركةفان..ءكرهاأنكعتقد4لان!ووج،4

اجلهمنالذيالسببعنحكوماهاتسألوان،الفلسطينيللشعبالتكسفهذاادفتطييةأدطلة!فحضى،عليهونقضيالأسلأمتهـ!م

السنواتتلكفيالمشلمينالاخوانولكن،اللصهيونيالخطرءنتسكتهـوموان،اننالى!راللحروبهذهزءنانيملم،المعا-سوادناريح

يعلنوهاانمنوبدلا،مرشدهمؤابلهانبعد،الملكمعوفاقعلىئ.نواا!القديمال!،لمكههومليسف،المضصرانعاللم

اتطرثررى،مصروملك،مصرحكومةان.الثمصعلىاورطر!لهاتتعرضاخطارثلاثةالىالدراسةاشارتولقد

للاستعمارعملاء-والصهيونيةوالملكالحكومة-جميعالاذ،ماالصهيونيالدينيا!ة!مان"ولها9،اهـلامياتفسيرافسرتهااذاالفلسطينية

تعلمولتلك..يهودانهمذنبهموكل،المصرييناليووديقتون!!افهووهميينحلفاءباللداتالفبسطينىوللشعبالعربيةللشعوبيخلق

برجرالمرالامريكيالكانبالليهاجاءوقد،يهودااليومالىمصرفيانالدولانعلىتواؤكل!انكوأعقد"مسا!ولصن.04صغهفييضع

اللىالدضوةيتزعمارزيالمجلسو!و-لليهوديةالا"رلمجيالمجىر!سنوريوعراق،وايرانباكستانمثلاسضعماريةباحلاف(لمرتبطةا،سلاميمة

الطلميهودللكلوطشاالصرائيلاعتبارويرفضقوميةلادينن!اليووهـ4اناسلاهـهارغم،ار!هيونجبةضدكف،ح!افياظحلفاءتعدلا،اثس!د

،اضطهاداييعانونلامصرقلمياليهودأنوكنبحاخامهموقابل-ارر!با!وهـطينيقوىيعزلالفهموواءن"وثانها..احياناوعروبتها

ثثوةالص!ميونيةالمعوةويعتيروناسرائيلوجودعلىيوافقونلاوانهما!نالسبداقوالمنهذاعلىدللتوقد"ألنضالءنالميممحر

اللهعبدالاستاذاجرى،العربيالقمةمؤتمروعقب،لللصوراةمخالغةالقوىيعزلاغغمهؤاان)ءوثالما،المصمابقؤلمسطينمؤفىيالحسيتي

المصرياليهوديالحاخاممعصحمياتحقيقااليوسفبروزالمحررامامعنلدوداخلابخماعيةة!ىاولادواكالأنتسواءدلاستصمأرالمعادية

بالدين،علاقةلهالليسالصهيونيةان"فيهلهقا!،"ثويكحاييم"فاناسلاميةمسألةباعتبارهالةاثوضعتاًذاانهواتقد"اووو!

...الصوانضدالاغتصابضدانهاوصريحةواضحةالثوراًةوتعاليماللقولفان،المعركةعننفسهاللبناليالشعباكثريةيعزلالتكييفهذا

وراءهتستترالصهيونيةهذءتفعلهماوكل،الدنيويةالمصالحضد!!المعرممةعنجمببعاالمشيحيني!ؤل"ا-طمينامهركة"با!!ا

باللفهمعئيتافي-الاسصكارياررصتفساركزكط-ءليكفاتلقد

ا،صدان.يةر!افدح!وللمسيحهـيةلليهوديةاليعداءبينالمزجهذا()1قامطاذا"لئيثفرحت"لهاالاسلاميصيرال!ف"لهللصالديئي

لكل+نبكتهـابينفيوافقيفمهيل-ع!نه.لكنرأا،ناخهـب،1لكيهكن،المسلمينفيالمعركأالواقعيةف!يمت"لهؤمحلكردوالمسيحيالاسلاميالديني"رو،مل

محه-سدلللاستكاذ"طوائفم!لامهصريون"الاول،مسهيحىواضر،مسحهلملوصفهمضطروننحنهلاسرائيلفيالماديوشجسميمهاالصهيوفيةضد

ممخلائيلزعيبالركمتولىلهلاستاذوالثاني،05!اللطب!صكلةالنيلدا!جلاللموالميحيالاللامياللعاملانواقول.."؟تعصبء"ملبافه

المدمينالاضانبر.جدةملزإجعةايضاو!مين"تسدافرق"بعثنهوانعلينافانوثانيا،اليهااشرلمنقطةوهذه،للةالمسطهذهفيمعايثهشكا

مقالاتوخهـاصةالمسيحهية0"مصر"وجريدة(8؟!ا-3691)اليومحيةللعدوانتحليلناعلىاولانتفق!ن،سليمافهماالقضيةكليعةنمفهماق

.الموضوعهداح!ولص!وحطالابا!طوالدينالاسلايادينعلىعدوانهذاهل،علياالالرائييي

!ربةالمهالاستعلامهـاتم!لحلةالناشر-الارهابىواا،لا-!انراصح)2(ار!بر،استعمارين1عدوانهام،اليووديالدينقبلمن

.ا،5!استعماركببذكاء-الصهيونيةالدعايةانتجهلاظنكوماهـ.؟هالدين

00001مير-----.8....-....مم!مسيم....بة.عم.

حديما:طر

المعاصرالمصريالواقعفيدراسأت

1813ص.!لمالناتنر-ل!راًلل!يعة

الخولي.لطنيتاليف
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وادعوكسس..باليهود!تلرفعلهمايتناسىاناحدهل-يستطيعوانا،اليهوديللدينمضادةالصهيونيهالنظمان..ومطامعاهدا!

بولنديةومؤلفته"افحقدرباط"(سمهكقاباتقرألانطاععزيزي،عربيمواطنانني..جيدادينياعلمولكني..عنهااللكشر/عرفلا

معسثرعنيتحدث؟،بوالك"ورمماجلسكاسيفرنيا"أسمهافمصابةولبنانسورياآن)1("مثليالمصريوناليهودوكل،لليعدوبلديوعديم

عاشتلقد،الاخيرةالعالميةالحربفي"اوشفتز"النازيالاعتقالىتلكتتحولانارغبولاإ..،عربي!ودوه!م،يهـودبهارالماوالصهـاقي

يفعلهان3ماوشاهدت،عمرهامنسنواتالمعسكرهدافيسميفرنيابجرائمتباهتكما،اللصهيونيةالدعايةبهتتباهىسلاحالىاخىيا

ووجوده،وحياتهوعقلهالانسانبكرامةا،زريوالاضطهاد،اوخازيون.!.لفئتهمالمسلمونالاخوانشكهاالتيالعصابات

ابار؟ن"وبالتورة..بالالممليئةبصيحةكتابهاتنهيوهي،كله-*،*

اصدقاءوكذلكواخواننااباؤناهم!لوااللذينالمجهـولينالمساجين،الشوفينيةللر؟يةادانتيهيناقشتهاالتيالثانيةوالنقطة-؟

جميعا،ويربطنابيننايوحدالحقدان،اخوةكلنا،وارتيامىا!ضحاياوم!نىلهالمثهذءفيالقوميةحد!ودتنه!!قى"مطاعاخييااغيوت

."الانتحارالىاللبشريةيدفعينالدينوعلى..الحربعلىالحقدالقوميةانيعتبرالكاتبكانان"تهـريلافأنت"الشوفينيةسودتبدا

ناالايمكنلا،مطاعاخييراومثلكمثليثمريفانسا.نايان-"؟لاامشوفينيةهيباللذاتافطاقهداونر!اللعوبية

صحيحا،اراهالذيالتفسرفسرتهوقد،اليهودىالاضطهادينكرمضمونهافيالعربيةالقومية"بريعالكاتبكانان"ايضاوانت-

الانتقاللعصورضحيةكانوا،اللخاصةللظروزهمايى!ودن1واوضحت"؟لاامشوفينيةالتقبمتراكيالاش

المسيح،صلبلقصةالاقطاعاستغلالىضحيةراحواقدوانهم،التاريخية،القوميةوبينالشوفينيةبينالفرقجيداتعلمانكفياشكولا

.الاضطهادهذاانقلتثم،الاسلاميةالبلادفييضظهـدواامانهمواكدتثقافته.فقصرلا،قيمةادبيةواعمال،بحوثعدةلهمثلكجاد!كاتب

الوجدانهداتفسرييصدمؤكيف؟..النازيمةلسقوطفعلاانمتهىقدالواقعفيحرصتوللقد،القوميةوبينالشولمحينيةبينالفرقادر(كعن

جنسهمانمسنناجماليهوداضطهادانمطاعيازرىهل،القوميالكلامهواةمنلستاننيرغمالاجنبيباسمهالمصطلحاستخدمانعلى

نايجبالملعونالجنسهداانترىوهل؟!اللعنةعليه3*نجت"قذر"هذابمثلاواجهلاولكي،فهمهز!لبسيقعلالكي،الاجنبيةبأللغات

هل؟!قلسطينقضيةمصلحةفيالرأيهذاوهل..؟!العاللممنيبادوذكي،خفيبطريقتسألنيانتودالحقيقةفيولكنك..السوال

العربيةالقوميةانبهتقولالصهيونيةللدعايةجد-بادليلاتقدمانتود"؟لاامعليهساموافقانتهل،اللعربيةالقوميةفيرأيكما"ايضا

..إ..مشروعاعملاوتراه،اضطهارهمعلىتواققواقها،اليهودضدورغم،بتهاءةالتيالدراسةنطا!عنخارجاخييا!نرىكماوا!سؤال

بعدنسيتوللقدإ..جديدة"اوشفتز"بانشاءتطالبان."ننويهلاجيبفاننيالطريقةبهذهيسألن!انغيركولاانتلاحقكمنلليسانه

نااوضحتات؟الا،الاضطهادؤمصرتاننيفرغم،را!نكملانهذاتضعالشوفيفةالروايةانقلتلقد،مطاعاخييا:سؤالكعلى

وان،اللصهيونيةالحركةمييكنلماليهودلاضطهادالحقيقيالحلوانها،تسودانيجباحداهما،قوميتيهنبينصراعاباءبربارهاالمهـ!ل"

عملاءالىوتحولوامشكلتهمللحلالهمحيحة19و؟يةفقدواؤ!اليهودلات4جشعهذاانفتقول،ايضاولللاديانللاجناستبعاالناستقسم

الوجدانصدمتقداننيايضاوبرأيك.مخططهينفذونللاستعمارالاجناسبعضابادةيجبانهونعتقد،مسلملانهعظيموهذا،ييودي

اكلوقفبر-منفلسطينفياللي!وديةاللجماهيربرأت"عندماالعربيالتقدميبمفهومهاا&ربيةالقومية"فهل،حقرةلازهاالسلالاتوبعض

سلطاتؤدمتهاالتيالمساعدات(كبرانان"قلتولقد"العدوانيمطاعاحيياقليلامعيقفثم،؟إالر؟يةهذهتعتنق"؟راًكيالاش

فيوالنظامالامنبحفظالمكلفةوهي-انهاهوالبريطانيالافيتداباليومهواين،العربيةللقوميةالاشتراكيالتقدميالمفهوم،لاسألك

التقسيمقرارصدورمنالفترةفيمعسكراتها"الىانسحبتقدفلسطيندعاالتيالواحدةالعربيةاللقوميةالحركةان؟!يالفكرا-.وىاعلى

اللعربيةاليهوديةالحربوبدايةالانتدابانتهاءص*ت7،91نوفهرفيلمالتقدميالقوفيالفكرتوحيدبهدف،الناصرعبدالرنيسالي،1

ابوابتاركةضاريةمعركةفيوالعربوداليهوزركت-8(!امايوفيهذهفيواضحفكريمنهج،امامناوليس،معالمهاتتضحوللم،بعدتنشأ

واششت((السلاحيسرقوالكيالص،يونيةاللعصابأتلافرادم!سكرأتهاالميتاقان(عتقدلاشخصياوانا،المصريالوطنيالميثاقر!وىلةا!مط

انحرافهاوالىالصهيونيةانشأقياالتكيالارءـ،بيةالمنظماتدورالىماوغرها..والسلاليةالعرقالىولا،القوميةالتمصبيةالىدعاقد

المقالمنواحدةجملةعلىعتدلنيانمنكاط!وانا،وتعصبهااوليمينيإ!"الشوفينيةنسميهانيمكن

وجدت!ماداإ!العربعلىي!دواللمفلسطينقلميالل!بهودانأفيولتدفعكانتالقوميةالحبويةالرابطة"بأنمعكايضااء؟قدلاوانا

عنها.اعتمذرفاناالخطرمعاناةاللىومثقفينوف!حينواقطاعيينبرجوازيينجميعاباركلرلط

وكأنها"القلىمطينيةللحرببتفسيريايضاوجدانكاوذيوقدال!"يومبعديوماالي!وديالغزومنالناجمألضم

بعصمنلللتجرالعربيةالبرجوازيةاليهادفعتكأمصطنعحربالاقطاعيونكاناذا،اذنالنكبةوقعتلماذا،مطاعاخييالا

ت،6الاحداتذكران"بيالاجدركانانهفرأيت."الداخليةفاقضاتهاوهل،النكبةوقعتفلطذا،الخطرعانواقدالعربال!)سطمبفون

الجماهرؤ:-طمندفعادفعتقدالرجعيةالحكوماتانكيفق!رىفرد!ةخياناتكانت،واثناءهاال!ربقبل،وف!تالل!،ارء-انات

موءفافسركنتاننيوالواقع."خازتهاثمالحربهذهلاعللأناومربيةالنا!رعبدجمالهصرعرشرأسعلىكانلوانهترىهل.؟إ.اذن

مصرانبل،الحربتلكفياللوجوهابرزباءبربار!(،المصريةالرجعية،القنالفيراطضوالاستعمار،عليههوماعلىوالإقطاع،4891ء،تم

تنس6لم"امراوماكو"وماساة،تحاربكانتاتياهيالوافعفيللتقدميةمفهومكهوهذاهل،مطاععزيزي،النكبةوقمت11

ةالمصردالجماهرتكنولم،بع!داليسوالر!4اللدمنوالانسحاب.اللعربيةللقوميمةالأشرا؟عة

كانواالذينوكل،العربيةالقوميةبحركةارتبطتؤدالحينذلكفيبعضفيالقوميالوجدانصدمتاننيعلىاخن!ولقد-3

مطاهراتهالارتالىكطالدفييمةالجمعي!اتهماللحرببدخولفعلايطلبونتكونفربما،الوجدانل،ذامفهومكاخيياليتقدماندون،للأتيت!لي

تماـ!الاسلامدينءنوالدفاعوالمسيحييناليهـودذبحتطباتنارع!ييعتبرالذيالقوميالوجدانصدمتاننياء-رفانني،ء-حيحقيدعواك

عنتفمللاالجماهيروتضليلمهللمعركةالاقطاعيالح!استغلالانوضد،الاخرىالقومياتضداسميةتعصبيةحركةالعربيةالقوميةأن

،لمجوللكك!الجماهرمنفئاتعبأقدالاقطاعيالحكمان،نفسهاالمعركة،تعمدعنصدمتهوقد،ضدهانناالمفهومهذا،الاسلامعةخ!الاديان

،الاشنعماريحاربانهيقولاني!سمتطبعلافهو،الاسلامعنيداؤءانه،العربين9للوجدصدءةاليهـوديللاضطهادقفسريتعتبركيفيادرولا

اللذيالاستعمارلتحاربهناكمنالجيوشتعودانيخشىكانلانه.ضره؟!هلام"اشتراكيتقدميعمل"الاضطهادهذاانعلىتوافق!ل

ناقلتعندما"عنيتوما،فعلاحدثمااووو،الظهرفييضربها

تصورولأدا،"اللعربيةللرجعيةالموتصحوةكانتؤلمسطينكارثة"-أ6!ا2-(؟في1863العدد-القاهريةاليوسكل!روزراجع)1(
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".الاستغلالهجالفيجهيعافلسطيناقتصادياتتكونانتريدفلسطينقياشتركواالذيرنمنمحاربنسهادةنممعولا،تحسثلمانتعياء

بدأت"يسةالاقطاعبالئظبم"دعوكلة!ماليقىالرأ!هذهفانوبالتالي112ص(لمالتورةفلسفة))كتسلبهفيس2الناع!بدجم،ليقيل،ؤلمممحطينحىرب

لمجأولى!وثمإ!ا!يونيلملألالاحتلتحارب"الم!ي!اسيةاءزادها.نمتكلوهوليوؤ،لحسينالديرن3مألكلرغبروارىج،صيئؤمملسم!في)

.ووذهـالاحزابءنب!دصففيفلسطينفيالعاملةالطبقةيضعانالعزيزع!بداحمدليق!ماذاذ؟لح!هل:النظرأتشاردالفكرساهم

للدولجسروانها.لللاسضممارعميلةلةدواسرائيلاناحدينكرلاصوتهوفي-حسينالدينكهإلل4ؤ؟!قالمااد؟:دلأت،)إهـوتانقهلى

ابرارومحاولةالنا!-ةهذهعلىالكاشبمنا،صرارولكنالمست*هرةاركملايااسمع:ليؤال(قد:اعمقن!ظرةءصءيهوفيعصقةزبرة

ينوالاؤطاعيالرأء!م،ليينعنائعمالوابتعادالرألسماليبوجههاالمعركةؤلتماوكأهـا"ويسنطرد".إ.مصرفيهوالاكبرداللجهاميدان

الدينيهومالمففيوالطعن(الابعادوهذالنقسيماهذاصحةعدممع)دفعنا،بنافيرلقد،محاصرينالحصلمرورنيهنااولاءنحنص:لنف-ك

وتكاد،العربصميبممننابعةغيرمعاللجةعنبسفيكاد،والفوميومؤامراتوشهواتمطامعباقدارنا!م!تلفد،لهانس!للممطركةالى

هـ-نالقنمديدعالدولذللكهذاو+لؤكد.مابلونتص!عالشفافيةهذه.(سلاحرغيرار*يرانحتهناوتركظ

الفكراعلنلقد"يقولف!وعليهاال!الودسصطرةونفيالنتعيوبفى*للحركةفيتحاربكاكت،لتحاربفلسطيند"تاو*كببيةال!رالدولان

ماركسقكبكأ!ورهبدءمنداليهوديةالقومبةقضيةمنرووؤ!ه11،ركعصيؤلاقهناومن،الصهيونيةتحاوبو،،د-خلهاالثوريئالحركاتاوافعا

حركةالصهيونيةالحركةان"للينينوقال"الليهوديةالمسألة"3*،به،الخلفومنالاماممن"ضربكانتورمطينفيلمحاربة2اللعربيكأالجيوش

سامأ"،الصحيجغومن"خروتشوفوقال"...ورجعيقىص!اطئةاليهاتدفعولم،العربيةا)رجهـيةانفرغم!حننرلماللفلمسصصهكأوالحرب

السذاجةومن،الوطغبلةالشععوب!صالحضدي!ملونبانهـ!الشوءيينوهيلهاجةالرجعرتبتلقد،خابتهاثماللجما!*سمندفعاالرجعيةهذه

ناتماماؤمعاوم.واحدص!ءبىعلى!جمونيةواللصاكء"وعيةوصعايضا!نتي!جتهاالىتهامامطممنة

".افص!ىونبةضديناضلون،اسرائيلشيوعيوومنه!،الشيوعيين***

،اللحرارةورهوب"الشيوعيةءندفاعقض!يةاذنفالقضببة.35مر-دروزهالحمقمكتابقراتقدانكيبدو،مطاعاخكبياللكواؤول

،شيوءبز؟ليسماكلانهعلىالاس!عمارالىينظراكاىدبفانوبااتالياشيهياسالعميةرمسمةلمناقتنت!زأهبتوانك،مقاليقراتممااك!نر

،للاستعمارعامةوالعربالفلسطينييننحنمفهومناءنيخ"لمفوبهذااختلفاواتفقلمؤداننيورغم،الحكمدراسمةثمملهمممنرهـواحدلا

الظ-وجهـعةمنا!قضهةالىينظرانه:نقولاننسضطيع!خاورونيمبعيكاىموضوعيواقع،رراًست!قان،كةابهفي"الحكم))الاحمع

يحدد3إصفيانهذوثويوضجالعربيةالنظروج،كأمنلاألنمذميوعيكأ..بكيانهمسعت!قلا،بداتهؤائمامئاسثت"

...ونيةالصلإامامقنحن":فيقوللةالمسطجزودشكلتالتيالقوىاللدؤةثوبفرغم،منافثممكخلالانطإقتا،تيالتهويماتاما

اهـكامون!ن...الامبريالليةمرحلةفياللعالميالاس!مارامامونكن،كلهوصدياذتؤ!قد،اللش!كلعليهاشكركماوهو،بهاالمحاط

المرهـنوالانقلاتالرأسم،ليالنمومرحلةفيالفلسطينيالواقعؤبضةمنتفلتانتستطعللم-للككديريرءمانكعنديواكدت

"....الاقطاعيةوتطلسق،باجنحتها؟رفرفط،الخفاشيةالكلماتتطلقحيت،الطلام

انف-صابل،فحسعبللاستعمارجسرلانهااسرائيلنحاربلااننا..باللخرابتبشرو(كنها،الصدىكرجعبصوتوتغني،كاذقياضواء!

ألازكليزونحاربنحارب،1كناكمابلادنااغتصبتلازهاواولاايضانحاربهاالكلماتفتنطلق،الخفافيشوتختفي،الخراؤبتعمر،الصباحوفي

ناعنتبص!،اناستطاعتاسرائيلفيماؤوىاندلو،الجلاءقبلحقيقيحبمنالساسامفطلقة،وزتءمارع،تتجادل...الصادؤة

ؤكاللمثع!بوعينقدرلو،اوصجمبيروبرنر،الغربيلللالىتعمارجسراتكور،تختلفقد،وامنيمان!لم،رمشاكلهمءمادقوالتحام،الناسلبسطاء

مانحاربهااننا.ابدا؟حربهاعنانتوقف،الحكماس!نلاماسرائيل.إ.واحدةارضمن.نذطلقولكنها

وأغربيغيراوءربيلاستعمارعميلةكانتسواءلاوضنامعقبةدامت!معك.وقلبي.مطا.عاخيياشكراء

له.عميلةهيكورمنونحارب،حياديةكاز!تبنطسنلاحالقاهرة

دأخدو"التقدميكرباللف"قيصفهااكعيوعيةمنيداقءوكا"نبئبةم

ماخداشءهـكص؟!م"صركاحرءالهدعميلاللاستعماارخركةلاحصرمىعلدلدكركتدلصه!وكلأ((لفلسطبميةاالمسطأ!أمم!هيصولى

السمسطصلالالسوميسميوريحاولو)).!يلعولللسيوعيهعداءهالعداد

لمعدمق!االهحول

ف--!الصهيونيةان"يرىالعقادلانودلك35ص"مي..

..او!ب!!صهـفي:بولاه!أ!هههه اولىفيحفى!طرفىطمنهذاغرضهالىاللكاتبيصلاناجلومن

الوجودخلا)هامنتحاربانيمكنارتيالاخرىالمفاهيمتحطيماًلىالأرور"طنورأ

نت!يجة"السيا-جمااـفكرافيالدينيالمفهومنشوءفجكل،الاسرائيلي

هناكانويبدو،؟3ص".العربيللعالميةالاقطاعللاوضاعطبيعيةمقالابفلسطينالخاصال!ناللثألعددفيغي!صىصلاحالالمه*أذفيفس

فاعبرـؤلمسطيناوطيهفيالل!ركةالدي!نيةالقيادةفيضايقهث!ب!ئا،اطارهاداخلمنالفا"مطينيهالقضيةاللعربميةالجماهيريفهمانفيهاراد

عفدالىالق!بادةهذهتسع!انوآلمه!!"إعيةالاقطابالمصاللج"لآمدفوعالقضيةعليهاقام!اللي،نظرهفي،الشاطئةالمفاصمب"ءثوذ!ك

ال!المانحاءفيالمسلأمينقفءكأفلسطينقضيةلجعلا*كددةا41؟تمراتطبقاالقضيةتعاللجانيجبياذا!ومااخيراوايضع،الظسطينةلأ

للقضية.المهكعددةالبلادفيلتأييداوكسطفهذا"ؤوميبمفهومولادينيبمفهـومتعالجالاتنحيانهايررىلمحهو،له

له؟خرىاقصادة؟حركتهل؟دينيةقميادتذاتكوناننرفضلماذا.".العالميعمارالاست...الاصيلالص،-وني!ةلكأالمسأجوهرءنبناب*د

لاشيسحانقول؟القيادة5هذمنالافلسطينفيثوراتذامغظما!طلقتاسرائبلخطورة"اًنفيالمفهوميحصرانيريدفهو.ولذلك،36ص

ير2،والي"ودالازكل!زعلىتثوردينعالملانكاسماتانك:القسامعزالدينامنباتفبهااللسا/زرةالف3رياتتى!صاريةاورةقاعدةازهاجم!4الحقي

صىلاحوالاستادا؟ثرثمالدفيصفةنفسكعنوالزعللباسكاخلعالذيالعاثييلاستعمارع!يلةدولةانها"و".الىمالميصتعهأرالاس

-،داؤلمىويساعدوننايؤيدونناالذينعدديزيدانيريدلفسهع!يسىيئكلممحهدماوهو.12ص"إ!اسواقمن-ثابامأرم4نثبفييعيش

الان!-،؟الفكرة!ضدهفلسطينلنصرةالمؤتمراتيعقدونمنعلىياخدبمظهـ-ريظ!رهانيحاولواليهـودامربابيناعاصابر!اقيظروؤ!ءن

ين؟با)نطوعبزصتعانةالاسالىتهدفكأنتاذانحاربهاولانحاربهاديذيةنطيالناشئةا)عربيةم،لب"الرأس"انؤيزعمإ!منإديالاقالصراع
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كاناسلاماالدينيؤججانالمانعوما؟مشتركعددهمانطالمااديانهحلتشوعيااودينياكانسواءومعنويماديعونكلالىبحاجة!نحن

وا!!يونية؟اليهودلمحاربةاًقوىاللدإغعؤيكونالنفسلمحيمامسيحب!اوالمسلمينعندمقدسةمدينةاللقدساناحدينكرو!.غربيااولئموقيا

(للمجهولبالبناء).ن!زلىانبينلمحرقاهعاكارالكاتبلدىمعلوماوليكنانهـاطالمام!همواحدكلتهمتحريرهاقضيةتكون!فلماذاوا(-ميحيين

هـنكيرونعزلولقد،ذاتهامنوويتنعزلانوبينال!اتبعضابعدتهاوؤلسطينعنالداربهبعدتمهماالمسلمان؟عندهممقدسكأ

الفهماوالق!"دةلانلاالمعركةءنانفسهم،المس!لمينومن،المسبحيينويطهروهالعربيحكمهانالبلدلوذايريدف!وفلسطيناهلءنلل!نه

بعض،-معندا!مرووصل،انفس!عزأواهملانهـحوللكنءؤللهمالدينيلاادةلقيباونعجبدينيةقتإدةانفسناعلىنستكثرولماذا.،ودالي"ن

بالنسبمةالانحتىماثلةوالامغلة،والليهودا!نكليزصفوؤءفييعملواانعلىوننعىاللدين!يةمكاريوسبقيادةنعجبلمادا؟جرانناءندالدينية

هـعالكاملوالغعاون؟لمحتلةفلسطينفياللبقاءاست!مراتالتيلافئاتمنهااقسىقبرصفيالظروفانمعالدينيةقيادتهملفلمصمطبجمين6

.اليهود-.؟فلسطينفي

القوىالوقتنفسفييعزل"الدييالفهحانايضاالكانبويرىيبرزانيحاولوانالدين!يةاقيادةاعلىبالنعيالكاتبيكت!فيولا

قوىاودو!القوىهذهأكانتسواءالمعركةءن!ل!ستعمارالمعاديةاللعربيةللشعوبيخلقلانه"خطررايهفيفهو،الديني3مللفاصطارا

فان،الكاتبالليهيذهبء،يكنبالواقعان.(2ص".ا!ماعيةمسملم"مليون..4صفهفي!عفهووهميينحلفاءاللفلسطينيوالشعب

مشمغركعددمحاربةمنيمنعهمالالتيندواوقوتينعندالمفهوماخلاؤطهـصبشيءضحتانهامعوهميةالملايينهذهيرىفهووهكذا،34ص

العدومحاربةفيوالرأسماليسةالنتببوء:كأالدولتعاوجتف!مد،)،هـابالاحتجاجعربيةؤضيةكلوايدوا،ؤلمسطينفيبعضهاوحاربالمال

-اللدولالشيوعيةالدولىايدتوكذلك،هتلرنازيه،لهما(المشتركتربلاالتيالادنولكن،الدولليةالمحافلفيجنباوالوؤوفهـروالتكل

لانبينهماالمفهومفيألاختلافمعلللاسمتعمارمحاربصهافيالعربيةاهميةتتحسسماانتستطيعانلاترىانلزيدلاكيلاوالعينتسممعان

واالديئسياوالقوميبالمفهومحاربناهررواءقئمركعموا!سغعمارتأييدقضيةليستالفلسطينيةالقضيةانثح5ووجودهار!أيريدهدا

زحريرر-ربكماؤ-مكاريوسىالشييعيةالدولاءهـتوكذلك،انوطنيفلسطينقضيةت!جرعقيدةمنيمبعتأييدالىبحاجةهيبرلعددي

لاسرائيلحربرضافييؤيدناان،بىيدواللذي.دفيكبزعيموهوقبرصالحاضرفيعالبهملظمن)جميلرداًد؟يدوننالاالملايينوهؤلاء،قضب*ها

المقضاياوفهمهفهمنابينيكونا!قتالونفسفيعليناويفرض،بالذاتقضيتهميعتبرونهاهم!وانماللمصاللحتبادلايؤيدونناولاجم:لي

كا.نادافهـو،واهمهواحغلافايوالفكرية،والسياسيةأ!جتماعيةكثرةمهي،والشعيبينمنهم-المسؤوللينتصريحاتدكرمعرضذبوللمحت

يؤيدسإعميلتهالصهيونيةونحاربنحاربهورآناللاسهعمارمعاديةفوة.مايومامنهمقربةعلىبعضهاالقيوقديجهلهاالكانباناء.قد!

بينالعلاقاتانوالواقع،معينشيءالىالطررقفي!نالالتقإئهبا.لخيانهاياهاقههـهاالدينيةالقيادةعلىيحتجانهذلكمنوأدهى

المفاهيم.2علىؤجمامهامناكثرالمصالخءلىقائمةالدولالقوميالتحررحركةتقودكانتالتيادينيةاالقيادةانبل":بقوله

قصظتعقيدفياللدينياللفهممسؤوليةءرصالىاخواويأتي-الشعبخيالةعروواؤقتقدوبعدهاالاوللىاللحربخلالالعربي

المسأركأ"حويلعدمءنالمسؤولهوالديئيالفهـحوكان"ديقولفلسطينيرهوديةدولةانشاءعلىالاولميصلموافقةوفيكر(3ص"الفلسطيني

3؟ص"...الطروفبعضفيالحلهمكنة!صألةالىالفلسطينيةالخارجينبأخطاءالمسلمينيحاسباللذيهذامنطقاي.قلسطينفي

علىعرضتالتيلللحلولقبولهعدمالدينيالمف!همعلىيحملاذنفهـومسؤوليةويحملللعربدي!ن!يارعيمافيصلافيعتبرالاسلاممفهومعلى

بر-4ي!تمزانيمبمفحرواي،ا!وليةاا!وسا!فيافضيةابسل!لماذا؟!الخيانةالىيدفعهالمفهومهذاوكأنالدينيلللمفهومهذه4خىانون

انصاورءيقبل!ا!رينيال!،مان!الفخرهذامناكبرالدينيالفهملماذا؟سنة.(طوالؤلمسطينفياللدينيةاللقيادةج"،داساتبيرذكر!م

هـةدوبانشاء"يقبللا4اج،الرئيسيةاقضيتهبالنسبةالرلوليذكرلمادا..؟.الخسلامةو!نالقسامادينعزاالشيخيتذكرلم

الكاتبيرغبكماوالليهودالعربؤيهايشعنرك"ؤررصطينفيديموقراطيةمننتعتقداللفلسطينيالشعببرهاميالت!ماالخياناتان"فخط

ا!ديموقراطيةاللقوى"الىارأياهذاينسبوهو،عيهـسى!لاحالاستاذالنواياتلكماهذاوراءالسيئةللنواياتبا؟اـاًلا34ص"هسلمين

دين!ةحربالىالحربحولت))ةببقول"العربيةوالبلادؤلسطبنفىحونةكانوافلسطينفيالمسلمينانالقارىءتشعرانتريداتيا

والبلادفلسطينفياللديموقراطيةالقوىمنعاللذيالامر،رهيبة..وافرادافيإدة

رولمحةوانمئماءأبريطانياا!نضدابانهاءروجوبرأيهافرضمنا!لمعربيكأهدايعزلكذللك"قيقولالديعيالمفهوملخطورةاخرمظهراويئ؟ر

القوى5هذهيما:اتساءلاني.34ص"فد-طينفيديموقراطيةللكاتبقالمن"الئضالءنالىصلمفياللفلسطينيالشعبؤوىاللمه"م

رأير،،؟تفرضصكأورنهاهوو"!؟الكا.نببهاديقهومن؟وقراطية5الد،المسلمينغيرمنيريدكانمناثتركفقد؟وعملبازظ!ياواقعدلكان

أن؟اليهودهعتراكبلاشديموقراطيحلأماقاء4منلللعربمصلحةوأيتدكتعزلالثوراتهدهكا.نتوما،فلسطينفيقامتالتيا!ثوراتفي

الاهـرهذاؤ،ناللكإنبواما،ؤحنهدفنا!نجزءالانتدابمناليرخدصالمتمتلةاللقي،دةاناللكاتب4،يدبمابطلانعلىدليلواكبراط!قالقوى9

لمنضدباللجويصفوانيريدلعله؟السببؤمااليهي!دفماكلهوعلىباءتمادهاالادعاءهذاالعمليواقعهافيتنقصفلسطينمفنيفي

ويروضح.وال!بهودالعربمن)4مخلصينعملاءطرإقءنؤي!هلإ!اخرالناح!كأومن،القض!ةعنانفس!م!يعزلو!لاالذينالمسبحييقؤوى

ا)طبقاتقيادةحاولتوؤد))فيورول11(صاخرءكانفيهذهفكوتهاختلاف!علىالئاسىيتعاونانيمكنلاانهللكاتبقالمنالنظرية

لم!!هههي5555هـ5!!مهـه
ليفتأ-:حديتناصدو

ا!جومرد-اللجبارعبداللدكتور

العربداهية

المنصورجعفرابو
العباسيةالدولةلصسمو

ا!3*813ب.صالطإجعةدأر-الض،شر

ه!هميم!حى!!555!!5ه!هـ5!ههههه5ع!ع!هـه5!55ء!ص5-55
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العيبن،.لإ-هقزتهـما..؟وتعطلمهاالر؟يةلميئطربرمترضمة،جضةنقالأحلاتقدماق،نيةارارطلميةالحربخلال!رتاميا(ا!)اثعببهبة

يجدحينئذ،اهدابهايرثقلالدجىم!صاةاتمنالهادراللريحشعواءوءنيةديموقراطيةحكومةوا؟ض-اءالانهزراببااخاءقيؤكلللمثلةعملبا

افهمار--ر؟ىلحظةيشجمد،الثقلهذاوط!ةتحتالمثمماعرنهارصحوانرففواالعربان".ويرالوداعربالص*كانهاجميعتمثلزلمسبمابئفي

اللصورةهذهاناعتقصولا..؟!هذافيالطارئةاصورةااين..الليلفكيف%01مناقلنسبتهمكانت!ومالملادحكمفياليو!ودمعضاونوا4

الرلمجمالضانمديتفضلكماتمامايتسقانمناينفسياسياقاتمنعاكثرلةانيةااللحرببعدنسبتهماصبحتانب!!الىزرعاونووذاو!لون

رؤىفيهاتكلدسارتياللحطةفييببمادئهارصحوانيرتضحانبعد؟%03من

.افى-اويا!ر!لملمتعاونيينعدوينبينلبزميز3(دتماالمتعددةاًلغلسظينيةوالثورات

الاولىالمسلحةالمثوراتفكالمت،والصه!يونيةالانكليزالاخراحدهمايدعم

لاولكئ،ل!اتباالنقطةلهذهبالنسبةالناؤدنطروجهةتصحوقدالحركةفانالبىوبالىا،ميوودة-!؟وء"ءمأاكثرالانكلإزضدتوجه

مهماناقدايقيقبلهااريمكنلااخرىنقطةيثراىيتقبلكيفامحلمتتخلوللم،اطلاقاكعمارالا!حربعنزخوللمفلسعطينفيالوطنية

وراعي!زويلشبحالفهماعرعي!يدؤيةي!تبرفهو،ا:ظراوجهات-باينتكاتبمن5يأخذالذياللكلالبؤولادنص!يحاولعيس،اطلاقاحربهءت

النفسهفيالتامنألاسىكثاقةلاى،ء*شقةلؤية،صروالنهغاباتتحوللتالوطنيةالحركة)اىو!وم!صعدصادق2المر،جم!هولهمماثل

للمو!كن،!لاهذايض!نبر..،المعاللممحددغيرش!بحاالمرز!ييرخعل.اليهور"ض!وعنصريةديسنيةحركةالىالاروتهماوةصدسيأوو"حركأمن*

الر؟يةطىينصىلماللذيالشبحهـؤاظهوربصهـ-ة!أ-لهيرق!رالحربرتكنللمالذيالوقتضرء(!اسنةالكلامهقايئولوهو

يعوره؟ماخلافغد،"مامامعكول!االامركألىاذا3!و..صلمهافيالحرءةكا!السياسي"الناحيةومن،رئيسيبتنمكلال-هودضدوج،ت

!حدثتانمابانيموة!محاالناقدتفضلفقد..ألانابينهماوهذااقامةمسؤوليةوتحملهمالانكالميزتحاربالانحتىزالتلاالوطنة

لكي،مبرربلاتركتهحتى،الخطوفلولةدؤىعبرالشج"!جبءءط.منهافلسطيناهلوتشريدالأسرائيالياللكيان

ز!جىا!يالدجىلسعاتليتحملالرؤىهذهانكيفاتحدتففعنقضيةحلفيبدللوهيدليانمنبدلللكاتبيكنولم

باللهيسقعينأخذانهحتى،(المرتشيال!المازمات)ءنالقسديار!وى!لول4طبيقمنيشان!كداخرى!ة!لولاودقترح

الر؟ى!ده!كلبرحطجةالمرتشيالعالمارماتادرادآكا!"روخساللاعلىاسفهابرراربه!فهو،إ!انتعبيةوالقب،دات؟!الديموؤراطية

الو؟ىءـذهلكلبحاجة:با!:ذلكعلىواجيب"؟ويل"هاوالميقنرح"واليهودال!ربتضمديمموقراطيةدولةانشاءأملعلىا!قضاء"

ذه!راناؤول،ليسمجوادا،دللكمنانرالىبحاجة،واك!اويى))ومنفيقول،صاحبها!ومننعلمونحن،صاحىبهـاانهيظتحلولاعل!بنا

الرتشيالعارمازمةاماماطلال!فيمقصرة.لقفوا!8"اويلادؤىالدولعلىينعىثما14ًصا!"المعقولالحلهوالننقسيمكانهنا

حقومن،الافاق!ثزادسائعةلقمة(فلسطض،.)،فدمعئهـماضميرهالديموقراةيةالقوىالرأيب،هـاقالتلقد..*يمللكفرفضهااللعوبرية

النفسىفي-هجسانا"ساويالدجىمعاتلىالحاملأةالرؤىهذهولاقالابباالجماهيريو؟لعربيالفلصسطينيالردوكانم8(!امحام!ذ

!اجيا،ىداالئهارانئرقطالماالتيا)جم!قعةلضياعهياجفيوتيمياليهوديعطيحلوكلالونقسيميرفضزاللاقلمسطينيكلارز.يزال

الىالرؤىحابخهالنساعرعلىبتكرولماذا0.،المتصردين-ابناهابامال.ور!ينفيماوجودا

صخةىبالر؟ى؟عليهأيبخل،المرتشيالضميرلازماتادرا!عبرواكهاويلامتكمواقعمننابعةالعفليةاقتراحاتكملتكنور!رحون4ااهافيا!

اثهاويل،هذهمنلاكثربحاجة-اخرىمرةواقولها-ادراكهار.تستجيبوقوى.نسمعآذاناتجدواحنىلمصلحتهاوء.نمابتكمعملكموليكن

مثلهدهالى،جتشلاالشاعرعيمياهام،كهـذيمأساةانفتاحكان،ادا

منادراكاضخعحدثةأي-قيالكما-الايمل/ناضعفو!ي-الرؤىالمجلاصدؤم!حمص

الىيحتاجانيستحق،الكريمالناؤسنظرفي،ا)سايبةالارضمأساة

.القراءلتقديرهدااترك-؟النفسفىواسىولمليونهارؤى ..هلا.مم!هـ!هه!

-نقدهصدرفيماثارهمأبد،علىعودا-ا)خاؤهـالكريمانعلى!لدالدعلىود

طف!ر"وفي،اللعلصمتفيالزاحفةالمقرور"الاقلاعفيلولمجم!مدااللبسمآ!بما.بة!!ءحممود

لمويل9ت!واالروىهدهارلادرراللعصيدهكلىالمالىالمدطعمرا

اشماالاشعا أمامعاديةوصراح،الجوفيد!صاءللهانهجففتطفلح.،ح.5ئت

هـفهكل،..اللغوهل!رعنتنكمشلمارفيا،ةنريةالسيل؟ء(ئب

الشأعرمحيئماحدقتتكماالريحوحملتهاالدجى"تنعلىرحفتاررؤىا-،الثاالعددلقصا؟داىصماعجملالديرنعزاـت!-.ورانقدقراء-ذئاصيى

الرؤىهذهبزخةالاةأقرشواللذي،المر!شيالعالماز"اتوادبكلناعلإءتطبقسم)قسمينالىألق!ك!ائدلمجووءة-تقمهـيمهعلىوقفت+

لامتكلفةضبابيةهذهانهل..اخيرااتساءلوهنا...8"ويلوالترشفافيةوضوحقيهاخروقسماصءربها!زقو)وحمااكلعياية

،-بدوالذي؟العناءيسضءقثميناشيعاوراءهـ!بانللايرحاءالارشبمءأء--،،الضبابركياللجويقبلارتعربان-*ءرفانوبمد،(وتماسك

-نكونؤلملأاست!قه1واذ،باللفعلالعئاءيرستحقانه-تقدممابطدؤسيوطرير"!ت4الضتأعرطبصعةاللىرجعالمسألةوان،اسفافصةايقبل

....3اىاالئاؤدذلكالىانتهـىكمامتكلفةضبابيةما*4!لىاتابااناحدحقمنليس"فبقولذلكدديعود،للشجالالاستجابة

وحدةأ!طاللعمل-نقدهثنايافي-روترالناؤدا!مرفناوادا."الفنيبعملهيحيطارزيالضبابيالغلافنزعانى،ءرمنيطلب

اووويرفوتترابرهـعضوياللمماال!بزئيةبااصورير"أطرامءتسقة4"اصواءناالابتعادفيالش!اعرمنالمطالبةصقالكرير!ا(خاكديرضكر!ح!ن

،وينتميصةالط4تجربئفيطيرنيأثانياالمقطعفان،ككل،عامكت*الاثاراتخلقفيتنججالضبابيةالقصائدمندبمراانيؤكد،اللضبابية

الصوربعضيمستلانلنفسهيسمحفكهف.الاولالمقطعالىءماناة4ئمبشيئاورا،هابانللايحاءدلىكبه!ءلاالم*كلفةالضبابرفيولكن"

؟-عليهيؤكدلماخلاؤا-مجملهافيالر؟يةعلىيعكسهااندونمن!ذهمنوان!لاقما."الاحوالمندحالؤتولهبرمكنلاايعناءي!صمتحق

تونةاسكعلىاماذا-تقدمب!دما-العضويةالوحدةان،اخالهوالذيبانببدللل(واللشتاءوايار!ب)قصبهـإ/نجطمنونآلايسوقالزاوية

علىارتجربرةبهمزقتوحلم-الاؤلعا!-فانها،خطقااطلأوباابنحواشلاءعلىيسلطهالذيوالضوء،الى"جربةب!زق+أوحيضب،؟لبضها

الكريم.الناقدبهحكما)ذيالنحوالداجنالليلعمرالمخيفةالر؟ىلاسصقباللموقعههو،الممزقةاخجربةا

ارالن!بت!جمديصطدمزوقمهولكن،الاولال:.تفي3كةالعاوالريرح

"!-ء-؟في!ودبعدادالنهارتجمدي!تبرالكريماناةداانكيفادريولا،الشماعرء!ييفبم

!و7


