
زركلصزءثلسيممليجكتمسللممعملزدء

!رجمروؤالمجئاصن!

/وسقط.حقهاأجهضلذلك،العماوسالل..االعركبةهيوالح!قيقة"ل!ملاا!صولهيأ،سطوره

العربيةالحقيقةركبتقداالصهيونيةالأسطورةانفيالنتهـعرقالأنالدالرهالمعركةفيالصراعحهلت!اهمااتلنها

الىفركنتبحقهامطلقباطمئنانتشعركانتالاخيرةلا(نكلنولادتهاوبعداسائيل!لادةفب!ومن..الاوس!

الاعورسمكيراعهيرىالكيبهحص!يالهالخياليالصنمنهـجب.عفكوتفهـاوتتاتعهدتمبو!هأووبكنمحمتسحهنماادصراع

ايعكانوا!بنصرمتامؤحنملالعربيةالحقيمئةان.بسهولة..ومعالمازمح

فتععلالصهيونيةالاحةلوركاأما!الخرافيبالاعجاهلالاولىلاعي..ايفةالحقعلىالاسغنوركتنهـحصر.هولل

انسانوا،تعلم.2الاسلحةتكمنلثن..نوارليحنلثبيفهاعدىالععمئوعواعلن،والتحريصبالفعاليظحوافزتمتلك

تحمند..االعرفلهلىالحقدالاهناءفرمعومكمنذدطمهالهاالعلنمنثلزاتكثلواحتغلالوالعنفلالئوفالكاثتاتثهيتا

كسانت،لكالك..لنيواافهـكاهنهعنوجاقتصادياتواجميهبتصبعر-صترهلة-تثنالفلا(الثانيكاما..التكنولوميصي

بحسقالظن(وهمفيسادراالعربيإلعقدا،امالهاأدغلبه؟الكاذبةوالطمأنهينهالسكونببلاده

داثفما.العوبيو!والحمتارهالالهـكهنوحكسولسعالعاءلمأخلاوبينصاالعلمتوب!تلقبىالصويوبيظالاأقومنهاثل

نظرهللقوهالخ!المهالماديهوالا.سسالعواملالىينظرلاالشحوبمخاطبةفنوتهـتقن،وباطللزيفجوهرهاحقيقه

.واحتراماجلامئبدبيفها-صحمصننفانوالأ..تح!تلهثفبركلفيأنهـفسحهاوبناء

بحموديقوموكأنهلحقيقتهيعممثالعربسعالحسفاشلبينعا.الصييمثانيةوفنونهوادعلءاته"أباذيلبكل..ذاتثن

ويصيح،يشتم،ويصرخيولول.عإدمبجهد،مضاععنبعيده،لفسهامعالصدقعقبعد،5العربيهالحقيقة

لدلك.إالكتفممماأكهـثريمنث،يعممثمعاأكثريتحركاسال!يبواا(ن0.الهروسكوالمنهونيةالعلميالتنظيغ

المبحهيالبلطمئذلك.يصارههالملحمللباطهـأتكانتقالكلبهالاحمئوركزيفتعريةتستملنيسللاواعمالواامكهبوفة

تععمنقوكانوماهلهيظنحمعنماان..لعالمهالذقللمناته.الصهيونيك

لذاتهمبحرأمروانهم،العملممارسةالىحاجةد!نمما؟لمحاذا

اكالامنراذلكلتميسيديعوااندونكبكيعرفونلالوملمحوافثفتثل!هلاصتمثلفصذتمع)العربثنالجتمعلاثث

الحي.الماديالواقعفي..علليةبدرجةالخارجيةالتحدياتتسشفزهولاموحدة

بطهاقاتيح!ياانه..وئحهيدا!ابرالاسرائيليوالؤبفاولذلك،ومفطهدمستهغلالعرب!المجيتعف!الازش!انان

ععلهن!يقوم..اذاتواالصويونيةاحطوارتهعرتنحصممحفمبةتتاهئخوبالنهتيهئهع..فعفعميخر-هامهنقباا-انساثفثنو

يطبقهاالتيالعناءسبلليئكدمالقاعدةهذهعلىوجهدهعوامىللانتضيعانهما.واقعهمابأوحالالعربيهالحقيقه

لعبةاوكأظالجريمةيمارسانه.اهدافهالىللعبورانالمسألةكلالمسألة..متكاملةغيرالجنينية!!!ط

.صادأيهوأمابان!منومكيافيلىانه..بوايتسعلصننفسية-موضوء"حا-و-طاتيا-"متكاملغيرتثلاشنلاالحقيقم

!تلاحقسع،فأعمالهلوحما.أعصابهتوفلعبعفمثاروفاشهلعهالفكوفي"التكامغبعوامثكلواثنيأصبالاسهلوركب!ينمحف

اللعهتةرلينفذيقهـفبرثم،الملهعفحصيخحمملانه،عباكتةوفي:ثانياالميةالعاالاميرياليةواقألوفيأولاالصويوني

ويعميلها!!صيغئءكصووبعهنلنثتءكحصق!بثلوالموثنوعثثالذان!البناء

بالحقيكةالعائكاصنهـذنهقدعسحتكينتالعربيوالحنبويتهبرأالعربيهلاالحقيمثلقتحمالاثنائيلثنالثفيفاثل

بالنفهق،المطلملةلبالثملفماكهـتفصن،حنالاالكرورعنهوناصتصت،مفي..ويصرعهاافدبمهتحهـتيدوحوابحص،اعليوا

..دليلأوبرهانالىجتحتلولامعروفةقضاياهانورأىأحرقت1آ!7عامفيا.المليونونصفمليونشردا8،!

وملهن؟برهاهلاودليمئالىيحتاجالشممسننوركانوعنىا،سرائيليةالقواصيواحتلتالالافاعهنراصبالن!ابالمقنابحص

عحالمف.لاللعرصيعكتوصيالنصربأصعالصنعوريأتصيهنا.نفسسوا/اسرائيصنأصبعاف!اربهذتعاثنثفمساحلل

الحمل.تمجهيزالىأدىماوهمذاالاقوالأسيرةزالتلاذلكرغمالعرباليةوالح!يقة

بكىلتتوسلالاسطورة:المسأل!ةهيظك!أجلوعقليتهامنطقهاأسيبرة،الضحيفالح!أسيرة،المنمقة

خمناعواونبمنصنوتقلاداغيالمعاصركالحمناريةالوحائلمحزتححالا)ولهللمث،المتهقلميصدلتمعوامبروصينوئأبرلئالتغن

مننقلاوعنكولةعفتعلةاعةحيصهعفيوالتألنولوثف!يابالعلثف!!ركعصناكلهركلبوآوقد،يكلبومابأب..الاسرائيلثقالصليمب

واحمتلتها.غزتهاالض!الارضخهـارفي!عجزةهوبلالعلمسحرلانهيفهـتكالزيفطسحران

والخصائص،الجذورالاصيلةالعربيةوالقوميةتملكلالانهاسحرمنووقلشىالحهـقيقهامما،العلم

ه



ألحرانيسسلىبنيالاق؟ودا.لذينفسهالتارخمنوهزأ!تعنحفائغهنا"جميغتحز،والمحتوئالاتجاةإلاسحانية

نا.قديممافلسطيناررضعل!والمحديندللوادلمسهموالمحعالىننقلبلملمحيهاالخهـلقعوامللاان.دمسهماانبا!

العموريينمنانبسمكامآه!ولةلالتالمددورهالأرضوجودهاففصر..يح!ترمام.أسالها.يهـتحررللم.".حي

منهاحرجواوانهم،رالفدسطينييناوالعربوالثنعاليبنلمحواهلوتتالواالعمداركعنععايتهاومصر!مداهعن

سكنحالالهمتخلصلمفهـلسطينوإن،سنهالصي!بلعاتباطلامامضعيمةاوطهـلتغد(يلئهاندرلسددمومزمت

حكصاةولأالاسطورهاماممتخادهـ"حهـفيقتهلوللجد.وطدع

فاحتلواغزاةلسطينالىالقدامىاليهوداوتىودقدةادصه!يوليه

يطرداكمامنهاطردواتمالزمقمنردحااجزأنه!ابعض:االت!حالىك!ببلاسمعد

0001عامحتىعربيةنحعانيهفلسطينوظلتغداصباايلالها،صفخعلهسيا"سيهدةحرالح!هيبى!يهل!أنصر

قرونأربعهغيرتعمرلماييهوددوله!ان،الميلاد!برممارسةبدلباممدىعملت.الجدولىصولمحتدد4د!3صه!نعو

والخارجية.الداخليةلحررباوابالاض!طراباتتزخركانتالمرصوصلعكروايمانبالأ4وتسحللجحىلعدب!واالزيع!

غزواتغببراخرىلفزاوات/فلسطيقتعرضتودقد-!ثتعله!وميه-أسطوريه!وميهحطقمحهلى..للدثاءول

بدوله!ألح!فوها..مق952عاما!زساغزا!ا..الجيودخهـلقمنلنلزيلممثروارادماعرارعلى-اوهميه!وميه

المقدوليالاسكندراغزاهاثم،كاملين!رنينمدهالعرس)نوالصهببوليعهالنافىييبنالعركىوللأن.عنصريهفوميه

غزاهاوبعدئذ،الاغريقبدولهوألحقها..مق؟32عامصرج!،ودرطدىدرضهفيالمنصري!فومينمهبنىالأولى

لعاصمتهمتابعةوظلتالميلادفبل9.الأنباهـسنة،العرببنتالصهيوليهبين!،..الأحرىالسعوب!صدوأو"طف

!الروماناحمتلهاخىاتجرأءحسمابا.!عدىارضهاعيرارصوكطإرهومهاعنصريتهما

ذلكرفوقالحهقائق5هذكلقجاهات!رالصهيونيةحماسقلالزييفعدىالصهيوليهاعتمدتادعد..اخرنشحب

فطبعت.م636ومانعاملرامنحرروهالعربتجا!اتءانافوالاح!.اءلولىالىاسنهالالم!بهاوعادل!!لتاريخا

فتعسربالماوعاوقومالغهالخ!الصالعرر!ابالطابعكاب4لشخلق،ز!متهدااليهوديالديق!واهدامسختهما5التورا

منأوكنعانيهقديهيةعربيةأصولصنهم/الدينالسكان،الخضع!نيرالتلشديدوهمااليهودىالعملوكط

!االعربيةالصحراءمنوالمهاجرينالبتراءعرباسلالةاليهودضدالموجهه)التحدياتافىدأدتللماويضتدينضتد

اليهودأيالشعب)الصهيويةالاسطولىةامسألةأما،فيهاحكما!طالفتره!يوبالد(1!دلاورولمج!العالممن

وايزمن""و"هرتزل"خلقمنفهي!(والموعذالمخيتار/.النازى

الىاضافتاألت!(الصهيونية0الفكره!أقطابمنوغيرهماؤعلفعلالموحدالمخنهنارال!يهوديالشعبوهم

ا)ىالتعصب"اريخيةالتابالحف!وق"اليهوداقناعفيهوجد..والاغنعاءالفقراءاليهودنفسيه-2فيألسيحر

..والتاريخالعلمبنظربطلانهالىغم،اليهوديةالمنصريةفيهووجد..النشودألارض!مادفردوسىحدمالفقراء

مىينحدرونالعالملهودجميعانلليهوديصوروالقداليهودالفقراءسيصرفالذيالو!ماوالسألىاءالاغنيا

ار/ضف!!يومذات!نبتتيهمةف!أسرانيلمةاهـ-!لالمختاراليهوديالشعباوهم..ا،غشياءمعالصراععن

كنظريةصرالمعلعالنافياالعنصريةبطلانو!ع.فل!ينلانهلمالباب!السبيءهدأمنذبالذاتالاغنياءخدقامنهو

رودييافي.جديدذبمسمميلتتمارسىانهاالاوواقععهدمنذالامر!لذاكمانوقد.دانمماادالاسيايجعلهم

الرجلتطويرفيالابيضىالرجسلحق"تسمىمثلاالتوراةاؤهماغنياشوهالذلمينالقدماءفملسطهىيهود

الالستيط،ن)):تسصأفريقيمااا/جنوبفي.."الاسودكتلب-التفسسيريالكنر-التلمود-احبارهمووضع

ألأعباء"،"الاسودللافريقيالحضارةيسببالاورورده.والجريكل"والاستغلالوالحقدالدجل

بيناسرائيلومتقهارباشديرابهوالتشا.(،الابيضالرجلطبقيةفكرهالمختساراللهشعبفكرةفانواذن

للهرحلةنتيجةتكو؟تاالاخيرة..افريقيماوجهـنوبالشعبوبعدئذأنفسهمالحيهـودالفهـقراءطعامها،اساسا

الىا.ريقياالبيضونزوحالاستعماريسةالعالميةالرأسمالية!الصهيونيالاض!طهادهدفأصبحالذيالعررمط

هوالاريهىدورفيهايكونمسشعمراتوايجادانللاستيطا4وحها-فق!فهافىحم!لم!فناالىلجأا!صمهـيونيوا!زيف

..المستغلالبورجوازيأوالاقطاعيأوالسيددوريعوداليهوديالحقانزاعمما،عليهوتقوليحخمللاما

يكونانهوالاختلافانالا،طبقيمة،بطبيعنهاوعشصريتهاشار-"ت!كون-التاريحيسةاالحقوق-وانست*مألفيمالى

بدلجمطالاوروواليهودي،يقكطالافىالزحمإاردلالعرريواحدلاةسلالةاليهودانمدءيا،السنينالافطمروررغم

الاوروبى.المسيح!شعباليهودانورغم،قبلهأوبالبابلالسمبياعهدمنذ

يمضو،تلاوهم!يوثوااوىولميبوناسعرائي!لفسمصداودأبناءصن-لوجياانثروبو-انهمفهـااكأومنةمهاجر

الاصولولاالقديمكماالاسرائيل"الغيتو"الىبصلة!القدماءاسرائيلزسلومنوسليممان

هـنالمستضعفةالقلةمعظموان،القديمهالاسرائيليهوحدثتن،التاريخحقاثقمنالصهيو؟يةسخرتلقد

الرومانيالغزوبعدفلسطينفيبقيتالتيالقدماءاليهود،الاخرىالاجناس/مقوماتلهواحدجهنسىاسرائيلبنيان
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المال-ؤالتجارةلا!رجلبين-تنشهـمأالت!وألصراعات-ألتناقضا.تالمسيحيةاعتمنقت.ا"لمبلأدبعدانووآاوانثاالاولالفرنينفي

وربوي!مةاماليةافساتمنابسب!باوماسلعة،حتكارابناءأما..العربيالفتححشعدالسكانمعوالدمجت(

يلجأ.الخاصىالطبقيالبناءالىيلحإ،-..الخوسماعيةعلماءادةبشهاالاصليينبالسكاناندمجوافقدأالشتات

لكيمايهتقوقع..استغلالهويمإرس7انفسهماليهودالى"الغيتو"حي.عزلةرغم-والانثروبولوجياالاجناس

الطبق!الالستغلالميدألانالىيمودثنم..العاصفةقنقسع!بعدئذ

2-رجل.إلممال*نفسيةهيابالذاتاليهوديونفسية..العامتثوانح!طالرومماناضسطهادمناليهودفجالفد

بحثنااكمالأ"جلمنالتاري!خالىأخرىمرهورعودافيالسطمحالةبفضلاافريقياوشمالومصرورياسىالى

قدالصهيونيةالنا-ترى..الصهيونيالزيفأسطورةعناليسودانورنجم.إنالاطمئناوح!الهلهموفرهماا.العرب

أعينهاوأغمضت-،ا،لمذكورةوالعواملاللحعائقجميعالثرت؟طبيعتهمر!فعلالوقتذلك!نذ،العربغلىمرونيش6ارواكا

وأن،-اليهمجديرةدماءوالتقا.لاليهودأختلاهـدمعنالذايالماديتركيبهممنخصائصهاتستمررالتىالخبيثهأ

-انيجباليهودوان2،وتلاشىبابالقد/يمالاسرائيلياالدمالمربفان،والمناورالانتهازيكالساودويمنيجصإهم

فيها.يعيثونالت!البلادفييستوطنوأاختلطحتىإلحدودأبعحدالىمعهممتسامحينكازلموأ

اليهوديالح!وواقعلعقلية!لعمليةارلستاومايةالاسيوبالشعىوبااختلطوامثلط،بالعربألي!حود

فبهرةوضخمتفلسطينارضالى-الغيتو-المنعزل!والافريقص!ة

المنصريةبا.تتابحيثخياليةحدودالىاليهوديالعنصراليهودلصببمنا،ةلمطهادفكا،نأوروبافيأ!ا

ا!ونية.اكررر"توآمالرباواع!!لاتجثاريواستغلالهمانعىزأ)همبسبب

أنكاتبع!د،مضطهدالىااليهوديحولتذلكوواوق.أغنجاؤهمبهايشتغلألصيوالسياسميةالماليةوالسمسره

عصورفياضطهمادهتعويضاارادت..الضطههدينمنالاجش،لسىوتمثلتهموآذيبواامتصوااسيافيالشهود

العربباضطهلدأوروبمافشالهالوسطىالانحطا(هـوال!رونفىآ.رياصلمنكبيرهكشلاتخذتبينما..الاصاية

والقوميا)وطنيالتحرروثوزاتايرالمحشوعصرفيااليهود:انتقمالءمليةاذنحدثت..دينااليهوديهاوروباا

الجديد.واحتضا.ريم2انقدالاستعمارواندح!اروالاشترأكية،أصرىو!ومبةجنيةاستماءاتالىإوازحوالقدامى

المضطهدفحولتتفصالياقلبعملية!ارستدمد.اليهوديةافيجديدةودماءجديدهأجناسدخهلت)ينمما"

اريخالتاأفئدعادتقلباتاريضيا-اعملية!مارستا،مضطنهدالىاسيافياليهودبةامنخرجواالذينادركولقد

كانالذيأضيالماونبشىوالقوةالعنفبواسطةالوراءالىاللاانسايخ!-والعوامملاليهوديةفيالتخلفواملىوافريقيا

اندحاربعدالاقطاعيهالمرحلةفيهبدلأأتقدالتاريخفيهالعنصر-الويولوبهطأنوعرف!ا،الميثولوجيةرالانحرافية

عصرناوضعها(التيالمقا"ييسألغتوبذلكالعبوديالع!رالىيةءبنثسمجاميعايأوجنسأييحوللأأددين!

ومقوماتها.الغو(ميةفيأالراهرالتلموديبشكلهى،اليهوديةانأدركوا.."قو!يظ"

علىتاريخخهلقمهمةهيالصهيونية!همةكالىحتلقداليهوديالدينعنحتىخرجتاالتجاريالماديوواقعها

يخرمودين،اهداؤهاثشاكا"علىوقومية،اضهااغرغرأرانكما"ش،:والتقوقعللارعزالدعوةالىولح!لتء،الأءط!ما

لت!قيقأ"داةمنهذالضجعل-والامبرياليةالاستغلاليةربطرولم..بالبشرللضحكممقنعةساديةرغبة،"يخفي،ماسوشيا

يعبهـالاستعماراستعماريمشروعأولمه!باسيانك-طبقيبناءداخهلخهاصطبقيبناءا)وقتذأتأفيوهي

.التجاريالعصرفيأووالاقطاعاالرقعصورفيالقديماستغلمولا"نخلق،خاصطبق!ابناءهيحيثفمن.عام

ا!رائيلوجودقبل!نليؤكدنفسمهالواوحااأتىوف!رهمنر!لا!را!ماليهودأغنياءقبهلمنخامصا

بزيفهاتمضهئيالت!طاالصههيونهيةالالسطورةمؤاءمودىزبالتيللاضطهادالفعليةوالممارسةالمضطهدلأالشس!ب

أعلنلقد..وامكاناتهبطهـانشاتهفاكثراكثرمشلخةوأضنيائهمالي!ودفقورجبوالاوروبيةالشمعوب!باشرتها

الاولالصهيونيهأءمنشىوهو3091عامذاته"هرتزل"المذهـ-ورةاالشعوبوتطلعوارو،لأماني!ر!ا!زات

وطنيكونانيودلنه"االيهوديةالدولة"كتابوصاحباالمالورجلللبورجو.ازيقضمنالوضعيةوهذه.-.نفسها

فصيأواأولستراليافيولأوغندةفي.القومىاسرازيلورص!دوءسالىالي،وداسشغلالالجهوديواًلتاجر

وايزمن""عارضهولقد.الامبركيهاالولاياتاح!دىالاتفلالحالة،الثازقيولاورفيبالربحاشراكهـممعولكن

نيةلصذهيواالنطلمةأدضاءوبعضبخا.صةأروسياص!!و.جوو.لعاماالطبقي

الامر-وهذا.اقتراحهيؤيدونقكانواالاخرالبعضأماالعامالطنبقيالبناءفي4،اليهودتحر.فيحهـيثفمن

كيانخلقانعلىهمأنف!الصهايهنةمنقاطعمادليلا.يقومالثعوبضد-بشعااستغلالااليهوديالمالرجليمارسى

وان،الزيفعلى!بن؟ف!لسمطينفيلالسرائيلسمياسيالخاص!الاستغلالممارستهجازبالىؤليهايسمترطنالتي

لايقهاؤ-،بحتااستعماريمشروعالحقيقهفياسرائيلاليهىوديالمالملزجليشعروحالمماا.الفقراءاليهودضد

فيهاالحضاريةالنهضةوحركةالعربية،الشعوبوحدةناالذللاصليينالماللرجال4إفستمنابسبببالاضطهاد

ت61اًالص!حةعلل!.التننمة-وبسبب،اليهود.فيهليستوطنالتياالشعوبأبناءمنهم
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الحمشماعية.يعالمشمار!.!2لأ..صي

ازهاالجهـوديةذالف!قيرأط:كلاتااسرازبلزوهم:ا!كذااطور!والا"!11هـياص

والملكيةالممممىاواةءلىلىعش!دصا3اانتشرزظهاماز-مىءازء،،000:...بة يشبهوناسراؤحلكتابابعضرجدص،وغالبا..العاروة-7اءامءالياإىءاأالض!ت"،زت!4-

وصن!ةالصينال!وصونةاو)-مىلأالباربال*وصوؤةالبهى-وتزمثم!!ههص"

ء-دمااسرائيلاند3يثالذي(1)"سزراحصن))مثءالحضمسارصمحقيقة.ازكد.-حربر"زرىم-ىصوز!احصنازب/الى

دتأصتانماءيةاصناوأ4أبالزراتالم-مشعهرأننتمأت،!العدوأزيةالكأرر!"

لةالدوءازتولما..ادولةاالعا!ةد؟-ةوالمضىالارصنت،ءشمزفحى-،،3-دتوا&-هىوز-قىصىطورةالاورتتاليذلكومع

.م3-ةاشضرادولةلش،انيرمالفهي!اليهوديا)كف-وربر،-لطوويالمسأل،.انالع،لمياالورإموالرأيودالي!ابي،مطريقءن

نا!قىولىاتيأرئيالعرا)ب-شارات!-،ص،تصزرلصئيور-ءبورووط-نمنضمتركةولغهتأرر-قيحىكأثق4أنشمووصما4صسمأل

ءلدواليلرادأجلنزصد.اصىصء،إريوعور-صاورراز-لىالشءوذرغم،ذلكرغماز،،ألا،موصدواقتصادوأرض

ص!.خا)وج"رعيةوالإص"ليبي!لغراسأكلجلالرا)ب،،لاءز!--هـرالم،لءية.انهاؤدررغم،ادوررب(اؤيبر"!حه-حالذيالوالس-ع

)ديارجهوعباتاقبلرون"!وصم."،دقتصاذاتاؤ-لؤ،لصسأتت-هـاو،"أزور-"تا-لاموالاءالححفء-،لىولىصطرر"،

يحاوآىالذيؤ::باللأت-والىص،-وني!ذاصنمىصوقد.ذالا،الص؟ا)ب،ودز،حير.بتتوايءتظزلاؤبمإن?واإنأ

كشبزفستىلهرززاناسراز-لءلىتقدروي!ت،عاء-،ؤةو!،ودعهاسراز-لص)ورواالذإن3،اوريري!تد...لسط-ن

قلاءالامنجزءا!:،كزت-كلونرنبر،زورأزخلرفي)):بروروأصببضالاانب:تءاطصطرةللس!لجبارةا)حبهوداوليذ.لواإص،ما

..لم،.،...لم.الك:-رذايةالماالتروسش،تارو،تزح!الواس!طةكماا3يرالاص
-مسدمالنالد،دب.نكون!لىش..اسسضد-صور*.0.01

."نةا-ربرأصندللحضارةالاضت:،ءأ"سا..اصمرازجآالى-دااءالوروررضكلصرمن،مر،،جرلا

.....الالصتللغرضقباهمالهمآهـ--ؤراز.ولصثىمفتالاجر

و.ل!/قمصرززل"ول"ازكدل!-قوأصيعودورزنراحمهان1،،4بالماث1.يرمتمىبىإون3-ونوألارو-رونولي!الاورأ:"ودوأ

ورننصبعالاصسأز-اي،النظامنقد!سج"ان":أسرىبت--،غةةوا-لقىص--إ2المالورج،آى!،روالشالحكاموهمذلكوصح

قى-اعلىر""أثوألازظ!4أ:جور:ييرررةاعرلىظهةأرريساعه؟و،ضسال:-لآالإنليتحك،لولذ،يرنانؤ-ثإصسادجهـإوالرو،ألف:،صلىوا

."ا)-ة)-:ررأخرىؤط!!يةواالحصت،ء:-نآىوالعطال:،-عهـةصىغارو4الع،كلرونلبلغاافيو،آ

روختلمزة،لةالم-!أو،ناز-)يما،ألالىص،رم!اليل!--جةبا12أص،اقالورررونفمزواتهإنذالالتصقيرهود..اء-ببنوالزش

الطإقر)"المحشالوررلي:-لآالارةلىداخلملأليهودي،رس!فألي؟ه!اطش-نلوني!،صولبش،ن.إةو!ورعؤريقحمياا،لوشمها:هنوا

هـ،،لالقتصنبدلاانهإرىلكض"..رألىء،ل-ةالدولةتهجيزاةحد!متهارلصلى4ا)دولان!ليل.اكازجة؟"الدرجصن

"!--ىأالىلونص..باىساؤ-ل-ظتحالش-ررير.،تداروتب:ناصيركاؤب)الماهـصودالص-!سيممابالت!:-زدنو-:"ير،عن!س

أقىصان:(ص،زقأؤصمزىالتالاالمى-أ)"فشجدا-كىماكأا..وا)-ودالي-ض

ر:-هحومىو.لعلءحةاؤكأرالاخأمصر-"در،ثزخال--!ار....
...............حجتالءيالي،توال:ءمى،رطالاخز2ص.واوانالا

ازفالاالالراز-)ك!-طءبالاصا)!ظ"مفتداكضالور-لال-هودب!نالور-!سيالت،-!ز-لما.فجارجءدت-.)،ررسازجل

يرىو.نيال!صهيوبنشمكليا.4لمتليهودرونلمنجخلعشملمذاللمثروعانلم--د.از!لا!سدا!لؤىجنالتصوال-،ود--نوروبالا

ية،الج!ود"هـنت-*إ-صةالحل!وب3اانش-ترزظ،ماقارو"انةطءتباز-ء،اوظصوذصرروناعضرواتظا!رقيدسقالغشيهـود

ا-ماذاإوجدأنيه؟نلارالجهودالعرصشربىنعايركش!فالت.ا51!ء،محدنتممثلء،

.ي3انض-حرالاالنظاإمجدرويء-!سرسه!ايرز2ء-لتور::باز-لأررسء-،نفانر!كذا

رونا---،روا-يمكأءبون!الشىيرورء"لذياقفالمواووفي-صمطوالاالثسقكجةودروتخها!"ل!بلادصنمص،جروار"ودبين

روتورفضرأياؤ"إلى،!دذعدؤورلىونواأخطاءأز-لاررسفي،ك،وارويرور،ورأ"نوا!،حبرأف--،ءدور،اث،لمرو-،فرااونض-ما

:ب"ا13اورساز-لىاتتحسادعلىت-جطرورجهوء"ب-نطبقي،بزوتهم

+/ر،ليةجرالاكللحا!-،الجدةويخالتارقعليواائيلؤ،لىسبرو-،ءيةىر--5رو،وزىمتغل-التعاوننش!"-الىء،اي!الرأ

توب-دولا.والء،شيةلعدوانباص-؟وصلآؤ،بولذلكمصذد!-هـ-وريمرزمالكي!وفيالةاًلدوكللكمصالشبضالار

إوح!مىأيطرحهالذيبر،)حصلللاخذملائمهقا?دذأويةأ.رض4السور-ورفيو!ي..3!ي!ااشترانهاعلىيةال!حورالمشاءية

ظروفهاءليهما"ز--ترط-الص-هـازبللان،السرائيلفيال--،رالمصمشورص-راتاناذ،9-لةالدرأسم!،ؤ-ةأررمكالكرنشكل

:وجودفهي).تلي،أذ(1والسياسهةوالا-ت،،ءية!ةأالتاريخليدور!،الاخيرةرووذهولةلا!تخفحآصت،ءيةواالزراء-قى

اصمياالاصبرالموركرنمىجزءصى،الض،رجصنمتقولليلصور،الرأيرصاناآشصنوبدلا.سىام!لالرصىحكاصشلاتخفح

جان5أاتدصيرصموى-لأيصت،كول-ممىاووروجوحقيقةال!-ون،ء-ةية-وأرالتجافيالاالمتسكأتالالحاوووصثلما"نورم!ءن

)ي-!مه،لراوا.ءجمة.لجمااساتالىأؤوالمأةولداخلفرخ!تة!

4!ح53لاأاأ70!لا11ي++هس!:ا!جمط"ىصدمىا(ؤكأالط(1)3وعاشأتنشحلدورنداد!ومثلزات"عاادؤروأوتثصلدارلك--را

أة3أكا!أم35الكاأ!م-كا!ا3منالكثيرلونويموززاتا)كيبوصنالكثيريملكونروتنتماد
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صةوالهزل،الخونةالعربالحكا"ممعالتوا!ؤؤ-4اتصظلتحتواليهود،العربتلىيىت!عاوبصدئذ.ائبللاسر

الحقيقه!علىساهاك،اليهودازاءجنعنصرالشموافالعرب،العرريالحكم

وأسطورتهىاالسرائيلزيفعنيطولوالحديثالتيللعواملاليهودانرغم،ذلكعاىيشهدوتاريخهم

دولةهرززلأوهامخلقتالعبارةوبوجيز.اله-هيونيةالب،ابلكطاالعهدمنذالرورباعلىمرونيهتاكانوااسالفاذكرت

رنشساط/فعاليةذاتوكالتا..فلسطينفيللصهاللنةهـصلىايشمهدالحديثاريخوالتا.رعلازيةسراالانحتى

وعشصمريةوهميةمنوميةلأخلقت..مةمحرفوحوافزفالسطينفكبةقجلالي،وديةاالجمعيات/كارتفيإقد:ذلك

الغربي-الضخعلىيحينثىمنمنولاواقتصادا،شوفينية4سياسيىومجلاتجرائهـدعدةتصدرعلخيةمصبر9في

اجيالاابرزت..المتصلبةشرايينهفيالاميركي-الالازب،"اسمرائيل"إو"الاسرازيلي،دالاتح":مثل،وأدبيه

لعلما(استخدمت،فبليةاميكيايةوسادنهىنيلىاوإماتاذصلفوالعراقفيأأما."زيالصهجوالفكر"مجاةءكذلك

لي!د،11ورولوالمب!يدويةالبنداأمسكت..طاقاتهقصىبأب!-أمراتءدةالجهودأحدالماليةوزارةلىتوأناللاصر

ا!!ىؤتحولتأبذالكاسرائعيلتكتفامبل..الاخرى.العنسرينات

عدوانية"؟ؤرد".حرباوترسانةياليةالمومبرصخه!رءنالاول!روالترقفيبقبوليحظوالناليهودان

جمشمعأ"خ!صعت..وكبيرواسعأ.ل!-4وكلخزن،.أمنفوابالقوةالس-،!ميالاسرائي،)يأالكم-،رؤرضطريق

الىلتوتحو.للحرب"لتربواومن،هجها،".لهاقت!-ادا2اقوةباالانورمكنجبرالمى:،سيكجازهاصناؤ:لاسرردوتجر

الشمركاتفاستغلت،م!يلادها2لحظمةرونذاسشعماريوعمشمياالغربياليالاص:رالعاهـملن،!ربقلماذن..!الروكف

الشعديت"-ة،احتلت!،التيالارض!ترواتكللآإرالاحتكامنط--قهووذلكالحربء-رواسرازيلب/3والاصير

ار!-،فكابأكا"إما)عاالىازطلقت..وغيرهاوالزراءية!داثالا-

والجن!-إ*والحوالخديهعةبالالالاعلاموسائلغازيفاصراعمسألةاسراقيلوبينرسن-،ؤ،لحربذلكومع

.الاخرىوالاغراءاتتاررخاس!تووراضفيؤلش!ض.والحقيقةالاسطورةبين

-"الحقيقأمامالصهيونيةؤعلتهاالامورهذهكل،المستقبلفيالصى--دامواحتمالاتاالصراعهذا

أخرىرتسسقطتارةنكبوضعيفقىزهضتالشي4العربيالىيوءمل-،ؤ،ذا،الاضدادوحىقائقمنطق!راضواست

يعرفلاعالممن..لهايتشكرعالممىنخجلىوكأنهماا.إمهمتقبلا!،قافهرو!ر

أحتمسا/ئهافيعرسه!والعالملا-كيف..)فهةالوروروتطقنجر3!ازستحسرخالحسهـ"وزيالاسراقيلميءالزيفماان

يتغ!ذىولاتتنفسمهالذيالهواءيرتخفسىلاأصناءياجش--،الحسركأ،تفشذووبائيلاسرالىيهاجرواأنالعالميهود

دمهى،علىلعيشزطفيليكازنانه.تأكهل"الذيلي،لغذاءاننمعباخرافةعلىالزيفيصرذلكومع..الرياحأدراج

صسدصا!كلأبنيةخربوأهاقوويهصخسولحمهاهاوعظهتموميت"ءلىالمحاف!الخ،رجفيورالهالمنإوحداايىهودي

العرب!لمالجسمالصهيونيةالاسطورةتحهـدتالقدرغم(نقاوته)علىاإفظىوالمحا..!نالسنالافرضحم

الاجم!حاميغزولاوالوباء..كالوباءوغز""ورريضلاز".الجمهوديللدينالاجناسمن-نالملادصول

استعدادعلى!ثالذيالجسمملجهأهيكون2از!ا..رةالقووز!لف2)-!ناروؤجشردال!ي!وديالزيفويواصل

بكياالعرالوبرودانوراغم..فيهفاورصتوطنتا،،ءبالولتقملساتهىنمصأطه-!يح،ولو،ا!(8عاماالعربرونمونالمل

ةالمادبالاسسفمان،/وارادةووعيا"لهباوتفجرءزص،تارالذين2انالا..إ)جهـودالش،زياضطهادتجسيمبواسطة

يقوىلاالذيالعامل!ووهذا،!تخى)فةزالتلاؤ-"،الاسراؤصإبالزيفيكذبوناليهودمنالنازياضط!د!م

!ونفرعم،الاسراتيإيالتحديصداعلىالعرباوجه3:"الاميرالمحج!،تالمحي-ونيعيشكانوااالذ/إبئاليهودفعدد

رواهـ-لفجرالذيوو!اسرالليلوجودأو8،91نكبة،ألف-،051سوىفلمىمط!نالىصضهميه،جرلمالفص،ئهة

الحهيونيجريالىالاصاإتحديءلىالردانالاإعربياالتحدييهودخاشهأحديضطهدهمفىالمالمرائيلسكانفيباأما

المجتغى،الصعيدودونالمطاوبالمسمتوىدونزاللاىالعربيةالبلاد

تتصثر4العريىوالقوم!يةالوطنيةية2الثوواالحركةزالتولاالتخرصاتاسرازيلاذكتطاًلأخببروانالع!وفي

خجولة،امداهافيمقصرةتزالما..خهطواتهافىااستعمالهساؤكماأنفسهاعناسرائ!بلدفاععنوالاوء،م

حوافضدثورتهاتزالمابل..خطواتهمافيمسخأزقي..بلمعجزات..انتص،ر)اتعنفتحدتت،الن،بر،لمقناليل

انها..،الجذريالحلايجادءنالبعدكلبميدةالنكبةبامولاتعن.المباءتةالضربةءن.الكبير-رالس!عن

ديةال!،1ميهالعلوالايديولوجيةالمنظملالعممالىتفتقر.وا!-رباهـلم

.الانياءيقنني2الذكماالمملوالتطبيقلمالاخير!تاالوالازتحمار!انيعلماسرأئيلرفرز

عشرينمىدىفيلعر،!ةلالاستجابةقصرتفلماذا-جاال-كنو!م،زتاجء،دورأيوالبسمالةللثسجماء4فيهرن

ن!الر،مساجوماوجمما/ا67!حتىا!8؟منذلسنهالام!برياطأ!والتوالضفاقاهـىفةتمابالاوالخدروالحبإة

الستة؟الاياموحرباحز.برانفبؤورهمواوأزء-صهمالكبارالعربأءمدقاءضالالذي

الاجتمابقىالنظمطبي!صةفيالعا"تكمن-االذي8(!اء،مالاروركانكه،..الدلياوماسى"الفخ"
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مجما"يعبينرهيبةيةدمو!جازاروحد،تتا..وأدينتصلاأأوائهلمنذالعرب!فىؤ،المجنهمات...جةالعربأ---،لىجةوأ

يتصولالسلطةعلىصراعهاورأحالوسطىالعربية"الطبقةسببها-.اقت!لاع-(حالةتع،زياالانوحتىاراووناالقرن

العسمكربقىالانقلابات2واحذتودمويءنيف،صراعالىكانتوقهد..والطبقنا،والاجتماعبالانتاصخالش-ول

فيالا:الوسطىالطيبقةتزجحلملذلكونتيجة..تتوالىفيئالاقطاعيهالعلائقتسودهاالاجتماعيةالاوضاع

س!-طرةالىتناقضاتهماافأدتالجزائرفيأما،.م.ع.جاطبةؤراورو"الىحالصمي!الس!اطةوطبيع-ةيناتالعثر

روسميطرا-4لكوز"لسلطهل4علىالولسطىالطبقهأج-!*ا-د.ومل!ة

.أخرىعربيةلادفيالامروكذا،لىالحتءاىبسبمطورورجوازيةتس،ريةطبقاتزشموءوعشف

ءإىزوبهبداا67!عامحزيران5نكسمةتجيء-3الزراعةوضمورالالةودخول!جةالازت،!العلاقاتتصول

ل!دم،الوسماىالطبقةقادتهالذيالاتجاهذلكفشل،تالطبقبديدييةطالسلتراولتا..الكبيرةالمدنونث!ء

للشحىدياكصديعلىلأدقادرلديها(حقةاتورا.إ"وجود.قطاعالاورحبالتح،لفالناشئةلجديدةا

ر-هـث"رقيململأزهاذلككل..كيالاورير-الاسراز-ايماالاهـ-!ه،ري!يالتحىصمطدالاسشجابةكازتاوهنا

!وحالصءلىتربىراراد(1اجهأزورتتولاز!،1،عا!ةطي!"ءنتعبروالارربر-ت،اتأالثلاتيش،تفي!نيهـصولصوا

م!من)"لب-لى.أزيريعوالبورجثقطاءصةأوالاأحاحةوقو(ؤلمرللاإ.،دائمامحه،لحهاءنتبحىثوالتبالمهادز24ا.لما:قاتهذ،5

أحىنفيووءجهـ،،!ارادتهوتهز.صء!!-رادسجمااكمطهادالا،يات!مستواختلاؤ!ءلىا!عربرب!ةاوادووادووارية

روحكازتفقدالعإصا)اسياساتبالنسبةأما..الاحوالزبايئوعلىذاكأوالقطرهذاوياونمو!،!ص!،عبيةالاج

نيرتحتتزاللااليها.العرببةالدولمعالاكأكاكعهإجأتوزراء-"وصناء-ةتس،ريةمتسؤكاكا.زت/الشبخصائ!سها

ص--حزر":ط-والشيازيرةا)لمبورجواوقملاءيخهالاالسلطهؤكازتاالعراقفيارو،..واحدنااوبوبر-رد.قراطصلآ

ورخماطاتلألانكشافمدعاة،وربا"!رباط!بألفألاسشروه،رتلكرفي،وت(ءلى..و!ط!اقيوبيرواريةوهـاير"تجار

.لغاصرةاالورربقيالثوكأيةفيوتربتالاستعمارأحضانفينشأتؤد،ئصىالخص

للالسمنعمارالمعاديةالحركةخطاصبحاهناومنرونوالكث"ر-صهادنة-4وبسببللاروراأهذأوهي،.مهـدمه

تحلفا،طاو!بوادصعويتارلمجحزيةلحمهيوواليةياوالامبرؤ!!طين"تبطما"جع!لهمالذياالاصر..مشواطئةفحسائلها

العربيمةال-ورية،تحققهالامامالىخطوذفلكل.ونقدماالىالاولفيصلالماكرسالةراجع)8،91عام!بلمن

.إالوراءالىخطواتعدةالرجعيةازاءهاتحققالعاصسة.("الشمطمخطط"وايزمئ.

التقدميةتوريةالعرليقيألرجعيهامشصت!رهكذأبح،لةيحتدلأمالعربيالجتمءكانا67!عاملمحي-2

:اتأنتص!،رذعدع!إجمهاوصقهقت،فشحيئاشبئابر-"لصرايةتورلسىيمارو،قطاعاوالالعل-،ايةاازرجوللبو"قتلموعاا"

علىا،رإدزحةور!ةالرج،انقلاب.مصرعنرلاسورازفصالربكأالثورهذهتقود..بعدهوما(ا5!.ء،مص-ذامتدت

المهادنات.القمةاتم!ؤتصر.قبلصنالن،ليا-بحكومةالصغيرةازإ"البمورجوالطبقةمعبالخحالفوسطظالمتالطبقة

ض!دالمعركنةفيحةألرجعص-ماهه"عدم.الستمرةو-بالمصىإحةذاتالعلياازيةالبوربطوفصائلوبرورصئ

،سيالالىفالهدف.جديرة.طريقةيرانزحى5فياسرازب.الجديد!التحالف

لىإطنةوتهحف!يةأالتقدروحةالنظمضربكانالعدوالطمنازت!-!راتتحروقأنالوسطىاد!!ةاتااتطا

فيحولهارإختالذيالعاملامطوالشمعالوسطىاطتقة!وؤ-للاسشعمارالمعاديالسياسىاالمضمارفيدب-رة

.3-ةالاشترازحو)!ا.تحووم!ع،لجزازرواوسمولأراراصحروعومشر،بغدادكحلف،يةالاستعه،وو!الاحلاأ!ضةمنا

،استثناءاتة2ء--دالثألثهالنقطةهذهفيانالاتحقيقواستطاعت..المقترحالاسلاصيوالرلف،ايززهاور

ةصلفراتىحمناأ:ؤوميةمعركةاسرائيل!عالمورركةؤ)*ونالثورةحققتلقد.و..ايأولسورمصريىن5891عاموحدة

.ولي،ءمت،فشط-نا!8،عامتحركتمكماتش-ركأنللرجوريظالفلاص-نوأص،زبأحلامضط1)و!طىإط-ور4اقادتهاالثي

التهنىالرج!يةمنالش-ديدالحذريستلزمالامرهـذاولوول-،لعصلبروزإفرصةاوأ.ناحتالزراءي!اللاءملاحفي

ف،لءصون.دائماالاحشكاريممارللاستالاحشماطي!ب،،..وعماليهمهنقينقاباتبا"قا"مقوسيحتصناعي-ن

وخا"صةولممادلمة"!الحهالاؤخص!اديةالاستعما"رربيب"أيةالرجع.جيدةءسكريةفعا.ليةذات:وطهشمةجيوشاواسست.

العرجم!ما.الوطنفب.عاروادةحص،نفهيمن!،،البتروليةمعوتحال!اتهـ،الوسطىالطبقهوثوري!ة/لسلطةانالا

،الاخطاءلجههيمءلهيماارقدصنبدلا-،لدقياوعلى.والمثقفبنوالعماللملأحينوالفالحمغيرةازلي"البورجو

أبرلصنصراجغههروأزنكسهالأساةص،لاتفيفيالنقد.فنشملت!ثلا..المواقعمنرالكثبفياتفشملالثوريبن

لبالمخاقهلىاولشواالي!.تحدير-طأب،فيالعلقدوالش..التقب-موجما!ير!--،يىهالثورسياسبةت!نظيميةوصدةاقامةبا

صصنزبا!ليلىوصراخراؤتور،لكسرججدونطوعلاجهـ،أت!زقتذلكورنالعكس!علكمابل-..ءأ"العرممماا)وكانؤب

والا-،دلث.الىلامرشاررةالى،العرليب*التطولذلتاليوص-"هاحزابل

هـ-ردتقومأنإجبالتي:العربر،إةالو!دة-اتصلوالواحدالاحزابتهلكزعماءول!مقما-..وره-:ية

بقيادةأورالىاوالاستعه،راسرائيلتحدياتعلىطبم!يةموضوعيةاوعل!يةزكنلمالتياارهاؤكاأ(تأسقطكطالاخر
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صةالمقاطعللبترولالمنتجةالعربيةالدولبعضرلهامهتماإتمرعأنفييخجبي،والت..يركمةالاص-دةالمشالولايىت

صشتصسربعدالضهمواستئنافوأصيركا!للغرب"البتروليالىوريةاهوو-والورربنيأالوطنفيالعاورلالشمعببمنائها

.ا67!-اغسىطسى-آب!2-فيءقدالذلميالقمهءاىةمبن-وحدةوتكون،والمثقفة/ا-4والعطالفلاحية

باقاهـةالتعجيلالىمدعوةاالعربيةفالبلاهملذلكالتشسيهبوحدةنضهنلكيماثابشقىايدريرلوجبلآألى-لى

وطشيةبتروليةصناعةوانشاءمتطورةتقيما"صناعات..والاؤكهم-،دمهوالجما!-رصساهـجا(ور-يموالتنظب

،اوسترازيجياقته!اديصورداهمءإىطرةالسبأجلمنبل..لهـ،منظمةزهبخةأمتؤشلاهذهالعربقيالوحدة

الاسرازبإيالشحدمهبسبسملى"ذرمفا"علاتازشاءكذلك،زحوهامتدرليجىة،اتوخطوهاأجالمنواععهلروروملا

ر-بالقرفيزفسهءنيصلنأنليخشنح!-رالذيالذريوال-خ!ا-ط-يهالعل--دريروالتيهالعلالشفكيرلي(!بولا

--".البضضعفصنأفاهمالذهمالتحدهمذلك..العاجلون-ءلكل،غاالباليل..ب:،ئهمافنيرزبمه-يادوراالاتهضرأكي

وتداؤلبطفيؤدق4العرببالاجقاءتوحد.وعدمالورربية-عأرات.النثالىو،ضردسي،قىفئهاوالم4المسماوصلصوقالى

.أأوتاداافزرع6791فيء،دزما!8(ء،مالمصالحتزاللابل،اهـجماسهيمس-)ابللشوا،الديمافوججمبة

يمايبالتجرال!اءيالبحثزحشالازطلاق/منبدلاإلحكمحلزكف4الولص!طىالطبقةرورريورنل)كثيرالىاطوبة

ذلكيكوإنولن،الحدوداليوردالىال-؟-ولوجيما"نفلادةوالا..ةالمومهوا&ه-إرر-يةأل-إطةذاتحىدةالوءلىؤ)-ءيالا

وزظم"صحيح4امصتهاعبض!--،عاأوخملفيال!ممكظ"تعهلاع:لسوالصإ،)-ةا،ص:رألاء-سم،زاللاذلكرونوأكتر

.)حىةصايرةقشحى،داضقيارفرتو3:ةاأشضرهمونبرلوغه،)قى-لولحواالط-*"رلكروريبياء،،اهير".ز%-وفي

العفلءطا!راسضخدروتاقد.اسرأع-للمكانتولئنازلي-ةالبمورجولئيز(وركلنال؟تيرانبق،ءيالورلالصرويد

صاليةرأسه،تليقت!-،دباصدءومةفلاز،،الحد.بث2ءيالعلازية!إ-ورجوالفلأريال-راثءلىتع-نشىزالتلاال!مجبرة

و--يالضمعوبالدىص،اغابوتستمغلتستثهرض-خهةرء--ةوز،وضهباب:"لمصرو،ه-ء،،زالتولاؤطاعوالاةالكبير

ولازهسصا..،اتثرورونتيشقياللاراهـرك،يا.يقوررأاسهجامالمهعضسابصعمس-هاقا.نهـ،ءلمو؟متحالت-*وكلتزالابل"،وعائه

!اب،لصاجههازوالتيالصع،ب/ءلىااكصإم!االىتس!معىا!د!وذالىصر-اللآزجاوزالوررجمبماالوطنفانوبداهه

الاءض!،دالاالمزيف،،نالكبذلكأماملى!ببل!لا.إورنوأالور"إيهطجيقبالتلهـ-،الاءدادطورويالالتو!والوحدذ

.شياءكلمطجمأ.،جصلوولشكنااىءر*كضبمبأووتلآالراصليقلمرا!.أهدأانألا،لءيلعاكأط-ظ-لشاو

البحثأجلرونالعقلتسخبرالىصدءوونرنحنالس*،!--رياهـ-عىدءاى4العربىالو-دةروابطتكلت-ن

ليةولبتراوالواردالزراءيةراتاقت!،دالاوتسحهص-رالعإءيحد.ةاوفا.أج)همااصنؤ،تالط،و،عبئةب،،ه،نليالاورورء-ق

رونط،قاتش،فاهمةوالاصجتكلعاتنابتيةتمتينلى:-لىفيالهازإ"،العإ،:ةالء-بنمةوة-وحالى،إوصداربئالطرالىتحش،ج

.4الهائلا)بصضريالاؤت!-،دير،ت.اًلممهإلاتجه-حؤيالعه)يهالظ:-قماوحررذالى

الحقيقة؟-تونةفيالاساسيةالارطلاقنقطةان.والاكأه،ءصة

لثروةلي،رةلعنااهي،كلجسداءاه-،وجسموهماالوررإ-ة----مة-دةالو4أ-ص--أتظللاانلىجبا!-،من

تقينيىن-و..لجماهيراءلىالإعت!اهم!ي..ليةال-ننر.يةاولساطالحالمءماهم!ح،باأحكرولاال-مياسهيةن،تملوهـماا

وتعجمهقى،عيااجتماقاتلعلااربىوزثوأكيااششروضح!،دالا،امهملةالمناربةلعأرالمضمع!لةواال!همحةلجماهيراقض--لآازها

الشقةوعدمالجماوو-رءنفالابشعاد..سب،لس-ياالطاؤاتالف!مائلوهـ،فةوالكسمبةوالجنود،إ-نالشورثقفىنوالم

التقدميةءناصرهكامنلىاطةأمهيدرجرلىأهمهمأرإبهـ،رو-أل"ننهيما)ء؟لوصلوولاافي"ي،ةط،دالمضوصإلآالمست

اك-".والاششرلإتقدصيةالمفيشعلأ)ضجيجاتنبررويوور،،ليووالمثقووب-نلةصهت،مطهدةالممسلطبقاتواالورربس/السورب

الجبهةشقالىديويرشابى(:لةيسبباوهذا،عارر"النتش!زراء"و.ت!ون،إ،جء،!!رتطرحألتبدولا..إفكرينوا

."اخلي)داوحى"المطرلهم-هس14فكاتضفذووءلمحوضروورلى)وتنالشارعا

فيالاك!رالدورايلع!سمالذهمالاسالىيأالعاكللانوالقسهسالفلأرمهالإر!،ب،ءنص!زلهفي..ضرء-لأ،صونقدا

عه-لىاورهمهاازضاجهـ،زياهمةفيووتقدمها!عوباقيثراءلإرجروبةالش،مالعزلورهب،ا&--،لس-يوالاج:،راهـالطويمما

جى-هملوربويدلاامللعااهو..ريئستورهاءرلااياتلتحد01ستعمالمرلااوعهلاء

حالالمد،وردورهي!وق،الذيوالسيالىبعا!-ريوالجأسىب-،برون:واينقإ،وإوبرباا،جمإا!علفا!خ-2

التقدمفرائدة.كثيرةأحب،نفييعيةالطبالمواردو--ىازبلمالحورورء،نلأ9وا)تخاووالضعسفانالاسالى-"النكسمه

محركالشقني!التقدم.نصمعتتيااك-عوباهي،عالن(فيزال!تالالمةقتحمى،دالا4التضهبؤسحركة،4ليؤتصادوإ+لاالعاهـجة

بهلىوعنيالشعبىبانظمتامافاذا،-شرلللي"الفكلرلثروةاء!ش،هـ-،تاقاكلةعلىالشقدكل-"بيةالوررال-يودفيئتعتهد

تمهلااهوالىؤتصاهم.والا،جالانتمش!هلاتحلالىشطاعت!اجمة3اهـى،ؤةاض،وال-ج،رر"ال-.--إ-يةالمواردوءلىخفيفة

الاوزصةفي،؟صحيحهذاكانواذا.الطبيور-ةاتشالترؤ)إت،ال-ي.ا-ةالصشروالمواردءلىالووراي/ؤضهـ-،دالااءتماد

،العربزحنعلهضاقهانطب،1اكثرفما..الح،ضرةليغ!ةرالضاضمرجررصشكمى.ل!حوللإ:تراز-حى-ة"ا-هتراالا!ءيةرون

نحخاجوالذين..عدلىدةأونقرتخشلفمننشم!والذينءدمليرانحىزورنالضاروسزكص!ةأظهرتكه،.رالاستعما
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تحتتزالولا،بينهاؤحماجدإ"تناقضاتتعيتتىترالنوأحبصهلكيمابسرعتهافروالمألوتفوقوثورةتطورالى

هيالشمعبيةالقاعدةإنفا،أمتوسطةبورجوازيةقياداتالعلمالاكبرسلاحهالذايالام!يركي-الاسرائىلىالتحدي

.والثور"ةالجندأولااؤهي.انترةالمباالمشووليةصاحبة..البشروتقنين

الت!القيا"داتاعم،دوهي.والاساسالبناءالمياااأوهيالوأهـ-ولآ!ائلعلميةخبرةلاسرائيليسترتالقهد

ايديولوجيتهابسببضوءيةوموذاتيةنواقصواخلطناءتعيشىالاسطورةتهصارعاليخما(العربجةلإح!يقةايمكنولا،4طازإ

الوسطقيمعا.جاتهاوبسبب-وسطما-تقعالتيالطبقيةتواجسءأنالعالم!الامب!رياليةوتحدللاتالصهيونية

التىيبيةالتجرواعمالها..الاحيلنبعضىفياوالهادزةرعةسرقيعس!الا،اوالتحدياتالاسطورةراكوتش،ههى

وتجعل.اءالشيعنالمسبقالعاميالنظريالفكرتحذفنويينوزكولمالعربيةالبشريةللطاقاتا.وءلميظومنظمة

لا.معالتجربةوالتفاعلةالعادلةيةالنطرمنأهمتقراءالالىوالفنيةاخبيرةاالعامإةالعربيهللسدامعووا!ومتجن

تتح!ركانآعربيةاالجماهيريةاحمقاعد،ةاواجبلن..والم!ياسب"

الامكانياتكلامستخدمةي!ضالعرال!واكلبكوىالمس!علىللت!صتنتظرنااليةفغاذاتام!ؤلمةاجراحيةعملجةاق

"أبعلى-ضاغمالآ-قوةالىتتحولالكيما(والطاقاتفتاالوررمتبقنالااولكي.التخافاملوءوالاخظاءمن

!بأالجبذاتهقتالوفيلتكشف.ادءنة"هاور-الطةتعبئةاجحباالوصنانلأ..-ةالعملطكؤووافداانءافي

.الصراخوابط،لالدا،-ثوريةولاورووف،نلالاز"زاروقيمشوولياتهماوتحدليدأوتنغببمهاالجماه-هـي!القوى

النمقةيحاتصروالشالفارغةالاعلاصيةوالدعاوىوا)عضجبحاورطمحئ4.صا"حبر،لضرورذفهي-واجتماء!اررميالى-،-

هـصغاف،ون-نوجهيع،الرز"نةاتنةاطتوال!النظم-ليسقطعدوانهشنالذ.ي،العدوعلىالازت!،رفي

.الاسمتع!،رونر..الانترايههةالىلهماتهحودونوي!ولالتقدكلية

هيالتقدميةالعربيةالدوليواجهماأهمانال!دوانظروؤ!وخانجصسةالظروفوأكدتالتجارأب"أكدت

الاشتراكىوالبناءالثوريالسىيالسياتتنظيممتطهلباتالوالع!-!اا!ولاحينرونتتكونوىالقىهذ/5انذانهما

القوىوحدةاءوبنا..يةالبشراكلوىأاالعامةوالتعبئةا!عركشةفينجتتالتبل..والجنودالثوريينوالمثقفسن

ثورية،ؤلسساتاخلالمن-وقيوور-،1قهطزيا-الثور.يةوافقادءا!جر!ماالشعبمصنوبتفيإيةوالبلبيملآالهزرغم

اشتراكب،.المجتمعاتءوإناء،هيرالجهتحربكعلىقادرة.المسماحةاتهبقوالثقة

العاليةاياتالمعنومنمتجددرصيدوخلقالكوادروتريى"---"أالقف-صاحبةهيالقوىهذهكازت!ولما

الايديولوجمماالوعيخلالمنالعربيظواكا-.الجب2لدىاضطلاعهى!اتس!شوجبالمعركةمسشإزماتفان-ر"الم!صير

الاولالمحركتكونل!يماالمسمتمر.والتثقيفالمتواصلبالمصلحىةأصبحتالتيالق!وىأ!ا..التار،ةشقيبههامها

لمحياسيااهلالمؤفالشعب.العدومعالقادمةالمعركهفيفي!!بالامبرياليةالقوىورنيتجشألاجزءاوالمص!!ر

الاستعم!،رضدالمعركةلخوضرومعنوياوخهلق!،وتلممهيا.ادصاوابعاحجرها

النصريحققالذي!و،اسرائيلوقاعدتهمماوالاص:رياليةبل-عربيقطركلفيوألسا"سب!ص!!ريأمرو!ذا

وحريةحقيقةكرائدنفسهعنيعلنأالعربيالحقوحعل"لدا!لياادححبهةترصصنيجباالقوميالستوىعلىحمشت

المعاصر.المنماعافيوسلامتراكيةوانتوادقدهـةيةالرجدصوللان،ا،لمسمضازماتءههذه.واتباع

دض-موقتههدانةأوقتمثرحهلفهافىالعاصرةالعربية

المنافجميلبغدادهـ،ويجعلعديدةقضاتا،تشفيالوررببةلجبهةا!عرو-العدو

-----..داحضليةجاتضراملءوا!مة!ر

حديثاص!عالرهيالاستعمارمعالمتحالفةرالقوىالعناصراناذ

مباشرةغيراومبانترةبصورةاطئهمتووالجوهررالطبيعة

"ا!سااسلىخوضىمعركةلاتسنطيم،وتذلك.ؤ،ىالاستعمارى
.صجيلحاراوارللعدداحىإى"وطه-ر-لج!!هىا..ولعدامع

ين!دخاهـلىإبورطاهثماانما..العدوانضدحاسمه

يب.التخرأجلمنللعدوانادةالمفساال!وىؤ!صفوداخل

ج!لىيدديوانللثورةالمضادةللق!وىاالطبقيفالحجم..ائمانعز-وتثبيط

ا!ك!سةو!يممن)الحجمأما.الاستعمارلصالحيوزناالعربيالوطنفي

اللثتسلكوالميز/انالعماكصةكفهفيفييوءمعاكمعبةاللطبقاتالطبقبى

".الاستعماريةللكفة

القرتنيىاللهعبدحسنالعدوان!واجهةفيالح،سمةالقوىفانهن،ومن

اس.دار.لق.25هـذهكانتاواذا،العربيالوطنفيالثوريةالقوىهي!

!.------..ولاالصغيرالبورجوازيالفكراطمارفيأتزاللااالوروى
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