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حياةوفيحيات!فيالعسكريوالعملالعسكريةوالتنظيماتاللعمالليةفلسطيناغننصابهدفهااستعماريةحركة)*(الصهيونيةالحركة

ارضهسارولةانيعلمونالصهيونيينالموجهينلان،ككل"الاك!ة"شعبقوامه.مفنعلبشعبواستبدالهأرضهمنالعربيشحبهاواقتلاع

للذا،السلاحبرقوةالاتبقىانيمكنلامشردالاص!يلوشعبهامغتصبةبينهميجمعولاالمعمورةاطرافاربعةمنبهميؤتىالناسمنشتات

حكومتهممعيتجاوبواان،النساءومنهم،فيهااليهودعلىينوج-هـنخمليطاعجبيحملونبيئماهذا.اليهوديةالديانةوحدةسوى

بعضهذه.ؤ،مينوتفهمبدقةالعسكريينقادتهالاوامروينصاعواعلىتوجبالهدفهذافبحكم.واللغاتوالثقافاتواًلتقاليدالعادات

.قلسلينفيالمهودياتالنساءجتقيففيعليهاركزالتيالامثلةوالادبالثقافةمجلمليفيالجهودمناًلكثيربذلالصهيونيةالحركة

ثى!دابينالانصهالى،هذاالتجاوبوهذاالتفاهمهذاًولايجاد:التالليةالاهدافرتحقيق

مقومساتوايجاد"الليووديالتذسب"سعيأللذياللبشرمنالشتاتالعاللمفيكانواحيثماواقناعهمالصهيونيةبالآراءاليهودتطعيم!ة

نرقافةاي،ص!ليوف"ةعبربثقافةخلقحاولوا،لهاساسيةقومية.فلسطينالىالهجرةبوجوب

يكصوللم.والاسسالمحتوىصهيونيةوسياسيمةاللغةعبريةيهوديةوخلقموحدمجتمعلافتعالاليهودمنالخليطهذادمج.

فالثط!فى.عريةبلغةشاملةيهوديةثقافةخلق!لىالتركيزالابالاعان.صفوفهفيالامةمقومات

الوحيدالر.نكر،اللدينيالمجاللتتعدىتكنلمقريبزمنحتىاللبريةوالزرعوالاقنلاعالادضاغتصابعمليةلتقبلالعالمدماغغسلةلا

مااللحديثةالصهيونبةنضوءفعند."اليهوديةاللقومية))يسمىلما.!ورطينفيالنئي

بيتحتيالفكريةالابحاثولااببوميةالحياةلسانالعبريةاللغةتكنوالمنظماتالحكوماتنطا!على)الاستجداء(الجبايةلعمليةالدعايةة

لوجبالصهيونيسلالعىوطبيعة.وظرقاحماساالصهيونيينأتخر.الصهيونيالعمللصالجالعالمفيوالافراد

مشروكليهوديكلب4يقوممجهودكلحزافرحتىتسييس19جهودمناً)كثيرفيلقلناكما،يتوجبالاهدافهذهولتحقيق

اللصهيونيةالحر!صةاهدافيخدمانيجبعملفكل،!ونيةمبرراتعالىيعتمداانمنبدلاكاناللذينوالادبالثقافةمجاليفي

هـنحولهاوفيمافيها"الكبرىاسرائيل"وخلقفلسطينباغنصاب.والتضليلالخداعولحمتهاسداهامختلقةسياسية

.اراضألدذى"الحتلةفملسهطينفيألليهوديةلمرأةا"كتهل!منفصل)*(

هيونياللصالاخلالقبلفلسطينفيالليهوديةللمرآةكانوور.؟ال!فلسطينيةالابحاثمركز،منقريبأيصدر

واللدعايةوا!وجيهوالتعليمالتلثقيفمجالاتفيفعالدوروبعدهمنالمبريينوالادبالثقافةقييمالبحثهذالمحههدفئاوليس

ءفأليهوديئالمرأةانلرأيناالتعليممثلااخذتاولو.والخدماتاصلافيشة"سياسةلئشرالتضليلعلىيعتمدانفهما،الفنيةالناحية

المدارسفي07%والاطفالرياضفيالتدريستحتكرالمحتلةفلسطينكوصلامافىوسائلهمامعرفةهئاهدفئابل(،اللفنيةالناحيةمنهماتئتعى

للمرأةكانلذا،الثانويالتصريسمن.4%يقاربوماالابتدائيةاًلمهيوئيينوالادبللثقا!ةالعأم(لمفممونانومع.اهدالىمناليه

السياسيةالصهيونيةالعبريةالثقافةخلقفياساسيروراليهوديةالصهيوئييقوادبلثقافةالعامالمدممونعنيختلفلأالنسالييق

فيوائقافةالتربيةان)الصهيونيةالمباديءوفقالناشئةولوجيهاًلمرأةطيعة!رضتهااقيالثانو/ةاًلجوانببعضهئال!انالا،الرجال

اللغسكأالجددالمهاجرينو!عليم.(واحدةوزارةتشملهمافلسطينقى51يهودياتاأسأءمعظمبهاتثومالتيالتمليدبة*عمالوئوعية

الحقدوزرعالتوسعية"أسرائيل"اهدافوفق".تتقيفهم"والعبرية،لئساءالتقليدياأغملنطأوعنخروجهاانكما.المحتلة!لسطين

لقتاللهم.واعدادهماللعربنحوقلوبهمفي.خاصاكقافبباثوجهااوجب

والمهاجرينللناشئةتدرسالتيالواضيعمنعدداانشكولا

وجغرافيةوتاريخاليهوديةوالديانةوآدابهااللعبريةاللغةومنهااللجروسىبسلاهـ*!مئذكانفقدالتساليالثقاليللنشاط،بالئسمبة

،خاصبشكل،"الكبرىاسرائيل"بهاالمحيطةوالمنطقة!طيناراذ،والا.لتاجيالاجتماعبالعملتسييسالىيهدفالاولىالهجرة

ولمخويهوألاختلاقاللحقائقصالطةمعتمدينعامبشكلالعربيوالوطنوون!!باللصهيوفيالأستممارر!عةتوسيعكانوذاكهداًهدف

فلسطينجاععاتف!يالعربيةللدراساتكلياتانشئتكما،التاريخترريب.اليهأايهودالمهاجوينمنالمزيدلاستقدآمالمجاللافسايم

،انظصةالمختلفةولهجاتهاوادابهاالعريبةاللغة!بهاتدرسالمحتلةمخيماتفيكوخهاحولا!صغيرةالارصقطعةزراًعةعلىالر*

الوطناجزاءمنجزءكلفيوالتقالليدالحياةواسلوبالعربيةاللحكمالفه-رةترسيبئابدالجلأحقهكانالدائمببتهاجلالبالىاو)1(العبور

مخططوفقذلككل."لحدوكاعرف"شعارتحت.اللخ0..العربي."ال،مأارض"لمحىالمهابرفىبرذوررسوخمنيزلدالهملهذابان

ءلهودومجموعاللجددوالمهاجرينا(ناشئة"تثقيف"الىيهدفحامدهـتهتثاركانت،اولللةدخل-يدفيوعطهاثمرةالمر*تجمموتما

اللصهيولي.السياسيالمخططهذاحسبالعالموبعيةالمحتلةفلسطيننس(اسأ"لائ!؟كلثئسها*الىثئةلز-يادةعليهاويركرالئقطة

وهو،الصهيونيالسياسيالتثقيفعلىالعاجلةالنظرةهذهبمد!كأرعا!-لاالمهاصراتاًلامهاتعلى(لمحاضراتت!ى،وعئدما.كالرجل

نطاقوفي!سطينفياليهودية(لثقافةفيانوجيهركيزةقلناكما!انثاءاًل"/دودكا!فىاًانءلى.*سكان،اكظا!ةواًلتغذ*الطفل

نواحيبعضلرسالمفيدمنانهنرى،العالمفياليهوديةالمجتمعاتص،رروعئدما."الامةوشاعالوطناتمادة"عليقاثرقوك!صحيح

الثقافيهاللتئاطاتحولفكرةءطناالتيالاخرىاد!افيةالجاةوا!وحاداتالد؟هـءدورتفهمثحويوجهنفلألهنال!طئعةالتربية

باللغةالنشماطذللكونمسبةفلمسطينفيواليهودياتلليهوداًليوميةالدي!وداالمهاجرونفيهايقيمالتياًلخيماتههيالصبورمخيمك)1(

الاجنبية.واللغاتالعبرية.الدآئمةاالسحكناعحنلهمتتوفرحتىفلسهـطينالىاللجد!
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نسبةمع(بالمئة7،4؟)اللعبريةالكتبقارئاتنسبةتتقارببينماانهالليوميةالصحفوقارئاتقارئينسبة)1(رقماللجدوللناويبين

الكتبقادئينسبةتزيد(بالمئةا؟)الاجنبيةباللمغاتالكتبقارئاتاللجنسحسبوذلك،عشرةالثاسنةسنتعدواممناليهودمنوالكتب

الاجننيةباللغاتالكتبقارليضعفعلى(بالمئةع8،7)اللعبريةالاالقارناتنسبةعنتزيدالذكورالقراءنسبةانويلاحظ.،اللغة

وباللغاتبالعبريةالكنبوقارئاتقارئينسبةاما(بالمئة22ءآ)اللوانيالقارئاتنسبةاناذ.فقطالاجنبيةاللغاتبقراءيتعلقفيما

3،14)وللاناث(بالمذة16)للذكورانهااذتتساوىفتكادمعاالاجنبيةاللذكوربينالنسبةبينما(بالمئة)41هيفقط:بيةالاجباللغاتيفرأن

للذكور(بالمئة؟،12)فهيبالصحفيتعلقفيماوكذللك.(بالمئةالاجنبيةباللغاتالصحفيقرأناللواتيلسبةاما.(ئة4با؟،6؟)

.للاناث(بالمئة8،9)وايضاويلاحظ.ولى3اللذمن(بالمئة(،16)مقابلبالمئة3،28قهي!فط

أ9)ولمحمحدنز

اليهودرو--نوال!تباليوميةأحمحفاوؤ،رئاتقازئى

واللغةاإجن-سح!سب-فوففماعاما18المصر

)2(لصحفاقارئو.(1)لكتباقارئو

)2(%المئويةالنسبة)3(%المئويةالنسنة

منيعبراتلغيعبرمنيسرتغاليعبر

مجموعتللغاولغاتفقطمجموعتلغاوجنبيةافقط

ءاللقراجننيةافقطءالقرااجنبيةفقط

8؟،212،؟612،354،174،61،.؟2،6ع8،7ذكور

119،259،163،828،9،766،لأ14،.4(،7تناا

8121،113،47،،2،157،231،51153،167لمجهوعا

اكصهر.!ي-ا

خلاله.ألاححاءجرقالذيالاسبوعخلالا،قلع!لىمرة"./وعسانيةصباحيةكحف-2

.سئلواالدذوهن1جميع!ن-3

قارئياكثراننرىبحيثاللغهعقبةتخطيفي،ماحدالىنجحواقدةاللغاتبكافةالكتبوقارئاتقارئينسبةتتعاثلتكادوبينما

ويشمعونيقراونالاذاعةو!متعماتومستصميواللصحفالكتبوقارئاتالفرقاننجدالاناثمن(بالمئة9،؟ه)واللذكورمن(بالمئة2،52)

اعتمدناالتيالاحصائياتصحتاذا،ذللكيرجعوقد.اللعبريةباللغة:اللغاتبمختلفالصحفوقارئاتبقارئييتعلقفيماربكثاكبر

41طبو!اتتوفرالى،"اسرائيلدولة"عنصادرةوهي،ول"ها،يرجعوهدا،الاناثمن(بالمئة7،66)والذكوركلن(بالمئة2،82)

الاجنبية.اللغاتمناكثراللعبريةباللغةوالاذاعات.الاناثمنا)سياسيةبالاموراهتمامااكثراللذكورلكون،رأينافي

الاذاعاتالىالىصتوعيننسبةفيبين)2(رقمالجدولامايتعلقفيماذاتهابحد(بالمئة7،66)نسبةانفيهشكلامماولكن

حسبوذلكعاما18عناعمارهمتزيدممناليهودمن"الاسرائيلية"الليهوداهتماممدىعلىيدلوهذا.عالليةنسبةهيالصحفرقارئات

8،87)والذكورمن(بالمئة5،.9)اننرىومنه.والسناللجنسغيرللوضعنظراواللعسريةالسبباسيةلامورباالمحتلةفلسطينوكما

اهـىاو"اسرائيلصوت"اذاعةالىاستمعواالاناثمن(بالمئة.باستمراراهتمامهمصشيرممافيهيحيونالذيالدائماللتمازمواللطبيعي

واعلى..الاستقناءخلالهجرىالذكيالاسبوعخلال"الجيشاداعة"الراشهينبينالكتبقراءنسبةاهميةمنمطلقانقللالايجبولكن

فيمعاما92و18بيناعمارهم.فتراوحممنهمالمستمعينمننسبة.السكانمجموعنصفعلمىززربالتيوالراشدات

بالمئة(2،77)منهمفيستمععاماالستينعلىامحمارهمنزيدمنانح!بنمجتمعفيالتقافيالتوجيهناحيةمنالنظرتلفتاخرىونقطة

الاذاعتين.ها.نينبرامجالىالمهـيونيينالوجهينانهيلسانهعنغريبةبألسنةو)دوالممكانهاكثرية

(؟!رةمحدنز

الراشدينواليهوديىتاليهودبينالاذأعةسماعنسبة

الجنساللجنس

اناثذكوراناثذكور

ع9،8.،.7،اللسبتمساءالجمعة5،098،87)1(الراديولسامعيالمئويةالنسبة

1،657،56مساءالسبتالاحدمنطمةاصلءنسمعواالرين

)3(الاسنوعخلالهـوااستهاللذينجميعا!شنمعالمئةمن6،29؟،6!)2(السبتحتى

(،4،2986العبريةالاذاعة-اسرائيلصوت5،.79،؟9ا!بروع-الاسبوعايام

9،53ع5،1اجنبيةللغات-اسرائيلصوت8،611،96صباحا..،00،6-11

غ!،6.7773الجي!ثىبرامحع6،ع2،93ظهراا03،"-.،011

استمعواالرزينهـتمعالمئةاصلفىع0،632،9الطهربعد.،03،14-091

8،741،67السبتيوم0،(8لأ،9!ءساء..،3؟-..،!ا

66!ااذار-ا

اكصهرخلالتعديلاقلعلىمرةا!خكمعوا-2

."اللجيثىاذاعة"و"اسرائيلصوت"اداعه6591عاماباناسبوعخلالجرىاستفتاءنتيجة-3

45



خلالها.الادبيالانتاجوروحيةاسلوبعلىبهبئسلاحدالىأترنسبةعنتزيدالعبريةباللغةالمستمعيننسبةانويلاحط

الادبفيالعرب"مقالهافي"باشوربونا))قولذلكعلىاومثلمن(بالمئة؟،86)والفىكورمن(بآلمئة1،39)ا/إفةبهـذهالمستمعات

فيمساالعبريالادببمالانتاجفيبحثهاخلالوذللك،(اللحديثاللعيربمماالاجنبيةباللعأتيمتمعناللواتيالاناثنسبةيزيدبينمأ.ا،لاث

الطلميتين:الحربينبييئكما.(بالمئة5،51)اللغات5بهذلمستمعميئ1نس!بةعن(بالمئة9،53)

وديالي!وناللض!-السريعةاللقاءاتهذهاكدتوفد..."عنالتوجيهيةاللبرامجدأتاللجيثراداعةالىالمستمعيننسبةتزيد

الداخلينالاوروبيينالمهاجرينمنالمكونةاًلاقلهيةالىبالانهماءاشعوروامن(بالمئة3،05)واللذكورمن(بالمئة9،56):المستمعاتنس!بة

.)؟("غريبمحيطالى.الاناث

للهمقاتمحندماوخصوصاعددهمكثرءندما،نراهمبءماهذاالمغةباالاذاعاتالىالمستمعيننسبةبينماانهايضا،يلاحظ

وف-د،اللعنجهيةنغوسهمفيوتعلييستآسدون،رولةفلسطينفيأ.؟6)اننرى(بالمئة9،78)هيالستينسنتعدوامنبينالعبرية

الادباءبعض.بزالولاهذا.ونساءرجالاادبهمفيذلكعنعبرلأثا!-ذهالىيستمعونعاما92و18بيناعمارهمتترلوحممئ(بالمئة

للكصرذتيجةيخامرهماللذيالقلقعنيعبروناليهودوالاديبأتهـكيالاجنبيةباللغاتالمستمعيننسبةاننرىبينمأحونا.الاذاعات

.الانحتىاللصهيونيةحققتهالذيالمحدود"بخغوتكادالشبابؤمةبينهيءماالسمئفيالمتقدعينبينازلبر

توءمنذاللعبريالادبحوللهادارالتيالرئمسيةالنفاطامامناما.لثباب(يالمئة9،36)وللشيوخ(بالمئة5،.7):ادضعف

فهي:اللحديثةالصهيونيةالحركة)(،.6وبالمئةع7،3)ؤ"سبتهمعاما44و03بيناعمارممتتراوح

يناقنتى!لاقوميكوطنفلسطينفيالليهودحق-أالىذللكويرجع.عاماع9و5؟بيئاعمارهمتتراوحمنبين(لمئةبا

(محتمل!وطنوتعمير"الريادة"-2مولغت!فلسطينخارجولدواالسنفيالمنقدميناليهودأكثريةكون

وهذا.وطنلهميكونبنمتأخركشعبالعرباهليةعدم-2.عبريةغيرالأصلمة

و.لكبر.استعلاءنظرةعنيعبر"مناليهودللحضورالمئويةالنسذة،)3(رقماللجدولويبين

،مالكمحقق-والانكليزالانراك-للفلسطبنالاجنبيالحكم-4جرىاحصاءحسبوذلك،الشهرفيللسينماعثرةالثامنةسنبعدوا

للها!وكعدواللصهيونية65910(يوليو)حزيرانشهرخلال

النازيةا"نيافيخه"وصاالليهودواضطهاداللاسامية-5

أ!شرقي!ة!واوروب،(3)رهمجلول

.الشرقيون6-الليهودارنسراخسورالم!ئويهالنسبة

اللحقائقمغالطةارصهيونيينوا،كاتباتالكتابظإىكأنوفىالثهرفيلإسينمااليهود

نغلسطين.استعمارهم"نبرر))التيالنقاطاتارتهمعندولإزويرهااناثدكسرالراترود

:المجالهذاميكنفانينغسط!لوفد1،.(1،36يذهبوالم

الادبمننوعا(السياسيالادب)السمةهذهجعلتهوقد،)3،366،92مرات3-ا

عكسالاولاندلك.الموجهالادبيأنهيعرفصاتعماجوهريا/نجنل!ق؟،6،2702فوقفمامرات4

ش!""ثمئبأيالحقائقاخضاععلى"اسالالىفيي!ةمد-الاخير9،16،1الضهرفيالراتمعدل

بهالمعطياتتويستلزآالاخضاعهداكانلوحتىمسبقمعبهبن"وؤ"ء001،.1..،0المجم!ع

ا!ت-كاالنتمائجمنوالفراراحياناالضجاهلرحيناالكذب،الاريخيةلللىجنماالذ!ر!ورنسبةانالجدولهذا"ئاخا،يين

الةه-صلعلش-ىلقيوةبمقحمةواالراضات،مواقف،فحلإلأت!طر*كلعنهما!دزسدانالشهرفياليهافيهايذهبونالنتيالمراتعددوممدل

.)3("اًأة*جم.النساءبين

اللحقي!قة.على(التعبرصحادا)بالقوةمقحمة:فافولوأريد:لانتدب2كل

الكاتباتاقلامخطتهاالتيالمؤللفاتمنعددا!؟درسناو!والىيهد!ببهماآدب-بمناكما-هوطامةالصهيونيالادب

كلفيمعظمهافيواردةاًعللاهالمذ!رةالنفاطانلوبردناا!ودياتني--!ارالل!بهوديةالديانةبمهصنقيعربهاواست!بدالفلسحطيناستعمار

اللبحث.عموض!كانمهم،تالكاتبتلكمؤل!تمنبحقالعاللماقناعال،مهيونيينالارباءعلىكأنوقد.اللمالمفيكانوا

فيقوهـجمربوفىمطالبتهاتبريرفيالصهيونيةالحركةاظقتالادبصوللهادارالنقاطميتدعلى3زوارلذا.فلسطينفياليهود

يهفقبماتاريحهمفيهاسجلواالتياروراةفيوردماطلىفلسطيناتجا.ههـناللصهيونيات"الاديباتء)-لشدولملحامبشكلالصهيوني

.هذازملائهن

مىشعبآئنبالللهنهبمعولميعأ،اروفار،فلسطينداأرفىضماوهمهمبملىللهمعلمحن!،ررب!وا؟ىبحثنافينقتصرو،)فلسطينفيكتباللذيلصهيونيأوالادب

!سولالبراًهينايجادالليهودوالكاتباتلكاب01يحاولوللم.الفواتونجهفيماحدالىيختلف(كتبما-كلبلوالشعرالق!ء"قى!لىهذا

.الجدلعنبعيدةلابقائهاوذلك،التوراةدفتيخارج،النقطةهـكأهكتبالتيالزمميةالفتراتباختلافعاللجهاافني!لفضايابائنسبة

التنعوببعضنحوالاء!قارلانارةامااخرىنقاطاواترنأثاروال4ابانها.و!ذهالليهودمحاشهاللذيوالاجنماعيالسياسياوضعواخلاللها

ال-خطاوكغلسطيئ،بوطنالجدارةبعدملاظهارهمامربأطيعهموقىكاهبمالرمنيةألفترأت

...الثانيةالعالميةالحربفبل-ا

ءلملىدى،للمتنبفقهلحئ(عنىوال!عالمبالمخماربةسيزرينحملهملمختاضمطهالذدىهمعلىلسعئب.الثانيةاللعالميةالحربابان-2

مختاد،مخت،رشعب؟حن.الشعوببقيةمحن.مصيريختلفومصيرنا.الى"لميتيناللحربينبي!فيما-3

وبعدها.الثانيةالعالميةاللحربخلال-؟

لا*5ه345!هكلأول44!اأ؟،ح2+75لاالم)2(.،(اسرائيل"قيامبعد-ع

ا!73!أ57107.71*؟(ا)كالحم،ولأم!!-1اا4كا!.م4اكلديا)صهيونيآلادبيالانتاجهيةماتفصيلهناهدفناوليس

سات1دركسلسلة،كنفاننغساتبقهلم،جونيالسيالادبفي)3(الفكلسرةزشوءتلاالذيالمزمنورقسبمنل،الزمنببةالضراتهذءمن

الابحاتهمركز-الفلسطينيةالتحريرمنظمةمنشورات،فدطينيةكاناليومهذاحتىفلسطيناستعمارعمليةوبدءاللحديثةالصهيوقية

.82صفحة-67!ابيروت،(22)رقم"الزمنياللقتراًتهده!منكلفياليهودوضعانالىألاشارةلمجرد
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رتنالقائلةالاكذوبةالماللممنبهبأسلاجزءابتلعفقدالصهيونيالحادةالمقاطعةاتجاهيأخذعلائعالمنحوتصرفيانواشعر.للعذاب

حقتهـذا،فاينعتفعمروهاههملةصحراءفلسطينوجمواالليهودرسالةفيوايز"،نفيرانقلتهماهذا.)،("الاتجاههذااخا!طوالأ-

...بايديهمصنعوهااتياامبراطوريتهمليرواصولهموينظر،ن"،لهمفيوادرجتها.491عام(الاول"اسرائيل))رئيس)زوجهاللهاحررها

الحبوبوحقولودواًجنماشية،فاكهةبساتين،خضراءعاباتجاءوقد."اكثروقتاياخذالمستحيل))اسمتحملائتييومياتها

تقفازالتها،يجبالتيالاحجاربعضيجهـواانوبامكانهم،المتماوجة:الكتابلهذااللبريطانية"ا،يكونومست"مجلةنقدفي

شاءربم!كلام.)9("الباكرةشبابهمسنيفيالريادةلايامثواهد،الجنونتثيرانيمكنالمؤللغةبأنيوحي(تباز3اي)ولكنه))

الحقيقةيعرفونلالمنبالتصديقويغري،ونيون،الهالادباءات!نهلاصغيرة2،،لااخرىاحيانوفي،حساسةغيرلانهاالأحيأنبعض!في

يزاللاأللذياللجديداللعاللماوالقديمالمعالمءحمرالم!أاخربئخصوصاعنكتابتهامنبالرغمفانهاذلكعلىومثلا.تجهيةذاتكايت.ثلانها

المتوحشينالحمزبهنوده"الاميركيالغرب"وكتباولا!ويقرايشاهدفيمانعمنتجدللمذلكمعفانهابالاسرائيليينالمكتظةالسكناماكن

الادبيصودكذللك.زاهرةمدنيةواشلائهـمبقاياهمعلى!"تاللذينغنكتابتهاترفانهاكذلك.بهتحلمالذيالبيتفيالرفاهيةوصف

.العربواعدائهمالصهيونيين"وادالر))قصةالصهبونياومرونةاومركزذاتكانتمناحنتراممنانيلأ.حإولاخرياتونظء

"رائدةحركة"ائصهيونيالادبفيالصهيونيةالحركةهيهذه.)5("شجأعة

خ!مةفيكالارقاءيعملونوفلاحونفبدوالحرباما.حضارة.ورسلالاسبقبريطانيةوزراءرئيس،لتشمبرلنز!جهاقولرولفكذاك

،ا!شرق!من".يفكرونلامسيرينالاقطا!ين"الافندية"السادةتتميزيهوديةامةالماضي!ةوالعشرينالخمسالمسنواتخلالنمتلقد)ا

التلمنحدراتعلىمعلقةالسوداءالبدوخيممنعشراتهناللككانالكيلومترفيالفكريةوالقوةالاخلاقمنويوجد...خاصةليمدنية

").اً(.وخدامهعمالهاللبدووكان:بكعبدالرحمنقصريتوجهكاناللذياخربلدايفييوجد"مااكثرفلسطينمناليهوديا،جزءفيالرنجع

فتكتبجوانا.نهمعيعيشاللصهيوليالادبيصورهكماوالعرفي.)6("العاللملمحي

كلفهاالتي"باهـاقئمريم))هحدثتهابرلسان"شتيرنجيرالدين))اثولودةكوهيغ(دينا"لسان!لىفتقول"شتيرنجيراندين))اما

الوحيدألمكان))فتقولخضببرفيفيهليعيشواللهممكانايجادزملا؟هامعركةاباناليهودوضععنحديثهاخلالزذلكا(صبرة)دلسطينزي

.)11("واللئيواناتللرجالضرجمطفندق،خافاكانوجدتهاذيأ،"لتشمبرلين""وايزمانحاييم"قالهمامعيتفقلافولا8(91

الشرقفيمعروفةئنتالسيالىاتعهدقبلاللخاناتانوالمعروفالضوطفياطباءهناكيكنلم1891حربخلال":كو!نلمحا)ت

باطصامونقوملاضيفاللخدماتتقدممكانكلفيوكانت،واللغربوالئىإءالرجالفيالحادالنقصهياؤقاء!ةكانتفقد.لأمامية

ماستعملتالكلمكأبالعربظعنانارادتالكاتبةولكن،وايروانهاخيلهواصبحتالاولي"لاسعافعلىالهاجانادربتنيللذاـكفد.المدرين

لأ!ابالانجليزيةمرادفهاتمملولملاينيةباحرف19مربيةصغرىوحداتعنبدورهممسؤولينرجالتةاوخمسةعنمسؤولة

فلسطينعربفتصف"باتوربونا))اها0اتضيلسيليفيوذلكواعتقد.)7("عاماعشرسبعةعمرهالفتاةكبيرةلمسهؤولهـبئا!كا،...

فيصورونالعرباما":متفول"العبريالادبفيالعرب"مقاللهافيالصهيونيالنسائيألادبنقلهمماالمتظقضينالمثليىهذينفيان

تحتنينحنواللذينائبتمطاءالمزارعينبشكلالاحيانبعضفي.فيهةالظحي!هـهلابرازا!ة،يةا

.)12("مجطهمفيعضوياويندمجوناللدهرقدماللقديمةفقايىهمع!موعيعلىالامثلةمنالعديدالليهودياتتلياالادبوفي

تصويرجهدهافتحاول"كوهينجولا"الصهيونيةالارهابيةامااًعتبادصحاذاهذا،لوحدهالديناساسعلىاللقومي"بظءجلصرى

السجن.منبهااتت"العربية"نماذجهاواكثر،بدائيبش!كلالعربعلىركزلذا،اللقوميةالوحدةعليهاتر"كزا؟نياالاسسرىحددينأ

تعتقدالتيواللصة،فاروقالمئكبلاطفيخدمتالتياللبغيفهناكهذاوفياليوميةالحياةلغةالعيريةاللغةوجورليهوديةمافةخلق

هـنينهنعنهنوتتحدث...واللدليلة،الممرقةالىدفعهاالمهاانمثلمنمتجانساهجتمعانخلقانعليناوكان)):"ميمونآدا))وقيول

خليصة""رأزخيوعندما"العربيةالحياة.لصورالتيالاصيلةالنماذجالعبر!نا(.واتنقاقةاللغةتعليمالرئيسيةاداتناوكانت،ا!ريقهذا

تتحد.تيانويمكنكيهوديةانت،وقالثباكيةفدبرعلىبنفسهارمتات-توقد":فتقولءنهحدثاذيااةريقا-فينوبىءتةووند-ف

لسانعلىونضيف...)13("اليكالوسل،اللعينةبلغتهمايهمء-!ائلاتفيءفهننخنعأتوقد.كليامختلفةب!اتمنان!ء،تللث

بعضالياعيدواتعديلاقلعلى،للشرطةوقلت"،قائلة"خليصة)).)8("اليهوديةوالعلداتالقيمعنفكرةايأديهن،يىر!دمجة

فاجبته،؟تسرقينلماذا،وسألنياحدهموضحك(سرقتهاللذي)اوللجماعاتبيناموحدةولحاداتقيمتوجدان،مكنكيفالكاتبةتبينولم

لله،لاسملجمتمجد،حوئهاالملتفاتورددت.اللهمنكله،المهامنانهبينسميج!عولااللعالمبلدانمنبلدكلفيقريباتعيشالناسمن

المالاخبىءاناسطعتاننيلو،خلي!صقى،اضافت.اللهمنكله!مالكثيريند(نالعلمممعهذا،الدينيدلمعتقدوحدةلىوىبر،مع

يطلقإفلشهوربضعةفيهفسامكث،هدهنكالسجنلماسرقتهاللذي.حي،تهفيتأثيرايللدينيكنولم،دينيةطقوسأي/مارسيبمنللم

العربمةالرأةبدائيةتصويروتحاول.)(ا!"بالمالفأتمتعسراحيعاءالواي،التنعب!ايعيشالتيالارضاي!جادمنددلاوكأن

ولهجتهن.ثيابهنتدلكمافلاحاتكن":قتقولللم!وديةاشسلامهاو،الريادةوةكرةوقالوا.البشرمنالعجيبا)خاي!هذافهبئصهرالذي

عدن،محشيبسببممليشفقتهنعنلليعبرنرؤاوسهنهززنانوبعدتعمرفلسطنالىاوروبامنباللهجرةال!ودىالت،بيقومانأي

اشنسلام!-نصعقنيلقد.الارضيغسلنءدن،الليو"بعملهنالىالادبف-فيالىاجةهذهعلىوكزما!فرطانهوالعجيب.ارضها

3،!1!1م1330!745ولك!!5ط5لاح!5"1(،1.

ه،لا9!أياآ3م*هع!أ!لأكااع:ح!!،م14أول9+3931ا.م471(6)يام.ح،*!أهم3،103!97*أ،2،+!؟15!ا15!"7أ34لا،71!

+ء+ه*ألا!14ول4+،طلأكاق:،4!أ،7هولمول.ما25(1.)أيه!،ول3ياأ+،للا+115.طه!ول*هاكاواـ7ح!9،م22

،ه؟داآءالم3*3033،أوللأكاا:ح!9!ما4أ!ول33ءأ"ولمهـ.م(11)يام،9ء5هأ*هول31دال.لأا8اكاو7()0

لاسللاه5،3هك!يلاا44ا9أ؟،5يلاه،أوللاا-ا!73!أ7(31)ء،7ا+م3؟ه!اكاأ،آ!9!ا+45؟س!م:3!يا+!يأهم161103-

.71107لأ.30كااا)،ولء!-ياس!مأ!ااكاو4

.،2!7للا9أ+!،7.لم751

*5،ص!*751أ915ول9ء:يلا+ء5لم103،لأ5+9!أمم315؟أ3115)

لأكاح!9لاثلياهح359.!ا!كا!هلا4يا91م3صم*هع،أ!.ملأكا:ءح!،م14آ9+3!أ+م.1.17

.137صفحة،نؤسهالمصدر)11(9*ه*ولأول!14!4+،لمللأكاع:،4!5+ه+؟3"7"!ل181.32
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بئسبةانخفضالمعدلاناي،الالففي2،5.7الىاللبناتنسبةف"انحاولثكلامكله.ا()ع"بيوتهنفيكنلوكماوتصرفهن

يهوديينوبنتولداييتركلابينماهذا.الفترةهذهفيبالالفواحد.واللطعنللتضليلالشفافألادبيالسيلوفينمنبفلاف

التدجيلاللصهيونيالادبيحاولهكذا.المدارسخاعجالهعليملنفيلوكمافيظ!رهالمثقفالعربيعنالصهيونيالادبتحدثاذااما

وعواطفه.العاللمعقلعلىشعبهتديناقوالفمهفيوتوضعالصهيونيةالقضيةيتفهمانه

.الارقا،وتزور،المعروفةالحقائقتغاللطنفسهاالاديبةوهذهانطوابتبلسان"شتيرنجيرالدين"وتكتب.بالانحظاطوتصفه

000،002،1علىينيفكان4891عامفلسظينعربرودانفالمعروف"الاسرانيلية"الاذاعةمنالمرأةزاويةمذيعةالعربيةالفلسطينيةخوربم!

،تقولهذاومع.اليهودمنالرقمهذانصفحواليمقابلمواطناقوماناحاولماهذا":مباتنرةغيربطريقةالعربقيمةمنلتحط

بكثيراكبرللمسيجينالمسلميننسبةكانتالدواكأتأسيسقبل"ليس-قليلاولومستواهنمنارمعان،(اللعربريةالمرأةزاوية)فيبه

نصفالمسيحيينسوىيهربولم(مسيحي.،.7..ومسلم000،062))16(.اطباعهن"تغييرجداالصعبلمنانه.ووثباتبقفزاتولكن،ببطء

نااللىذلكويرجع.المسلمينمنبالمئة.8يحوالفربينماالعربالطعناوالعرببيناللطانفيةا)تفرقةائارةالكاتبةوتحاول

لرعي!م،القيادةاوامضواديرتهمكئائس!فيبقواوالكهنةالرهبانان!انيتلسانمستعملة،الاخرىاللفئةعلىلاثارتهامنهممعينةبقئة

الادبان0)21("الفرارفيمالافنديةقادتهمالمسلمونتبعبينما.الدينيةالمعتقداتعننا.فجالطخرانننقولذللكفيونمعنخو!ي

منمرواالعربانعلىدائمايركز(دعايةاًدبهواللذي)الصهيوليفيحرجطتجدلامثقفةعربيةفتاةانيهفباسلوبها.لبيناًنوتحاول

بعدباللعودةووعدتهمذللك!نهمطلبتالعربيةالدوللانفلسطيناناعر!ائارنيلقد"،المؤتمراتفيوتمثيلها"اسرائيل"معالتعامل

فرولما.بالاقطاعيينمدموعينالايحاربواللموانهم،قليلةاسابيعارسلهماتحادمندوبينثلاثةمنواحدةكانتمسيحيةعربيةمعلمةان

اهـدسمنالكثيرالمقطعهذافيانكما.الشعبعامةتبعهمهؤلاءفيالمنعقدالعابرالمعلمينمؤتمرفيلتمثيله"اسرائيل"فيالمعلمين

قيادةهئماكتكنلمانهوالمعروف.الطائفيةالتفرقةومحاولةانطوانيتاعطاءفيلثيرنمعميموناداونشترك.)17("اسطنبول

ناكما،حدةعلىكلفلسطينعربمنللمسلىنوقيادةللمسيحييناليهوديالاحتلالحكومةمعالعربالمثقفينلتعاونكمثلنفسمهاخوري

قيادةالمعركةبعدولاخلالولاقبللايشكلواللموالرهبانالكهنةمنوفاتى،المساءجلسةوخلالالتالياليوموفي)"،فتقول

الدينبمالمجالعلىمقصوراًكانكقادةعملهماناذ،فلسطينلمسيحييالىللتحدث(للعملفلسطينلجامعةاالمنضماتالعربياتالنساء

الشخصيةبصفتهساهمطنيالوالعملفيمنهمساهمومن.يتعداهولا.)18("يادذامنخوريصسباسمهنوحيته،المؤتمر

الدينيم.لمنصبهنتيجةالمركزهذاتسلمكقائدولليس،ورقول!فس!شقخوريصبلسانشتيرنجيرالدينوتتحدث

الصهيوني.الادبفيالعربفيهايظهرالتيالصورة!نامثلةهذهر؟يةولنتمكنتالبابتغلقهيوبينما،صفهامنانطوانيتوخرجت"

ليسىهـانولواللقلبصهيوليواما،عدوامافهمالعالمبقيةاماغرفةفيالانالتلاميذايبقى،وقالث.بالتلاميذالملأىالصفغرفة

اعطائهاعلىاصرتماوالتبمبلفوروعدصاحبةبريطانياحتى.يهوديااتعلمللمبئياقولبأناخجلانا،العبريةاللغةددسلتلقيالصف7

وفيلليهود.قوميلوطنالتصبحلاروادهاالافلمسطينعلىالانتدأبحقفيوالعرسةوالفرنسيةالانجليزيةستدرلقد.الانحنىالعبرية

،ميموناداومنهنبذللكاقراراليهودياتالكاتباتمنالهتنيراتقولللقد.اللعبريةيتعلمونالعرباللصغارفكلالايامهذهاما.المدرسة

بلفوروعدمعالفرجالىالحربفيالضياعمنسنواتتلاثوبعد))التغقيمان.الاناليهامنهمالمزيدويذهبللعربالمدارساليهودافتتح

شعرتالامالعودةومع.الفاتحالبريطانياللجيترطلائع"رافقاهذامناللهدفوواضح.ا()9"عننرةالرابعةسنحتىاجبالىكي

قرونطيلةراودهااللذيالاملبأنفلسطينفيالليهوديةا)جاليةسرداشهويلاحظ،خوريمسلسمانعنالكاتبةخطتهالذىالكلام

الاوسطاللقسم)الميهوديةجررتوقد.القريباسقبلجمهاشققبقيةقالتهقدتكونانالمفروضمابهاسردالتياللهجةبنفس

الاحتلالمنالاولىالقليلةالاشهروكانت.اللجليلقبل(لمحلسطينمنالمزارعةالى،مائيرجولدامن،الكاتبةهذهعنهنتحدثتالتيالنساء

فيوبالتحديدذللكوقبل.)22("...متصلةاعيادوترةاللبريطانيالتيالمراةالى"الصبرة"اليهوديةاللصبيةالى،العجوزاليهودية

شاتزمان"للفيرا"وايزمانحاييمقال3.!9(اكتوبر)الاولتشر-!1...اللهدفاللخ."الاسرائيليالدفاعجيش"صفوففيكبتنرتبةتحمل

دسوف،المعونةوجاءتناحدثاذا"،بعدفيمازوجتهاصبحتاك!للعرببالعلماتواالذينهماليهودبأنالقولطبعاهوالكلامهذامن

،لكن)23("فالسطبتفيستساعدناانهااشكلاالتي،انجلتوامنلأتنسنخرجكناوان،النظرللفتمنبدولا.فرضاعليهمفرضوهبللا

02فبمديدسريندهامالىزوجهاقوللتنقلتعودوايزمانقيراكماالتعليماجباريةحولفظيعةمغاللطةالى،قليلابحثناموضوععن

،للانتدابباقنمبةمسرورينغيراننا"،1891(اكتوبر)الاول.فننرينالاحصائياتوتدل.ل.2(عشرةالرابعةسنحتىالمقطعهذافيذكر

اللبريطانيالانتدابفرضوبعد.)24("صالحنافيغيرمجدداعدلوقدهذهنشملوس6691لعام"لاسرائيلالاحصءملخص"فيالواردة

وكيذللك،علىورروة..."،فتقولوابزمانميرا.نعودفالسطينءلىس6191الدرا-كه!العامفيانه-واللحكوميةالخاصةالمدارسالارقام

حاييماست!شارفقد(طثعااليهودنحو)نيتهحسنالوزراءرئيسيظهرسنفيعربيصبياللفكلاصلمنصبي.09هناككان6291

،شانسلورجونسيرمحلليحلىجديدساممندوبتعيينمسألهفيسنفبمعربيةبنتاللفكلاصلمنبنت1،996والاجباريلمليم1

..واكهوبارلرسيربشخص(للصهيونيةاومؤيدكفؤاداريعينوقد(691-6291الدداسبمالعامفياما.العلميتلقينالاجباركيالتعليم

3مفكروكصديقنذكرهفلسطينفينحن"،حاييمعنهقالوقدالىالسنهذافيالمدارسفياللعربالصبياننسبةتدنتفقد

اضيفانمكنشلاتفديروهذا،"دوقهوكرجلوكاداريمماوكجنديارتالعتبيلهماالاجناريالتعليمسنفيصبياللفكلمن9،298

ميراهاجمتأنبعدالقولهذاجاءوقد.2()ع"القليلسوىاًلليه...،0.رأ5

،الفصحعيدليلةوفي،شهروبعد"،البريطانيالاتدابوايزطنول،95؟م!اي+5+!3،أ!لأكا:هـ"خ!93+ألاا،ـ3اولم،أ!.م1111)16(

.115الحسفحة،نفسهالمحسدر)21(.113صمحة،نفسه"لمصفر)17(

+9+ه*8ادا14!ملول4لأكاق:ول،4*أ،ول"+ه.مكا!2()2+!وله*أدا!14ول41+،،لأ؟:ول،4ولوله*أ!()18

!لم3ءاكاأ!30!،اكا،397وله4!9م:أه*هول3!3،10!7!23(91،!رد،5م3*31033!أوللأ؟:ا،م!ح!4أ!ول91؟ك+م.م151(1)9

ا+،+ءأ*.م2اانعلىالمحتلةفلسطينفيلأالاجباريالتعلهيمقانوتيض)02(

.!!عسفحة،ذفسسهالمصهـدر)،؟(فيذكركماع!ثرةالرابعةولشى)عشرةالثالهثةخىسناجباريالتعليم

.118صمفحة،نفسهالمصدر)25(.ا،بتدائيالتعلديممرحلةالوأهقيكمقحنىأو(الكتابهذل
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)32(."الاخيرةالقاطرةفيوقوفاالاالقطاراتفيبلسفرلنايسمحفياليهودمنستةقتل،فلسطينفي"بئجي"وحاييمكان،بيذما

قبلمناث!يرتفقدالمانياعلىاللاساميةقضيةاثارةتقتصرولمللدفاع،جابوتئسكيؤلاديميرالقديمصديقن،قامولما.المقدسةالمدينة

نا))وايزمانفيراتقولذللكوفي،اللعال!لانحاءمنغيرهافيذللكسادعت،(المسلحين)الليهودمنجماعةرأسعلىالليهوديم!اللحيعن

نوعافيهمخلققدوروسيابولونيافياللقرونعبراليهوداضطهاديشدحغروهكذا0)26("باعتقالهمالبرطانيةال!سعكريةالسلطات

للمالذيلش!ء1،اجدادهموطنالىخاصاوشوقاالمقاومةمنخاصاانفاما،المستوياتاعلىعلىالصهيونيالادبينقلهالذيالتنافض

اللاساميةمنبالرغماللذين،الغربييناليهودبينبوضوحليفهميكنوتثسحفلسطيئعلىسيطرتهملمديدهموتطلقاليهودبريطانية.نسلح

ناالمعروفمنانهمعهذا.)(3("باستقراهـنسببميتمتعونكانوااقماديااللعربعلىالخناقوتضيقتعديدايابدونلمهاجريهمابوابها

ولامتأخرعصرفياليهوريةاللديانةاعتنقواقدالشرقيةاوروبةيهوديساجماو،استثناءايوبدونمعاهذاكل،واجنماعياوعسكريا

كونعنقولوكل.الاصليينباليهودالدينرابطةسوىتربطهمالارهابصوتويقول،ضبا!مويشنقجنودهمويجلدالبريطانيون

يشمللاجدلا،بهقبلذالو،الاصليينلليهوداصيلاقومياوطنافلسطين،خدماتمنللصهيونيةاسدتماكلهعبالذاتلبريظانيةاضهيوني

للصهيونية.حماسااليهوداكثرالشرقيةاورذبايهـوداذنبموافقةنتكلملااننا.العبريةالمقاومةاعماقمنيتصاروصوتناان"

لاسامي،فهويهوديالشيمنكلانتقولانوايزمانفيراوتحاولصوتانه.حرايأتيصوتناان.اثرافهتحتاو،البريطانيالعهد

منواقتربت)).بهمخاصقوميوطنفياليهوديجتمعانيجبللذاالتاريخي"وطنهفيالليهوديالشعبتحريرلاجليحاربوناللذينهولاء

المسافرونفانتفض.بفربييجلسانمنهوطلبتالعجوزالليهودىالىدينااشارةالىبالنسبةاما"،شتيرنجيرالدينوتضيف.)7؟(

معهفتبادلتشعرءيشدونوبدأواالعجوزجانبلاخذيالاخرونواحكامهاللبريطانيالانتدابتحتتزاللاملسطينكانت،اللبريطانيين

كماا)تمرفيهوديةللغيريمكنلاانهالناسهؤلاءؤهمعندئذ.المقاعدالبريطانيينمقاومةتؤقفولم،السلاحاستعمالمناليهودالسكانتمنع

عنلابحثوف!بت،ايهودية،قائلابساعدياحدهموامسك.تصرمت"4891(م!يو)ايارمافياسرائيلدولةوا!نانتدابهمبانتهاءالا

اًلمحصة.مد-دعلىالعثورلحاوللتالالمانيةاعرفكنتونو،حارسبعكسىالصهيونيات"الاديبات"تقومبساطةوبكلوهكذا.)28(

كانولكنه.العملهذاعنيتوقفواانالجمهورمناللحارسوطلبالحق"بأن،عقلهاقولىولاالعاللمعاطفةاقناعمحاولةفيالحقائق

فيكانلونفسهالتصر!سيتصرفكاناًنه؟رىانباستطاغياللفضل!مكاناللذيناللبريطانيينمنفلسطيئ"حرر"قد"ألليهودي

وا-ئرمانفيراوتحاول.3()ع"..حاييميامريعلسيءانه.وضعهم."اسرائيلدولة"اقامةفيالاول

اللهشعبعلىللشفقةطلباليسالللاساميةقضيةتثيرأنايضااشرتقدفلسطينالىالليهوديةالهجرةابوابانمنبربالرغم

لليهسودانلهولتقولكبيرةمنةاللعاللملننحميلبل،المضطهدالمختارهناكاضظهدوا،اوظانهممناتوااللذيناليهودمنالالوفءئاتامام

باختراعاتالتذكيربواسطةوذلكللهميسددهانيجبوديناعليهفضللابعضانالا،العربيبالشعبلهعلاقةلاماههذايضطهدواللمام

هذهخلصتلقد..."،النازيةضدالحربفي؟لليهودوموتزوجهاءسزفلمذلكانمعوطنهبمفيفلسطينعربحقوقعلىالحفاظ

ومسات.(لموتمنالمعاركميادينفيالحلفاءجئودمنالالافحياة.عالمبمصعيدعلىواللعويلبالنواحيقابلكان،الثورةضغظ.نحفالا

اليهودمناللعديدماتكما.الهتلريةضدنضالهخلالولدنابالاطفالوالمكتظةالحظالقليلةالسفينة(سلاكسودوايسمحولم!"

الجزليبالعمىواصيبالمرضانهكهوؤدزوجبم!ل.الفلسطينيينحيفافيحمولتهابافراغ،ملسطينجنةألىيطلعونالذينوالاحداث

سضماادعوا،لورانيبدفعوصاح،؟رزىلناسرائيلأزلليةان"البريطانيينوالجنودآليهودبيننشباللذيالعنيفاًلقتاليجدوللم

خادجيةوزيرعلىوتحملالمنوالهذاعلىوتنسج.)36("يسير.(9؟)

سمح4افمعالتانيةالعالميةالحرببعدالبريطانيةالعمالحكومةلليهودالنازيةواضطهارباللاساميةسميبمااليهود،وجد

الامالضاعتلقد".فلسطينالىيهودي!اجرأللفمئةبادخالفلسإقابوابلفتجوعنرااليهودعلىالعطفللخلق"عثمانقميص"

ذا،491ععامبالحيالبريطانيالعمالحزبفوزعاىعلقناهاالتياللاساميةقصةفيهاواثيرتالاسانحةترروللم.الليهودملايينامام

الذيالشيء،البريطانيةالخارجيةوزارةبيفنأرنستاستلامانهكانت".بذلكتذكيرمنكتابصفحةتخلولم.اللنازيوالاضطهاد

بالنسنةسيئةنتيجتهكان،المجالاتبعضفيفائدتهلهكانتهتلربدافقد.المانيامنفتياتالاذوناتهذءبموجبالقادماتاولى

الحربسنواتخلالبيفنمعزوجبمعلاقاتانومع.للفلسطينمنعدداكبرنعطيانفررناوقد.اللاساميالشرير"خططهبتنفيذ

زوجيخدماتالىبحاجةكانعندماوالودبالصداقةاتسمتالاولىالمزادعاصبحتوقد...المانيافييهودياتلفتياتالممنوحةالاق،نات

العددزوجيدؤضوقد.للامالومخيبةفظةاصبحتفقد،اللعلمية.)23("للمنفياتحقيقيامجمعا

فصفمننجواالذيناايهودلآلالىالهجرةأذوناتمنالكافيغير؟ووقرعوءالاطبلااووطبقوهالااسلوباالصهيويونيتركوللم

نالذباليهودحتى.(37)"تريبلنكا"و"اشويضز"فيالغازالىالوصولبهدفاللاساميةقضية،ئارةعليهوللعبواالاحساساوترا

الصهيوذيةحاولتعليهيحسدونوضعفياللعربياوطنافيعاشواكان"،ساعدوهمومنهمبشعبهاجورمنانزلوهماوتبريرفلسطين

اللعالميةالحربخلال":ميموناداتقولذللكوفي،عليهمالعطفا-،دةوف!...اليهوديةاللجاليةعلىالتحديداتمنالمزيديضعونالالمان

لتخلميصفعاللةخطواتوالهستمووتاليهوديةالوكالةأخذتانئانيةمدوسةبراخفيوكان.العاديةالمدارسدخولمناليهودالاحداثمنع

ءاكوالشقاءالفقرحياةمناليهودالشبابمنممكنروداكبروطرد".)31("الاحداثمنالالافهناركانبينماواحدةيهودية

هرافيالكاتبةوتعني،أ)38"الاوسطالشرقبلادفييحيولهاكانوا1191(سبتمبر)ايلولوفي".)32("يهوديلانهعملهمنواللدي

الذيناليهودبهايتمتعالتياللبحبوحةمنبالرغمولبنانسورياالمقطعيكسنولم.يهوديكلمةعليهاكتبصفراءشارةلبسعلينافرض

.381-الأ7لصهـفهـحةا،نفسهالمصفر3(3).9!صهفحة،نفسسهلمصدرا(62)

9،1*امكاأ؟؟هعمل3!مما،03،!؟ول.م*ء7أه1033!7،م31!)+!*ه*751أ5ول،ا!!حلأكا:،اداءح!!أهحول.م85()27

ول،*،أولهم8014دا334ءأيام+335،(!لأكاا:!ح!14،مء*أ*3!أ3."731)28(

.16صفحة،نفسهالمصدر)35(.186صغحة،نفسمهالحسهدر)!2(

.2بة.صفحة،نفسهالمصدر(36)+ء*هولألا!14!كا!،طلأكاق:،لا!"+ه*أ،7.ح2؟ا).3(

.ا9!صفحة،نفسهلمصدرا(37)!هدا4يا!391م3*ه،أ!!لأكا:ح!ص!،ما4ء+أ931+ما.!3321(1)

*!يمه*8ألا14!لأ+هللأكاق:!.ك!ا+5،أ!ا".م141(38).اط!7لحسفحةا،نفسهالمصهدر)32(
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مييرء!ييممسيمسىواحضيال،فيه!حيوناللذيعلىاللبلدمرهمقمن،بالرلفمميهااونلزالا

:أفلسلي-نالىبأموالهمواللفراروا!شخاصالمؤسساتعلىبعضهم

ة.المحتلة

يستغربولا،العربالىا)ص!بونيالادبنظرةمحنتحدثناقدكنا

ا؟يريه-اغالمهودالىلاكسمةالغرري.الصهيونيالادررعنهيعمرممافهويسطتغر!

مااما،للهاومعاوم!همالعرببارصال!يهوديهللمطاكللمعلطرادلك

الس!فاردييسناوالشرفيينالببهوداي،وافريقيااسيامنالقادمين

وكانت...))العربمستوىفيالاحيانبعضفييصنفوناءذين

يوسفسعديالىاو،قر!نمسدمستعبداتعربياتامافابلتهناللواتنالنساء

الكاتبةوتقول.)3!("ثابهمااوسفاردياتشرقياتيرمنيماتيهوديات

خضساء+عةأنونوجهةاليمنيو!الاهالي-محيربعيثا(جليدن!-سا!أملنانقدةنغسها

هـودهبت...بالفشلباءتاناآماو)كن،البناتلعليمنحونطرهم

اءالححرفي،إرصخ؟"إ،صدى!زذهؤلاء...الابدائيالضعليمحتىيئلنولمايبيوتديللمخدمةاللبئات

الاسفار+تكشت!فولم.النبعتمثرب31حوالبمانوالمعروف.)93("اسرائيلفيأمهاتسيصبحناللوازبر

الإنهارتحضنل*الليه!ودمنهمالان!ىدلس!الىهاجروااللذينا)-!ودنصف
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