
هـوال!اهوأرصع،ضا!ركأصل

لمج!!طر!ص

،العدمباتوهبقيب،العمعميرةالهادرةالالاموعبابعتجاك"البمبوفستتثالاستااثفجأةنحوياستيمار

الكثحفالضبابراحثم،بالزملفالصمعفوامتلأتيصثهبدوالتلير،فرانقثدىبالوليجألاستاتز،"بديبعه

الصتثيتننيالتواطؤمنلمححاتعنوهنامثهناينشزشهبشجاعة.ننمويرحعلأز"رمبدنسونميبستم"كنميلهمعن

العرعنضد.العنصيعيئأالابادفحقلاتومنالاستعماربثلتب!تبيدعامملوالاوتثوبيالفرنسياللعامالراكزداخبب

أفباصتكشفالاضواءواخ!ذت.؟الخالنابالمقنابلومنالقضية"حولالكثيفالاستعماريالحسهيوني-الضباب

..وبنتاعةدما.نقطرالت!الاسرائيليةالصورةمن:ليوقال،"الفلسمطينية

كلعةلهواقتنتلبسارتراعبثانللح!ظاعبوفمنرعب؟صارترقابلتهتأ-

قثنقرتلت2عداولكنهر..بيالكنتيجةأ.هيها:واحتبف..لا-

تحريرهيئةباسم،العدوانوقوعبعد"الموندادبجريدة!تلههـباحلقيتكادبالكلمةأحسواناباقتف!اباقلتها

الياريينالفرنسيينالمثقفين"الىحنام!خطابا؟الطليعةفيالعداوانقبلعنهصدرالذاينالبيلقرلتقدكنت

هـالحفنبممباقفاتخذوابهمنأجاوبمزقبيلةالمنيمفالىالجيبائقبمعناذرتلقيفيقبانا"المقبنمب"جقبتلمبف

."اسرائتلمعنعتبتبممالبيانعلىعتقعمانهقثلاحينت.باريسب

امل!رمأميبةاثبتتقدالاتمراثان":فرهاقينتفقتهعفه"ميبراحي"يمبعىهبتل!ىبينوممعنالفرنستيئ

القعتبفأعليبالمبيشربالعداتبانباديبمبقداسرائيلان.أعلقبافحتىربثلي"بأنمبيتثتثذاعينفسهرقني

التي"الادعأءاتتلكاكذ)وبةسوىتكنلموالها.ا!عربيةالكلماتبعضحوىالبيانانوصحيح."أصابعه

العربيئالشعوبجانبمنةمهددبأنهااسرائيللهاهولتعلمتكما-نف!هسارترانوصحيح،!العربعنالطيبة

يةالعنصرهذه..للهمارويةمعادبأةعنصريئأابارفبصملعمكأعممترعبداكا.نعبانهاضافقتاالتزظلهو-برفلمعتبتللهن

اءرصهقدالعدوانانرغمازدينهادائمازلناولااكناالتيالرياناني!لاكلهذلكولكن،.توقيعهفيلحظةاخر

لىقدببتكمبلماسرائيمفوان.الانالتلفيكعميمااأنعبقتملاعنللعرباأعاد.فنالسبتييبفنالجوقتفيمجملهفي

دمتن2وعماعدممبهلدفتكمبلمماابقيبفهعمعبمليفعدعبانمبا!أععبألهـاواعبعاءاتيناالمرائيبنلصالعمالهوايةفياحتسذنقتف

الاميمبكأفالمهحدفللهبلاياتراامرد/1،كمبنمببمعهمزمجرهزاليملالاكلرثففيصنتبهماالمتجمالالعقثببرالعمبعبانبتلتنرمومبدف

ساهعتمبقدهتلهبممباقفكيبعبأنكيب.الااعبسطاملرقفيالاسرائيليألالاكلاعةانمفنكللةقعلىاعببفقعبليهى.صل-ببشن

فعاذا..ا)عشقانعلىوالامبهثيالمأاسرائيأفتمفجيعفي!يعبمكةممرانتبسبمأبععمبفميتزميفنلممبفالبيننتشبيباظلت

."+؟المسألولمأهدلعتجاعالانفاعليبنأنتم:ئييانعنفب"بيركزجاعز"عادعنمبماعيلتزلهل

لنتكليب.الغداءعليهيدعونمبممارتعببعمعثاتمعيلماععا..عنأليفألانتب..تتأابلهلالمافناعنلقعي-

:بعتاعشباعهقتقفبلناوعندما.فلتبعمبا.قبلتو..؟لسيتلسر

ولايمبماوئفمع-زوباريهبفتبهش،تمزمبنذال-هوممربامتبقفا.4ببيازهوايتتارلتلد:أجبت

بيأألاتمعائمتمماومز.نتلسرهان

-وبالشصضهـنضالموقفااتخذنفلالك-فيانهتعلمهل..الحدهذاالىلشى..لاء-

..العربية؟عميقلط،داخلتمزقاحالة

وأمه؟جقلهالذلنهذاما"مثاجسارزقتبهاجتمتبجراستنتنلتوان.بحرفأجبولموستزت

...الحرالضدكاناتثزعمتهالعملنالممنقفان؟ممنقملاهبمنلرجبقتأمشأعمذيين:.الممبلافنأمشنالاستفمبامبعلاماعه

.المبداحيثمنفقطالحربكف؟الصراعفيالحقيقةوجهيرىلاانوشجاع

الشعو!للنضالتأييديفيق!موقفىاغيرلمانييتفذانالحريةاجلمنبمواقفهأسهملرجليمكن

الشع!ذلكفييطوالتقدمالتحرردجلمنالعربيهاءبتحت؟باسرائيلالامريتعلقعندمامنهامضاداموقفما

"ااكنالذيالمصريالشعبالاحتناوعلمبالفلسطينفهجنب،البيانهاقاسا.رترمبقألمعلمبمامبايشمبمبفتشتأثير

هوضدهانااماكل.والاحتراماالاعجابكلولقيلدته؟-اصابع"اطرافحتىالصسهيونيذلكمعجنبالى

."كوسيلة.الحربعلىالاوضاعبئفسهويلصمى!الاولىالشرقيزراًلم

الحديثفي"بوفوارديسيمون"وتدخلت؟القوميةالفلسصطينىالشعببحقوقواًقرالطبيعة

؟ه



مناكثرللالفالانابتعدنافقدنعلموكما.لل!شاكلاد.!نوجهفيالعقبهخايجاغلاوموفصوعألىمتطرور16

القصدي!نولم.حلألىالوصولعنمضىوقتايالأوروبكطاللعامالرايددىاعشبرالهوكيفالاسراليديه

فهـيارغبكنتحيلدمنخروجيهوالب!انهذامنحهحمهلهاشارح!دمدخدت.دلحربالأستفزأزمن!وعا

منالخاصألعدد"لاننظرا،وقتذاكبهالالتزامووو!ادلهاسلدخلاكدحميهالميادهد.هان!يىفالوكأصع

الاسرائيلىالعربى2ألنزاععنأالحدث!الازمض""مجلهطدءرانالمصريةاب،ددل!حا!!يالدولئللعالولط

كنت.معدإودةبأرامذلكبمدألصدوووشكعلىكان؟ا56غدواتخذلىصحرورنبالردار!زعح!كدا)--ادد

للمنتمكل*مويةزفيايجاداصلالىاتياثيرأناريددقط"ايلات"انركيف،الخلالي.ا)ح!جموكعهالاهـخعماري

التفاوضزعلىتعتمد،العقبةخليجاغلاقبعدتارتالتيالهدلهاتفاميهبعداسراليلعدي!ااستودتفدنسه

هـنحالبايتبغيولا.العنفالىاللجوءمنبدلاالأر!"كي2الجالب!ن6،16مارس!فيالاسراليديهي!الصر

أصرانني.فا.للعربمعادياالبياناهذايعتبرانالاحوال0((الرتنراشىام"بدددباسمعرب"دالممادارتالهاو

للشعوبحلجفادائماوسأكونزلتوماكنت،اننيعلى.المهدورهحمولهنل!نجزءاستردأدهوملدتدلا.ن

الىالحممتالتزمتقدكتواذأ.لهاوكسديقاالعر!ةا)ىتسدؤلىوأرسدتلغلره"!واربودي"عاىوارتج

العربمخاحلبهفرصةلييتحلملانهبالدقهفهوالان"منعبحسوتيتبعهابخغدردبدورهاجابالديسارلر

لذلك.واشكلكألانالفرصههذهليتتيحانت.مباشرة.أخيرادلكعرفتلعد..!الولاصحيحهدا-

التالي:السوالشكلفياالثانيةملا!ظنىوقدمتتوضحوألملهماذاةبوفوارديسيمونوصاحت

ضغطتحت-فرنسافياعامااتجاهاهناكانلاحظتلقداهنماإمالعادلرايتنترحولأهلملمادا.+.ذلك

ا!شاعاعتبارالىيرمي-ودعايتهاالعالميةا!ونيةاغرفوأنا..أخطائنابعضفعذهذهةوقلت

مع.اليهود..وادرببيننزاعاز"+الىالاسرائيليا!عرب!!،والعامجالا!جد.كهلشرحناهلوحتىولكن.به،

جانبمنبحتهةدييةالنزأع!ذاطبيعةأنءاىالتريزألقوىمصظمهاعلى.نيطراككطالحعحا!ه5هد!ي

بأنه!ألعربتعريفالىالاتجاه!ذاويتند.أ!عرب.لدعربالعخحمزيوالعداءالحه!وريه

ؤ،!صب.تعلمونكماصحيحغيروهذا.فقطأهـلهونو!-،د..ألشقطة5هذحولكلويلحديثودأر

محتلفمنقومياثياناالاساسفييشكلوهوالعرجمط:يقولسارتر

ا!عامنضا!4اطارفيلااد!هيونيةضديناضل،تا!ريانصدتاقىوالغلروفموقفيلكثرحتلقد-

-"القفحلرحان.والاستغلالىوالخخلفالاسشمماأركمد!"--،عدكفهل.عاجهوقتالدىالحياناجدهاوصنز-!

هذاارضتسوقد.،تويه!الىيؤديدينيةارضية!لى؟فسعالو!فمغاىدلدت

فهـث!،..هناأليماريةالدوائربعضفيحتىالتثوية.لا!.بصرأ!:!!!

-؟ذلكفيرايكم!و!ألسهعاقالرمقلجلامفكرأرأسهسارتررهز

ءزلى-،رايتاتباولاإؤكداأنيجخا:لارتر!الف-ل!يخ!لىحراز،/!شه،مللحوارموعدعل!لتفق،لماذا

ر--،فأ!خا(وصن.ؤعلاءححيمحاهذ.!سلهجناا-و.لعرب.1قاءصداالملأقفي!وف!هحلتو

و،لىكألك.*درت"فكلزرأورلةاتخارعلىاوافقلانلىكي-شلىىالحرنفصدكنتارالعربونحن-.

من،تنتظركيف)):مصرفيصرالناء:دلجماالرلبلىلب.مستههـة.برحتمافالعركة،/ولىعلى

."نجساامبونارف!ض،ونحنللس!اور-"معادبننكونألت.بمنزإ*ألغدفيلقاءعلىوادفقنا

قدال-ر!!ةالمورركةاتدامأصخلاليهودتمهأنصحواذاجا)--،نستولى،رترءلىطرخ!سؤالاولركان

ص-د!"عه،لا!-ساعجلممثحلرنأر،مءإىمؤقتاأليهمنظرؤ.تلهالرضزكطتقومالميالصغيرذمكتبهحجرةفي

ا!ودقي"بالمع!،كألشعباحرقاذ،!ثلاتونسفي:!!،ءوالمبيتوالطعامالاسخقبالبمهام

ينفيئولا.ازمعاليماعهلملأالاليصتقدايىيفيهذاانالالي-،رحمص:"-ات،مأالحهتالتزمتقدانكلاحظت-

ال!العلرتسكلزرجو!رهافيعى،الحقي!!ةاكمكلةا)تلي--دءقبلىددالدي*ولطالثرقفيالموقف!ن

تح---نأجلومنهـ:ورء،رالاضدت،ضلا)ذيووافالمشاء---2الذيأالحيان!ذأ..والعدوان.اًلحرر!ةالعهايات

اءبنىأجلومنبل.للث!بالمعيتميئالظروف"تصلمكماتاسرأئلواستكغلته،لإمرتمعادانه

مثلحدوثاناحقيق!ةافيا-كاح!دولذلك.3-قىالاشضرا؟الممنىبهذا

.الخطورةغايةفيلمرايعدالصورةبهذهاللبسهذا:القولفييثرغأنقبللحغلاتسارتروتريث

تفسرأنمتكاًرإدالواقعفيانيةاقولوعدتص-ديث4نجوحيوذلكصمتىعنألانا!حرجاًنيسرني

فيالمجته!كلهت،زعلا-رعةوالمشاًلملمموس!"الظا!رةووه)فيل!بالفر!-،5هذارخهزوأن.اعامةوالعربللممريين

فىوتسهمرأيكفيقائمةهىهل؟ب!الذاتالفرفمي،ال-ب،نهذاصنالثدفكأن.اككلةفيرا،مطأبدي

لا؟اموالتضلبيالتشمويهلان.الحربوقوعمنعمحاولةهو.عنهتتحدثالذي

ليعطىالظنا!كللب،ببظءسيجارهسارتروأشعلانسازجةاوسليمهبحلولابداتتشعهنظريفيالحروب
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((.المشكلةلاساسالتعرةلىيجب"ا"وهي..اليمينيةقائلايستطردانقبل،أفكارهلترتيهـبافرصهنفسه

ومنذ.العنفاحد(اثكلوراءالالجابيالجانبهووهذاالمشكلةيرىفرنسافيهنااتجاهفعلايوجدصحيح

الفلسمطيخيةإالمشكلةبرزتالافقفيالحربهذهبرزتقدالعامالرأيانلاحظ!تلعلكولكن.الزاويةهذهمن

!شكلةوهى..القوميةصطهين!الفلالممعبوحقوقاعتقدلق!د.،الازمةبدايةعندعليهكانعصاكثيراتغير

اب!ةلديهمتكنلملانهتجهلهلهناالنانسغالبيةكانتللتباينتظرا-،الطيبةالنياتذويالناسمنكبيرعدد

عنها.معلوماتذاكاوالجالبهذامنالمواط!يننوعياففيالواضح

يعلملاالفرن!يئالشعبمن%07اننيقيل-تبدأسوؤءالحربان-يومكليقراونهكانواماوبحكم

صطرودفيإ-!ط!نيلاج!ءورلميونصناكنثرهـشصكل"هناكانوابادذلالرائيإلومؤكدسريعبتح!طيموإخحهيالعربمن

؟وطظرونلدىالع!يقبالقلقشعوراذلكاثاروقد.هخاكاليهود

قلترو-توب،توعلىمعقدذبصورهفرنسمافيالعامالراي

بهـذايعل!واأنمنهمتتوقعوكيف..طبعما-اسرائيلتناصرتكنلمعناصرمنسواءوذلك.أتةمتبا

.؟.الا!س3،-هـإبحه-دقزورلمطهفكلرحقوأخىرى،للعربلعدأئهاالا

هـدالمتعا)-جيجل!ذاعنالمسوولهومنولكن-ازفعلتفرن!ماانالمؤكدومن."عاأئيل--نوألااعربا

للقضبلآ؟كل"انالخبت،انظالمؤكدمنولكن.بقوذالاحداإتلهذه

-سىتتمهانيجبفلا.مع،والصحافةالحكومة-اسرائيلانتبت(لقد..اخرجانبعلىتنطويكهانت

احتفظقدالفرنسيالعامالرايصواسعاقطهـاعاانم!اهنةكطزتوا!اجيدااغدادامعداحديثاجيشاتملك

الصحفصنحتىأليوماثيرتوقد..مشاعرهمومصىولست.،واحتلتوحهـظمتأوهاجمت..فعلاللهجوم

!رل!بسبب،591عامبعدللعربعداءحالة!هبهالفرلإ---ى-العامالرايانعلىتواؤقني!انكفياشك

مصرانتقولالخاسمنكبيرةمجموعةهناك.الجزائربنفسيتعلقفيصاولكن.الوقتذلكمنذيتغيربداقهـد

العرجمههالنزاعألىنظروقد..الجزائريينسماعدتب،لفعلارغبأكنلمانني.ألاطلاقعلىيتغيرلمفرايط

تمامأونخيت،بالذاتالزاو!-"هذهمنالالسرائيلي-لاء..لا....
يتوري!نار"ناكيأرىولكت.!اليهودضددهاحملهتعوملن

لدلاانهتفدلرىوفي.الفلسمطيفحيناللاحئينمنتكلة.0000.01-..-

--..،.رطرهموجههومنمعهملننا!نفلىالعنببجالبالودو!

أحنحتحدأىالىليبين-أزاةعلتكما-زيارتهمكئالا!ب!همثلا!ىالا!ةذاتأكص!ت!نعددا
وملحة.عاحل"المشكلةهذه

جمي-حموؤء!يلأونلاقداذيا،لاسرأئيلالتوسعي

اًل"ف-"صنالاخربالجاألىحهـيثيفيوتطرقتهـنعددانجاهاكأك!دوجهعلى"ولكف،جينالاسرائيل

صوبخلالثلاثوألاتمه"رقيالت-،-ومعاثارتاقىاوكذلك،ديانمثلحالب،السلطةفيالتربحبنالرجال

تعقيدأززداد"ساختهادرةزالتوعاعاماينثسمناقلاخرىقضيةوهناك.سطينبةالفلالمشكلةبحلللمطالبة.

للى،ص---*العدأءمشكلةأننعلمأزت:الدبمفيوغرقا؟خطؤهم!-دموقغخ،ان،سبب:العرببهمايشعرلاالد-

الجلدانفطتعرلمم!تكلهوهي.بحتةاوروبيةمشكلة

ص:،ك..نعم.قطوالمعاكصرالقدمتاريخهافيالعربية-نط

اصيطهها،اصيانمآالحلتعثقدأولهرولإلاريبهلبهوجهوةلا!صيثاصثر

والتعص!بيةالعنصرعلبىقائمحلوهو،العايىةنيةاصهيوا

خهـدمةالةدواو،ص"ويىتهدفربالاستعملأوصرتبطىالديني6!!رإلميم.ا.

.انا"ث،حلاهذأيكونانيمكنهـل.؟.المص!الحهذهلكلبأبرفي!!نريهيصت+شفىأ

الهـلمممع..امالعافياليهوديةللم!تف-كل"وديمقراطيلص؟!ءإء..!-.لا.----.ص-ءـ

كا(ملاشعباطردتوتعيشنتقوع!لكنىالدولةهذهن001-.--ح!أ-

أرضه؟من

سارتر:قالى-البي!ني!وه!عبدللشلير

..الانللصهيوز-لآيناتجا.هناكانأعتقد-

ا!ضورفيالراغبيناليهودسنقبليقولأحدهمااهممنلواح!جديدةطبعة

الدولةالىبالدعايةاليهودسنجلبيقولوالاإخر.فقط-الحديثالعربيالشعردواوين

والذءبللصهيوزيةالاولالوجهالطحينوفي.اليهودية

اليوماعتبارهيمكنلا"الصهيونيبالنداء"أيضايسمى

-،الاخرالوجهاما.توسعيةاتجاهاتيتضمنلاخطرا.لق0.2الأدابدارممتنورات

العاصلةالايجا.بيةالصهيونيةاعتبارهيمكنالذيوهو
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امنت!قد.اليهوديةللمنتكلةحلأتشكللااسرائيلان-الئ،ورغم.ضنخماخطرأالاولالاتجاهعكسعلى.يشنل

!ةهـمكل-طريفيهىالتكط،ةاليهورمكاةالمشاقدأئمااسرائولخارجالمقهـيمينيهوديمليوناه،؟اداناعتقد

اليهوديالعالمداخلألالهماحهلاتجدلن،صسيحيةلهوديةبالبفاءم!صالحهموترتبذإأوطانهمخارجألحياةمعتكيفوا

اليهودبينالتناقضهذاانواضيف.ذاتهالمسيحيالسإص،الذهابعلىاويفضلونهمامثلاالمتحد،ةالولاياتفي

وا"ؤ---،داليهوديةالحضا.رةانتحالذيهووالمسصإيحهيينالصهيونيةيمثلالذيالاتجاههذاانالأ،انرائيل

بين،قضالتونفيحلهااذنالمشكلهإ.أيضاالمسيحييناكبرأحضاريستهدفوالذي،لدكلمةالدقيقبالمعنى

والمسيحيين.اليهودسبيلفيوالبحث،أسرأنيلألىاليهودمنممكنعدد

؟الا،وروبيونالمصإيحيون-للعايةضيقة/مساحةفيالناسإمإنجداكبيرعددتركيز

والغربيون!بلبالطحبعالاوروبيونالمسيحيون-!نفهلا.توسعيهأهدافع!ينطويانالايمكنلا

.اليهودمنكبيرعددايضايوجداميركاففي..عإاصإةفلطينأ.رضفإييعيشوإأأنيهوديمليونل5لإ

وحدها.
خارجاسرائيليهوديمليون1ء،2وجودا.ناعتقدولذلك

حلزالرائيلمنيجعلانيمكئلا،داخلهمامليون5،2واختلاف!عحنتقولهماانهنماقائلايديورفعت

لمشكلةحلا/ستليأسرائيلان.اليهوديهللمشكلهفيالوسازلاختلافاا،ليسىالصهيوريةفيانجاهمينبين

تجدانينبغيا)-،ود"*المصإكلأن.اميئللالعداءهوهوالصهيونيهجوهريبقىولكن،كحسبإوالتكتيك

الغربيين،رحنءليناوينجغي.اليهوديوجدحيثم،أحهـلها.العنصإريةعلىقيامهكي

الديالمكانفياي.الحلهذااجلمننناضلانانالواضحمنةمإجإيبا.راسهالفولىعلىهووهز

اهذأمعاريدكمولكن.ابداالحلهذاعنفيهيبحثلا.صإحيحهذا.للهودمنفقطىتتشكلاسرانيل4دو

هنلاالرؤيةزاويةمنالمشكلةالىالنظرةتحا"ولوأانففطهتتزوجالناسرائيلفييمكنلاذلكمناكثربل

..الغربفيدولةاذ.نفالدولة.تهودتاداالايهوديصنيهوديهغير

:قلتالنقطعةبهذ+5يتعلقلمحيماولكن.فقطيهودمإنمشكلة

السلاحبقوةوانشتاليهادع!الرائيلولكن-اي!،ديصعبانهبدرجمةومشوشهاخلةمتدا!المشاكل

كمجردوليس،الاسالرإفياًليهودية"للمشكلححلففىصهيونيين!حيريهودؤالناك."أسليمشافيةإاجحابة

رحابالىيلجأونااليهودمنصرو-نلعدد.انسانيواقعيننإصإعرونلالهمفقصذإالرائيلبقاءيريدونوهماسرائيل

مأساةذلكءلىوترتب.ألاضطهادمنهربامادولةالجناحفيأعرفهمصهيونيونيهودوهنالث.امتهمبأنها

يقمةالحقجوهرهنا.العربءنسإدمروعةيةانصإاالحسهيور-*كلمإهإتنطويولاالابايحزب!داخلالصإاري

ضوعيهإ.المو.التعقيدغايةفيفةمشكلاذهما.عندهمخاطإمدلولعلى

ءلىالرأئيلاتإإماءاثرسإصإأنموقفيتعلم2ازت-لمناهضةقويةحركةصاريةاليهالعناصرداخلوهناك

تف!رريوفي.الانذ)كتكرارضرورذأرىولاالعرب.مولس!اتالدولةوفيالصهيو؟يةفيالدينيةاالجوانب

القرننها؟يةفي"!رتزل"تحسورهاكماالصهيونيةانألاجراءاتةسديقفونالاسرافيايين!نكبيرعدد،فهضلا

يهـوديةدولةانشاءفكرةعلىالقائمهأي،عنترالتا"سعاتوالاوتولي-القط!اراتووفأ)ىتؤدياالتيخيةألد

؟لماذا..العحسرذلكبمقياسإجريمةتكنلم،القدلصرإفياليسإودوء:راليهإودبيناًلزواجصتطإوضد،الصإتيوم

ؤسإطإالاخرىالحلولكلمثلاستعماريا.-لم!3ازتلقدفكصسإدشلنهمنالتفليليجبلاصرأطإوهناك..الخ

طإفالوقتذلكفيفكراحديكنلم.الحينذلكولشإن..للصهيوزيةاالمضادة،ريةالصإ!العناصربعض

علج!-،ض!يفر.؟انالتيأوالمستعمرةالنتىصوبئمصير"ارجعبوأالمتعحهـحبةخيةإوالدكريةالصىالقوىللالىف

ذزإطإفيتتبعفلسطينوكانت.بالانإتدأبالاستعمار.اظروفهذهفياسرانصإلفيالسيطرةالقوىهي

اكوقتفالحلبذلكتقدموافالذين.الاتراكقتالولما."كالهؤقلت.الحدهذاعشدسارزروسلأتاى

والكا(رتة،..عصرهممعطياتيعكسبحلليتقدمونكانوابالدنإةؤطأعرألتأريدار،:بالتحديدليسؤلعلىيجب

عصر..اخرعصوفىإالايحققلمالحلهذا.انهيالصهيونيقالطروهلالمشكلهإاليهإود(هإحللفي"يكمرل

طريقهالاستعماروأخذمصيرهاتعيفيهالشعوباحذت"وخاصا--ليما-،نىوالانصإالموضوعىالحلهو!الاسرائيلي

البصصء،تيحملتنفيذهعتدفالحإلولذلك.الزوالالى؟اسرأئيلزرتمانبعد

غربي.لمهـفهومالواضحةتعرفانزريمد"عبارتيمراتيرددسارتروراح

قلت.عددارتبااإأعرؤطأنا:قائلايسترسلانلمقبل"بدقة

لههيونإيةالحصإانهوالخطيرالاصرانترىألاولكن-هـطإالواضحءمنولكن.باسرائيلاليهودأصدقانيمن

المتوالية-الاحدانإمفهوموبحكم-اسإتمرارباتهدإفطإرنجبةوعدمأسرائيلارجخايهوديمليون5،12وجود

لافساحآعربا.حسابعلىالحرائيل،حدودتوسيعاالىداكأليوجدلابحنمماةالرأئيلاىاالهجرةفيهؤلا(ء

ء؟الدواموعلىلمهاجرينالمجال!اواضحاورن،اقول..يهوديمليون5،2الاالحرائيل

.78اللصفحةعلىالمقاليتابعانع8الصفحةمنينتهيعن!ماالكريمالقارىمنررجى:هامةملاحظة



أستحدنموقذ.كاملةمؤامرةا"دحقيقةفيهوالتوا+طؤو!.بالقعلخطيرألاتجاههذأانواعتفد.ئعم-

تواطئها.الىاستنادااسرائيل0الاميركيونالاستعماريو.نفرنسافيهنايهودااءرفوأنا.ر"التسل-مينبغي

الشخصيوراي.العربيةالشعوبلضرببوعيكلعهمانغسهسمروعيتناقضونولكنهملاسرائيلبقوةمنلصرين

تطلقمرةكلفياسرائيلانالىتقضئالامورأنهوادالحبويفضلونأسرأئيلفيالحياةيريدونلالازهم

تخدمولكنهاووجودهابكيانهاتتعلقلاسبافيعدوازحشهااسرالليىلعنيدافع1،"..صزراحيفي!ثذافكر.هنا

.الاستعم،ريالخظ!موضوعياا،خداتكأصلالانهلدرجةبقوةذظرهاوجهةويتبنى

الاولى.بالدرجهألاميركيألاستعماريالمخطط-.حادةصحيةازمةصريعوقعقدالاخيرة

هذهوفي.خاصةالاميركيالاستعمار..نعم-تناقضوهذا.هنازالمافمزراحميكلهذلكومع

.يىنومكتوبمحدوداتفاقهناكلشىانهالظناغلبالمرةاسرائليريدونانهم.أوروبايهودعندجدامألوف

..مثلااصيركيينمبعوثين:خلالمنواسرائيلاميركا.بهاللاقامةالذاهابيريدونلاولكنهم

اشعلتهاالتئ-لمالحربانموضوعيااسلمفأناذلكومعأهـ،موضروتا!دهسذاألىاتحوارتقدموعندما

ألاميركية.المصالحتخدمانالايمكنلااخيرأاسرائيلمت-"طالمجامحددةاخرىموضوعيةظاهرةسارترعين

،،،بينحربتننتسبمرةكلفىالهوهي،تفسيرهل

سئوترالىأجقسواناساعيةمناثنرعضتأوقادتهااسرائيلتكونالعربيةوالبلداناسرائيل

ومقيده!اتا،اخرح!ينماوت!خفتحببن!الرتفعالحوارونبراتبا!دوانا!ىرركرىيبادرونالذينهمالصهيونيون

ا!وا!ةوموجة،الفاعبلاوتجيءلروحللاخرمئاكلوغيرمباشرة،ولسي!سايسةوعسكريةيةمادبمساعدة

ال!ديداشعالفياسهمت،يومهااببارشيطافتالتي.الاستدماريةالقوىمن،مباشرة

الكلمتلم.منسارتريعطيأنقبلصمتلحظاتومضت

اوجهانليهل،معةالحوارمتابعا،لسارتر2قلت:التائيالتفسير

فيهاجققمرةكلفيأنهتفركيف؟شوالااليك!جب،اشبلة!ذهبشتأندقيقموؤفلتحديد-

ال!يالبىالتط!ورمنمعينةمرحليةالعربيالنضالءلىتقصيانقطتستطيمعلاالرائيلانأولانلاحظىأن

تقمدمية،ألجازاتفييتاوروالاقتصاديوالاجتماءىاقصور!نولذلك.عربيمليونمائةوجود/حقيقة

تحالففيسواءللعدوانالفورع!الرائيلتتحركأحداتا؟قهـلابفيتسهملوعيةتولىأعمالألىترميا/ه!ا

نجالالتماريةالقوىمعخفياويمصأسرائيلانالمت!صورغيرمنوال!ن..عربيةحكومةضد

استفادتقد5691عاماسرائيلانالحق:اجابعلىالقضاءإلىتهدفروحرضدالسلاجترفععندما

..بالسويسالمتعل!قةالفرنسيهالبريطل؟يةاصرةالمؤمنمنولكن.ىالعتعدمؤهذأ..دولهاودامةمصر

قررتقدكانتالاستعماريةالدولانواقعمنايفصاسرائيليوأجهأديالتهديدأنألاخرىالناحية

ذاتهافياسراليلانأظنولا.السوهـ!فيالدخلالمسالىلطمدمالعرباحتاورمهم،،ألحربوقوعالةحا

اقولانويمكن.الفربلتحطيموحدهاتسعىاورةقادولذلك.كدولةأسرائيلعلىالقضاءهو،ألافرأدبحياة

بلدأاسرائيلأعتبرل!القطعسبيلعلىات!طء،مبنت-كلؤهـن.الجازصورنواحدأليىالحربمنفالموقف

تقدمي.اتجاهفييجريلاالرائيلتطوران.تقدمياالاجشماعيةصنجزاتهمعندلدفاعالعربيناخسل،ناحي!

فيفدطينالىوفدوانالذروىالق!د(1الهكيوبتزيهودانرصحراسسعتبرونطاكك!اسرا؟يلوض-دالالستصماركأد

أششراكيةحسنعولوا7حا/دولةالرائيلفيهتكنلموقتلاسرابلبإلنسبهأيالاخرىالناحى"وصن،للاستممار

والان.بنفسهاتنهضانمنبالطبعتتمكنامولكنهاكأ-دالاجتماعيهالمنجزأتقض!يةليست!ا!قضية

قداسرائيلفيالحانيالخاصالقطا"عتطورانأءتقدالصرؤ!غيروجود!،ضيةهيالقه-"اوانماعمارالاست

فء،وج!دتاك!االتقدميةالمعطياتكلعلىتماماقض!ر!-ررةتسلحؤ،صههناو"ن.ا!ر،جةالدولإبجامنبه

ف!سطينواف،،اسرأفلىدولةهناكتكنلمحينالبداية،الع-*ريةالقوةعلىف!ىلميمالححةوتقمماستثنائية

الغربطفيعلجيميطقكانالذيناولئك..لليهودوىكملعلىءدداعتمادهابقدرتضاقه،ال!جالسةهذهزادتوقد

-هناكثمةانأظنفلستاذن-..القذريناليهوداسماعتبماريمكنازاويةأهذهوصن.ادسعك،ننمحدود

صراعهناكليسانهيمنىلاو!ذا.اسرائيليةتقدمية.العربولىطدا؟مء-!كريتأهبحهـالةفياسرائيل

،مسفارداي،الثر!ييناليهودلان،اسرائيلفيطبقيص-نصكور"أسرائيلزهـ-صالحاكمةالدوائركانتولما

فييندروجونلاوهمللالىضضلالة!المعرالمنهريمثاونهـ،ةت،اوروبماصنالوافدرناالهودأي،"الاشكين،ز"

يأالغرب!يونودالي!علبالمم!يطبىالاسرائيابالمجتمعأل-ورط-زرلكلذهوؤي.غر!يحررأستمحلا؟هاالنشيجة

وصعوبة.ببطءالاألاشبهبنازمع.!طلمتفصيلوغيرعامبشكل،مواؤق!،أبرزانيهمنى

التىالحهـملاتخلاللاحظتلعلك:لسارترقلتظ،موفي5691عامفيبأ؟"اؤاةالقاالعررصةالنظروجهة

هذاو.ائيلسرواستممارالايئراطؤتوحدثلاقد6791
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..ال5+ء-!!!وعبتشبه تمدمبئ.أنهأتبتمابفدرمكروهو!و..ج!،ري

جبهةساعداز"لهيغفرونلاجش-وناالجهأفرز-حونفا!ارا!دواحولسارئرءع!وار

استقلالالجزانر.أجلروننضانهاؤبالجزأزريةألتحرير!-58اًر!صال!حةءلىالممض!ورتنمة-

اليساررةالعناصرمنألمواعثمةتوجدأخرىناحيةومن
كتبوعنبىلمعي*

فرالتماجمأآهزاناطلانعهمتفتمرلح!لهلاانأقعا)لسرخعيا..صو1،العربية-ةالقفضدؤرزسافيواًسعرطهـاقءلىشنت

.-."..ش"الذبتبعضىبينهاومنلاسرائيلالمواليةالعناصران

لالمكلتراكانتالتيالمصلحةزفى)فرن-ايكنؤام.؟فالموليأدز"ايأمصراتهامءاىواركز،الجزالمرحىربضواعار

.نأهـيماترءلىالناصرعندجمالزظاملؤابالسعيؤيلقد.بقلرالضاصرعبدجمالالرئيسوقارنوافاشي

الذيالنظامؤلبزريدحتكالمولكنها.اهـوير!ظذ!طكانترونفهلألناصرعبدجطلوقارلتمبلادزازرقم

فصالداكاناخرىوبعبارة.ييناا)جزأللرليساندكان؟المقارز"5وهذالاتهاملذلكماالس،سا

الرغبةهو،ال!رنسيينءتدبرال-صلمغ،مرذا)تهـورياركى-ئي:يقولوهوبحدةلىارترء-وتوارتفع

ومن.الجزازريساعدكانتقديهمانظامالقضا?لىفيا)توعذلكرون4واًزألشحخف4غايرفيالاتهامهداانأعتقد

..هـ-نتصورانتريرد.التيالدء،ير*ادت..والحقدهذاوأدالت"اهه،لهنبتعبوا.لذيأ!وجإدؤ،ععناصديتوالذي

.وحمودهزائفةصورة..،فشلرلمد؟-،زورااك،صرعبدألشاءسعبدجمالالرئىنتسش!سياوصفتأقد.تماما

والعدوأنا-رباالىاخرءىمرذال=واروانعطفالقاهرةفيعقدتهالذيالصحفبىتمرالمفيفقطليس

الا!راتيدذع!الحماهايةااراًلمملؤلتنتخداًنتمالست!.أ.خسااءلكا5،وازبرالجامدةفبجلمنحدخمكمانانالخلنيمكنجت

.مو-بملأ:رولجنالمموامامبىسراتيلالحححفيموتمريفبىكذلك

ييتاتص!كرائيلإاهنارالئمأ!ال!لمدالمفالحىولباشد.ؤديرروواعلىصالبىباز""وصفت،ازفهمالإسراليايين

-.......?!-وللدولهكرئضلىالاساسيواجبهيعتبر،وحكيم

طبيعياامراويعتبرءبهداديانويعاصر.معماوالمدزيبنالأشتراًكب"ابناءطريرقءنأؤضلاجتمايمةوفأخلق

تحرريخ!و!ىالموقفهذأؤىرألمكمهوفما.احرو!أؤ....

..........يهمدىمعهحديثيصلألبن!عبىلممىصتولعد.صحسروكما

صمت!لأ-حلهكتيراووليل!بحهاا!كلائااأشليوا!دسهـويهوهـقدارالمصربةبالمنرزاتاصميقااهتمام!

البومعددهمنجزالىدالذين....".....

جازبمىنلجدداىفالالومئاتطردلس!لاست!رأرالداحىل.!يحتىجهال--5مثاكلصنالبلاداجهتوبكل،

...ء.حديثف،وكان.السكانعددفيالكبيرذالزيادةمثل

أليل.اسشاططجىئيرالرمتكاللقدو.ياضاالقي5هـذحصوليدور

حكما:يتلوقاضشلأ!"وروقعددفيرررساواءشدلأاالثىولفينحايةبطريقةاسرائيلمشكالةعنالناصرعبد

هـ*ا)،أيفياك،بالماتخدامانوحبوترزصكببنأ!قارزرةوحبتمةبالاليوليس.والاززانوللعمق

الاردز--نووالسوريينيينالمصرفصدأوفيتنامفياءلىو-،ءب"وا!ىوالاهدافبالوا!حا)واممببئ،ماهذاالدولةرجل

.الا-والحميمفياجراميعملأولشكطمندكتاتورأيويبنبينهحتىولاهتلروببن

((دير،ن)1نعتبر-انكذلكمنأ.همصلط:"ات--ةثهيىلى.حالياالعادمفيوهناكهناإحكمونالذين

؟جربمررمانميةبناءالانتترمحاولةانشكولا.اطلاقا)امقارنةوجه

روجرمديانالجفرال..نعم:قاطعهلي)هجذهتفكاز،،"وربهأءلى!نروربادةرو،زحى!ءلىالانحتىبدأتقد

بهـ-:خاص"فةوبح!ا)-،بالمال!-عمالب-ببصرب.مصرفيالطبقيللوءدااكافىاالنموعدمذلكمرجع

التولسبع.فيالرغبةعندماالبلادشههدتهالذيالكبيرالحدتهذارعدوالان

ألام!رمن:يسحتطردأنقبلبرهةسارتروتريرت4بفتمسكتتنحيهيوا-و9يوبمالناصرعبدأعلن

محكىةعنحديثاابيبتلفيألقيتحىيناننيالغريبةخاء"يجدالناصرعثدانيهثبتبقوةالنعبيةماه-رالحب

.فالحهشمقدهـ".ؤيالح(ضرينبيندلي،نكانراسلهـلىدليلوهذا.تسندهالتالحاالهائلةاك-عبيةالقوى

كانبأ،"علهتولكننياليهاًتحدتولمأرهلماننيكهازتواذا.قيادتهتحتتتمالتيالششرلم"الوحدة

\"يبغص3،نماذاولا،حضر-لماذاأدريوهـت.هناكالتيبالظروفهذهمتلفينفسهارإسكدالثوريةالوحدة

اليهت،أشرتالتيبتصشيحا.نهيتعلمقفيص،العمومءاىالاوررنهارةفينذكرأنيجبؤ،نه،بالنكسةهووصقهما

وطنهمألىالفلسطينييناللاج!ئينلعودةالكاملورفضه..الثوراتتحشعدأئماهيلموالنكساتالكوارثان

نظ"وح!ةورنلا))غالم"ض،رالموقفهذاانأعتقدفازبب.القويةالثوراتتصنع

بم.-9انف!للاسشأئبليينبالنم!بة-بلفحس!با)وو)-طينيينقلت

يحدثماعكسىهيعندهمتقعالتيالمأساةانأعتقد!اننيالتيؤعالدوأصقيقةلي.تقسرواانأمكنكملواود-

بهأاًئيليينلرألايينالعسكرورفغر.العربيةالبلادمئيفيلاعرباًلمعادليةالدعار"!!لي،)ذاتالا.نطمهذاتحىرك

الرجعتةالؤوىانءايهترتباقدالحربخلالفعالوه؟خاصشوجهعلىمرذسما

عدىحاليا-تستوليالتيهبىدينيما!ةوالمتعصبالعافىالرأيمنكبيرقطاعفيمكروهن،صران-

تماما.السلطةمنالقطاعوجزءابالذاتاليمينقطاعبهواعنيالفرنسمي



خاصسةوبمصفةل!أرويربهبونالاصكص!--..،--أوأليومبهايفومكانماأولانالانلديالواضحةالاصورمنات

ئي.تاريخواقعهولكقاتوكم،وا،عهذا.-جون3الا"روجروتهحددتناقشىأن"تفعلأنالالعزائيليةالحكومةعلىينبغي

كارطهذاانفيمعكأخنلفوهنا/.ذاتهتلقاءمنتطورالىأيالاصليةقواعهدهماالىقوازهاانسحابموعدفورا

اعزجهب-منمقصودمبانترتوإطؤتمرةيةالبدامنذار!-مايضاالواضحمننولىش.!،91سخةحدود

حوافبصددالان/نحنالمخرىرعبارة.الالرائيلجينيقعلواأنيجبانهاتصورانضجماحينفيهذاًيفعلونلا

نصكانربماا)"تقد.يريوؤ!،تاريخحاتكونضوءيصو.الاكثرءلىإمأياثلإتةخلالهذأ

8(!ا5-عامألاتجااهذاغيرفيالامورتسيرانالممكنالاتجاهاتبشدةنهدينأنعلينايتعينكذلك

ؤ،.زتئيأخرىناحيةومن.ذلكغيركانحدثما،ولكنب"المسلممنانهحيثاصرائيلفيظهرتا)تيالتوسعية

الخاتالع،لميعلنأننماور،والمنتروعالمىطقيصنراعتى.وحدهاالتحريرحروبهيالمتروءةالحروبانالحوم

العربأنحيثالعربمعتضامنهاالاثترا؟يةوالقوىضمولكن.والاحشلملألالتوسعحروبلي-،لو)ب-ت

فحدالكلوص-ةوال-يادةالالتخقلالأجلصن-لونمناةفهىوالعربيةالقدسصداينة،ضممثلإقوةبامناطقأي

البترولية.لحالم!ىاخاصةوبصفةألالستعمارإةالمصالحاستخدابماعتبرانشكماأقولهناومن.تماصاج:ونيعمل

لىهـ--يحرصونالاستعماريينانبنلكوأنقوأزباكل-طاذالتوسبعيا5الإتجاأعتبركمما،الحربفيالنابالم

خصه--،ورالحولكننبحرألى"كبماابأسرازجلا-خخدام.احراص-جناصرإنأعتبرهما،!عالهلأزحددت

الاسرأع-إ-؟ت.احهروحتفيلحصسالدزر!ذاانأعتبادءلىحد!ضكفيالاناستخدمتلقدلسارتر!ات

-اءالق!فيانها..ذلكعكسينالاسرأقيلي!صلحةانالتحرب-رحروبهيالمشروعةالحروبان"ءبارة

دولةوان.4الياشرتالذيالوضوعبىالالتحامءلى..."وحدها

،واليهودؤاسطينعرب،ساميينءخصرينمن.زضكون؟كذلكألشى..!اتما:اوقامحدعنيأ

.يعن!ساو!سربباواستعماريطابععندنذ)طلى؟ونلننةط"صعكا-نيرأناريدوهنا..تماص!:أرفتراست

أز:ا-ةالاسرزيورو5حربانتعتقدهل:وتساءلتد7،المطرسطينيالفلعبالتتزء-،لانتع-برألا..جوهر)"

ز!اليةلموضعتقدالاوسلىانشرقؤبماألاله-خع!،ريةتحررب-،نضالا،وطنهالىالعودةاجلصنارضهمن

ا؟ءيالسلللخعال%لىلتقل!ديألامف"ومالصهـبوز-"،الدعايةتضعرركما،تضعهازكام..فشروء،

سىياسى"انأعتقدا?ي(يقةالحق:لسارترأجاب؟الارهابيةالاعمالاًطارفي

.وجنش،محربصضذبالفعلتهددتقدا!اهب-الشعاتىالاء،القبيلمنشخصيماأنااعتبرهماان:أجالب

ولىت.تالثةعاليئحربهـ!ارفءاىالانانن،وأءت:راجلمنيالفلسطينعبالتتلنضا.ءلىيشطبقلاألارهابقي

ثالثالالعالمبتطوريرسمحغنصرا-يتقديرفي-أرى.الاستقلالاجلمننضالبصددهناار-ا.العودذ

دعتبر!،لااز-بذلك.-خيهالحم!)"القنبالاالسلامظلؤببم،،ءاستثندونيعالجمسييحملالذيهوالنضالوهذا

روأزنءوارولمنعاملأنهمابالعكس،الحربءواصلكلنا)وراسطجشيةالقضيةزأنالاقرارء)ىالكبرىالدولذلكفي

،وارليحالحىصناممكةفيالصينيونينجحوجبن.الرءبور!!ل-3انيرحسنكهفيه،وأعت!د.ألى،لى!يةقضية

التالثالعالم!ىيحسءمهيبةر"ذردولةرجمبحونص!هتالاسالى-"المشكلةاما.ءيةثانومشعلةالاسرائبليةالدولة

يوا،صورت!!يرأنبدلكويمكن(الدفاعوسازلعترهبىنألال!رائبل--نوأرتباط.وطشهمالىألفماسطيش!نعودةفهي

بك)5"تماماأ.نقازتي.الحالىصجراًهارجض-،هـءنصجرى.تقدميأوشطبتترق-مط--صينوالفل

ول؟-ن.يةألذرابللقشا3تخدابالىتبدادنبأز،،الصين؟والوررببةاليهودلم"انفالطوهش،زقىدهلقات

ثلمثلاولالحرءةبةحرسى-طلقليقيالذر"قش:لةالح!جنامتلاكرنجكونبهـزراالذيط-الاولىاكسقان،.تماماقال

ءالع،لورحم!،لحمازحوألى)!ثلولنالذرنصإصونال-جمعمائة.الحربعنبعحدالمشكلاتهحلارجدأنيمكش"الف-كل

صفشو!-ةورمائهمكوندأئم،ليخهددهموالذينالتالثؤ-بالاسشقطابخملاهـرةسارتزعلىطرحتوهنا

ءاثقائمجديدأزنتول!حششأوعندئذ.أذرياللازتقامواض-أاء-:حلد:ؤقلتالعدوانبسبب"الدوليالقوى

"-نالثاىتالعاذمجهودضمانظ)"فييتواؤرألرءحبنعمارألاورمتبمم!،ندةالىى،الى!تتمتعالمرازحلانالان

والتشء!بة.عيالاجتمابمستوأهوالارتقاءالاس!-قلالأجلوبريطازب-،أميركأمعجبهةفياليومتقفوهكطءالعمالمي

لل!-نصوالقفصواز،،ءلىهذأكلامبىيفسرأنتجغي!ولاور--،!م!وؤ"جبهلآمواجهةفيوذلك،ةالغربىوالماز!ا

.للروسمعادأو..الث،لثآمالمواالاشتراكيةوالقوىالعربيةالش-وروبأ

صوكىوء!،حقققدإلاصحركيألارر--وره،رلانهل-؟الظاهرةهذهتحللكيف

؟ااخىركثيرذصكالسببالفعلاعتقداننى:التاليالنحوعلىسارترتحايلوجاء

الفترةقيكثيراالى.ص-ركيألاسش!ماركسبلقد-رءروإ،ت!أتقدازهاحيثمن،أررفبكل،اسرائيلان

.وقف"وسائلبعدتمإكلبمالص!قلانبالدوة.الاحض-رة4لكدووجدتحبنوانها..الغربمنقادرو-ن،نمهاجر

زخيجةالا؟"يركيرلىصتعمااةارأناالقويمكنهل-رفض!عنفضلاهدا..الغربيهالقوىبعونتمتعت

اصبحقدهذهالى،ملرزنيهالعدوليبيةاالخحبىحركتهاسرائىأأصبحت؟("بهذا..صعهماتعامللايالعرب

الثالثه؟اًلعالميةالحرب(اندلاعخطرعنمسؤولا،ندةاسرأز-)،ومسى.الاستعمارجانبالىموضوعيااليوم



يوافقانالمحتملمن.ضدهم.ضد..ضدو!و..طبعما-

خانف.ولكنهالالرائبابر،ليساراور-ءجهما!فاعلىاعربباالصراعجو!رالىجديد،صنالحواروعاد

وهـإ؟س!.اللاجئونعادتوالبادتنفجرأنهناكيخافونلى،ر.لرقالعندص،اقيايلأالالحر

ضعيف.اليسارالعموم..صعقدذألغربفيهناترىكمماالقضيهان-

البلادا!لطرد.أ!درانامنبعبالدقةهوهذا-.جحضوهويدرلىوهأنالعرلتأحصدؤ،زيءلىألحماوهذا

القوىألىمسخشندةالم!احةبىلقوةعنصريةدولةواقامةالاحتلالسنواتعاشوايهودقضيههيهظاًلقضيةان

-.واحت!،رازهااريةالالستعمالمسواوالذينوالمجازرانرعب!نشهـ!تهومافرز-،في

.صمتفترةومضت،بشيءسادتريعلقولمء:ده.مفنبتتالوقتذلكفيوالالماتجينالفرنس!تواطؤ

القضالا!نراس!فرغؤدامناكلاانوأف-،2وكان.9!بهالإودص،خوركرذبدلبالخرببملالطهذاصور،درذفكرذ

قائس-يلأاًلحممتوفطعت.طرحهايريردالىالاسئلةاونويقباولهـميلأونور*،نعنالبحتؤكرةبهماستبدتلقد

فىيزقاشيكلكانصحاصيااعمل3-تعشدص،:ب!مزاخ4المخطقىادنتيجةاتطبعابذلكأء-يولست.،فيه

؟اخرىقوالادديكهل:البت-ؤتتهىقضازبعضو"وعلىحم!،لمبلطئبالمرالدرس"هنج1نت!!اتالتفكيرهذالمثل

:وؤ،للى،ررروابشسملئكاوشمعورعناك!م؟يمصظأتؤورط-إردتوأزماالعرب

اتوراعتقدبماالحديتطهذأان،بأنأريدنعم-1!سانخمز،"شلتقوماايض-،الص--حروناز"حقا.النالى

العر!لاصدة!ائيأو!دانبد،ارانيبمهـى.خط!اؤهمرإر!-،لص!الصهـودازاءانذزبءوردذمناتخصا!موالغربيينان

الحربفلعلبوقعتالذي11بنربو!ع!طانيشحملونولافيالموضوعأؤإاجاريكونواالمالذينالعربعند

.نفاهم.سوءمجرديكونانيعدولا.اليهودمذاليح-"لممسؤولليحال

ازطاءتانياسرازجلوفي!حصرفيقبلصنقلتلقدءال-!-رد!ث،انالان!إتأور!"..س-دييا-

الاءترافوصح،اًلاسرأئب)جينذابادكمد:زقطتينصنسء،ر-،ليدونليرم،زوالاز،ماوهـأ،رهمصنوا!،برالغرببين

العودةفيجمجعالوواس!طينيينالكاصلةالقوميةبالحقوقؤ--4با!-طوولكأهم.الاكأ-طهادروتهرب،فجهيق-اون

أخرشيئاافعلولم..المرتينفيهذاؤات.الوطنالىالم!--انهذاقيو.نه-عوالي،لوروذؤاسطبنءلىالواؤع

محددأرديىليؤ،نذلكمنواًكثر،الراً!نالوقتفيتجر!*ك!حسابءلىوذلكر"ودازكمالى،رر!ءلاثراًمتيازات

والعالبملمصرالتقدميةالانجازاخبجازبالىاقفازي،وهوواور-،طردوااماأذيناالاى-إجمىنالبلادأهلألا)ت،سشمن

فهمأسيءلقد.دائماكنتكماالانانتي.كلهالورربيبر-ادهمؤياروت-،زبايلي-ءتور.ونلاالارء،بتحتظلوا

ؤوررواردتلزسد.وتأوليا"البى،نفهموأسيءؤفيمو!رثودءيرواخ-رااولالاز،م

.الحرباسلوباًتخاذعلىموأفقتيعدمالىالاشارةوأؤوأظفيألحرافيلؤإتؤ،ز-بهذاءن.نحدزتاذا-

ممناالعقبةخلججاغلاققرأرا!اوقتذاكنييرجدووكانحوف!وجلاسراعؤبالعربوضعانجديردرونهنا

المسلح.أمالورخطرصنيزيردأنشأنه.شكليووذافيول-سا)خازبةالددجفئورن-نطنموا

بينى!المصحقوقألانتعرفاركأسكداورنو)كن--ل،مابجبوالارنباحلىل3صعارورتبطش،ننصشمكلظ5هناك

العقبه.خاججلموضوعبالنسبةأنمتروعة!ثلاءبهروخىالءلسطجش-كأاًلمتصكلةوهم،.شميءكلقبل

ؤاتكماو)كن.المصريينحقوقكلاعرف-وهـ4ب.اسرأئيلداخلال!رباةوصت-3،حردواا!زين

ولج!التوقيتناص-ةرونأل"المس!فيوقتذاكأفكركنتت؟ابص:حشهماز-لفيالاسا)مىاط،تلانهـعبةورت؟إ"

حق.4ه-أل3بحقليخمتعونفهم.4ازليالبورحبزأكبةورراالديمحقوق

الوزار.ةفيودلانبيجينصن،حمزعيينجاءولكن-الذلينللاسرأئيلي:نور-!لألةأي"مببليلاوهذاالانتخاب

.اعدوانواللحربمى-تكتدبيرالاسرأئجصليةألعربءددأنجبنفيلم"وديصا-ون3.2عددهميباصخ

اش!ررفدكانواباندتعيينمنذ..فصلملأ-لنوابابرورضدوصواصكانيةهذاوصمش!،فقطأورءا3..

-دب،نت!-جنؤرار.ذلكفيشكهناكيىلى.العدوانانتتطب-حلاحداصشثها"أؤ)-ةبالهـابمولكنهمالعرب

.الحربصاءلأنقراراكان.مم!!موع.غر..عربيئ-زبأيهش،كنض،-ج!ا.ول-ىلمء*ل

يقولوهوصودء،سارزرصاؤحنيهالبيتبابوءلىالاسراليا-"-زابألاإىالش!-ءواانأعرباغلىويجب

ألصشعول!وجميعالمصريللشعبتنقلانارجسو-شص-ساومن..وءيرهـافي.ال!لا.ز!أدأتلكومونة!تظ

حجدافهمأازني.المرحلةهذهفيصعهماتضامنيإعربيةا!-،ني،ةالاتأت،حيةالرناتلككزرالهـافحوصن.العنحصربة

ففيالاستمرارلها.وأتمنىمثاعرهماوأشاركهاجراحهمادرح---،تذاتوكفائفءلىالعربرءصلانلم!كنلا

يلفىانالناءسعبد-!الظللرئيساتمضىكمما.نضالها.ءالفيمقاو،تفييعماونمنهمواًلاءاجة،عالية

أصلليواكمعبي"الجماهىرتاييدمناخيراتأكد!اائمافىص-ىالقوالرأءل-تء:هـماهتاكا!كاة،إوصاذا-

"الاهرام))سن.وانجازاتهنضاله؟دذانعهدجاالف)-طجخيلاشعب

الخوليروصطغى..!ثلاروت!سرربرنصعذلككأتش،تحتلق!د-

ول"


