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مععمها،في،فمرلاأإأانئالتيالرعامإيمتإحسارهاكنأ،حسابهاانبنيلسهلنعإاعوانساتأخصاماذسانأوللهتنيلانكياأميليويرع""

تلويإهسا،بىإلاعلاإهنفسها"عتهدانها.همإكوميهاعصأواذأبورالويإأولدلكإياالهونإيلليلعتي"تسعاوتغدقديميهـوهمإصرهزك"...الارض

وهذا.المنطقةهذهفي-غيرهافممماد-ال!هادضدانها،وتصريحاالحء-،م"رسمادةتؤدياننفممهاءلىأخؤتالتيوالص!ليونية.فيه

!اللحكامفي،توهمانالارطيبكما،متمثل(الفعىملادالايام"حربمناليومتتخذ،الل!رببىالوطنفيشكلباشنع"والنزاع

علىوأخبمأنا.))أمثالهتقولىاللذبما،العرببمالشعبهل..و)كن،والتعقلوالوافعبالمنطقمنهاتمطرنا،مرتفعضغطمأطق"الستة

لاسرائيإبأيةونإبح!يثالةفلكمن،"اأغبىبتألحلرإعميوابتإوأناعميابئ.بالتهديدوتيبرقبالوعيدوترعه

يهتممن،جد!عدلمبحببثوضغمص.4الظنسوءمنهوهل؟تفترضانوطحون،اللحبشعةأفيالالببناحملتهوؤريماإ...القوةمنطق

اللصويونية؟الاحأوفهلهويإأفوأكرامتهيحونوممإاللإعهيمإعىوبهعممإورناواكتعه،الصلميخيينواءواجالمغولسيولبهوانجىاصتنااللأرحإ

قربب!خإيإيإعأالادأيءترديدعلىأكيلاونامإرائيلان.ياكالاتبه

.اهـههلايولمهانهفيهتفترصغحهالىالغباءمنليإستانها.وبعيهة"،وعإرنسااللعظمى"بإييتأإهـانيابههاهمتناوإمدلفا!..الاحتلاتكواأع

نكىووهيلانها،ومناهإفونبإبغ،ومن!تقهونمعاردعونولنتنيحكم.عأانتاليا

مظاهرهىممااكعرصحةمظاهرتضنصوالتيالمظاهرهذهءثلمنلاتخلو"الأباطبلباطل"!الصهيونيةتعقلاللي!مايض(ف...والان

صإسةماهووتجعإه،باللغباءنإمتأتهاإإأنماانلاتتوراغوللهأأها،مرضيةفلاسه!ل،وواأمإالغوةبمنمننإتصاوإأ،الفضاءوغزوائعأمعصرفي

التيالالهيةوالعناية.ارضناعلىووباءفينامرضاالطبيعةفي؟!"الريحقبض"و،التاريمخظلماتخراقةلتعقلباعليناتفرضان

ومن-.المنطقةهذهبهاخصتقد"دواءلةوانزاتالاداءأنزلتها"الىاساءتناكانتفما.تننرفيماتعذرانهااسراًئيلولوهم

.باللغباء--إهإغيهأهاحهعلى-ءةيعافجفل!ها،ولهتناالإأينأحنهنإ؟الغزوبإأتناالصهيونجهأتةتدمنااعتهيإأالميووه

إزيإء.ةليفيحإزامن!امنولانغونانإهلمأنامنلايإعإمكإيعبونحتيوأبمما،مبمواغمإ،منهيبلأظي؟الارحإألكتأونزاعاخصلالمقنسابيأمهاتنأ

ولكتغ.إميءكايفينوافةومانا)حةانيهمألاءلأإيمانمنلايرغتهانهكماالصحعتسإ:الاميإيفنجوالمعايلةهأإهترةيحإالىاأصهيونيةيدهوتعةتأ

الشعبايمقاعالىاداشرغيرالتحريضب!داالسرائيلترميان!واليهودواللفنلا

ولاإإكاءأعمكيناإدرإزإإه"لا؟بأنهانإانناالمنتهأعةإينيلرقوإأ،بحإهاإزتغرإترمنتحنمرهم..الفمأمأينيالنكباحإ"زوظإ"اسعزائينأ

اللإأتي.بناأهـتباأيووهيرهاتعرهيوتنسى.للةتمهوتعنيضهمبهماللةهائيةأالمنطمات

المبرالل!وأن،وحيامالثعبا،منااًحدبالءنلا!بافصساب!ملتقتلفلم!طينف!بهموتزج،العالماقطارمنقنلملمهم

تمأعلأنمااإياما.الحسناإرالالايرىالذعياللإهينبمنأنفمإالعيوإأب!االلواتإزعإمأاءاعييإنإييستنغرالهنيافيأحهمعأوما.ونإنهفي

الإمهيإيوييتغ،والوغهعغالنص!يبأبيإمغيهلانغرئامستوإاةياسمرائياأ.اعغنااعتإافي

ومن.وإيكل"!اإمإمعبا،معأإفاربناأنمأ"لنايوةهماكإلمهـإيا،،أكيهوالتتزاللاتإغةيةواللااًنسمانيةالاعماأيحإزعأعملرداإيلانحاونأهنااننتإ

جانببكللتتقيالحكاموبينالش!ببينتفصلانالحربهذهجنودماكرةخبي!ثةأحاديثصيغةفييومكلالليناتوجههااسرائيلماتفتا

!.معاالاثنيإزمإغروواقيعيانتأ:.مإخأأوفخطوأاننابعه،خلامإأغوغ!يتتخانإأة،وتعليغأت

هإموانمأ."ال!تزيون!يبأ"اللوإعاهةهإأهفيلمجستوالسماإرية.الريتاوةبطإهالابانتينابانتناوتعأنا

التيوالتوراإمالانةلاباإيةإياناللهأمةنبتعأماسبرائإي-إاونانفي

اللإيعإأمنغإعواكانإهانما،العربيةالاأإياربعمأنأنزةحأمهاتعاةبت:اأعمإينزمعزاللمأععزةسناوإعيأستإاسعنائينا

وغإزأغهيارمةإأإإيمالعإيبيالقزإمغنانتعأموان.(باللإأاتهيلغيامها

-هأإزر،واتأوغوأواهمنبمموملايوإمإهونلانوممإغلا"هلىعاإقتنمهامإإيهالنأعاموبينااللةصإعمحأولةاليوميإناسعتائيبز"مرههات"من

اسرائيل.هذي1اثعبوبين،ماكانعملمأنهمنوإيقاننا،الحكاعع-اللععيب!ية

اللغاضصبينتجعلانجاهدةتحاولولكنها.هذالاتجاهلاسرائلتخطيط!سبأقظارفيبتقسيمهتحتفظالوطنيةالس!اتلالزال

سببهيليسصتكأنها،الاموعليهميختلطوانغضبهمسببيخنجاهلونا!مثعب،ر!اسوعلاتريدلاانهاتظهرزفتألاانها.والاستعمارالانتدا!ب
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كمولةتتبجحوهي،يبادهوهاانالابلادهملاسهرجاعولصيلةيجمواماتفعللم،لارضهمواحتلالهاالعرببقتلها،وكأنها،الغضبهذا

و.برعاهاويسلحهابهايدرمنطماتمجردكانتيومهيبهبادهتهمبمايغضبهمابل،هيعليهااللعربيالث!سسبيغضبرماتأتولم،لهيغضب

!الالشتعمارذللكيكبحهمءزلافرادوهم،الاستعمار!أخرىولاسبابحكامهدلى

يتثقفوااناللعربالزعماءوعلى،مشقاوجودهاافترضتلقدوان،العربىباثعبترألىانهاتوهمانعلىاسرائيلىتجرؤهل

ي!توالاانالزعماء!ولاءوعلى،واقعاقيامهاواعتبرت.المنطقبهدامامضمونهوهذاكاناذا؟فقطا!حاكمينللزعماءهوانمامدا،ها

وعلى،تعقلقوتهاانواعضقدت.بهالشىلميمفرصةاًنفسهمعلىالعربكانف!ل،والحكامالنئصببينالمفصلعليهوتاجيومكلتيره

الزعماءولماذا.قل.البهذاالتحلي!نيعجمواولايتشجعواانالر!ماءا!ضفيثقفتهمحيىهاقتلتهموا!ذ!ن،راسمينديرفيذبخن!مالذينإ

زطنتفتاماوهي،منطقيةمقدماتكلوفيثرضيةكلفكمافلسطبنوراءماالىا)ضزوحالىمنهمتثقفللممنواضطرت،قلسطين

افنحدىغيرهـاتلزمبماهيتتحلىلالماذااالزءمماءهـؤلاءفيجهادهاكانتاذا؟حماكميننجبراوحاكمين،الرعماءمناوائككلكانهل

فق!-المرةوهذه-قتضع،ا!صحيحةباس!أئهاالاشي!اءوتسصي،بههذافيناتنتبرضفهلوذكاءبرا!ةنفسهـ!فيالمصلهذاتفترض

منطقهاو!يس،الهءور!جللأمنطقهقدءساتاللفلسطينيةظماتالمهحتىحكامهعندفلهالعربيافسعبتزكىهيهلإ!اللغباء"نالمقدار

!وحدءالصهيون!أنهاام،"الصجينمن*اللشمرةسل"بسمباسسكأاخذاضررهايرهسهلا

لباطلبالح!االمجو.ل!و:"نقرو!ذا-"ودلرعم،ءاؤ،لبرب)عراالمنطقان؟هيينفعهاو4لعايضرنابماتهـمدحنااذمناتشخر

ماونحنس.".بالبروتن!ءونانفسكماتامرونالناس.ظمونالحقوانتمكضهـواوأنقب!لاجمعالشعبقلوبفيوحرارها،نتكالونتممنىاننا

اهالولابهغبرهاتلزمممانفسهاالصهيونجبةضىانليهمناكان؟.المزريةالكبيرةالخدعةهذهنفسهاتخدع،عماءالررؤ!سفيتكون

تصبغواناهي،لخطئهاهوصوابهيتركانعلىالغيرهذاتحملافهنؤكدلانبحاجة!ستلمحهي.جطتنابحيثنجعلهألاولكننا

وييمبدمهاًرضهيستردقاممااذااخرباهوفيصير،بحقه/باطلهااستجابةنصفالشسبلرغباتالحاكمةالعربيةالزعلمهاستجابتلو

تحتلان.ألارضتلكعناتصببزحزحةاسضاتمااذاالقا"لوووواهـلهة،للةدو،المحيطالىاللخليجمن،العربيةالبلادلكانت،فقط

،ف!ذا!زلاكافواالذيناهلهاتقننل.وتشردان..الارضالصهيونيةا!مينات:"طلبممنذبهيهتفامضعبازالماالذيللشعارتحقيقا

بافتحاموجهلواسهـمافف1اًلفلسالنيوناسترداذااما.خارقةبطولةواحد.ورئيمس،واحدجيش،واحدعلم،واحد!شعب،واحدةارض

!يثدواالارضتركحول*صاسرائيلاقامتهاالتيالموتاسوار،ععو؟تذلكدوناناللشعبهذامنفردابس!طبالكليغيبولا

!راوفهو!!وراتا!قتىولالآفواللقهـرالتشودعن*منةلعشرينعموادخيلاي!ااسرائلوجوداليناحملهبماتقاسصعوبهايولكن

!شيءفيالمنطقمنوببس،وقتلتخريب؟والآجلةالعاجلةبالاخطاريهددنا،بيننا

بهمرتأمزعوعا"وطناحبررت"انهاالع!هيونيةتتبجحانالمنطق

الالمهخ!عمادوبصلمروةيخا!تمارظلمماتفي،بدوبةجما!ةمجردوهي؟بههعاش!تبما6ليلاس!رتموتهل

.اماوحد!مالعربوليساللعا"ارباعثلا"لةآنذاكبهينوءكاناللذبما

لااللذيوطنهملاسترجاعالاوهـىباللخطواتالفلىطينيونيقومانالعربىالشعببهتخاطبلما.الموقفهذااسرائيلتبرحولا

جاحد!هحقهميجحدولا،ناكرفيهالمسبتمروجودهمينكرانيمستطيعالىالموجههبرامجها9ىاها.خاصةالفلىطينيينبهتخاطبعامة

بمنطق!ليسفهذا،اغتصابهمنفقطشنةعشرينوبعدكثبتانعلىتصرالعاميةالذلسهطينيةوباللهجةالنازحيناللفلسطينيين

تصمزالتماا!ذيائج!لبمزاياتضمتعالصهيونيةاخذتفهل.هىالمصيرهذاالىبهمادتاالتيهيالعربلأالزعامةانروعهمفي

ارهابيةبعملياتدولةصارتقدهيكائتاذا؟العربالزع!اءبه.هيمنهميقتللملمنا!تشردوسببت،بيوتهمفيللقتلعرضتهمالتي

التيالعمليماتبنفستموتالمن-مشكبرفكيف،خارقةبطوللةذللكوسمتالزعامةهذهحكملان،وتشردهمبقضيتهمكت!اجرتزالولاتاجرتالتي

ناالىنعمننلاافنا!الفلقةاللي!اةمنسنةعثرينالاكفلتءلىووقف،نازحينالنازحينالفلسطينيينببقاءدهن،تعبيرهاحمسب

،ولكنهااخطااهذاالىمفطرةبانهاموقنةفهي،تخطيخئلتأ3اسرائيلالفلسطينيونولىولو.ديادهمالىبالعودةمتثسثينالتازحينبقاء

بالترديداياهتلزمناوان،نحئفيظاللخطهذاتجعلانكحاوليزالونلاوممااستمرواولما،حصلمالهمحصللمايايديهمقضيتهم

بالفعملعامةالعرببملالشعببالنسبةاصائيلتحاولهوها.والتهرار..الخو..وتمثردبؤسمنبهمستمرين

خاص!ةللفلسطينيينبالنسبةقحاوله،3مةالحاالرعامةوبينبينهالرعاهة.قضيةعنديائهاالىالفهامنبالقف!يةتظلوهكذا

بينهباللفصلثانيةجهةوءن،جهةمنهوزعامتهوبينبينهبابفصلاصغاءولكن،الزعماءدؤوسبقطفالعربلتخدمالاجاءتمالمحكانها

متزعمي!نقضيعةكلهاا!لآوكأن.كلهياا!ربيهالزعامةوبين.ائعقابهذا"لمعاقياضطرهاارذيهوالمتزعمينالىا!س!ن

هممغالطةالىحوهذه.آخرشيءولاالزعامةعلى"هتطاحمينو"كأنه،الطسطينيينعلىسنةعشرينهذاتلاوةعلىاسرائيلدابت

عنشىءكلبهاهيتحولوان،بهامنشطيننبقىاناسرائيلبهالاجسامكلأهنلسعموالىسعيا!اقرحتهاالتيالجلودعلىكصبهالماء

الصحيح.وجهه.بأظاثره!جلودهمليحكواالفلسطينيونقامثم.نيراًنهاحرلتهاالتي

ا(غتصبةارضهمتقتحمراحت،فدائيةمنظماتفيبقاياهمجمعوا

الصهبودي:التال!كان-دماذا.الا"!رونجبةالحوانجزمنوتتسربلنارواالحديدتقتحم

انها؟بهالاخمذرومالفلسطي!نيينعلىتاخذكانتماعلىاسراًئيلرد

وقوفهاورغممدروسيةنفسيةخطةودسب،اسرائيلتزالما؟لمغتصعةالحقو!واسترجاعوالثارواللبطولمةللفداءالراد!اتاكمرةرغم

صراحةبذيفةكلمةتقوللاانتحرس،الزعامةحدء:دبالقضيةالقحلة"و""المخربين"الاالفلسطينيينهؤلاءبهاتسهميكلمةتجدلم

وقلماتورد.الاخهاريةاذاعتهانشراتفيوبخاصة،عربيحاكمايفي."المتسسللبنو"

واكانجدا،الملك؟والرئيساو"السيد"بمسبوقاالاحاكماسمبالئعامةبتشبص!همالعربايزعماءتصمتفتاماالتياسوائيلان

منالعربيةالاذاعاتبعضبهعليهاتجودتزاللامامقابل،ئهكمابذلككلهازخفىاهازاعمة،الرمالوىارأسهااخفاؤهاعنهاالمالور

..الخ"الصهاينةخارجيةبوز!الملقبو""العصاباتدويلة"نعوت.وانمابالوحل،بالرمللاالمرةهذهرأسهااخفتاسرائيل،الصيادعق

ء،روفهنهاوموقفها،ازعامهاتجا.التزمتهالذيالتأدبهذاولكنوالواقموالتعقلالمن!ىالىالعربالزعماءتد!وراحتالوحلتحتوهن

بالمخربينوصمهمالىسارعت،بلالفلسطينيينتجاهمنهشيئاتلتزمللملماللذين،الحقواصحابالقضيةاصعابايفلى!طينيي!مقناسحية

9



عذىالسيطرةبان!منامماهذا.لحنهمبتعدةاوالاصلمنهقربةفىخطأافهرفةرمالرائيلا2تتشبثفلماذا.والمخموعينواللقتلة

ا)مكربواسطةلا،بببدهـهـىالىمضموفمةلليستالشعوبدؤوس!!ىالفلسطينيين؟ص-يحهوجماالاعترافوترفض،العرب!الزعامة

-وةاللفهذءكانصمهماباللقوةولاحنىالاموالدؤوسبواسطةولابالاستعمارضبررابنليشهدوطمحملابمانلحقزلف،وماتكما

المنفالاح!ق؟بهذااسراليلتضرب-اذا-فلماذا.علميةاونماشمةاللط!طينيوندسهيقىومفداتيصلأيالحاقعلىاسرائهليتصركذللك

،والىيلتهب؟نالانارهاعلىلا"يردؤثص!اصرناانناالىاططنتهلالصوأسارباعثلاثةنصببنحنم-أواذا.بء4ا)عر)زعا"قىباانف!ء!م

مهددةترعدولماذا؟"غاءمايهـ-اتصنععجيمنةيمصافيصارالماللمانمئةؤخطىءاسراقيلفان،،ستعمماربابف،اًلمضرةالأ?البالحادنا

/؟بالابادةاول!ع!بالتد"يرالمصقةهذه.العربيةالزكلامةبمصاللحالفدائيةالاعمالبالحاقتكلمنوهي،بالمئة

لان؟هـونيةاللصعندوالوا!عوالتهقيلالمنطئهذاامورمات!!فما

:والليه!ودنحنألعابهمائيالونال!ملصاوالفدائيينيساعدونالعربالزءماءبرمض

صارتلعمليمانهمءنطام!افىالعرصالاقطالىبعضارضيتخذونلانهم

ام!ولمافي،اتقامهوهلاسرائيلبهتضربفاالذ!ب!الطيشيهذاالمغا!ةهذههـاسرائيلتغاللماذا؟الاؤطارهذهزعماءلحسابعمليانهم

ؤبل؟اللعالميه"صههوندولة"اقامةمنخطوةاولتنفيذبوادر"شوت!حمل،فق!سنةعشرينبرمدةاللفلمىطيني!يننسىانوتحاولى

نامنللامانة،لناهـ!لاا!سؤدلهذامنالاولالمىقعنالاطأبة،وقجهـدالسرممةهذهدوولورلادهمانفسهميخسواان!لىاللفلسطينين

إصهيوفةا.لكونانقبىلباليهوداللعربعلاقاتيجازبانمشعبرض!لهمشأنولا!لفالسطينبنوجودلابانالعاللمت!ءأن

.8(91صةوالسطخذألم؟اللبرطاني*ءمارالالىعلىنصتمدألمنفسهاالصميونية

لجعلبادرة(ولمنالنضربنيموقفاستثفامااذا،از:،البرتقا!ةفمتصوظلت؟والرعايةوالرمايرقىوالسلاحالصكص"

لجهـحدثا!نعودلا،الرسولمحمدبقيادةحضاريةودول"امةالعربشركة)1الى-حولثئم.لونهاونصلفشرتهاتمزقتخىالبريطانية

وامدبرةحادثةولا،اللعربض!علانب-قىا&هودبهقامبارزاء-كرياتعب!الانوهي.اممريك"،الكبرىالاستعمار"ن1ضم

د،افعهمكائنة،اليهودانبل.اليهورضداللعرببهلفمام،عفوية.الاهـهـ!ةالبر!قاللةهذهامتصاصءلىواقتصادياوسياسيا

الثقافى،لاميالال!العردبمااننراثباغناءيساهموناخنوا،كانتمااستفاقتلممالقلاسءهاعلىالفماننسركةتستفبقطخىلمشصهاوستظل

اعربباررطتهااخرىامممنالحصربهميصيئافرادبذلكساهمما3ام!يركاالىولابريطانياالىرحمبهعلةتمتلاوالصهيونية.انهـيابريطا

بماكئبراستعانوا!مونالم!أللعربوالحكام.والحضارةالدينراب!ة.بقائهاوف!مانر!،عدتهاتجهدانتزالانولاجههتافقدهذاومع

ا!عاتواع!،،اللحكمشؤونفيوزارةءمت!ىءلىوصخىيهـوديمنكيف؟.ممارطالا!لحس!مابتممللاان!االصهيونيةءنطقينفولفكيف

الفرسوالروممن،اللعصرهذاتعبيرحسسب"فنيين"او"خبراء"بانالى،طقلهـاولءش،لآألصهيونيمحضنيالمنطقذلصكيؤقحلا

لا.الدولةدواوينفياوصوالواالنطقومن،عرريةبهمالمحيطةاطق!واءربالفلسلإنيبهن

همههاتشئهفطالسعوببهضوقامت..لحديثةلاللعهءولىوكانتذدلمثيفعاوناذوهم.وحكوماتن!هبا،اللعربروهم!،1انواالتعقلى

الاخيرالرمقحتى،اخرىبوسائلوبعفمهااللقوميةبالفكرةالكابيهو"ب،5،اقهوريناالاشقماءز!جاءالواجبطببعضالايقوهونلافانهم

اللي!ودانظار-وجهالغضةبالصهميوبكأقاذا،عشرالتال!ءالقرنمنانهـنيمنعهاانيمكنبرماالايقومونلا..والمصبرالتاريمرفاق

سنةخمىينوبمد،نحنواذا.فيهالهمدوالآلاقامةقلسطينالىماءغلاللعربيةالارض4*لو،بالطسطينييئف!لتهمااللعرببكلتفعل

ن!واذا.دولةهسضوىعلىاللصه!ونيةمعمصيرمعركةفي،فقطهـذهفي،أنهافيهااللعرب!قىترفضاسرائهل.بمفلسطيئفعلت

مننشرفىص.:ىاللغربىالاستعمارمقارعةمنالصعداءنشنفسينكادلاعلىقامتالتيوهي،ضصمارالال!أسالليبمنآخرأسلوب،اكطقة

نفسهبالالبشعمارمشمينةارصاقلب-حتلوهي،باللصهيونيلآجديدمحاىوتعشىبمصلملاحهومحميةبهنايتهمرعيةتزالولاالاستهملدأسسي

سندولا،الشنيعةالوسائلمنيطبقهانالاستعمارفاتلم!اومطمةآحهلمافهـذا،اللفلم!طينييناشقاءهماللعربيسارواناما،أمواله

بها.التفوءالمجنونحتىيرؤخذمرتكزاتالاذللككلفيلها.مرةبر،نند!وتهروالاحتلالولوعد،معاوابمثععبالحكاممسؤوليته

(-هيو!منطقاخرى

:التو!وا!حقا!"الطالوهم

ال!ق!مئافشحأنترك،اللسوالمناللثاني.الشىقفهالاجابهوفي0الشععود!ولوورر!ا!والالؤ!ءمدو

لحظةفيلهمكاناز4يز!ونحهب،فدطينفيلايه!ودا؟لتار/يححبممصثرهستهريمجرد((صهيونءكماءبروتوكولات"اء"برنام!اذا

الب"ودكانلقد.الارة!تلكمنجزءفيورملكةالزهـ،ن،لحظاتمنمجرداعضببرفاهاما،اذاقديور،الننوداةالفتكماحدثأالقت،كابث

وكم،،المنطقةتلكمنفمفيءرتءالتيالشراذمجملةمنشرذمةاعتبرنطماواذا،"المح!"راللهشحب"فكرةلجموحجانبيمصدر

اللعالىالوجودءـذا.!ل.اللحانيم!العالمنب!اعفيث"!اذماليومهموسيطرت!--ل،اطلاقاالفربىالاروموسائلعلىالصهببونيسهسيطرة

البقماعصلمككاضنلاحقيدعواانا)سنينلالى3بعد،لاحفادهم،بيح"ءقطعةاو!نلاصقةمناطقفيالاموالر!ولط،علىالنصسبيةاوالكليه

!ءرةدات!اكاتوااسلافهملانتختلفلاا!ثهموب!ؤوسعلىالسيطرةاني!نيهذاف!ل،العالمامن3

فافء،لالماسلافمربحيتالمطالبةحقالناسلبقاياكاناذا؟الاموالوروود!الاعلامو-ائلعلىاهـطرةعن

بحقالعودة،آنكلوفيالانيطلللبواانالرومانيةالانظمةلورئةليحقفكرهءنيقادمابرقدرناصيتهمنيقادلاالانسانانصحيح

رحقكما".الس!بنلمئاتامبراطوريةبيزنطةكانتحيثتزكصاالىء،اذابالنارالاحساسأ"قدتهمافكرةرالىص"احهلمتواذأ.معدته!من

الاسكندرمعاسف!مفيهاانسماحالمبمالمناطق3فيدولاقامةلليونانمل?عدته"صادر!احتلتء،واذا.ايفكرةب!نلكلايمانهتعذيبابهاحر!

اقمذاحيثوبفارسباسبانيانطالبان،بالعرنحش،وفا.المقدونيجوللىةالملأنسانانهذامنالاءمحولكن.الاسهسلامواعلنيديهرفع

واليونانالرومان/حتاروضوحفيالكبيرفارق51مع..هدا.قرونافكزةا*لتئص،يب!الملأنسإنانهذامناصح.ءصيرهي،ردمنمعااخيرة

منصغيرجزءفيوافللاطهوا?طرا؟الي!ودخاريخوغموضوالعربواحدةفوةبدأت،ارضيةلوسماوية،الاديانحتى.لننداولكى

قديدعونهاللذيالخليلابرا!مانالقولفسيانعدموءع،"فلسطينالاذ-انالفرديفكرولونهاتشعبتانتلبثلم!-فداستهارغم-ولكنها

المعاصرةوالاحزاب.الخاصةبالوانهاللطعامللقمةؤمهلعابيلونكما

-65سا!صفحةعلىافنتمة-الخلاياعشراتالىاور.طرثم،واحدةخلةبدأمنهاحزبمنكم
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منصعيرةبقعةفى"مملكة"التاديحطلمات،فيأقاهـوأانلليهود!-19

وغرله؟اللعاللمفلمممطين،فكمشرعاثولج!نظنيهوداًلمملكة!!الريرحو!بض2الاباط!بلبأطللمصرائيلا قوضوااللذينهمالعربكار،وهل

اننا،الاسفداشداوبفخبر،نقولايضالأونحن،يقوللونانهم-1.-الميهدفحهاعالىالمش!مورذننمة-

انزلناه2اللذيالاض!ادماولكن.لغتناشقيقةولغتهم،سامييونوهم

لقيناهمهو؟يكونونماأضعفوهمنكونماأقوىونحن،بهم

غربيةاو،ثرفيةاوروبافيبهالوفواالتياللكراهيةمنبقيراطمتمنقلة.بردويةجماعةتعريفعنيزيدلاعريفهموكان"اور"منجاء

وبعقد،غيرناعلىا،زمنةباحقادهمعلينماينصبونفكيف؟كانتالسخربلآدواعيمنلانه،المدعىالتارر-يلأالحقمن،قثهلم!ةترك

تصرفهم،وهـوءادبهمالقلةغيرنابهماللحقهاالتبالمقرحةلمانقصهماخلاءاليهويطلببيتهفياخرانسمانالىهـلمانم!انيأتيانوالتنصر

فيهأاحتياطلاالذيوباللقتلارضناباحتلالالصهيونيةهناتبادكيفالصبحاجةالاخرهو،ادبيكتابفيوجدانهمحتجاالنيتذهـك

عذبواالتنالوسائلحملوائم،هناكالرجولةففانتهماودوبافيعذيواابيتاهذاهكانان،نبوه3اللذينءقولىصحةلاثباتكثيرةبرا!ص

لصببناماذا!شعبناوديأرضناعلىرجولتهميسنندركونوجا!وابهامنيردماكانواذا.دينهميتيمالذينلاحدلصنةالفيؤبلكان

يهم؟تلكباحتلالالمطالبةالكتابذاكلورثةيبيحالكتبفيكنةاءاسماءلا

منهماقاليةلدينا.اللعالمهدافيبلادايكحظمنهمءطناانفيشعرقوردتلانهابانقرةنطالباننحنلنابي!مكنانهمف،الاءكأة

مكساندولةلهمأنفولحبانيلزمنافمادا.أقلإاتمنهمالعاللملرىكما،لهايتشحيعفكرة،وطنيحتلانانسانلكلكانواذا.الجاهلبم

اصحاببلافلسإنكانت.لومتسعارضنافيكانلو؟ارضنافيللهانجدانتشلإعاللصهيوفيةكانتفهل،يعتنقهديئموطناو

لاانهملو.الارضواحتلالوالتشريدبالذبحيبادهونالمانهملو!كلهاللعالمفيقرمموطىء

بالاستعم!اريشعينونلاكانوأ)و.مساءصباحبالابادةننايهددوامنالماضيفتذكر.ماضيهميتذكرواانااليهودعلىننكرلااننا

بأنالي!دعلىيبخلمنالعربيينكانهل.كلهذلكلفعلحدألىالىتذكرهذاحماق!هتصلانننكرولكنظ..إلانسانمميزات

انممجتالتيالعرقيةالاقلإاتكتلمكبيننادينيةأقليةيعيشواالوجودعدامافيهاالمستمروجودزلما-زيدارضنامنبق!قىاغته.ابنا

الحدةويرضربوابهذهيأتوااناعا؟عليقمماوعليهالهـمما،للهابالعربالمناطقاف!ه!الوفتنفسفصيونوجد.سنة..15عنالكيفي

فهذا،استعماربممومخططصهـليونيفكرعلىوبفاء،الشدةبهذه9لمحاهـ!دةالبقعةهذهت!خذأنثم.الاررءبالجهاتبهاالمحبيطة

وتعقل4.ووافعهلمنطقسهلامالاستس،.ولاقنبولهيسعنالامماالشصالخليجمنقارتينفيارضهاتمتدكأمةبقاءناتهددللاستعمار

:ا!قوةلعروروالانخداعالصهمونمة1لاجم!الذيال!نفب!ذاالخ!اجراسالصهيونيةتدقانثم.المحيط

...وبرودهمخلالالا!أنةمنالي!ودذأقهماكلوئن،الابادةحد"دون

اللعرجميه.بالارضطمعاتطيثعيغازيةقوةاولاللصهيونيةليستبلاالص!ونجبةبهلتقاعصناواحدةمرةيج!عفهـالعربايدي"علىكله

الب!صمتواللفرس.بيزنطةمنمحبرضةالحبشةفيهاطمعتفقديرماتجاهنا.الصهيونيةطيشنشغربونحن،ننكرهماهوهذا.هبىا/دة

المفول:متماوتةبنعسباجتاحهاثم.الاحباشطردطمعهارصلس!ححة:أو!صريةوألا!الباتنحن
ه!ذ.منموجةوكل.الحديثوالاستعماروالاتراكنوا

وبمثروحشيتهالص!يونيالحقدمنباخرىارصافوقالدفعتالامواجوجرأفالدعايةفيالل!يونيةبراعةرغم،الآنحتىيثنتللم

عدداالصهاينةاضعافكانتالامواجتلكمنموجةوكل.وعنفهفيما،غيرهنءمتميزا،البشريرةانبتتهعرقاليهودان،الادعاءعلى

وا،ست!ماروالاتراكوالصليبيونالمغولهمفأين،هذاومع.وعدظؤلمجتثتماتقلنت،دينيةثمبلويةجماع!ةهمبل.عروقمنانبتت

الحديت؟عب-ادةحتىوالحيوافاتالطبيعةهـظاهرعبادةمنكثيرةجماعاتبه

هـنبالاجابةوالتعقلوالواقعالمنطقتستعملانلاسرائيلنتركدعوةكاياًلدينيالمظهراتخذتفكريمةجماعمةانهموباللحري.العجل

يلكعلىللتغلببا!ةاثمانادفعناانن!ايقولالظديخاًن.ا-ؤالاووابافتراضإهلاتم!افحتى..هذاومع.القدجمةالمصورفيفكرية

ويشهديرشرفناكمولكنه.صححهذا.اللطائشىةالغازيةالامواجمضاطقفيرضورهابعض!اشزاللا،عرقيةافظيةانهم،الوهمهذا

بعضارضناعلىحيناونغلب،احيانانضعففقد.بالاصاللةلنال!االتيالوحيدةالاقاهةررواار!يهودف!ان،العربيةالادضمن

تدكوسائلغيرالصهيؤنيةلدىفهلأهمينفأغزونااللذيناماالاقليىاتجتىقبلواواوواقدفاللعرب.العرببينكيفيوجود

الوحشية؟الإمواجهلى.ولكن.السواءلحلىوا!حديثةالقديمةالصمورفيالعرقية

:اسذهدوالطريقادابىضهسمونتاركوهاآووهالمنواعترفتمصالرهاوعتالعرقتات
بمصيرالوبمصيرهاربطتانهادرجةاللىبالفضلالعامةو"راًفقهـم

البحر.فيسنرميهماًناًليهودنهدد،اسرائيلتقوليكما،اننا؟بالهمفم،،ودالي،الا

،اشميلنبملفلتئ!مطين!ينعلىخطصوابوهوهبمءحرسفذته!فيالصم!يونيةكانتفهل:الاضط!ماداديالت!ادوهـة

ذ!كطيشىاينثم؟العراءالى،وذبحهاقتلهاوسائلتم!توعبهململلاضط!،دعرضةوظلوا،العا"منمنبوذونان!ماليهـودوقيرقي

وعرفمه،العالمطولفيبهتضء؟اعلامه!اوسائلتزالمااللذي،لقولايتفادواولكي..النازقيالمانيافيجرىمالومجوىانالى1

فنىسوريةنا،معبميكونللنانبت!د!دهموزمرتهريانموشىطيشمناقامةالىم!ونيةبالهاهتدواققد،ا!عاللمعبررافقهمفبم!اتفرارالاس

؟هلاللفلسطينيينمصيومنرعبابماقل،والعراقيولبنانوالاردنومصر...الخ...دوبة

وانلباطلها2،حقخانتركوان،بالاستسلاموحشيتهانقابلانتريدالعصورعبرلهتعرضواماكلفي،نحنالعرب،ذنبناءاوا*ن

؟عرببى،غيراوعربيا،الانسانكانومتى؟هيلتحيانحننموتحبالىيرجعالعالممنونبذهماضطهادهمكاناذا؟اللعالموعبر

لمدذناضربهاانت!!نهل؟بهالمحدقالماحقللخطررأسهي!نيوسعوءاليهودادبقلةالىيرجعاو،والنبذللاضطهادالعالمذلك

،هنقدتراناكانتاذا؟باستسلامناكفيلفلسطئحولمنولقراناعيرهمحبفيالعربءمصؤوليةهي،دمايؤونهماللذيئتجاهتصرفهم

ان!فموتف!ا!فرصةلدينايزاللافانه،الحدهذاالىعتدهاقلةعنالمسؤولوننحن،فهلالثانيةكانتواذا؟والاضطهادللنبذ

لادام،ماالموتاختيارحقان.اءست!ملاماوليسوكفاحأدفا!اسبققدكاناذا؟انفسمهماليهودمناكثرتصرفهموسوءالليهودادب
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لليهوددولهايجادفكرةانتنفيانتش!علااسرائيلان...بها.أحدبهيعبناانيمكنلا،منهمناص

المنطقة.هذهيهودخيالفيوليس،اوروبايهودخيمالفينبتتانما؟ا)سناررن:زوراًتهانص!بنعاءلههاانتتكراسرائليولدا

الا*ت!ما!صرارةللهاوضمنوا،الفكرةهذهحضنواالذينوالاشخاصفب،منا!ربيوسنذهبمناللصهيونىسن!ل؟بالعينوالعهـين

غربين؟امشرقيينيهوداكانوا،هلفقستحتىللصهيوبس4البقاءهل!لورمنهيولياللص0وعينليلمورمناللعربي،عين

أوقاتفيالاوروبيالغزو/عر!تانالمئسةللهذهسبقلقدالصهيونيىء؟ءالففطافيعابرةهواءنسمةمجردوغيرهاوحذها

واماراقهـفبىمنا!ب!فقدوااللذينايديعلىعرفه.مختلفةدوافعهذا.ابيبتلفي!4رءفته!الارجنضنمنقت!خطفهآيخصانتطارد"

اللصليبيحملواانالا،هناكافهزامهم،اوطموحهمعليهمقابى،اوروباعلىالء.هيونيةوءطاردةادضئسااسترصإعنحننحاولاناما.لهاحق

واحتلالامشظينحربابه!ماجموها!لاهاا!طقةهذهانبتتهالذي01(!وذيةبرهاايخمناززلهمااضعاق!بناانزلتوقد،الارضهذه

الحديث،الاستممارا!!يعلىوشهذفه.غا!ةلابثشبمءأقدس-،ت!دلى!،،ءكول!،للها/ارضايح*للمايخهن.ارضئاا!ت

بمظهرولكن،تجددحتى،غزوهمظاهرمننتخلصنكدلماللذي؟فيذللكيرلو!افمن،احديجهلهلامابرناتفعلو،هينقاومهلان

ذراشعءىين!ضهكانماكلفيهاوجدقدوكانه،اللص!وبةلمالذيوجودهاإ"لفرضح!سيةالوابقوةتتخذاسرائيلكانتاذا

اشهماريةحركةلضستان!ابنفيالصهيونيةوت!نشدد.اتمركزاعىندافعاننحنبناي!جدرفلا11،عاماوعشريناثنبنبعديتجاوز

يعنىسعيهاكانهلولكن.فرض4فيتجهدتصرياساسعلىمدبرةالذي)ثمنباتخوفناان!ا؟المنطقةهذهتاريخيملأاللذي،وجودنا

هذهزكونانتعنيهابرقصرالمنطقةهذهف!لل!!ودلوللةاقامةالاذللك،علب:،وقد"!رص،لناهـلول*نالدفاعهدااياهسيكل!ا

ةاما!عسكريةوؤ،عدةآسيمامنأوروباسورإميمنجزءااللدولة.هـى،،ماتذرءنا،اللذينوالتضح-لآبالممبرءواج!افيلضذرعان

مؤسسياحد-ل!تزليحلوكم،"البربريةمناوروهـاتحميهـ،نوهـز.بلملادنا!الىاالصهيونيةلسبقتال؟نيالفازيةالامواجكر

.)1(روولان-ادمهيو!يئندفعلنماذا؟كنهاع91الدفييينفقابر-ائهادمعيررألىمالمنللارض

ن!و!ل."وغير!!!ة3))،تزالولا،كانتاسرا!لانيومذاتأرصاوت!ميب،ارضضابلا/ومذاتنصبحافلااكه-نهذا

اللذبمطالغير،وهلالبريطانيالاستعهـاربهاستطاتاللذيايطذللكاتىأالموللةاهذهباش،دةالصهيوت!يةتضكلشيءايفعلى.ابنائها"بلا

ط5وهدا؟اررمنتالاميركيالالصت!مارالاالآنبه!متطبهي!ة-راللا؟لاحوالسباام!كاىتحنئدهاتفتاولاالارضلهااغممبت

وووم،5!رمواجهةخطفيوضعتناقددامتها،العزمفيئايشحذبلي،للاست!صارةجديد"موةءة"ليستانهاالصهونصلآنفتاذا

الثمنففسهووث!!ط.الاشنعمارقاومممانقاوهـهـ-إ-ممهاانالىتلو3ابرةاباروضداتمرتواذل،!نعمارالا!منمممننفيمةمجردانهـا

الصهيوفياحرىاندر!4فيجإ!رةاسغمرةاشعوباتزاللااللذفيو"جتمس-"صفردة،اًلوبيةالدولءواجهةعلىقادرةاؤهاالمرة

كانتولو.الالصت!مارللتهـهـنجمفيةال!حيحاً!طقباسضعمألئشاا!وةستكونءردايفالى،تقولتنفكلاءما،ورجحميةوتقدمي!ة

نوال!أعلىبههىلالمشدللتبهعلإ:ات!ولالذيالمنطقفيمخلصة؟للبقماء،ص،مىا"حب*االلعني!فا!ضربالصيظل!مايوالى،مبجد!ة

يجعلىالصهبوليةما.وهداالاسشصمارشركةمنف!معنتزيدلاداءتماءقبىصةالىبرهـ!س!ؤديامايبقاءطريقالل!نيفالضربسبةتحهـل

واللعنفالقوةمنراتمنالناتحمنطق!افيمر--نايضلمءتخطى؟عندهإالبقاءولاجاورهات!تطيعلا

ءلمينايكنللموادا.ت!مارالاسءقصاتنفسكانت،لان!،ا!سبفيصشمي!ة.وللجأتإةالوالغارالقوىجربتهالهصصبئطبالصربالارهاباى

.--0000.11.(101.،الهلمي!ةوالاكةشافاتمنالرعاءلاليهمضافا،ريةالاسهءماالدولاليه
ا!ركوج"جهـمهامومن!بد!للأ4اج""كدولهج!لوى-

....!ء...،0.111الاكلالان!ظفالىاوحشهلأابراللهوىصارانفكان،النفصجةوألدرالابات
.واللرأكطالعالمصاط!معطميماوهاأري!)ميلسمههـروجوهن..

عنلمجؤواواقعاهذاءلىةمم!ن!مازورماخدعتهالذيالعابرألالعامادهـاالاكتفاء!التقاصالى)رولىالالىةممإريرلأوالالمراًةب،وباالسريع

؟نخدامة.هـناكثراء،،-ونيةالدىفهـل.الاجدادأرضمننفسهاعليهوجدق

(يفئىالتعالىوسيا"القوةتتحد،أفأم؟امنفواللقوةالتجاربتلك

والتع!:والواقمع؟لمط!ةبص!برارتجاربكانتاذا؟المنطقههذهور-كانمعتنخجلكمروا،السلمبم

وبطشالا!ضاحت!لا،بالاستعمسارتثمبهتواناللصهـيونيةاناق..هـللأناألئطافاوطةا2اثا.يهاالأإحاواو-،ن،باطلهإىالاو

هـ،ن،أهمناحيةمنالا!؟،ماردل،ت.!لا،انهامكاؤهاو!!لانفبمه،تطسيبدأتانم!ذ!الطرإقالب!ودعلىؤط!تارصهيونية

اًلاسضورهـ،ر.الاولالاضئسارفيو!.،!وانار!!ونيرا!طقأجدرلا،ارص،مواغهصابوتىلأريدهـماياهثميح!اوتدبللشكانتقتيلها

بلاداالهست!عمراتفىالمتورعوىوى"الفرنس،وجدصفيلما!ماالفرنسوتجاورب.إها!،!فارومحيوا!ء-4يرضجاورولايناهاى.لمكن

.التىالامبراطوريةعناربريرطانيالا-ضهمارغربولما.اليها!رجعون!وجودهفو!-بهراءخهيجملاللذيبياللصالانسطنعنه

فيها.إنبعونجزإرةللانجليزدقبئ،ءنهاؤعربانالشمسى-تحدىكإشتللناؤ-ي!-نوؤ!ءإئحو!اا(وج"4ر،حاديثهااسرائيلانءصحيح

فوهأتالاءيركيون--د،سبسابظيهسميلحقحيئالاميركيوالاستصمارالاءاد،ثتلكفيالليز،*منظ"دو"الاخوة"-بأتد!وهمالفلسهطي!ئيبئ

اما.حو!امنندم!ميجمترونزراعيةوآلاتومناجمبترولآبارهلولكنا"خ-مات،وةشبيا!نودير.قبيحةمذابجءعهتذكر،ء،

ا!طفةهـذهفيتثدههـمانالاا!صهيوووة،رىا!ذينال!ودتقمد،كما،بلادهمونسهـ!اناليألب!ءلىتحملهـه!هذهحاديثهـالاباهي

يافيولطأينفالىةاالابوا!رميواو..!ل!للاتد!متشنرقتالامظاكثرل*!اءباو-ذكرتو!ىءممااكثرالنصائحب!نلك-تثبرانهاأم

ررأرالاخقام1هاذاداوالادوحال!!بهذاالعربقماضاهمماوذاللغالبثيء؟لهـك!هالةوةانمعتبوةا!قوةءركزءنتت*انمان!ا؟ئنسي

ا.لذ/نقلوببهاللمثقابنائهاعطامتوق!الامرأحتهااذا..لاخية-"فيصةالاحئكأوالوروة،القوةباىو،سى.المفلول!"لىش!/ءوكل

اع!بارهم،يردونالمهتوكةالاعراضا!طبهبمااذا..قتيوهم.وهذاادض"لمحبث!بطىللمىيطرةوسيلة،،قطولااًبداكانتطما

ارص!يسترجعونالمسلأوب4الارضواه-"الطتصلا!!لتشاءء-امنهف!*ءصفح.-وني!ةالص!اهـاما!ارلخهو

هياتيهيو!انارصامالبحو،فيشر!منقولالذإنفحنهـل.!دوواابىقاءولاتجإوزهـاتممه!علاالض!طاللعقمبةاألى

احراصا7فيالص!ونيهتباللغلماذا!اللبحبراًلا-للي،ودمكانافوكللم:أول!وا!بعزوية!!ص!وا

-طاتءاثالعادلكأاهذهتركبلماذا؟المأزقيافىلي،وارئإثودوللعرسد!هـ.لبلأخذ.وتدءوؤآتفضرضه-اسراليلأ.دامتءااؤعلواءعوظل

لقد؟ة،لالقي"مجهولالا"حلالل!"!تضرو!3.د33ءو?-برذ،ان!ا،إضاا،ولنقل.باا!اتاسرائيبنواؤعمعهالآى:،المكو

.92صي6918،!نمنى،الص!ونيةالدولة،هرتزلبودور)1(!ريفتاهاالتيجلودهمنجاداولليسم!ت،الاسشعمارمنسنتفيدة
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عنبسةالجنو"يهـوذا"انقسمتانالى4الموقهالسيطرةهذهمثلالفاسطيبنو-جاوزت،ا!ربيالوطنمنكجزءفلسطينالقضيةزعدت

الاشتينان!ادالىادىم!اللعداءمنبينهم!وكان،الشمالية"افرالمم))،المحيطالىاللخليجمن!عربيكل،وء!ارالعربرطاثمهمبامنجمزء

فيجزء"ءطكة""اليهـوداقامةانيعنيوهذا.)((قصيرةمدةفيير.تلمومن5.اؤرض4الصهـيونينر!لاافرضاًلتيلصيرامعركةامام

.واذاالآنالصهيونيةحالهوكما،وق!ااءتصاباكانفلسعطينمن.والواقعوالتعقلالم!طقاسراليلفاتسفهمل،هنا.ب!يرهماتبا)-يف

فترةاخاهااةك!11الارضالىإءسابهاحقالمحمليعطيالاحلالكانبنسماأرادز"ا)قيهبىالص!وذ-قىولكن،شراباليهوداأردتامافنحن

وا!لراك،وعرباهنودااصإرو،اذا،فالانجلبز،الرمنمنقص!برة.ا)سواءعلىليهودوب

يقيينافروءصينيينصالواواللؤبون،القوميانظعشراتصاروا:وا!غرورائ!مم!اسر

احت!هاالتيالبلدانفيالبثتفد!ؤلاءمندولةكلاناذ...الجوعربا

فلس!ن.منجزءفيافرايموي!وذام!لآعا!،ماافأفاة.ماففتردح،ر،للغرورالعربالزعماءبعضزضعتانلاسرائميليحلو

لنا!حق،المملافهمبهمرماامتللاكحقاد!ال!ن!راسهـ،نواذاحملاوةاسرافيلفملحرمانلربدلاوزحن.ويجمحاج!الهذافي

اتباعهاحدالاوانسالففيأسممهااتبىاسمبرقندأمتلاكا،ادا،نحنجالخليببئ،هـتشرةىمةمصرن!اقسنااداو)كن.اينعتهذا

زبع!ا!خبارصحلآبرمشوىالتوراةاخبارصحةجعلنااذاابممنالمنطقةهذهالىغاز-!كمج"وعات9د،صالوااصهايخةادهصيرواوو

!وءيمةهودية.ادعاؤهمفلصطمناللصهيونيةادعاءمن)فنندراوأدعىواطرافاوال:لالفراتصينهاستحظ.-.تهدد؟المغرور!ونإضاؤا

القائلمينأشحدذمةتسعهاللما!بشريةمنعرقايسملامةاناذهداهلولكن.عربيءلميول!ممةس!!وب..العربيةا!جزيرةمن

انبتض4التبمسا!رضفياث!باهذابرة!أوانضى2صباوميةبيارةانء*ت"-ح!وحماقةوطيضغرورام،وتعقلوواقع!طقبدالتهد

العينينعصبحا)ةفي"عرفى"ء*لم!مةزصمن!كيف.اهـضينآ!فمنمشهمراتبمجند/نولكن.!"عمراهاسك،نتضربكانتبريطانه-،

بيمهاواضطربوفودا،فا-طينعلىوفد،عرقاليهودانالادشراضوعواقبكشلذ!فساذا.بالاؤجا-ز-القوادءداكلا-إكنوالم،اخرى

بابلالىحمل،ثممرةمناكثرالرومان4علهوغضب،مصروبينمشيبرةوةفهتضامفيأتحارباكليريكاانوصح-ج؟وا)لضربا!حتلال

سابوايباللغضبمش!وراال!المفيوتؤق،ايضىاعليهمعهءو،طبركم،تبرى؟ا!نحتىاللضربهذاافيلماذاكذ!ك،امير"كي.لميون

يرطفىء!كانذاضبوايمسببابسهءنيعفكانالعم!ورتلك!!؟الاح!هومنبل..ورالمعرءـوومن،الص!وذي!ةستحاربءاببوى

نا"دمته"علىخذ!انيستطيعفمن!عايهموبالمغضنساءفي!ب4!وظئهايعدولم،اسرائيخربت"وقدوهط؟فلص!ىاحتلت

نء،همالعاللمفيم!،ناييهود،ووالغربيةاشرقيةالموروباود/اظدوفد،ؤكيف،وحده.)؟("لمصرارملةفلسىطينواضحت.وجود

؟،مايعبروناليهودكلان،كدين؟وحتىؤررطيئفيمرواالذيناولئك؟أإء.-رامعركأفييكونوا،نجميعىا!عربا

.)0(4ايفربالتورةميامحتى،دينهمرولنسونجمول:ال"وءص!ا)و!ممعاخرىمرة

.الخ،صهنطقهاوليسرالصح!يحالممطقازشعملاسرائيلؤلميت

ارر!زو"اف!ها"قدار!صر"ا!.هاو"لدعايهاهاارو(ىلأاذاهيون!ي!ةللصاوهم!داخرىمرةفوفالومنللف،بدلا،واحيرا

..و...ولدتزالولافلسإشبه،اصطإدتالهالمج!أ)روامأىالر4ر"محكرت"اذىا

،وبضطلطبهااماللعافخداعبااء!تقد.كانتواذا،اعاثتفرضهي.000001

!دارعاللمفان،الاموىةإلمصالاسةسممانشرهـةقلمنلمقائها-هيوليةفاله.وديةالي!ا)فومية،وهوفامىطبنمناكأرلا!حط*ادفأهب

.......!ر.هوجدتوقد،ؤقطلسةالءياقبلاض(ءتصاارصا،حررتلو!م؟ما

واللذبص/"طبلالابابرلمطل"بانخداعهعلىنفس.4فب"اومإامتس!ضالاهذهلى،!!دة"يروه!ءتدااكوراةؤياصمها

اصهـىوو،31اوامالم!دهملتجحنظ!ونةء!مور-ةضيبجموبطاكابحقهئهاررهـؤدك!فماخولوو،ءاولا"دعاهـتأ?-حء-دىايؤواولى...ادخعرفاكانت

....و.-.....*!...؟لةالدوتلكاحي،ء!ط.!يونيةالله

صرحميدامافعإيهغنممتمتغطاسطيدطلفسهمترفىو"فهـلىا،دطارواخقلتاوقداءوراةايعت:روالم،المتازيحازعريفهماخزلم!ؤ!ءلم!،،لورضاان

.انفسهـ!يلصنون!ناس))خاصةن!روج!ة"!!.برلى"تاريحكتالط"

وانس،ىخصامانساىولدتيألافكاميياليو"ل":قد!!و!يور!ذااسخاءاد!دانفسهيلمعن.ومنآخرنئرطلايمراعاةبلافبهـ-ا

ملعون..يلمعذنيواحدوكلاقرضونى،ولاا!رضلم،الارضلكلنزاعفيهـثا/يصرخونانهم؟؟خرشيءكلإوءنانهمهماذاال!-دقي

اسرائي!لفلتستع!،اخرىمرة!آميى".في"ولهـتالذيليوم21"هـ4لج:حة"علىعرض"!اكانواولو.ا.!سهمءلىوا!وربااويل

.واحدةمرةالت!عقلبر"ذاواةأخذ،الواقعو!ذاأ!طقهداو!لىلبالا!ءةو!ءلىلء!بافرددكان!هل،قتالوذللكفي

المحمودساحمدلوانيردعهمفماذا،الحالةءـذهمثلفيدامواوهـا؟بالانحرافالفس!م

ر-ميييييم!بفاسمإقاهـ،للبةاكانتواذا؟ك!"العاللمعلىوا!ثبوريلىالويصبوا

ادهاوو،حألادهساداويطال!ا!،قصةفيهاكت!اوةقصيدفي!ا-ونطم

مسىاءاحبلسحصيح!،فهلالااش!داعلىلهم"قوميا"وطما

يتطحدصدر؟نثىرهاولفعرءفيوردوجدز!امهماسملان

يرقول؟الفلسطي!نيونهمومن،فلمصطبنفيودارء،كمان!متها

الفذسطي!نيينشجاءلفا-طينقبىالحقيالاسمان":اتكه!ممونفاليري

11تمععأصمميالعالملكفلىمنولا،حتىمط!قا(ءزة)ارة.همعلىيستوللمالذبن

يأتىانقبلالساميينمنخلمطاالاصدونالسهانوكان.داوود

قبطهيئابعشهوشعرع!هايشوليانكلمزدهرةكانتاورمشدبموحتى،اورمنأليهودا

.)3(سنةمئةبثمانيداوودالملك

الظ-طينةومةالمظشعرصنرؤيعةذماذج؟اييهودفرض.هؤقتلآ،كذ!كلسيطوةوافدةبدويهمعموعةاىتفرض
وا،ما.اط!قاالسوءبصلةلشطيىالىيصور،لااذا،!اليهود

ل.ق..2الثمنعلى"ا!عودةردأ"التحر/ررئسسالىرسالة،الحغرافيةالمحلة)3(
:324ص،.د،وراكت،ولام2،جالحصاردممه)؟(

،9691آذار9691الثانبمنكانوفبىءددالمنشور"الميعادأرضإلىا

ئيل.اسرا.)ع(8(3ص1،م2د،رالت،ج،ولالحضادةقصةل؟(.لندن

--------.ا.ص،بووكسلخوين،رودنسونمدسيم،والعرب


