
طعمةهادى.ر!قلم.!بر!ولم!مماصصص!!بر!ربربر!وصبر!برصصص!صصر!!!!!!ي والمناؤط..!ادالمعبداة((بين!!ص!!لأيى

!يمم!مو

الدكنووباننذكرأنيفوتنالاأفهعاى.المقالين"نوءوضعهعبيرالتهيأتين،علىشرت،واحدةمقالةهناكأنالهلمةهذهفيسأزعم

الخرافة.ثبيت"بهدففلسطينفي!نةال!هاجراًئمالىتعرضددكا!9،اللعددفيشرتوقد،الدائمعبداللهعبدالدكنوربظم!:الاولى

لسالةالمصغرةالصورة.فتصهلوهتأ.وأدعنفبالقوة"اهـألاسطورةوالثهانية:.قىالخاصالسنة،6691اذار،الدهـقيةالمعرفةمجلةمن

اسصننعرقالتيال!ورة"لمك.المنافجميلالكا.فبءدعاى،ا)هـكتورالادابمجدةمن(11)العددفينشرها،المضافجميلألكا.نببقلم

احيانا.عليهاينوفقداو،الصفحةمنيقربماجوانبهامنجانبكل.عشرةالخامسةاًلسنة6791ادثانيتشرين،البيروتية

الخلاصةهوانما،الكا.نبكلاممنأوردتهمااذ-عضدي-ويصحبعصضبانتحالىيلأتفلمالمنافجميلالكانبانايضاوسأزعم

فيفضلأيللكاتبيكونلاوعندئذ،اللدكأوراببهاوصلالتىءتهاعدافيما-آنهبل،نفسهالىفينسبها،الدكنورمقا(ةمنمقاطع

عليهاأتىقدولانه،وآتعابهتطيرهحصيلةلي!ستلانها،استخلم!صهافهـ-تدوينها،الاخيرةالحرببعدماكروفأفتضتقلإاكأؤقرات

بعيد-منولاقريبمنلاالدكنورهقالةالىيشرللمانهرهـلالة،ساطياالتلخ!يصيريدحيتالىمعهاو-،ر،المذكورةالمقالمةأنحلبعلىأتى

بعد.فيماسه-؟ضهحوكما،أوردناهمماحانضما3الكا-لبيريدحيثالىلا،المنافجميلالطاتبعلىنفسهفرضالذي

بينماالعلمتوبظبسالصهيونيةالاسطورةأن":الكاتبيقول.يسيرأننة-"

نفسهاوبناءالضمعوب!خاطبةفنوتتفن،وباطلزيفجوهرهاحقيقةهض،كأننعرؤطجميعااننا:القاللة،المعروفةالبديهيةرر9وسأ

اباطيلسهبكل..ذانهبزيفها-محصنةانها..تحننلهشبركلفيواظهذه،عديدةمؤلفاتمنكثيرةاقتذاسات!هاتردودراهـلمتبحوثا

الصدقعنبعيدةاكربيةاالحقيقةبينما.يطلنيةالتفومنونهوادعاءاتهاي!نماايىهايشارانبلالمحانه،اقواسنبينتوضعنمان،للمفيتابسات

أهـ،،"..المدروسةوالمنهجةالعلميالننظ!بمعنبعيدة،نفسهامعممنوغيرهلنفسهالكاتبمناحتراماوذلك.وردتوكيفما،وردت

،ءهحاتفيالزيفلاءذايفصلطنه،ا!دازم!عبداللهعبدالدكأيرالامانةعليحفاظا،هذاوقبل.ينتبماعليهرولرحمندومحنه"ءعل

الكاتب.تعابيريقابلمادقطمنهاخترناوالتاللمالباطلألادعاءوشئاعةالسرقةهوةألىتنخدرانمنارونرهيةا

...جانبكلمنبالريفمطوقةاسرايلان":اللدك!نوريقول.ازائفا

وسا/لبكلتوسلت"قداسرائيلوان"..إهانشأفييلفهاولالريف.للقراءذلك:ت-اث،وأخيرا

."..والدابوالعملبالعل!خدا!هاوأيدت،الحداع،والايطورةالحقيقةبينالصراع:!والعنوائ،اللبدايةومن

ويظل.الاوراللعمودنعفمناصمنا!لممظههذاكلينا!رالمحة:هوالدائمعبداللهعبدالدفىورمقالقىعنوانأن2ح!بنفي

جازان-الدكية،الواةمحةا!سرقةمنالحالهذهعلىالكاتب.واحدمعنىفي-بالظبع-وهما،واللحقيقه

ءصيخفحيث،التانيالعم!دمنتصفالىيصلحتى-التعبيرهـبماالاكه!طورة)):!كذا،مقالىفيالمنادىجميلالكانببةهل

وضوحا.!زداد،حالهاعإىهيهيالسرمةذةىحينني،اللذكآءفئالصراءحلبتاهماهاتان..العروبةهيوالحقيقةالصهيولية

بطاقاتيحياانه..وعنيدمثابرالاسرائيليوالزيف"الكانبيقول!لاسرائولادةفبملومن..الاوسطا!وقفيالانالدانرةالمعركة

علىوجهـهـهعملهويقوم..ذاتهاانصهيونيةطورتها!منتنبعمحفزةزماساو.نفاوتتتعددتاوجههولكنمحتدماالصرأع2!نولادهاوبعد

اهدافهالىللعذوريطب!هاا؟ياالعناءسنليؤكد..اللقاعدةهذه."..ومكانما

التاليةبالنصذلكلسجلقدثاناللدكتورانحينعلى."...،"س!اللهعبداللدكأ!ربقلمموجزانفسهاللقولهذانجدبينما

وجودءويقوم،باطلهلمحي؟معانهمنيحيالانه،وم!برعنبدالناطل))هـاتان:العروبةوحقيقةالصهيونيةخرافة":وهو،أيضامقالتهبه

"،وكيسدوسبيل.((..انزيفتوي!سببلفيوالعناءالجهدعلى.".اسرائيلولادةوبعداسرازيلولادةقبلاورركةاحل!كأ،!ما

هضسا،،الدائمعبد4اللاعبمدالدكنورعندوواضحبينهوكماالريفعلسىالاسطورةتنتصرفهل)):ليتساءلجميلتباللكايأتيثم

ارضعلىالشاذالكصهيونبمالوجودتثيبتهـو،المقالةخلالومنوعواهـ-ل،وال"-رإضالفعاليةحوالمحز"هـ"لمكالاو.لىلان..الحقيقة

نفسها،معالصدقعنالبعصبةالعربيةالحقيق!ءناما.فلسطين-مالعلمنجزاتوايىخغلالوالعنفبالقوةأللذاتتثب!تعلىالعمل

الكاتب،!قولمابحه،المدرولس!ةوا(لض،جيالملميالتضظيمءنالب!!ةالسكونببلادةتشعر"قرهلة))تزالفلااظنيةااها..وا!ت!ولوجية

انهبل،الصورةهدهوعاىاللحكمهذأالىيل!لاالدك!ورؤ،نقلنلشيءمع،اًلدكتورت"؟ؤلنفس.وهو"؟دبةألكوالطصنيةقى

التخلفعامل"خلالءناليه!طلقا،واللدراسةباللبحثينناولهلحلساللخرافة-لنتمرؤ"لى)):،لمجولاد،عبهبرالتليكألم!ؤ!الاخ"ن

منالكبرىرلجمهرة"والتربيةالتطيممطلب))و"والتقنيالعلهجمه!الخرافةشبيتعلىاللعملواصفايستطردثم..؟"..الحقيقه

ضعف"خلالومن--ورالدلمبت!عبير-المحررمينالفقرأءالمواطنينوالمزيف.زيفلأنه،الحقصقةامامطائعااجعيرءرلا؟،لمحزي!ا،)):فيباز

اللىونأت،التماثلهذاولندع"..والتنقيبوالدراسةالبحثروحداممااضعفوالحق..الخ..،جريىير"علىعازملعهة"فيماض

غير.نزاللاالحقيقةان،لةالمتكل،المسألة":اًلكاتبؤول،ر!واسهواالامورتغيرسحريةعصاالىاطمئنانهحقهالىمطمئنا

عو(ملالتكاملللهاتهيأتالانسطودةبينما.وموضوعيا-ذات!جما-متكاملةفبماستخ!مت"قدالصهيوذيةانيقولحننى".0.بنصرهمؤمنا

البناءوفي:ئانيا،الامبرياليةواقعوفياولاالصهيونيالفكرفيوالتكفكاللعلممنفامتاحت..العلمعبقريةالخرافةاركانتو!دسبيل

لدىنجدهؤ،ذئا"!شيءكلوبعدث"جم!ءكلفبلوالوضوعيالذاتي.والابماع!"الاقت!"،ديةاوخن!سيليفيوسءوت!ه،،دءإنج!ماخير

الزيف،تعريةاللحةيقة.سمتطببعأنلةالمسأكللةاث))ووكذا،الدءتورخطواتهاتزالوما)،:شقولالدكورفان،العربيهةقىقيالحقبعنأما

جعلت))قدالهصهيونيةوا!"..ح!قآيكورآ!علىلحق9!وروىوأنمسناعمقحقهاالىاطمئنانهايزالوما،""عثرة،مسى،ن!بةخجولة

ذكياتونليلاالعقباتتذلل..والخبراتالكفاءاتتفجيرالاوررائدها."..الحقذللكزوكيدسبيلفيءملها

انطلقتلقد.والعطاءالابداععلىقدرةمنالعلمفيمابكلمسلحاحميثمنالاقميهمااختلافايجدلاار!عبيرينهذينؤ!والضاءر
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الءقاليهوديأنزاعما،عليهوتقوليحمللاماوصملهدزيفهال*اريخ...اللخلاقةوطافاته،المذدممةالذانيةفواهئعني..الائسان..من

مروررغمثابةكأتكو!-بىبخيةارتاالحقوق-وأىسنةأيفيالىيعودالطبيعةغزوالىالمباررالعظل"الرائدالعقل"أري!قيئهافيوقر

النابليادصبيعهدمنذواحدةسلالةاليهودآنمدعيا،يناررتآلافيمكنمااثمنهو،والقنملالعلوقوةالمعرفةبجراةالمزود،والاشي!اء

-ائ"روبولوجياؤائ،م!ومنفيمهاجر(ا!)شعباليهودأنورغم،قبلهأوالعربيسةيقةللح!عليهماهعكوسهوالواقعهذاان".امةتمتلكهأن

سخرتلقد..!ادقدهاءاسرازيلنسلومنوسليمانداودابناءمن-مست!كينالعربرءواللحق":يليمايدونالكانبانئم.اللدكتورعند-

لهواصدجنساسرائ!يلبنيأنوحدثتناالتاريححقائقمنالصهيونيةالمطلقةبالثقةفاكتغى،"ئالاالغرورمنهونالبالحقيقةالعزةأخذ.نهقد

أنبنيير؟كداللذينغسهالتاريخمنوهزأت،الاخرىالاجناسمقوماتومنى..ودليلبرهانالىت!،جولاووروفةقضاياهأنورأىبالنفس

الارضان.قديملمفلسطينآرضعلىوافدينكانواأنفسهماسرائيلالتض"عوريأنيهناومن..؟أنبركلأودللببلالىي!لمجالشمسنوركان

والكربوالكنعان!يينالعموبىبب-صمنبسكانمأهولةكانتالمذكورة0((0.محا،ةلاللعربمهتوبالنصربأن

لمؤلمس!طينوان،سىخةالفيقبل!هاخرجواوافهم،والفا-.طنبن؟صدوالحق)):الت!يرذاب9الدكتورمقالةفيهذانقرأب!ب!نمل

(لم.!حكماولاسكنالال!مخإصهنبحقهؤبيكنفي،اكرورمنهوينال،ا!زةتأخذهوقد،يسمتكين

ءورالةف!ماجاءماءعنقابلهلكيالعدهذاعندالانولنقفالنصروان،برهانالىيحتاجلاشمسنورآنويرىحقهتوكيداجل

مقاهـةمنننقلهمايطيلأنخشية،الدائمءبداللهسدالدك!نور."محالهلالهم!وب

:ادكتورايقول.للدير4التريهزيخفواللقارىءعلىؤينقل،الكاتب:المس!رقي!!!تاث!أجل)):الكا.نبفول،التطابقهذاومثل

.الاصولمخهءمة،منقوصةصلأيونيةحر3لآ:الوراءاًلىقليلالمتورد"وبندجم!وتخادعالمعاصرةالحضاريةالوساتلبفلتوسلالاسطورة

تخلقان،ولماللذكاءباللفلأروت!لميحهالكبممارسةعلىبالدابارادتالعريبةوالقومية..مغتعلةأمةسبيلفيوالتكنولوجيابالعلمخداعها

الت،زيالمفكنرأرادمامخرارءل!ى،قوءبمبة((اسطورة"موهومةقوميةنذالس.اثتاتءنحقالمقهاجميعتعجز..والخصا!له!الجذورالاصيلة

،التوراةواقوال،التاريححقائق:شيءالزإمت."روزنبرم"عنوجوووافقصر..حيواؤءالىتنقلبللمفيهاالخلقعوامللان

و!إزايديشت!وهمااليهودعقولفيلتخلق،اليهـوديةالديانةوأهدافوظاتعاياتهاتدركفلسم..الوافعمداركعنعقليتهاوقصرتمداه

أصملاللىالىتسب،الوحدالب!ودياللشعبوهم،نفص.4ويرصدقألاهـطورةأماممتخاذلةحقيقتهايقجد.وطاغعاتباطلأمامضعيقة

واحد.سياسيقي!انوواحدةأمةبتكوينواللجدير،احدوإودينواصر."الصهيونية

نأزاعمة،عليهولننقول،يحننمللامالتحمله،لءاريخاالىلخأتفيلكذندوقدكانالدائملحبداللهعبدالدكتورانحينعلى

فيالمبثنوثصنالعاللميهودآنمدعية،!دسطينفي.!اريخيةحقوؤألهابكلتوسلت،زائفهصهيونيةةا!عركةهكطتلك،أجل)):نصهما

بنياسرافيلنسلومنوسليمانداودآفي،ءسلالةمنهمألارضأرجاءسببلفي،والدأبوالعملباللعلمخداعهاوايدت،الخداعوسائل

اسرائميلالقدماءبنيأنعنلاءدثنا،التارإخلحقائقتأبهلم.القدماءحقيقنهاتعجز...والجذورالاصولع!بقةءربيةوقومية...أمةخلق

وا(مموريينالمربالكنعانيينبس!زهامأهولمةوهيفلسلإنعاىواطرهـنو/جودهاويقصر،حيواقعالىتنقلبانعنالعميقةالواحدة

ئمفك.طهنوأن،سنةألفيقبلمنهاخرجواولأانهم،واءولإسطينيين،غيرهاباطلآمامضعيفةنفس"هافتلفيعايتهاقواهاتدركولا،مداه

."..أياء،مأزهرفيص؟ىقطحكماولاس!الهمزحلص."المى،يونيةاسطورةألهـاممننكاذلةالصادقةقوميتهاوتجد

(ريخؤ-بهضيرسجلوراح،ابىبخبالمالعلمادعىالكانبانثموالامانن-مة،الكت!ابةفيوالموضوعيةالعلمياليحثيكونأهكذا

ؤء!ا،عليناأشمارالتيالدكنورمقالهعنمنقولا،القديرمفلسطينماوهو-لاتساكللواني.ااواحدانفيواليراًءوالنفسالفكرازاء

عزةلمءوو"اسفارهممناسرائيلبنبمتماريخ))بمطالعة،بالاخصوهذا،واكطارقالتماثلهذاأكل-اءالقرامننفراذهاقالىيردقد

صونسن،أولاالكمانبنص،النصينب!ينؤاءقارن،حسنا.وزةدر،واءدةذن،ئحالى"!يالمن،بعينهعموضيت،ولفيالواحدالتسلسل

.؟انياالدكتوريرقبىلعقلأي-أظنؤيما-!ناكل!بس.؟!اللخواطرتواردقبيلمن

غزاةفدسطينالىالقدامىاليهودآتىولقد":الكاتبلميقول،جدلانقبله-ذلنبرغم-،ولكناا"ضحالذىبعداضالافزبهذا

غاصبأييطرد3ماطردواثمالزمنمنردحاأجزائهابعضؤ،حتلواالكاتب:يهول.ؤجمهمابماستخبراننااللت!انؤهما،المقالتينمعونمضبم

دولةوان،ايىلادقبل...1عامصتىءربيةكنعانيةفك*!نوظلت"!تعلةسياسب"حرقىالهع!يمونيةالحركة:الظر-الىقليلاكمد"

والحىصوببالاضطراباتنزخركانتقرونأربعةغير.ؤممرللمالي"ودرسةءماعلى-ىبددبعملت.الجزرورمخصلفةالاصولمنقوصةلانها

عيسرأخرى،غزواتؤلسطينتعرضتولقد.والخارجيةالداخليةءهـى..والذكاءالرصوصروالكندربالايرمانوتسلي!حهوالكذبالزيف

الفرسبدولةوالحقو،!.مق!53عامالغرسغزاها..اليهودغزواتماغرارعلى-وهميةقومية-مفنن!علةقومية-اسطوببةقوميةخلق

والحقها.مق322عامالمقدونيالاسكندرغزاهاثم،كاءلمينقرنجبنمدةالنازيبيناللفرقول*ن.وةع!صرقوميةخلقمنا!نازيمفكروأراد

ا!للأدقىل.9سنةألانباطالعربغؤا!لموبعدذ،الاغريقبمولة،موج!وانط(قأرضهفيالمنصرية؟ةقوميبنىالاولآنوالصهيونية

!الروماناحتله،حتىللصاصمننهـاللبتراءفابعةوظلتالموهومةعنصريننهابنتالصهيونيةبينما.الاخرىانبكلوبضدعدوانه

نأتجاهلتذللكوفوقالحقائقهذهكلتجاهلتوالصهيونية"اعنمدتالعهليوفيةلقد..آخرشعبحسابوعلىارة"هاغيرآرضفي

ا!ربيباللطابعكليةقطنعتم636عامالرومانمنحرروإهاالعربحتىالوراء.الىسنةالفيالىبهوعادتالتاريخحقائقتزييفءلى

عربيةأصولمنهمانذينالسكانفتربوعالماوفومالغةالخلملصفيالعقلوءنهحلقزيفاتهاالبيهوديالدينواهدا!مسختهاالتوراةأقوال

اللصحراءمنوالمهاجرينالبتراءعربسلالةمنأوكنعانيةقديمةازدادتكلماويشتديشتد،النفسعلىالتأثيرشديدوهمااليهودي

ا،ختصاوالاصهشعب)الصهيونيةالاسطورةممىألةاماإ..العربيةو!..يقولآنالى...العاللممناليهودضدالموجهةلنرحدياتا

ب،أقطمنوغيرهما"وايزمن"و"هرتزل"خاقمنفهي(والموعدالسبيعهدمندباللذاتالاغنياءخلقمنهوندلمرالمخاليهوديالشعب

-فى(1التاريخبالحقوق"اليهود؟لىاقناعاضافتالتيالصهيونيةالفكرةيهودءهدمنذالامرهذاكانرقد.دائماالاسياديجعلهملانهالبابرلي

..ريحوالناالعلمبظربطلافهارغم،الي،وديةالعنصريةالىالت!عصبالتلبةود""أحبارهمعووضالتوراةآغني!ا؟همشوهاللذينالقدماءؤلمسطين

أص-ولمنينعدروناللعاللميهودجميعأنلليهوديصموروالقداـجريمة."واوالاستعرواللحقدالدجلكت!اب-التفسيرجمماالكتاب-

بطلانومع.فلسطينارضفييومذاتنبتتقديمةاسرابلميةاللهشعبفكرةقنوالن":التاليالحكمالىهدامنيخرجثم

بمسمباتتمارسىأنهاالاوواقعكنظريةالمعاصرعالمنافياللعنصريةالىفيا،صهيونيوالزيف))وليقول"..اساساطبقيةفكرةالمختار
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المىصيحب"اعت!نفتالميلادبعدوالثمانيالاولالقرنينفياًلرومانيفيالدائمعبداللهعبداللدكضوركتبهمالنقرأ،وا!ن"..جديدة

فقسرالسش،تآبناءآما..العربي*حاللفبعدالس!نمع!اندمجت.المنافجميلالكاتبعنأوردناهماروءو!نقابله،اللثنهـذأ

الروماناة"طهادمنايى!ودنجالقد...الاصلإيئبا(سمكاناندمجواسكنالال!ليهودتخلص/للمفلسظين))بأنالدكوريخبرناأنبعد

السمحالةبفمضلافريقياوشمالرمصرسورياالىتتضعتةواسندماأجزائ!!بعضن9يحظ،غازينلهاكانوا"بلئهمي!تابع"ق!حكماولا

فياليهود"انالىيصلحتى"..الخ..ر،ملالمربوفرهاألتيتجا!لمت"الهمهـيوزيةوان"خاسرين!هايطردونثمالرمنمنردحا

كتلأاتخذتيينما..الاصليةخاسالاجوتمثناةهمواذيبواامتصوااسهيادول-ءوأن،.مفى0.1.عامحتىعربيةكنعانميةظلتفل!"طينأن

كلامنفسوهذا"..ديناألهودية،أواروبافيآريلأءمنكبيرة.01.)قرونكأأربعالازممرلمولسطين.نحتلآنأرادتاةياالليهود

أءعلرونكنلاانهذافوق-الصهاينهاي-ززلاسوابل)):الهـكتور،والخارجيةالداخليةرالحروببالاضطراباتحافلة(.مق586-

."..دي!نااليهوديةاتخدتواوروبااسبفيآريالفرسغزاهااذ،بفلسطينمرتالميأودغزواتغيرأخرىغزواتوأن

مهىةكانتلقد"ةالكال!قولفينجرهالتهـطابقهذاومثيلوغزاوو،قرنينخلالبدولتهموالحقوها(.مق953عام)الا-!انيون

عا-صوقومية،أنمراضهاغرارءلىتاريخخلقمه!ةهبمالصهيونيةوةراط،الاغريقلدوولاتي!،و(.مقي332عام)اوودوجم!الاسكئدر

لتجعل4والامهويايىألالى"غلاليةماربهايخدمودين،2هااهداشاكلةحتىا!راءللعاصقهـمكأتابعوظلت(.مق.9عامالانباهـ)العرب

منليؤكدندسهالوافعويأتي"..سيماسيكيانأءخقيقأداةهذامنالمسلمينالعرب(نهذاوقلهداؤوقوتجاهلت.الرو،،ناحت!لها

بزيفهاتمضيالتيالصههـيوزيةطورةالالىوليكذباسائيلوجودق:لالعربيلطابعبانهائياوطعوهـ،(م636عأم)الرومانحكممنحرروه،

ذا،-4"هـرتزلى"آعلنلقد..وامكانا.نهبطاؤ،تهفاكثرأكأرورسلحةسلالاتمنوهم،الاصليونسكانهافتعربوديانةلغةالخالص

اليهـودية"الدوله))كتابو،ص،حبالاولالصهيونيوهو3.!اعام،ودانوافيهمالمندمجينوالغزاةالمهاجرينغزاةمنأوالعربالكنعابلين

اوستراليافيأوأوغئدةفيال!ومياسرائيلوطنيكونانيودأنه...ا!ا8عامحتى،وديانةلغ!ةخالصةعربيةفلمصهطينرظلت،لالسلامبا

وصهيونيو"وايزمن"عارضهولقد.لآالاميركيالولاياتاحدىؤكطأو".الانجليزاخل"حين

الا-خرالبعضأما.الصهيونيةالمنظمةأعضدوبعضبحاصةروسياتحريفالىاضافتإ)قدالصهيونيةبأنقانلاالدكتورورسشطرد

ال!،هايخةءئقاطعادليلايقومالامروهذا.4اقتراحيؤ-لمونفكانوا"هـرص"فل!،اد،يديالعنمرخرافة،التاريخوخرا!ةا!-،ريخ

علسء:ضيفلسطينفيلاسرائيلسياسيكيانخلقأنعلىأنفسهما!!-وداقناعالىالعيونميةمؤسسيمنثغيرهما"وايزمن))و

ب،ريخخلقارصهونيةمهمةكانتلقد"الدكأوووقول"..الزرف.العلموالتاريخفينظرببطلانهاالكاملايمانهمرغم،اليهوديةرةبالصنصر

هـآربهايخدمودين،أءهـاؤهاشاكلةعلىوقوهية،أغراضهاغرارعاىاًلاقدمينالليهوداولئكمنيضوودرماليييهـوديانلليهودزينوالقد

وقوله".الاسياسيكيانلتحقيقأداةهذامنفنجعل،ا!لادينيةالعرقي!ةالنظريةانوتنلسوا،الاياممنيوماالمقدسةالارضسكنوااللذين

يىكذباسرائ!يل،خ"قوبعداسرازيلخلققبلالواقعويأتي":أيضاسرقاتمنهناللكمااخرالى"..أله"اسههامنباطلةنظريةالعنصرية

لهاود*شلحجوله4فييمض"يالزيفولكن،الريفليفضح،المزاصكلم.!ؤ"ضحةداًضحة

يهبى،3091ءامنفسه"هرتسل"اعلنلقد:قكبرأكبربزيففات"،بهااوووعا!،ريح-وادت"-مجبلفيالا"ريكنورو!ما

4ات"اليهودرةالدولة"كتابوصاحب،الاولىارو-!وني4منشءالتقابل،هذاكليقعأن،الافومكارتوادد!لمنولاار،طرءفول!س

جوزورطاهـتمراتوزيربهتقدمالذيالبريطانيالاقتراحيؤيدتعب"اذاووا.كاؤجمينررنمنسهالونءمحابيرامنكتيرتيقيوأن

الافويقية.أوغندة""مقاطعةفيقومي"وطئبانشاءوالقاصبمتثسمصرللينبينالواحدوالتن!مميق،بحداؤيرهاالمسروؤقيالمقاطع،أذهانناءن

وانقمخاعية،روبوص!بونيو"وايزمن"يومهاذل!فيوعارضه!قالةالىاشادةجردولويشرلمالكا.نبفان،هذاودوق.المقالتين

ا،تعإ-أعتقد!بما-ذلكدعنهوكادذا.الدارمعبدبهـاللهالدك!تور
معادض!،وشعةمؤبرةفبعة،شيفن!ينامامهالصهيونيةالمنظمةأعضاء

يأف!مسألهالصهيونيةمسأل!أنعلىقاطعادليلاهذايرقومأفلاافئم.المسروقة(لاضىونشر"الاصل))ا!الةحقيقةطمسقصد

نافر":قولهفيالدك!نووويس!"طرد،(..؟..لليهـودشاسيىأناللذيالد!رهاضرورأاموللعله.واحدتاريخبمبلكظح!ىيرام!

نأالعالمح!ال!(موالرأيانيهوديوهمأنواراد،جولتهظبعالزيفلململهآو.خاصة،دروزةعزةهصمدكتاببقراءةفيهعليناأشار

التياسرائيل"وأن"..وعودةوشعبودينتاريخقضيةالقضيةمنط-لايمماعلى-ذلكجوازولنفترض.يرقراهولمال!إبير

جدلالئفترضثم،منهخلاصةوايرادللتاريخالتعرضفي-الاحوال

السرقاتصمثلالقارىءعلىيجوزؤهل،التماثلدللكمثلوقوع

بدعوى،السرقةتلكعنبعيدةالظريحيةالخلاصةهذهواى؟ا)-،بقة
حدرتا

ينطليوهل..؟اثنانعليهايختلفولالشاريخاسجلهاحوادثأنها

!وورلى..اللفئةمعظمان:لككور..(هناوالكلام)التاليالقولفي،الواحد

كتابهما،طرو!لحمل!اسنبييا&طابىهدايحدتاىالالارىءعلى

ولنفموضص.؟(،15نظروجهتىفيمتقاربينكاناومهـما،رمكانازء،نأ

النصك!ابةفيالوحدة،ذهمنهمايكونأنأيعقل،كلهذللكجواز

القرنينفيالرومانضربةبصداليهودمنب!تالتيالمسهضعفةالقليلة

جديدديوانا!كانمعواندجتةالمسيحه-اتنقتالميلادبعدوالنتانربالاول

النكسةوحيمنلنواالذينمعظموأن،والعروبةالاسلامفياندءجتثمالآخرين

للثاعرالمذابحمنيشجواانواستطاعواافريقياوشمالوممرلووياأ!عاءفي

،وانوالعروبةللامالاسفيواندمجواالاسلاماعتنقواالرومانعهـدفي

ا!رلئمياًللهعكيد!نوالمحريقيااةافيالاخرىالاقوا!بينير!وديههمعاىبقواايرين

."الاقوامهذهبدماءدماوهماختلطتواوروبا

ايلافىابد(ر.لق025القلةمعظموان..":ولرف-فانهجهيلالسيمدالكاتبأما

...هـالعزوبص!لسلإنفيبقيتالتكبالقدءاءاليهودمنالم-متفعفة
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نأ،اللدكتورمقالةعلىإلاطلاعفيالفرصة.ؤسعفهللملمنأؤكرولكنياللعالمحميهودوبرمساعدةالعالميهـودياسمحلقهاالصهيوذيةحاولت

محمفحاتمنوهناكهنا"بنتوثة-أوردنااتياغ!بر!كثيرةنصيء"،!كلاكأبالكاعليهلإتبم"!اليهاالمالميهودتهـءيرفيعئتوأبمرعصة،تافى

البندفيةأمسكت))اسرائيلفيقولهءثل،ان،!اجميلالكاتبمقالة،وكيرالصهيونيةالاسطورةتابعتذلكومع":هكذافيضعهالمناف

التي:ال!ربيةالوحدة"عنوقوله"..الاكألرىباليدوالمعولب!بدهىكااسهألةاأنالمالميالعاموالرأيايى،لمودمايهاطريقعنففسها

العالم!والاسضماراسائيلقحديأت.ءلىطبيعيكرد"قومانيجبوأرضوموطنمشتركةولغةتاريرليةحقوقله(إ؟)شعبورمألة

بل..لهاورطمةتهي!ئةتقوملا..ألاميركيةالمتدةللولاياتبقي!ادةتتضنعالذيالواسعالنفوذرغم،ذنكرغمانهاألا،موحد2*ضادوا

اكرايلعبولا،نحوهاتدويجيةوخطواتأجل!،منواععمليقوملاوالاءعلامالصحفعلىوسيطرهاالماليةقدراتهادغم،الغربفيبه

س-وقاهـ-ىتصفلماغا)بابل..بنانهافيرئيسيادورايالاشترأ3اليهودتهجيرفيعئتوةيعنتانلافي،والتأليفالنشرومؤلسسات

ضليلوالالديمانحوجي!ةالشعاراتالىوتتردى،والمناؤمةالمساومة."..فينالى

."..ارر-يال!سمنالمجلوبةوأخلاطهمؤلمسطينفياليهوديالتجمجمعؤبخء*وص

الهـعوةمرصلمةتجاوزألعربياوطناقنوبدا!قي)):فولهوكذلك:يقولالكاتبولملن،الارضأنحاءشةى

فيقولهوايضا"اللخ....للهاالاعداًدطورفيالآفيوهوالوحدةالىفيفوم،الاغلببكأيننصكلونالذينالشرقيونالي!دأء،..))

ور4و.أترضه،العربةألاقطارلدى"والتكنولوجيالملميالتخلمف))..والزراعيينالصناعيينوال!مالعةاللبلوصغاهالورامةمنالغاللب

وأموالهاتلةعلممةخبرةلاسرائيليسرتلقد)ا:الصهاينةعليهتوؤروسوريةافريقياوشمالواليمنا!راقمنتدفقواالذينالشرقيهود

،يونيةاللصألاسطورةت!صارعالت!يماالعربيةللحقيقةيمكنولا،طائلةءارسا!رورةانبل.الثاشهةالدرجةمنكمواطنينيعاملونولبنائ

اللبريةللظاكاتوورةوءنظمةسريعةغهالاالاوربرياليةولمتدياتمنأكثرتظاهرواقدالشرقيهودان..و..عنصرياتمييزاصرووم

."..والسياسيةواللفنيةالخبيرةالعربية."091اعامحمث.مثلمابانتم!فاصاتوقاموامرة

افقالةمنونقتطعههناندونهلحمما،و/غيرهاالفقراتهذهكلصوا)!ه!يؤدفونالشرقونواليهود":قولهللدكتورنقرأبينما

عبداللهاللدكتورمقالةفيموجودة،المنافجميلالكاتبالىالمنسوبةاركراقمنتدفقوأوجميعهم،اسرائهيلفىكياًهسكانمجموعمنبا،ائة4ع

مع،براكطوذاتالن!"وص!،باكءر.*نل!انالدا!عبدالشرقبوناليهودوهؤلاء...ولبنانوسوريةآؤرإقيةوشماليواليمن

في،مقافى*4.اررقىورلنكهاللذياتسلسلة-هـنف4المعنىعلىالابقاء.عنصريةتدابيرضدهمالدولةوتمارسالمعاملةفيض"فايلقونجميعهم

ا)تيالواصدةا!الهرصردنسجاهاكلمةمنبدلا،هذاوبعدفيكبرىبتفاهرةالقيامالى91اععامتموزفياضكلواأنهمحتى

قدكانالدائمعبداللهعبد3"ورالدان:فنقول،صورنجنعلىتترت."!وال.طرقةالعنصربم!التمييزسياسةعلىاحتجاجاابيبتل

اظهرلا،موضوعية،علميةمعالج!الفلسطينيةالعربيةالقضيةعاللحجهلالكاتبارتكبهماكلأنهلأنبمشطا!طلي!أنةواءترف

والعمل،وبكل1)ت-رك)امكانياتمنلديهامابجمع"الحقيقة"علىقيهاالا!انة!قودي،أولا،الدائمعبداللهعبدالدكتورحقفيفا!لم

بشيءأو،بالطريقيعرفناانهارادة،وشلوذوقسوةمرارةمنفيهاما.ثاث،جميعااللقراءحقوفي،ثاباانعلمية

مقالتهكانضكما.موفظالدكوركاىوقد.الاقلعلى،معالمهمنالكاتبسرقهماأبرزأنفي،حقهالوصوحأوفيآ!شئتوادآ

حالثوتريهمنوحالحركا،سات!حرمةاللىلعرزهاتهتمفيبهانصولحكوماذباللكجديرد.بحق.المقالتيناستسمحأىيقتصي!يفانه،اللدكتور!الةمنعلإ4وسطا

-.القراء.أنظارأماملاء"عهـمامعا(بصورتيهاالواحدةالمقالةبالاحرىدو)

ترلي!ولحترحلعنصدرتأنهاعنفضلا،لالرأكمت!حفزة،لاخلاص..001*.............لا01و
.....بل،لعجالههدهفيوالاميوماإسهعر!دمطليسمراهد

كونبأن،الدكتوروغيرالدكتوربا!لإمامجديرةأنهاكما.فمعر!ءتقعالدكتورمقالةوأنخآصة،المجلةاصفحاتمنءخيرارستعرق

الحالعة.الطروففيمخاصة،وأعمقآشملول!تدراسةس0000011لاأ......نر...
...(.3لناااللد!بىبالحروططبوععماعلبهاصهحهعسرهر!سعلحو

متكاطةلقصنابصورةيخرجانهعنفضلا،بامعانالمقالةوقارىء

الهناف،جميلكأبهماأنالىنفسهالوقتفييخلصفانه،ل*اريحيةاء-ههه

علىزيادة،المقالةلهذهوافساد،الصووةلتلكتتويهمنأكثرليس،

شيء،فيهلهليسطادعىحيث،والقراء،والفكربالعلمالاستهزاءحدارر

بل.وسرقةسطومناليهلجأماالىلجألماثليئايملككانولو

،لمءثم211الم!مهد"!عركةفييبحثأنهيزعموهو-بهحرياكانلقد

،"ور:زلغ.بىومنزلهمنركنؤك!ي!نفسصهيحبسان-بقائناوتحديإ-ء*"؟-3لأ:ه

ال!فل!!سانالرعربيةااالشنغن!الىلض-عمايف!يماحوويجعليصيجرقهاهاويحرلم!!هامصايخم!طييم!!صثثليم-بمح!1لىأ

د-....س،-.-؟ور:-؟..--...حر-؟ه

كانمهمابموضوعيخلصانابتغاء،جمعاءوالانش،نيةخاصةالعربي...--).--

ذهه،لهالحقيقيةالقيمةيعدملنفانه،وانطئيرالصحةمنله

فيالامينةالروحومنوالاخلاصالصدقمنالينابعةالخالصةاللقيمة

،كانكاأبأيومنيقتبسأنشاءماذلكبعدوليؤنرجس،المعالجةالبيانيالوهمابعبدللشاعر

كانت!كيفيةوبأيةالليهيتتيرانثريطة

حمارشاكابمتوا،لزائم!مر،لاوفينمولمم!كوعبلللباطلفيلىحيانناعا،ءاالاهمعةغ!أماعاىاه!منلوارخرنطبعة

!قا.عديهالحديثالعربيالشمعردواوين

الكا.نبيجيبناوآنالكلمةهذهعلىالقراءيطلعأنارجووأخيرا

.بشيءالمنافجميل.لق.2.الادابئدارمئشورات

ال!ط!امةهاديبغداد

66



اللفكىرهذاقادةينخرطماوعالبا.التجاوزوطريقةالرحلةفهمفي7لم

ولرينمهمنلنئغسموآجةاولماممعوسليةلجمعلعاللئهولإكالبريرمينيةميائساقتبانساسيضليةسةاإاة؟!لاصاالزيفيهينالعربىاًلمبسأر!
لاقامةلمناسماتادواووءاو1.وجاس!مالسهيدعزيز:بظم.

صطيا.الضحلجوهرهمخفاجلمىالمثاللية

الخلفيةالخطوطفييصطفونافهمحينفي،جاهزةاحتفالليةمناهج!!صيي5

بةغرشروحاتظهور،افظفياحأديميينعقليةمظاهرومن.اصلا

المقولهتعزلفهيم،صادقةثوريةطريةدمدممومةبائهاالقراءنوهمالبرغموضحقيقهاهـياسيالقاموسيس!جلهمااغربمنلعل

فسجبشكلتنسنهاثمومناوجدهااللذيواللحيواقعهاعنانئوريةالمعط-اتنتيجةمستقرأامرأنهبلبالمباللغةولاباللظنهذا،ما.العربي

التيالحقيق!بةالحادثةعنالاختلافتمامتختلفحادثةالىواضطهادياليساران.المعاصرالعربيواقع!نافيالمعاشةاللفعليةالايدالوجية

دجالاغسيرا(الوراءالىالحظوة)تفسركأن.تأريخياالمقولةولدتوبفعلللتكشفالجادةمحاولتهفيوهوالانح!تىمتبلورغيراللعربي

تفسرئناو.موقعبأيتشبثوعدمعديدةتنازلاتتقديمالىيدعويجباللداخلمنوالمؤيدةالخارجمن.المفروضةاللقسريةاللظروفضغط

تأجيل)بأهمية(ميالرباللتنا!رالثانويةالثناقضاتاخضاع)نظريةحينفي،الليساريةتدعيمتنافرةوتواجداتعدلدةأشكالايتلافىان

.(اليهود)وبين(الامةنل)بيناللصراعلخدمة(ايطبقياللصراع.اللامبد"نيوزمحثرهالليسافىافطراب1عنالمس!ؤولةوحدهاانها

وهوآفرحيناويتراجعحينايتطرفاحاديميأليسارهذاانباليسرنعنيهاذياما.(،احاديمياليسهـار)الاشكالهذهواول

فئىنلخاصةاحساباتهعليهيطبقمقاساالعرببمشعبناجربةمنيجعلأنهامحقيقييسمارهووهل؟وعزلتهنشوئهطروفومماالائاديمي

وهذا!و.نأيريدهلاثباتهالوقائعكلخلقتمطلقاعتقادهيحسابانهالذيناالمثقفينيسارهوالالاديمياليسار1انالواقع؟مقصودتزييف

والندواتوالمجلاتالصحففيسخرلهالمعطاةالامكانياتيستعلاليسارالمواقفمنلكئيرالتحليلوجدارةالايدلوجيالننظيرقابليةيمتلكون

اليسادوهذا.مضببهةديماغوغيةوتحليلاتمضللة!رامجلتقديمويس-الاغلبعشىيخضعونالمثقفونوهؤلاء.السياسيةوالمسائل

اذيالملمملماينزويانفيضطرالكبرىاالشوريةجهاتالموافييشفضحلمجوناشتراكيةاعتناقاهمتكنومهماوهمطبقيةشبهلانانية-عموما

تسطالعربيشعبناان!حيث.ا!جهـذروالمقطوعةالمغرضة4معلومانربص!الاع!نهااورفبيستطيعونلاالتيالبرجوازيةاهتمالممانهمضمن

وجودهتحقيقا!ثوريواتسلجوالضبطالشجامحةدرجاتلاقصىلكوف"غريبابؤسايمثلحصراوليمسيتقريبااللعربيوالمثقف.عنت

ةسيدومصيريةضاويةمعركةيدخلولكونه،،المشروعوالحرالكاملف!و،المعايشةوبين(لمن!بيةبيناضحالوللانشطاربيانياخطايرسم

اكثرعدوانمجالاتلهميهيءهابكلمسلحينورووانيينقاشس!تءزاةوعنالعصاباتصربوعنافئوريةالم!سائلأمحوصعنيتكا!مثلا

اساطينيكونوااناحاديمييناليساريينلاولئكنسمحلأانيجبفأنناذلككلفييتعدىلالكنه،الناجح،التكتيكلثوريةاالستراتيجيةا

يمتلكانهواببساريفيبتشرطمااقلان.ومنظريهلثورياالفكررشطشبهوتطلعاارستقراطيةحياةيمارسوعمليا،النظريالمجال

نا!طيستطيع:وهو،ووطنهشعبهاجلمنللتفحيةكليااستعدادامثقفيناوكانانفسنانخالم!:"لغترة.مميزةجريدةمكانةلاستحصال

هيالفدانيةاقدرةاان.الامتحأناماميتصعقلكنهذاللكء!يتكلم،مطورةايدلوجيةواسهاماتنشطةفكريةبحوثاقدممنافضلهم

يلعبونه.اللذيالوضيعادوراوتفضحالاكاديميينتعريالتيالوحيدةالمفروضدونمااللىاليسارمستوىبههـبوطنفجعذللكمعولكننا

انها،فحسبالثورياللفكرلقضايا!درضالليستنفسهاواريسارية!ص،تكثيرةولاحيانالمثقفامتالظاهرةوهذه.والاعتيادي

الثورية،النظراتفياللصدقي!توفرلاالثوريالعملوبدوننوريعملانافرمناخرىويساراتارةيميناابخحتبريريةونزعاتازدواجية

صفقاتمجموعةيقدمانم!االثوريال!عملمنيتنصلاذوالاكاديميالسياشمااقعناوعلى2نهاانعكاسا.،نسحبمتأخرة.نعلبلاتو-قدمتفسر

شعبناتطلعمنالنيلتريدالحقيقةفيولكنهاالتورةبشعاراتمبطنةل!بسحقيقيائوريايكونانءئالمثقفمحجزان.أهوجبشكلفنمسخه

بنفسعه.-ضنعهالذيالافضلامستقبلهالىاللعربيصفةتناميفيهيالخطورةدرجةولكنالخطورةمنالدرجةبهذه

الليساروهـذا،(التقليدياليسار1)وهوألاخرالشكلوهـناكضديوحهقاكاارهابيا!لاحاتخولبحيثو.نعاظمهاالبيروقراطيه

كملفيتسشعملومحمودةمعينةمقولاتهيئةعلىفكريااوثايمتلكفيالمجمعاتبهاتزخربوكماالمثقفينوظاهرة.ان!م!عالليساريين

ال!كرايحولالوضعية،بهذهوهو.حاددوغمائيوبشكلالحالاتاللصينفيخىككلاهرةذلكاوضحوقد،الثوريالنشوءمرحلة

تمروصفيةبطاقاتهيئةعلىيستعملمتكلسفكرالىالاشتراكيهـنيغيبلااللذيالثيءولكن.(مالرواندريه)(تونغماوتسي)

منفهوللذاكالمعينليلحدثوالوضوعيةالذاتيةللظرو!فهمهاروم!لىبأخرىاوبدرجةمعوقةكقوةالدبدءفييقفونلاالمثقفينهؤلاءانالبال

معالتعاملفيمرونةوعدمصارمةبيروقراطيةيمئل؟العقليةهذهخلالتثبيتمرحلةبعدجانبيةاطاقةبشكلونانما،الاشتراكيةالمجتمغاتفي

الشعبامالبعضتتحققانإوقبلفهمالعربالمتقفينعنامما،اسلطةا

!ههههههحه.اشاعوانىويزيفونهالليهـماريفلسفونوالاشتراكيةالحريةكياللعربري

مطموعانكم:للجميعجس؟للم.سنهالثورىالصملصيحةيقلدانيريدانه،الثورىالعمل
فيلمحعلب،يمحرطلالكولهاللالعاليهللطدملمودجايكورالعربيالممع!الى

-!-ذانطبنكران!مشعاراعنءرا!واالذيناللقيقيينالمثقفين.وجودانعدام
اللبرجواريهحدودهحبيسيطلا!هاي.!علاالصيحهيطلىارعلى

عنالموروثةوالنظرةالثصائعوالاسلوبالتقليدياللطوقيحطماندون

يعمىلاهداوط!عا(!التهلكةلىابنفسهيلقيلاعاقل)كفنزنالمثقف

---ء-الحمقي!قيانئورياالعملشروطتوفروعدمقلتهملكن،5متناواخلاص

عليهم.المفروضةالسلبية،اتقصوىالسلنيةمنحالةفيجعلهم

نجلحقيقىوجودشروطبفعللايمبعثهذاا!اديمياليساران

0002*...اجوار-ليسفهولذللك،الاعلى"نممموحةامكانياتبفعليعبعثانه
03اًم.دلر-رندحقي!قياا!ويس(يدهكذاولكونه،قائهـمةاجتماعيةلاحتداماتطبيجب!ا

55!هههه!"ه!ه!ميوالتناقفلمتالسطحيةوالتحليلاتالوصفخاصيةسوىيمتلكلافهو
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اذبيروقراطياوضعاوان.الليسارييناغلبراحتقارسحريةالاولويةبانغل!قهيمتازالليس!اروهذا.معينمرحليسعارفيالمتفقةالاطراف

يتمسكلنحيثالآخراللجانبالىينقلهمالتقليديونفيهيغرقاللذياعلىوالاشتراكيةاللحرالفكراللمعافيالجديدةالطتيراتكلامام

النورهمقولاتبانفسهميشدون،حيثأصهكلامرفوضاللهيبحقفيوهوعنهخارجهوماتفاهةاوةالاشيئيةاللجازماعتقادهاساس

بها.يترنمونالتي!يةوالاشتراشروطفرضاهـىويميلالجبهوي1اللعملظروفيعقدالوقتنفس

وجكاتيقدمالمواقفاغلبفيالتقليدياليساران(رابعا)وؤ-وتفوقالاولى"الدرجفيهذهشروطهجمونبحيثيمليها!اسية

دونجغرافيامنطقتهاعن"خرجيساريةفوىعنومنقولةمستنسخةنظرالتوري.الائتلافياللعملنحوهايتحتمالتياغايةاوالاهميةالحساسية

تفافمهاودرجةوالتناقضاتالتشابكاتلطبيعةوجديصادقفهمايبثعاراتيمسلىآمريابرجوارياثكلارمتبرنفسهاننتليديوايسار

فاضحاخرقاي!دوهواردامبررغيرالاستنساخهذاان.موطنهفيالتكوينيةالنوىكلالداخلومنينسفانهجينفينظريايسارية

الحقيقية.اليسارمفاهيملابسط:دهواليساريللبناء

الاولم!ليئ3عبر.تضحالتقليدياليسار1نصيةان(خامسا)والليساريةالسياسيةبالقوىاقنقةمنعدميكنللمانقليل(اولا)

المعطياتهيعندهلوحيدة1االفكريةاللذخيرةانحص!ثالايدلوجيةالنصية!االيمينببةالاجنحةشلالممكنمنالتيالوطنببةااوالديمقراطيةاو

رتثوهتحرفوالتي(الاصليواقعهاعنبعزالا)والمبتورةافالولةومن.الءجمبالليسارالىفيهاالمبتدىءاليسارددعلفمانوعزلها

الىعمليوكصشدخلاقئوريطالمحطفكرمنتحولهلانهاالليسارياللفكرلكك:يالوطالعملتمزقالغامت!زرع(الثقةفقدان)الاساسهدا

حقيقيةنورةمنبتحويلهوتزيهـفه،كأسبمبتق!ديسضولبةل!سصبرات.للجميعبالنسبةالحيويالموضوعمبدئيايشكلواللذي

وهـكبماخطورةوالاكترالثانيةالئصيةوهناك.طقوسمجردالىدا!ةلاتهامابي!المعنيةالاطرافبينلخلافاتا؟ختدمواذ(ثانب)و

تجاربهاللىيحتكمانهاي،فقطهواليساريفرضهاتجربيةنصيةفيكونالمعر!طابعيفيراسفاداواكثراشدباتهاماتمالاهاعلىوالود

!هاتؤخذوالمحطءتخطىلمالتيالوحيدةالتجاربانهااساسعلىالامبريا(ليينض!صدداخبباتوحيدايكونانبدلداخلياشعبيااقتتلا

.الدلالاتالخطوطالىوالخظرالرئيسيانتسناقضايتحولواذ.اًلقشعبوارراء

ارراالنضاليةوساثلهفييغيرلاالليسارهذاان(سادسا)ونفسوف!،فحسبللفظيارئيسيكتن!اقلضبوجودهمحتفظاالخلفية

يارؤنوا!وريالسيا!سياللعملفيثابتةانماط1علىيحافظوهورف!تناقضالىاوتتحولال!انويةالتناقضاتوءنهوللابرازيتمالوقت

وحيث.لآخرحينمنو!ستجداللعالمتعتريالتيللتبدلاتاعتبار.هائلاتدميريادورالتقليديااليسمار1يلعب،حاد

يتحولونفهمقديمتقليديباسلوبباست!مرارالمتجدد1اللعاللمدعاتهيقابلبأبو؟"رياضييقينآلىالتقليدياليسارهقأيتكىء(ثاللثا)و

الحركةوماظمنمويعترضمعوقالىمبانترغيربشكلاومباتنرةالتكتيكمسائلفيانوحيدال!حقكصاحببهاينفردالنيوهمسؤوليته

تنسبيىوامرافشلايشكلاذنالتقليدياليسارهذاأن.الثوريةوحيت.ا&ظريةوالمنهجةا)برمجةوقضا؟الثوريةوالستراتيجية

وهـو.العظمىالئحرريةللحركاتابهامنيتالتيالانتكاساتمنكثيرعلىاصرارهيكسبه(مصحرفةاومتخلفةاساليبلاقباعهعملياينعزل

--.!؟--+7

الش!هدا

يرك!ألأكلا!تحكى

ر!مه

تنرايبرسدانجاكجانبقلم

سحابفكتو%ترجمة

يرقرأهانويئبغي..يمكنمابأسرعالعربب!ةاللغةالىترجمتهتنبغيكتاب((الاميركيالنحدي))

ممم!ؤو(هبئيحملالديوالشباب،والتخلإطالاقتصادورجالالمؤسساتومديرووالمهندلممونالعلماء

ويرحهـمه،المستقبلعلىالمدىبعيدةنظرةيلقيانيريدمنوكل...بالسعياسةوالمشنعغلون،انقادمةالسنوات

"...الاميركيالتحديلمواجهة((عملصيغة))عنا:حثا

(((المصور))-عا/مرابراهيم)

تعدهالذيالرهيبالمسننقبلخطو!يرسمانوالوقائعبالارقاميحاول((الاميركيالتحدي))وكتاب

التطورمعدلاتالستمرارحالفياالايامم!ستقبلمنالعالملل!ذاتحديراويشكل.كلعالملامببربهبةالامبريالية

فيالسلطةتركيزضغطتحتيتفس!مخبدأالذي((ا!حرالعالم))مشكلةهبمالكنابمش!ةان.ا!حالية

تنرايبر((1سرفانجاكجان))الفرنسيمؤلفهانالكتابقيمةمنويزيد.الاجمعركيئالامبريااليةيدفيالعالم

نفسه.الحرالعالمالبىومنهجافكراينتمي

الرواجفيالقيأل!يالرقمففرب6791اواخرفيصدرالذيالكنابهذاانعلىالاحصائصاتوتدل

التحديتجاءالعاللممستقبلعنوزئبؤاتدراساتمنعليهينطويبما6891عامكتابايضاس!بمبكون،والمبيع

اًلادابدارمنشورات0الاميركي
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قدمتاذاالاطرفمايساراتمئلانها،لاطبعا؟حقيقييساربانهااومتطرفة،يساهـيةاويمينيةغريبةنوعيات!خروقتمن!!ر

هوبتها.تجديد-وضحرويدةدهكأة.الجيدالنوريالسياسيل!و!ياربحاتخلقمعتدله

،جمي!،اللويناتهذهجيداندركاننستطيعانناالخلاصةوفكب.صزبباتنظيمامنظماافنقلببدياليسارهذايكونماوعاللبا

-مايةتحتاكثرأوعاماعشرينبالتحليلاتيتحفنااحاديميفالليساريالستين!اتحتىالاربعيناتمنذحركتهنرصداننستطيعالمربيواقعنا

يطنواللمالمعافاةالممنشيئايذوقانن،دو-سلطةأي-السلطةي!نحدثانس"حينفيناجحةتحويرنةثوريةمبادرةايةيمتلكلافنجده

واليساري.العربيةالئعوربخةالحركةخدمةفيتطوعيااستعدادايشبهماوالشمد.لسياسيةاوالاحداثارنشحركاتكلنجوطبيدهوكأن

نرجسيبشكلادبيات"معاقراخلويةتنظيماتحدودفييقبعالتقليديتفعلاندونوتتاكلجامدمذهبيحجرفيتتقوقعدينيةطائفةاحيانا

بمالظرفوالليساري.متطوراومذفتحوغيردومامهدددوماساخظ.لنفسهاتىولاالعربيةللحركةشيئا

2"اعما.كانت،ائعرسهلانهالمناسبةافييظهرو!--ذا(الألظرفيليسارا)هولليسارااشكالمنشكلوهناك

فييدخلانينبغيالحقيقيطريقهاليساريتلمسانولاجلذروةفجرتهانفعالييسارانهاعتب!ارعاىوطارىءوقتياليسار

اتحو/فيمة،واوالانرش!قاقبةالتزييفيةاالاشكالكلضد!ازاحةفضحهعركةاللخل!فية(اولا):شيئينالصيفتقروهدا.المصببريةالاحتدامات

ليسارياان.فيهاشكلالااصالةضمانطريقعنالاأبدايكونلاوهذاالر؟يةعنيغيبلااذ،اكيداثورياوعيايمتهـلكلاانهحيثالآيدلوجية

:جيدةثوريةسمعةلهآوفروقابلياتصفاتبجملةيمتازالحقيقيامتدادانهسياسيا؟رخيصاولااسته!ياوعياليسالتوري1الوعيان

؟مكانت!،بالجماهيرمطلقةثقةلهالحقيقياليساري(لااو)(ثانيا)و.الجعيدةالمسافاتفيتضربجنوروله.واحاطةوعمق

وبذا.والوسيلةالغايةلهبالنسبةوالجماهير،الطريخيودورهامعينهاينضبلاجريئةمتجددةطاقةاللقدرةوهذه.االنضاليةاللقدرة

"س"ا،لمنكثير!يلحينحينمنللهاويرجعبهاكاملاارتباطايحققهذينيفتقدالظرفياليسار1ان.واللصراعلملاصوالافالتضحيةفي

يستهينانهحينفيالجماهيرعنيتكلملاإجساريا.والاستفتاءالنقدغبصمفاجئاظ!ورا7يانوسواء.يعس"نتقاليسطحي!والشيئين

عزللةان.حدودضمنتقفولالهاحدلابهاثقتهانبلبطاقا"لهابئيييكنلامغامرةنزوةاويحالرو!ةتحتيختفيماسرعانمصدوم

للقضاياالجماهيراالتزامفشلفيالسببهيالجماهيرعنالثوريينوخطر.تماماهامشياالظرفياليساريظل،ثورياموقفااعتبارهاحال

واتنظيماوحزبأيمناكبرالجماهير.بهايناثونالتيالئوريةي!كلملانهالميدانعنالحقيقياليسارابعادهفييتمثلالظرفياليسار

.اليساريينطلقالاسابرهذاومن.سلطةاومسؤولسياسيةقوةانفمثلا.مصوحةامكانياتذاللكفيتدعمهحججهبنفس

منيستطيعجدليةئوريةبايدلوجيةيسترشداليساري(ئانيا)حزيرانانتكماسةتأثيروبفعلابدايسناريمنهاجاوفكرعنتتكلمللم

وءبيلال!را!ةوضعورر-!عكاورةلى؟ية!!ميلخلارهاالاالمجال2كلولتوفر،يساريةوالستنتاجاتتحلأيلاتتقديمفيشرعت

الشعبوعاياتمصاللحتلخصالتيالشعارات،رفعالتوريةالتاكتيكات!لىدليلايتقدموللمالمخلصةاليساريةالقوةانهالنفسهانسبت

خصبةفكويةخلفيةيمتلكواليساري.العامة(اوالرحببةاوالآذيةالمفننرضةالقوةهذهعننقولهل.اليسارقوىتوحيدعلىحرصها

اًلقادمالشهرفي

قع!ولمهالها-""مح!ا"- ر!هـنر

دوبوشببرفيتالليف

آخراطاادوارترجمة

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبببةظاهرةانهاثياتوالاسيتعمارلتعريفمحاوللةا!جديدالكتابهذا

بسطتكيفيشرحثم،و!لامبرياببةالاستعماربينالتفرقةعنم!لافصلاويعقد،والاسننعمار1*عمرابين

الاقتصاديةا!جوانبلاخفاءقناعاالدينمنتتخذكانتالتيبانغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحبة

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةالحروببروحذئكعلمىويمثل.الاسهتعمارلظاهرةالاساسمية

والبنية.التركيبحي!ثمنولاوالاصولالاسسحيثهـنلااستعماريةبظاهرةليسالاسلاصيالةوسعان

عميقبتحليلويق!ومالرأسما!يةظهوروبد!النهضةعصرعبرالاستعمارظأهرةتطوراهتابويتتيع

وافر!ق!با،آسصيافيالرأسمائيوالتوسعالعاملةالطبقاتوظهورالرأسماوببةعصروبدءالرقبينلللصلات

.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلو.ينتهي

الآدابدارمئشورات

ب!6



العاللمفيالثوريينو!اربخبراتمنالاستفادةمعالاولىبالدرجةالحقيقيةالمعاصرةيكفلوادبياوسياسيافلس!فااًستعداداضنحه

العقائديخلافهمافيالصينأوالسوفياتيالاتحادالتزامان.كافة.والتعصبوالاضطهادالعسفاشكاللكافةعدوبذلكوهو.الهادفة

الاخلاقبةأواليساريالوعيعلىدلليلاليسحماسياندفاعيبشكل

.مقصودةتحريفيةيكنللمانالثوريةوتعززالثوريينمكانةتوطدنوريةاخلاقبيةينمياليساري(ثالثا)

لللانهزا"يةعدوفهو.بهماللجماهيروئقةلليجماهيرباعلاقتهممن

ثوريانشاطايهـمارسالذيهوالحقيقياليساري(سابعا).والتهريجيةوالانتهازيةوالوصولية

دون(ورل!الارطالالعربكالفدائيين)العربيةفضيتنالخدمةمتجددا

اللعالمية.الثورةواالتحررقضايالكلدعمهعنيتخلىأنالوقتنفسفي،لكنهتجريبياولانصياليسالليسادي(وابعا)

انسانياارثاالثقافاتكلويعتبروالتجاربالنصوصعنيستغنيلا

العربيالمجتمعطبقاتمهـعرفةفياخصائياليساري(ثامنا)اليساريالفكرواغناء.بهاالاخذوالايجابيةجوانبهتطويرييجبضخما

ظروفهطبيعةويدرك،المجتمعهذاوجزات*جزىءالتيوالفواصلهـءوحيدهاووملاءمتهاالرائعةوالانسانيةاملميةاالمعصلاتبكل

وأذاالهصرفيالخطيرةالكبرىوالتحولاتالعالميووضعهالذاتية.الاساسيةاليساريينمهماتمنهوالانسانيةالتجارب

اجلمنالمؤقتة،بالمصالحبالاجزاءالتضحيةعنابدايتوانىلافهو

اللصربيالمجتمعوبناءالعربيةاًلارضتحردشعار،الا!!برالشعارعربيمجتمعمموينضوورةفياليساريينشعاران(خامسما)

الاشتراكي.ايجابيتضاءنيتعاونيموقفاتخاذالىيدفعهمموحداشتراكي

ور؟يتهموعيهمدرجاتكالتمهماوالننقدميينالوطنيينكلازاءمس!ؤول

م!أنينبهـغيالجزائرفيعقدتالتيالاشتراكيةالندوةانالمربطةوالزمراد!ائلضدشديداموقفايتخذونئفسهالؤقتوفي

والقوىالاطرافبينلقاءاتايجادتستهدفوخلاقةعظمىكتجربة.المحذةالاستغلكلوقوىاللعالميةبا!مبريالية

/تبلوراناللح!قياليساريستطيعالطريق1هذاخلالومن،الثورية

.بناءةحقيقيةاصالةلليفمنوالمظهريةالرائفةالانئمكالكلويزيحا!لثراكي(المصكرفيانشقماقأييلتزملاالجمساري(سادسا)

وارسميةاوعاطفيةالاشتراكيبالمعسمكرارتبياطاتهيجعلأنيمكنولا

جاسمالسدنرالعرا!مجتمعناللظروفووعيهاالثوريةبصيرتهعلىيعتمداًنه.عبوديبوضع

تقعمالادابدالى

العراقيالقاصى

فرمانطعمهغا"لب

اممدلىتةروايتهفي-

!يراتاو-ص
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