
11ا!لأمحلى

عددا،فىخاصها!ربيةديارناو!ي،الايامهذهجميالظديواجه

تحهلوء،،جههمنبضكأمتهء،ؤافيميتحأوزفلملأ!والمهالمصاعبمن

.اخرىص!ةن،!،،ورصرلادءقيرراتمنبمفردهاهعضلةكل

نءلآمههنجمآعة-ايقادؤفآء،-ا،خةآ3ب!ذا(راًدو)هس

آؤصصدواتها،!حسبوالفنيالادببمإن)صعيداعلى((اءترمينا"

ولم"-،ل،ءفلكلفيملونيةولا"برنجتقدون))إنف51هؤلاءصمبع،هظ

مهءبمو،4اضقاؤوا،والاجضشا،اثى-،سهكأمجالاتفيسبمالا

ائت1!اذ.الاخصنالاخصنهـ-لمىراتوالحض،اش!عوبواالافراد

أيحبث،((يرناراور)1معوحشرت!،اءوماءـؤلاءت!دادفبماخؤت

تختارانواك-مداراةآوتواضورااو"ئك"سا?،،أفف!!ميضعون

انك،اطاؤءانهـايةنروجدت-اكنلاتةالبواعتهذهمنواحدا

التهدادآنوصه-دتته،يت"ئالىضهداد2آفيتهفهجماانهناعجز

اما)*اةولفيالمنتثمرةافنشةات!لكلمسضوءبانمناعجزنغسه

،والدعا.ر،ت،والايب،ولوجبات،ءثزبيئتآافي،شطرءع،وعوض-4

وبلمد!،و"ل-ة،اونو،جنمهركلمنوالاستخهارات،والمخابرات

ايهاوصلاتيا4نفسهأأومفا)ىأءوفعهذامنلصلبرتنها

ما-وهو،معرو!وءم!ر،ش!:رناف!الىة.!اقرناستت،ت!ي

أء.درحتى،9186عأماءقداخا؟ة"يبل-!غيكلداما)رويارلولد

،(،واةفوة"ىاض!آؤةا))وانبعفالثقادةءول"حاضراز4مجهوعة

اىاسبهللاانوهي،ا!رةبر!ذهعصرهأناسجثلىيوءذاكوطا!

زعلفاهـاوسائلوب--ر،الثقافةبضعميمالاا)صرمآزقءناخروجا

((الصببرانية))عنآلرصوع.!محربآلهرآي!همنوكان.امدىأوسععلى

تكونطأبصآلاو)ىلانوذآك.((الهلينهقي))اكاا،آياء4سادتاتكطا

جوهرها،ومبما،بةرهونآن)ءدولأهدهفان،اسق!قهبئااضقاؤةاعن

والكيد،،الهضفور"صىال!رانبينتدىولببسى،"ونورااول"ا"

.اسهاسبةواأ-ةاولوالمة"،ربأت،والة،5ء"

نايىدرك،عنذءكبيراىا،اء"صرصبآةكا3ملالمطيرحتاجولا

المس-،وىءهذهفيوتفصيلاجمذةرة،خس،ا)حديخثةاًلمجتمعآتبلاء

الشءوبمنغيرهماىااهبراب"بئاءناعدوىباانقلبتاك!يالخاقيكأ

واوروبا.،اميركافيالاخهروعلى،برهااتصاواالتي

عكالم!اصرإن،صديد"ننفم!هات!حاضقاوكأامسآلهأخذتومد

ناروعهمفيفرحهن،ا)ضقريبو""على،اما!امنمكانكلفي

ر:،ءفيي!"نازما،المساوىءتلك"ناثتخلصاىااوص.داارربيل

ما-كأ،وا!48اعاضفهواازفلأ!ريرة4أحياورءإية،ص!ردةال!سعلىمانالاف

ادكعرضعنألابتهادو،ينالا-نجروانصا!،ا-لملاماذ!ويتوبر4بحهث

بقىالهنهلرو،طفح-"،)+"اات"ليباو،مالي!إبكهاءبهالحقوق!م

.الاسن!مارو

ءخلابرزاوهي.المةكةاةمهآةرو،فكوالاو?طخات!جم!داكو

.ونزىأ"،آء"أ4و،،".ظلطفي،غصهامتجهاتءلمى

اىاثم،4ا)"مي!اس:دائر"-نالى،أضقى-،وكأا04قضيردذ)ك

!ة.الترب

اً-س

لثهآنوامن1،روؤطا!وفى)ك.()القإنونخطىت!تبمع11،-يالهءة"

.!الم!وهو،الاور.لملامي-احروي،ايطىالم!فيوكانت.انزمن!ذافي

ؤ!ماانرهعذىج!ءتأو،اوا!ئه-ةاالغربحضارةمنهانهثقتافيا

انتر.لة"ابرآواءررلآ/4))اإءضه--ءذلكؤيا"ب،رر*كأاك،زت،الزمن

وروح..*-سونآنو-"،إةرضكان!كذاًآو،)نواهـجمهـ!عنوتئض!

"مرمه

ههع

بقد1عبز!طي!!اض

إفرةراو،صههةامقيداثسياسيامملاانوهي،واحدةامبارتينا

،العام-ارولوكقواء!منةهعالمسعل!يتواضعبمايت!ءدأنفيه

انهافيلآ.علياومثلصلمقهةؤيممنأقواء!اهـفىهمحلي4""!ويوءا

اوا"رؤيجنور!اتجد،*ء،سبماوالصه،عكطالاصهاثنقدمعاير-روكانت

تين:احبانظاميرززوعليها،ها"قوتستمدو*:،1،اهه،1نوو4يهاضرا

المكاي،اًاهمومادىامثهان!"االهقاؤ"اطارفياورامةوا-4الشخص

الاطف))فيوالمتمثلة،باتآوقومالىذسبةآونعتكلمنالمطلقة

إجدواانالناد!علىبشحيلوكان.ار.وادءاييوير،جمركط((واكور

والاحتيالالمصنفوايقرأو،ءثقفاا"رءاءنالرجالالجاؤكطاغل.فافي

عريصهةؤلثههـرة،آلمعرقةفيطويلباعخلفتواريا،رقيمةوالئفاق

والفلىفة!ار؟اربخفيالتثحراومثلاوالكيمهاءالةجمزياءفي

اقرنافياوروباساداشه-نيا!عبرافيالفكرياءواواكن

جووهـو-ال!شطاع،اليوماشماليةاا"يركاإهوداذيوا،الماصي

اةانهوناإهءضغلآنسوالتولىأرفاه-اوقشرهاجنساليهبدافط

وراء،اددا"لقبم4بريم!مىانياتفسهاوقتافي،عليهويحتال

لصضهع،يحملهآنيهكن"نساننءحتوىكل"نواؤراغه،تقويض4

كياأفي،اتسحاتيغهر،سه-اسه،،نفمما،،؟ء:صرمحتوىءحل4

الجوانب.منجانب

لمن((حلما((،خلاقرننصفالىحتى((اسرائيل))كانت!قد

ة.ءرقالمساله،وديالذهن:امالعافيالاذهافيمننوعينيراودالاحلام

،اتا!وداونترالع،افنلمودوظلمات،اةوراةاو"آور!،التوراةفي

اطرقوا،الاسواق،هبىامؤكالعاث!دلاالذيتهه،ريالاسالذهـنثم

تاخلاقوا،فيجةلداالمنازعاتؤ،اتبجبكأةرالا!اوافعاو،يةلتجارا

هؤهالابرواب/خلالمنلي!نفذ،الاجتماعيةاطبقاتاوصراع،المذههبة

واأءخكم.السهطرةاىاكلها

اوروبرامنكلبهامرت6)تبالتارئحيىفالتطوراتوافاحت

ويتعاونا،،يئؤلمفاآنوالاست!ماريالب"ودي:اثه:يناا"رزإنواء-ركا

اطؤ-اةوااًو"رلظامنضرب،اماطلةاحقىقيصهفين!ماو؟كاو-ير"فهـ،(مضاو

دولة.فيالفكرةوتجهءدت،واقعالىاحلماانتقلحتى

عناصرعلىت!سدهاإتهـ-صويوالاتضجصدفكرة"نماواكن

يحتفظانهذاالمج!دابدايمكنولا،اصوا!اوياتوءحت،أصواها

قامانياالاساهشعاىمضاداو،الفكريأصلمهنهفىهواذاتهبحيما

.ا،خرإنأذ!انؤيوان،ذ!:4ؤكاان،ؤوقهبثبانه

باورسالبلص-نقارنهجما،از!--ام-ائلإ،االىا!نا-:ظر

اتيا،اعلىاةا،اكيقيالميالالرادالذهئاننمجدماأول:ااواوع

غيرشائهكلء!اصةالخاالب!ودإةا!ولةازلملاؤ-ة"آفههىفييرمل

اىاطالنيملمنالممتدة،وسهياسةوثنهصافةودفي؟عئصرا،يهوديركأ

يتاث"ضمماريالالىا)تهنعن،فشهىئآئههئاينفصلرهـأ،الفرات

الحلم-اساد-لفي،كثبربربئأدىغفله4علىإزالىولا،يج!3\ن

دهءاهـ"ةلمصاحةوتآمبنا،قوءبزكأمئفه"ووربهل،ذا"كبمااستغلالاداة

يوؤعالذياررهـضبنببئ((الانةصال((وهذا.جيةاااسهتبىأو

"ء-صيلاقدر،حتباطالاد"أا"احتاطواو،فيلاسرا((سهومهـ:د))

،،وؤ!،،"سي!الى*صا"حادثاكان،الإء.لؤيتلاؤ،15ازلان،ور4

ف-،!هالمصهلءة4"تاتتفتواذا،اصلمةخامص!احىةؤاعدةعاىمهملنا

وطببحة،تف"ههتطقاءمنانهار،"غرضطرفيهأ-دبرلخأو،ظرؤء

.وصهوده

كانماؤواجهصهـن،!اجلىاجلىنحوعلىاوقمفاهذاويننضح
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ا-.!،س-قىاكا.تاذ،احاما-اسرالهلأياما!خربنأذهانفي(يدور

،آن-ونارقيخطى-مقطوا)ظاهر،الظاهرةكط-إبعالاسرائببلبقى

قتنو،ا--كنةباوتحتهكب،الانسانيالضميركبما9العدالةوتستصرح

اء،ودال"اتعرضا)ةب!والاضطهلداتامالمظاتصويرفيالاقتئانأدق

،المانهاةى((4ائافيإاالطغكلة))و،روسبافيالقيامرةإديأعلى

اىاؤرنساااىاياااي!-مناللاتبنبةالدولؤيالكسةوحماة

ءههـ:--ةأء"ابفي،دةالمتحالاه!!ظمةؤا"تاذاحتى،اسبمانيا

اخيالاحهزمنالانتقآلالى4سيبلالاسرائب"ئياحلماوص!،الامم

افىطه--قىص(رج،روءئذالاذ!إنفبىؤائمهوءاوكل،الواقعالى

فكبصقهم.،اواان،اصءراالتازياءورااف"حاياان،العبرببة

ارض،م،ءاىلربدونما3،البشرمنكغيرهميعءث"واوان،الراصة

الحرءانالحوعوعواديعئهـموؤدرآ،الاضطهادمنتحمبهما"دوضمن

اهـولقى،اهذهمنايهـودالر)بماحقهقة،الحقيقةأءا!والعذاب

ذاف!،صواكز*نإدؤءهـمو،أغراض"ن!مؤيدوهااليهيهدفوما

،لام7و*ثكلاتمنيعا،ك!عامااعااكانء؟لكثرة،احدفيهيفكرامما

،وتور"ك،واسترصإم،استغاثمةأصواتمناليهودبهملاهماوكثرة

اتء!دةاالا"مظلوؤى،،الا!رعلى،وكاتت.الانصاؤ!اىاودعوة

ؤع.الوا-ليلسراا،قهاصامهو

وؤ-د-اءربهةاا:طقيقياصياةفياتاريخياالمنعطفهذاوعئد

هـنالعربعلىائاقهوناوجد-((الاوسطالشرق))اسمهـااء.بح

ورلمد،ءالاكلمنال!را"--اءي9طادونوالمص،ولونصسكل

والازراء،ا)*ربيوالخلق،لأال!رببالثقا!لأمناضيلاا)ىلبللا

اءلام!--،فياسرائيلرستخهما،عربيهوو!(عربيهومنبكل

/،-،يدءؤيحملو،فاتهاتصرءلىإخبم"بطرا"لو-5،ود"حىةإاا

ف-لملال،وآحلامءطا!حمنفقدوامااسترجاععلى،مكانكلفي

.4والثافيالاواى:العاببتهناحربيئا

،5791-7(91امترةاخلال-العببرافي-لجواهذاساد

العربانادو)يةا1بباسكأاشؤونيتتبعلمناثناءهايخيلؤكان

اوأدانبهالارضقاصي2!ييجريماكلعنا-ؤولوناهموصدهم

وازحطا،-انهب،رسباب3و،تخلفوعوامل،وموبقات،ظلامقمن

مسؤولغبو،وشعوبهـ"الارضأمممنغيرهموكأن،المحض،رةفي

.ابداشيءءن

يغتدرإجيا.انجدداث،دت5791العاممنالاواىالاثهرولكن

حتى(مارس)اذارث!رمنالاولالاسبوعاطل!وما،اجواذلك

فيالاعلاناىا،!نذاكاسرائبلوزراءرئت-ر،غوريونبناضطر

الاميركياوئيسايرإدهلما"الاذعان))منبدلاانه،"الكنيست"

!غزةمنالانسحابوهو*،ايزنهاور

نا،القانونلا،ا!هاسةصعيدعلى،حدثماكلكان

الجانبفيوالا-تهماريينايىهودبينالذهنيالإللافكصدع

منهماتودادا1السويسبحملةقامواالذينانوتبين،منهالاوروبي

وأدرك،الاءيركياًلجانبيربدءلاشيئارادوا2،اخائتلأالاحلامهم

،ا)ـغربفي،الهـوىالصرائبلهوو،الشرقؤييمونالمهالاسرائيليون

الاء"ركىب،اـجالبالاس!تصاضةفبىاخطيراالصدعذا5رأبإمكنانه

صءزفبىاسائيلصسلمءنتهقىمالتحقبقالاوروبياجانباعن

الدهليز،هذاكيتتممربالسياس"لأاجهوداوطغقت،الخيال

ع(م)يونية)صزبران5فيالئورالىخرجتصتى،عندهوتتجمع

انتزعتى4انبعد،؟:صحاعهاالاسر،ثيلية1ياسةاونزت،6791

وتفرب،ومبثا!(اتحدةابالاهمتهـز(هيلمحاذا،وجههاعنالاصداث

حلئقتاذاص!ئى،نصيحكأو2)ير-هـيرتأبهولا،بالقانونالحائطعرض

!اكانائيلاسيئتذء،المصر*سيئاءغوقءصريةاستطلاعطائرة

نالمةعا!لفكوىوأرسات،للامنومجلسا،المةحدةالملأمممنظهلآ

الطائراتبهت!كونالذيبئ-4اوكتافي"أمئها))علىتعتديمصر

منت!واتمدو،ي-ا?إن!ىارمركدعلىاغارتاكب4ائيلهالاس

اىاعادتود-اللبنانيةالاراةءكبماداخلاسائلءنكيلومتراستين

ء--ن!لمته،وؤتلمت،ا"لملأصهناببوتهد.ءتأنبعد،قواعدها

.ياءالابر

"وهذا،العبرانبكأا)!ثقاكةعنهاانجلتالىنياا&"ياسهةهيتاك

!م،العالم!ياوحد!موالعوب!القانونخطىاتبا!هامدىهو

المتخلةونا

س2-

واتشرى،آهـرهاوؤنف،،ظهراذياالتياسقىمنال:وعهذا

"سنإبئىمابهدى،،ؤكدالمافيةلبةلماااحرباأعقابؤيخطره

احد.رصمة،اا،ءلموميمتا*ون-فىين11ان،،طالاوسبعضفي.أبد

غبومن،المدءرةوالقوىامكل-صالةااورر،ئلوا،المتقدمةاتقنب،توا

،4احقببقبااثؤاؤ-قىاءنالناسبعد2هم،علمب!ا((خاقبقى))سهطرة

سه.رةفيذئف،لىها-ثيااًلصرفالحيوانيالتوءثساىاوأفربهم

ءلوءهمكونولا،الفترسةاحشراتواوالافاءكيوالذئاباضباعا

ووبراًإ:هملاظفارهـماءت---دارسوى،حسابكلبعد،وتقنب،تهـم

...وأزءابهم

وهيكا،اماصرةااثقاؤكأاقضيةمنالعانببةالدائردنلج،هئا

ابديعلى"اورياس))أصابماأص،بهاوهذه.((ا)تربية))

حقلكل!ي،وةسادواةءطرابنشلخلمن،أ!ارهمواالعبرانيبن

اعقولاتحوهاوصرفوا،اءئس+4االئواحيعلىانكبوااذ،وءجال

ا!لازموالهم،اشاغلااثغلاأصبتطحتى،والاراداتالاخيلةو

الفلى!فات،منبهالاتحاطوها3و،وقتاةؤتىوكل،لآوطالباب،ا)كل

والافلاماصحةءواا)كةبوجم!الاء--لاناتو،اجببدةاوالاصطلملاحات

اغبراضهمء-نةءضتحقهقفيالشنألاا!اا،ىعه!واثم،والاذاءإت

هذ5غبأ"/اغر)ءو"إلهو((حولهممنامواأصا...اسياسصلأا

ا!لجااكاا"!ةتولا،بر"يراد11واعغبر((ي!ثرثر"و،الشؤون

،وبرغسون،بدفرووراءالاندوإءذ)ـكأجه،ايهف*كبمااانيمكناتيا

الثقافةوأساتذة،((الجنم!كبمالةحررا))دء،!منوفيرهم،وماركوز

اجنسية!ا

فيمعرولمحة،تزالولا،المثاليالانسانصفاتكانتو)قد

فيالمراياتتمثلوهي،اءوماالىاءصورااكدمءن،متحصركلكيان

الن!فسعلىاس+طبرةا:وهىألا،انك(رهاأصديملكلااتياالاساسية

ا!ص!ا،في"والاث-ءاءضعوو،هاة"بفيرءنءبئا؟لزرالقيهـم-ةب،اثعوراو

!جبللالماوالاذعان،الصمابوءواجهـ،الروع"واوف!بىوالثيت

تجنبه.الى

تقديرءـ،،على،اءلأكلفيار!افىمانتوةرتالتيالمزا؟هذه

اتحررا"منالمرادان-ؤكد،يناؤضهاماونبذ،اليهاوالدعوة

،والثهواتالثزواتمعالاسترسالءلىالفاسصمل،،)الجنسي

نفو!لىفييجيثىتطلعكلومقاومة،والترهائفاسفبالىوالهائهم

والافضءلواحملالارلىنحوسخاصةالفتيات-والغتياتالفتيان

زا،يطغىصينالجنسشانمنلان،والمجتمعالحياةشؤونمن

.الئصاطيشلو،الخهالعلىسش!وذو،ال:فسغعالياتيسنقطب

ا-اانئقلتو،اصبائلوفياورو؟وقهتاتيااؤامرةاهيوتلك

،سار/اتنفيسهـهافيالمضييزالولا،الاخيرةاحقباغبىالشرق

الحديث!والادب،افنوا،4الفلم!ةمنمهوهعلمتحت،جاريا

حاودأوكلها؟لعصرثق،غ"اًر-طهت،1-واهذاوءلى،هكذا

الجمهوزتحويلالىوفقتولا،ءئهابعدالمخرجتجدولم،المجشس

خغب-"تعمل،شريرةثوى"الامنظورا"امعالمحيثمةلان،عئها

التغلبصاولوابئاذوا.ءئهوالاغادة،الجوهذاابقاءعلى،وجهرة

ذلكالتقاطالىإوفقوالمواميركااوروبامفكريمناحالاهذهعلى

لاندو،رومثاثنانهؤلاءمقدء"وفي،عليهالنوروالقاء،اللامنمظور

.ماركوزوهربرت

!والاوهاناحياةوااجئسابيناعلملاقةابيانفبماالاولجهد

ول!،كاداويردهووصءع،لعلافةاهذهفياًلخيالخهراًلىواهتدى

ا!"بثواالذينعلىالقبضالقاءفياخفقولكئه،اداءاصقيقة
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((المدنية"اكهـم"-ماؤبوكانوا،اوبرإءااونمثرو،احهراقص،ءفي

ووولاءعن!ءجماءكط9ابدا.،خةافونلا،والثمقماؤقىالاجونم!عص!*يدعلى

امأئابارلاوقنلاساءةاافازاتوااجرثو!ةااحهالالىيسعةخدرووناذينا

.اقض،لاساحاتفي

اض!ف*ءبىاهـ-لمىماان!"نؤدرةكازتكلما":لاندوروميهول

تحتيصبح-ورفاركأ!رووفيرفكرهئاكيلأونآن،م*نولا-معدودة

ات)ةزوأو،الءث"كب4اخيالوثنيات!حهإقلو،اءمظةااحلامرحه"

ثزلقىا،!ي،3بيذاذيأهو4انجبالانذ)ك.نف"هااءتص-كأاحياته

احنسيه،ااصتاحا(فمروء"المطالبوضعر"د،هواهحرارة،لىالاو

اءهالانا،حالأيعلى،الاستنتاحاهادحاالخكلومن.ءدةءلمى

ؤ،نءجرد،ثقاؤهـاا:دالياءإكايه؟ه!ان،الجنسيةا:بىلمةواالطليق

اضبوا،تحصىلاالضباحوافزامن؟ضتتثمذه،هذالدىاب!"،طةا

،ئ"أكثرهومناهـىالجت-باا!"داصاطرطبقيعنلهابيستجي

)1(((.ت!فرا

منوجدت،آحصىلاا)تكبما-4اءئضااءوا!زاهـذهاناواؤعوا

يرستخاهـاو،"زلحيناءر؟لفرزيمررهاو،إنالمتحضرحء،ةفييذكهها

ص---الات؟بعممى*ر.ر"وصش،واؤضصادية!ضاسي!لاغراضاخيرا

.والار!يولوجب؟ت،القومياتجن((امراعا"

-فيلىهوؤ(اوؤنانااوعا"ااوكانآديبا-اًلمثقفبان)أثصرذاك

دماو!!تم،رانتاجهأثر!ءجةمعؤكبالايكونانرهكنولا،.إ*ونلا

وحين،موجب،اوسه،ابالاهتطمهذانيكوانفرقولا،عنهيصدر

وراءان،*نيفذاكاثم!فيااضواصيااىاالمجتهعتمام5ايئمرف

بؤفعلهه.إهعلصهياو-وصء،1،((ءنظورةغير"ور!ياسةالاهةمامهذا

رأ،تكما-رجلاءوضاحوقد،واءالسعلىوالجماءةتالاؤراًدتربية

ن5اجمة-5بئااتواؤزااسضجابلأئبر3االم!تحفران-لازثواتإر"قرفي

ثقافيا.البداف!

لآترداىا،--ابىالمةا)ربرلمزايااىاال!ودةمناذنودلا

اذا،أظفارهما4عو"ةمنذلزا/1اقيلمكاتمحلياعلىوالفتاةالشاب

تنفصولا،د،لهةفيةتتمتعانالاؤلعلىاو،تبقىانللحضارةابىبد

.-وأخطارهوعلها"الجنسآفاتوجودها

!دهء!ملانوي!-ب،ارأيا!ذا.لرىلاماركوزهربررتلكن.

نا4)ررضنت!وو،((القمع"اىابراللروءعل!!"ءكوم4لتربصا

ء-نالمجتمعوازقاذ،ادرانهـامنالنفوستطبهبر!ياج!ىا!رية

-ى1ااذ"ناءعتففبماحر/"اهذهوان،والسيطرةالاستفلال

،،،انواععاىا)ضفاهاتبمقاومةكفضلمةوهذه،((صريدةصساسصة))

والرؤفهيكأ.ازيرئةاعلىواقب!ل،صمقاءوكل:إزءاتوتبذدربذخمن

،هـاركوزفكرمناي!ضاهبمتآ!ات!قد،هناكليصتاحقيقةوا

ه9،ءاركوزيقاوههالذيفالقمع،تقبلالمسهالىونظرته،وخياله

الهىاخاصةاالقوانينوتكلمه،خارجهامنالنفسعلىيردالذي

تف-لملألالاسفياراًغبونوا،احاالمصذوواخاص4ااصالحمهمأيسئها

.لسيطرةوا

اللطفيزد!4ادذيء،ركوزواكن،جانبهاكمااذاككبكلنا

الافراداكءسهافيفلغلو!)بمهـهـبئبالجمالويفبرح،والئور

ولا،تتحق!لاالم!انبهذهانيئم!كا6أسهواءاعلىوالمجتيطت

هم!ا،كل،همها"صرف،جدلدةثقا!"غيرمن.تحققانيعقل

ى1ااء.بىير4االملحةوءإجته-بالظاكبماأجتمعوا-ارةوداقأعالى

من،خه،لهتوشطط،وث"واته،لنؤ!اته((ذاتيقمع)ء"مارسة

ا*آر-لأامجاهلفيو،ضيه،والعدصهةالبأسلججفيإفرقانغير

ا*:فاسل!ييوالسهمي،ا)و!--ودعلىواكقمةالش!ؤموادغال

والتخريب.

انظر:(1)

8ء؟'4!أألا+!أ،23لم'لا؟+ه"لا،لا+ول'!!كا!صمكاول4

39؟،43ءأأ+أط'+04+ما455؟ال!.2ا

هـ-ن،ايومابعدت!بىانتربدنهةانضطاءضارةندحةولا

كل-نااتعكن،الذازكمااقمعازاوءة،ازاويرةاهذه"نث!قاؤ"،1تجدإد

اعدوانية،اوالمطامحا:هسببةااعبودياتاءلمى،منزلةآولفيالقصد

اضوسع!ية.اوالاحلام

العقول،علىافرائزاوطغيان،الجنسنيةاحررةاعناحديثاوما

ابرماف--ةاءعطي!اتآحدالا،وزولنءكانل3ؤىبلانسانوتحكمها

اووفتح"ئذ،تحاربهالأ"5الانساانفكتء(الننيالعتيقة4اعبرافيا

.هذايوءئ،اى،،؟ااءبهاتاجميععلىمحارقيهاابوابالمسيحلسيدا

-3-

كه،يتوقف،المزيفةلااءقيقه*ااثفارةاانقاذكانواذا...

ةثم-لان-قهاوتطبيادولا)5اقوانيناسن!فياءداعلى،،رأ!

نربي!ةعلىثم-داخلهااساليلتسئهاالضبكتلكجىصائبرةؤوافين

"قاومةمنتمكنه،وخقيةوعقليقيبر-"ديةبمزا/،اء،عرالاز-ان"زود

ا)ممني--اسةهذهتلقىانردؤلملا،ومءضمف!نفسهفياعبودياتا

هؤلاءجانبمنمعارضة،ودوابوطنياالهدالةالىالهادؤةلجديدةا

وء-،نوعكلمنوا)ته،-زات،الجورعلىحياتهمتةومالذين

التربيىةعلىاطري!اؤطعالىبردورهاتؤديأنالعارة-قىهذهث،ن

،ا-مب،س!ا((العراًع((منفربذاكءضديننث"آاذ،المنتنودة

يضلو،لحقائقا!بهتضبع،الاؤضصاديو،عيالاجتهاو6الاعلا"يو

.الأخهرعلى،ءجتمعكلفيالمثقفهنوصمهور،اءمهوراءهـ4

وافع،الواةع!!افيالئظرامحادةامامالمجالينفتح!،

وؤفاىادؤديان؟-با((يحلم))ولاركسجهصلالذي،لصراًعا

ببنركئزهوؤد،المطافنهايةعند((الملان!انالاؤ-"ناسضفلال"

-.صرلىلإء"ادي19آساسعلى،المجتمع!قات

،وأعمق،!ماركضتص-ورمماآعظمالصراعبهـذاالبلاءولكن

وثقافة،ثقاؤ"بين،لعاعرااضمابىبخامجرىمنت!بيطكما،يهوملانه

عواءلثقالمحةكلووراء،4وتربيوتربية،وسياسةسيالمةبيناي

اليها،تم!مىاهدافاثقافةكلا"امانكما،4وجفرافه"اريخية

دأواوإتها.ووو"ن

هبليستبينهماثقاقو،لحدثا:اسايفر!مااًنصحيح

ولكن،والاذواق،والطباع،والاهواء،لحالمصطهيوانما،الافكار

والمعقل،والتبديلللتغىجرو"فصيلملاجملةؤابلةهذهاضفرقةاعوامل

اءمراهذاؤكطوضحتوقد،لاؤكارهء،ئىلااثروبفيميرهـا"بدياهافي

العلمانرغم،امناوجدوى،/الادبوفالدة،العلمؤتمة،خاص!

بؤخروالادب،اضربرويةافعاببتهالعبرانب"الممهءاس"يدعلىخسمر

الكثيرخسروالفن،الاصيلمة!وحانض4اراًهنةاالماد/لأا)حياةاطار

.41اللامسؤوطنهكأالمصوالحرية،الاباحي"بففرجمالي!تهمن

كلدرسعنغنىلااده،الاخيراضرلميلافى،معناههذا

الثقافيفي،أصولهالىورده،حدةعلى،صفتهكانتكل،هـا،صراع

يسعىالشيا)حقيقيئوالاهدافافاياتاصللالمنأخ!يراء)ء"وا!ص

وبر4يشين،وحدهذاكوعند،امراًعااطرافمنطرفاليلاصكل

.وراءهاًلباطليرستترحجابكلويرول،احقا

توانه،ينب!3ولجوزيفوضمهكتابافىوأماءكط،ذلكأؤول

هـؤافهحشاه،)2)."ربي51ا-الاسرائهـيليالصراععنالحهءقة))

اعتبرصا،كبزبإنوعناو،جرائدماصات4ؤءطصورةبهمبعببن

الاسراليليينساص!وتبرىء،واالسوفيات،العربتدين((وثالق))

شضنايذ!راندون،خط(فيكأاو،خطأمحاولىلآاو،خطكلءن

،دعاياتوكلهـا-الوثائقالىاررمتثد((الموضوعى((الباحثهذا

وافارات،بلفودوعدعن-صحفبلاومناورات،اعلا*ءلأوالاعيب

بحة3وم،اللبئأنيالجئوبوقرى،والسموع،ياسنديرر؟ءلمى

انعر:)2(

لهيا"صء7أ!كا939'"!ا97أم!ألا؟ما!أالأ+هءأ،33اء5

!3!كا9(ص!..713.5؟هل
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...وغبرهمالسىونابغزةفياعربااسكاناوز"جير،ؤاسهمكفر

ص-،نباىا"لذكرانتسةحق((وثالق))ولب-ت،وقائعهذهولكن

ند)المي!ا))و((الاهراملم)ءقا&4ما

...اخا،((ورخالفها7))و

((....عنالحقيقة"از4الكتابعئوانيزعم،ذلكومع

كانولا،((عربي-اسراًلبلمبىانزاع((هنالكرر!انهامحقيقةا

واوفمطهـلمونهماوا".لمبءنالاسينازعىونالاياممنيو"ااعربا

،واءاالذإبئهمائبلمهجمنالاسولكن.وأخصامااهماندادايعتبرونهم

،لوللمهبانوا،والالمان،الروور!ءعنزاعفييدخلون،اونيزاولا

-ادةء-انظر)ا)حربهـع...اًوأخبر،الاس!انيبنو،والفرنسمي!ن

(ايرىاابريطانبةاالموسوعةفي((ص،مونبة"

نع،اصخاءوضوعينحوعلى،الحديثيمكنانهقةوالحقب

،ابالانتع"س،-نفلمصاستقلالحول((ءهـبي-بريطانيتزاع((

حول((عربي-امهركينزاع((عن،الا؟مهذهفيالحديثيمكنكط

واراضءهم،وكا:همواسترداد،ءصيرهمتقريرفيالفلسطينيينحق

كانواهؤلاءلان،انزاعاميطرفاالاسرائيليبنجهلبحاليصحولا

ؤيمص!م،رالاس0.1فأةا.يااالمعاركعلى"طفيليين))،يزالونولا

.4بان!زاروإنجهز*ونو،!،نممارهينتصرونفكانوا،المنطقةهذه

اختلملافكلعنأساسايفتبرفىلا،اعربوااببهودبهبئوالاختلاؤط

،أنفمص،م"اقاءمنينازعوؤ،1كانواالتيالاخرىاشعوبامعيهودي

ثقافي"خلاؤط))از4أي،البلدانمختلفوؤكبما،الهصورمدىمحلى

،والاذواق،الطباعفيخلافوزإلتالي،شيءكلوف:لاولا

.والغاياتالاهداففيواخيرا،والميول

الحقيقةجرىركاناـو،تجرغفا،جوزيفعلىكانانهيفيدذ)ك

لان،1الانساني-ائيلميالاسالنزاع"عنيئحدثان،إ*ءبفيما

سانب"الافإتوالتطلعتتاؤى،وغاياتهمهدافهمئ،ائيليينالاسطباع

،وا&صلام،ارخاءوا،والامن،العدليسودهاحياةالىالسليمة

علىوالاعتمداء،والدينيالعنصريوا)تمييز،الطفيليةعنوتناى

علىالاءيركانوتالبب،النابارلموقنابلوجوههموثويه،ا!خرين

هـلعلىدساشمنأشبهوما،الاتراكعلىواحراد،السوفيات

شعب))انهم،اضهايةافيلبثبتوا،الشعوبجميعوبين.،الشعوب

!فالاساسهذاينكرأنفاوربرعإست،يعفهـل!((المختارا)41

اليليسينالاسعن"رذوثيقةيهلمكهل؟أبئالهاوتربيةاسرائيلسهالصلأ

"حربالدالمالاعدادوت!مة،المنطقةعنجنبي2كلمعالتواطؤتهمة

تحقبقىالى"ضهاتنفذكي،كلهاالانسازب4ضداسراًئلتخوصها

؟الفراتالىالنيلمندولتهاتوسيعفيحلمها

منتصرا-بداوان-عاجزالاساليليانهياخيراالحقيقة

التربهسط?نناشىالعجزوهذا،ؤيهيعيشالذيالعالمفهمعن

ن-حهيسلكهااقياقالنفأوسباسة،يدهاعلىعقلهعو.ناقي

ينبثقماوسائر،آخربتعب!يبرثقاؤت-"عن(ي،المصلملامعنيتحدث

.واتجاهفرعكلليعنها

.الحربالاخيرةفياسرإداصابرتهالذيلعسكرياالنجهـاحاما

امثرعهجمن،ااصحابهاأيديمنالاراضيواغتصابالمتوسعشئتهاالتي

ثجمهؤهو،آخرشي!ثايعضىولا،كريةالعم!صفتهعلىمقتصرفانه

هـصيكشفانهكما،أمرهمستهلفيهتلمراصابهالذيالنجاح

هـي.الكامنةالسياسيةالانهزاميةوحقيقة،الثقافبماالاخفاقغور

دصلمىليم!هر،انجاحاذاكيحتاجولا،ليليالاساالكياناعماق

وأهدافه،؟لاستعمارالعضويارتباطهالعالميعرفانالا،حقيقته

4ومناصرس،عوانه2وهتلر2حسثكماتماما،والتوس!بةالعئصرية

.الخفاءفي

علىيبشر،والنقاءاصحوافيا!خذالثقافياجوافيماوكل

اثصمال!ية،اامبركافيالعقليالمستوىيرتفعحيناز"،ملمموسئحو

،!وظبيقاغراصهاتحقيقفي،وصد!احقاالدوليةالمنظماتوتمضي

ولذوب،،ا؟.لاسرتتوارى،حاصةمنهانسكوالاوومنطمقى،مبادلها

اىاإضافساطعوديىل،التاريخأخه،رمنخبرلصوىمنه،إبقىولا

"ينجحا)انيمكناءقوقاوانتهاكالاء؟ضابانعلى،الاداةمنغيره

.إدومأنويستحل،دصبرةلفرة

-4-

واامهركا،اوروبرافييئاله:راداعقولاذويمنبهف،ميرىقد

إ،تبدءا،آخرآوز-وءلمى،.لأثرواءمناو،اعرباديارفيوحتى

اًاغبومنبدد3أ!ازحاولازض(،المزعو"قيبانتص،راتهااواسائل

نأاو،يرةالاحا!ونةفبىلعرببصةاالحياةسماءبهادت4رااالتي

اكمزؤاتأحسذ"الذيا)تشاوماتبارصرر!ا،والتفاؤلالاءلنبعت

هـ-سلى1،رباصلمورتملؤالتيا:قمةااىامظا!هـت،دا،ا)عرد-ة

"--ناكثر"تذتراكمتاتك!اللاحقادتفجيراأو،انهاواعوالبلاس

بو!"ائل،يزودونهااون.إزاولا،ائيلاسزودواارزيناعلىقرنف.ف

44والغطربالعدوانمواؤففيوالتصلب،والعدواناغطرسةا

اجبهةاءلمىوأوةءح!ا.ر.صناهءاكلفينستدانناالاهـروواقع

على،خلاولوااـخارجافينف!صهااساليلموقفاىا،الثقافية

وحدهم.العربمعموقةالاالىلا،ا&"واء

،انم!كلفيوالاةةصاباًلعدوانتنلمرالرال!بر؟نذلك

،ال!امكلماتتخرجولا،ءكانكلفياكحررحركاتوتحارب

،بالمحذر"ث!وبةالاوازصارهاأبضانهـاأفواهءن،والحق،اعداًلةوا

حث-صتنثارالاستريدالتياعميقةاالانافيةمنكثيفبغلافمغلةة

حتى):فسها.بها"ؤمنولا،"!ديسمهاعلىقةالحقبفيتعملبمص:ويات

تعرفلافهيا،لداخايامجتمعهاتريبفيذلل!يظهرماواظهر

هـنؤا"تاتياالبهودي!ومنولا،الياكأالاهومنالانءتها

وءفهـريهاقضما"هااصطرابفيالابصارير*هر،وضوحينجليكما،احلمه

ءمب!،رورضشتإينامنونبءطه"ااووو،اقض."اهـذهعندوزعمائهـا

لأالهوإسمة،وم)1انبيقاذ،)3)ابيبتلجامعةفياحقوقاكلبلأ

الميثاق-منأسكلاسعلىيقومانما،لةقل!سيابمعناه،كلهاليهودية

الابديالميثاقوهذا.الههوديوالشعباللهبينالمعقود(برريت)

اليهودياث!بتربطالتجمطالمستمبرةاهوير،ايفس(اولامبريت)

عاي!صاير!را)تياررالمةالصاةوهي،الميثافىباسائيليياليوم

((.برمننها،صهصوناىاالعودةفكرة

انالحق،ثفكلايمجالايدعلابما"كشفوحدهاالعقيدةهذه

وللاول،خارجيوالثاننا،داخلبىلاولا:حقانالاسرائيايذهنفي

يأ،اسائبرعناحمبلاييركونانيممكنفلا6الثانبىعلىسيادة

،وجودهمنالاصلفييركنلماذا،المواطنةفياوالحياةفيحق

معه---اتهونعنصريةالى!شبرءما،الابديثاقالمهاطرافاحد

هتلر.ء:صربة

ابنائهـا،وعقولاسرائيلحياةفي"احقا))فكرةعنيقالوما

و!واخارجيا:سلاكلانفهنلك.((ا-للاما"ةوو"نبحذاؤيرهيقال

العالم،علىالمص!يادةلاسرائليؤمنالذيوهووداخاجما،الحرب

عنالالرائيليتحدثفاذا،وصيئجبنيات9وسواميركانمن!يهبرهن

،ا)حربيعثيازهاداخلافبمامواطئوه!هم،اخارجافيالسلام

!الابديايهاقااطرافبين"سر!"الامرولكن

الم!رحالى،عدحاصلافياترانا...العبرانيةالعقافةهيتلك

40ويلتزهـوا،وبؤدوه،وابهميعرفواانللعربوهل؟!والايضاح

اضرببلأ،وا،لمامالاعمجالاتفي،اثقافةاصعيد،اصيداهذاعلى

؟!والصحاؤلأ،والادب،(س"والسب،لتعليماو

شرارهاللطبف!عبد

انظر3(لم
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