
ل!صعإل!افيبفي!فاا

*!؟لح!.+ف!ى."--أ.7

طمارشفيقمنلنعئرسالة

م!!ا.رطةو!رى!فى
لي،اليكئوفايتفوالقلبه،أركرك.باصروميملم!ع!محع!

كتعتوفد،عليكأالر!يي6!هكبل،مد!عامصالاكامط!همثل

هـاصاالع!يا!لبت،لرام!ورت،ئيءكلبر!م،مينيله

!بيبة.يا،العفاام!ا6ضبص

!عرتفيص!رائ!فئنسلم6اثك!منخسوء

وول!يلانذكركلألم'ووابنالذ!ل8!'جلأ"ثبكلمناليثي

وانت،لمأارعكينتهكوناكداصومبيعهمنكعيورأس!صيم

كلفبعته،منو،حثة!يزة!مبمرة.اجم!وس!ينصر"نت

.اقيزاقفيتتارجمعا!مبمصلالرواذا،صيىمثبم!لموب

ظيح!لخل!هيقوىلاهمو؟ل!.!؟،يئكل!ضبت،ثي!هرحه

نعرهـن!لاهياثا،مماباك!ررجمما،يعر!نلانهميلاب!عموجو!

!تيوماثم.!يركل!يوكتلو!مه؟يجمن؟!املأ

ماباساواكع!ماوا!عاهااكل!ماممأصهي'و،ص!ر،!مضد

قو*كافي!تلكسشعيدانوصاور،برا!ه!صكيومش!هكث
!كاال!لم،صرلالك،حيلا،!س!ري!لىكتفسركتك.!!ر

له!.ساص!كله

لكم!سئابنلهاويمليست3!ذهعمريابهم!لتءمرهين

لوبهكلا!حنينالبارل!!كعلأ؟لفربةفيرأسه؟دارفي!من

9لهولكأبيضحبنلاععاممثلأر؟لضةوأدتاثيهمائكلي.ا!مبوح

وقحبملكرمحرجريحةكؤحوثيأئفسهمحوليلورون،وهمصعركأفي

ينثطع.،؟لليحييدملزوكومفان

رمضدمنكنسىلأالنىالليللأككفى"ثسكعوانااذكرك

منومين،زلناماوكلنا،اصث!كاد،لاالحسينبا"رفه،الفثت

!يبطوم،!نيافىثرل؟نلثم!مسا؟ووبر؟لئ!ى؟ل!بعدضسلا

احقا،،!وبنل!2عم!فيشساءلالثيلة!في!محيحتنهعر؟!.فى

مئذامثيكلبلسانصأ!أمىحيحلامنهثلاوسمعت8*صريا

بض.كعبت!يحبونوكم.،(!رصيب!ةلىلق!":وجمولخمهور

!دكماكنمت8ا!رمكلفومنذ،منك'ممرياكعبت6لت!ل

!منب!ر!ت.ي!زنفىهمقدجممنذ.!معموكلواء.ثىهو!!تهم

ال!*ومس!طةكل،زمس!كماردا!مورمرهالهم!عض!التيى

لم6يتو.كت.'*ن!هحاجمم!ل!!!وصا،ما!،

وطالب!بئمو-!،وك!رهي!معذب!يك،ممهريااليهم.اًئ!يثئططيح!كيى

6ثعرجم"يي0يقطتكمنوضفهمضتهمايدىعدى!ابكعلالذين

يطر!نك.3ل!0ث3يكرهولاثهم.يقيؤله!ال!لأوأصثييها

عيطت!صاكلم9'صرمما.مر،كم'عليه!رو'ان-ص!امر'كم

ع!ي!'حوواسدوكم'ض!

ي!.جم!،*شمة/هم.بست!إ،!يم؟ا!بمااكيهم!ري

كعلم2!بثغ.حمزلال!!فسيز'ماف!؟!يعر!.عحو'9خمول
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ارضيإكحتالجثسالهالرنهرك.!ةالاالرصثككسعل!في

يتفجر!الذي،الطثاةارا!زاةا!امتطمسهلا،أب!االمنعدق

انكآمنوا!إلكليكونان،بعدبضمة،السورعر!ثلأ،كبركان

ويعولونهعليهال!ريقيقطصنااعدافكتدكيلأ،ونمتوتعبتهحت

ويجتاج،مصرياوينفجريند!كميه.انعنسةلاضامكلمماهمةالى

وا!ثطىالضباعظغتهاالتيالقرودواوساخركمكلكلقه!

بهم،فطمسعمايقولونماواسمعي،اليومأليهموافعري،ثروقي

!ديك:الق!امىمبيل!احروايشاللىيلاصهءاولئك

لعسرب2بينالرابعةالعربثشبتمنذعاما!يوماضصى9)

جهرولازهه؟سكثضا!لأنمنبدلملا-كعخهتحلهرذ!.وكريمو

طنكتأريخا!لفص!يهـكرة7391عاماث*نمنويب!و.؟بعادء

سيطرةفيةبلفتالذيا!رن4؟مثريخنا!رنفيالرئيسيةالتواريخ

منةكحدارهاكدا!كمكيوكهاالعالمطيالاوربي*صلذاءالشعوب

".9لعادالسرفي

حربمن!بعدلابعئواق74918ح!موبر!التايمزاحيماحيةأ

أ"2!فرانالوم

مقيلأكير؟لنصفقهالعد!لأقممصادبلثهاثروةاكلكأ"لت"

وحطمثنبر(لصناعيةاللثولاال!3فلازرعار.7391سنة

.كتوبر"بحرب

(7491سبتمبر*)لم؟لايؤ

9فاضي،الشهوفي،لعالمياالاقتصادلط*عرفياعومئذ*

يلاقتصاديللنشاطبالنسبه،الاسوأ"لى..الاقتصلأديا!وقفتغير

ورتكنلموان،فالبطالة.والت!ورالركودالىوج!نحبلى،الطم

الىبوم،يوممنهوادةبلاحمرايد،التكلقثيرثرجةالىبعدوصلت

،العام8لوكففبمالتغيرهدا3وبح!و.الغربيةالملاليافيخاصة

بهـداىالذيأل!صاديو*نحسارلطلمياافسادصلي؟لحديثقج!د

المتصدةالولايحهفيحاصة،بوضوحتشاهسداثبكرة*ملاله

."الام!يركية

(1174-.1-ايودو؟)

ثحذسرا،البر!الىال!6لةرزير،هيثيدخيس6لمس!تررخه"

0391!رللأتكرار!رمنامسيال!ثمأثىيلأنزعاج؟ثمعدعىجة!

اثمفهدصئدوفىبابختماءا!اهاالتننالسملأفيو؟!8*نضادية

."بو؟شنطنا!ثولي

لاا9؟لأإكتوبر2التايمر1

فىالحمللأالبرطالبة*حزاًبالآئتحابيةاثنشوراىانأقواثع*أ

وشر-هامكعاميئهااثبتوكاحعلسهـ(ـثحد!ر،الراهئة*نتخابيلا

ذهولايقلونلأ'نقسهملالسياسيين؟لظدةب!نانعثاعاكرد،حناحبيين

."؟6نهالناخبينجمهورمنالراهنةالحاكالال!تصاديةازاهوارلبحا

"؟791اكتوبر2تايمزالفايننشمال)

بمدينة؟لفرنسيةالصباعةرجالكلباراج!ماءمنلليةايم!بل"

تقرووفىالفرنسيةالحكومةاعلثت،"لسئويمؤتمرهمفيليل

سساءالم!بين،باريسم!نطقةفي*لاسحا،!انرسمبى

اكافىلاالع!عرةالشهولىخلباثنة45بئسبلأازدافف،الصئأعيلأ

الىحأجةفىبلالتالتىالشرك!عدداركفع،كلهافرنساولى...

.(،شر!02\3كى!ر!006؟منححكومهمنم!يءلأ

(8"لأاعربز3!يمزال!جسعهار1



عنالفربيةيالماناامبرىالأنشاءاتثركاتاحدىافلاسالقى"

حالاتتفشيعلىمزعجاصوءا،الانيماركمليون012قدوهاخصوم

والانشاءاتموالتيالبناءبصناعةالمشتفلةالالمانيةالشركاتبينالافلاس

الىوصلضحمع!ددالعامهذامنالاولالنصفخيكلمنهاافلس

."العامنهاي!ذاقبلشركة0001الى-!تفعانيخشى)!ركة488

(7491اكتوبر،تايمزالفايننشال)

مدفوعلالطبميزانالعجزفيمزعجةوثنةالغربيةالمانياحققت"

ويقول.7491اغسطسفياولفيماركمليون.303الىو!لالذي

الىثلاثةبذلكوصلالعجراناليومنشرالذي(،البانعزبنك"تقرير

".المأضييويىوفيعليهكانمااضعالى

(،791اكتوبر3تايمزالفايننشال)

بميزانللعجربالنسبةبرطانياموقففيالطفيفالتحسن))ـرغم

يلاسترلينيةالجنيهاتمنمليونا57بحواليالايزدلماذ)مونعاتها

اعيدالتيالعمالحكومةفان(ا749وسبتمبراغسطسبينفيما

يدقالمرءتجعلبضيقةمواجهةوهيالحكممقاعدالىتن!بانتخابها

ماالبرطانيالمد!عاتلميزانالجاريالحسابانو!ي،وهمايمن

الثالثالربعفيالسنويمعدلهرقموصلخطيرعجزمنيعاني-زال

منمليون0025حواليالى(،7سبتمبرالىيوليو)ءآلعامهذامن

،(.الاسترلينيةالجنيهات

،،791احموبر12تايمزالفايننشال)

عندعاالمشتركة*وربيةللسوقيبالفاحرجاال!رائيلسببت"

"(الصالتجاريالتبادلاتفافية"تضمينبطلبالسوقبلدانفاجات

معوندبمقديمقفيبنودا،4حايىثمروطهاحول؟لتفاوش!جريالتي

ميزانفيالعضان*سرائيليوناوضحفقد.الرائيلالىمالية

،العامهذاالدولاراتمنمليونا005ًالىيصلانيحتملمدفوعاتهم

مؤدسساتمنفروشعلىبالحصوللهمبالسماح،لذلك،وطالبو!

."الاوروبيالاستثماركبنك"ا!اليةالسوق

تدموروالافتصاديالمأليوضعهمانعلى6ليليونالالرويصر)1.

تحسناالعربوضعقحسنبينما،اكتوبرحربمنذضيربشكل

.(،ضخما

(،791كتوبر8تايمزالفايننشال)

مهددهزالتوما،*فلاسمه4ايطايىاثرفتظيلةشهورومنذ

هلاأخرحتىالاريمسابهافيستضقهالنيالعجزويق!ر،به

.الدولاراتمنملمون0055الىيصلبماالعام

(7491يونيو13و12البرطانيةالص!ف)

لماضي2مايوشصحتىالجاريحسابهافيالعجروصلوفرنسا

صارمابرنامجاالجديدجمهوريتهارلشيواعلن،قرنكطيون0.08

للاقمتصادحطيرة!كلسةكلهذلكويمثل.بهعهدهاستهلللتقشف

طوالفائضايضقالفرنسيالمدفوع!ميزانطلانبمد،النرئسي

.7391سنة

(،791يونيو14البريطانيةالصحف)

وقد.الفربفيالبنوكأفلاساشهاريتتابعكلهذلكوازاء

*سرائيليالبريطافياعقابه.البنكوفي،الالملاليهيرستلابنكاستهلها

منوهوالاميركي.فرانكلينبنكو*ن،مدوبةبففحة،بلندن

السويسري.الدوليالائمانوبنك،اثنحدلابالولاطىالبنوككبرلات

.حطبرةلهز*والمانيةواميركيةبريطافيةاخرىبئوكتعركمتكما

يلابلاشبداياتثواجهب!يالاميركيةامبرىالطيرانفثركاىوحتى

.بلانلعاجانفسهاتنقذانبركحاول

مصطحبمتلاطمبحر!وو!رة،متغرفةشلرإتكلهاوهذه

.!..اجاج

للمهدلمنو!دصصرءومرسوقادوايقظوكص!كلصحاالذيومن

تحية.وانتعرتوسلمت!ثعت.مصيياانت.'ابنلألهاعزمنيهلأف
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حياتهعرضاو-رحاوماتابنا.ثمنابنوملالقالباعادمنلك

اجلك.منللصر

لأبكمالعربي!لاعلامالعري"لمالبحرعن

الاون!افيالغربفييصدرممامجلهاوصحيفةتفتحتكادلا

الذيلعربيةاالن!اموالؤ،ئض"عنينقطعلاحديثاوتجدالاالاخيرة

."كالالوفانالعربيحتاج

الداهماخالراذلكحولويقمدونههـاالهـدفياالالرائيليونويقيم

ماواعز.لديهامااعزفيالغربية"الديموقراطيات"يتيالذي

الذيالصهونيالماللراسالخانقةالححمةالسيطرةهولديها

عنالباحثالعربيالمالراس"منافسة"منضيقيائكرايحسبدا

الاستث!اراتفيهـ1ايضااخرىاشياءعن،والباحثاستثماراتسو!

بفعلالحقيقيةقيمتهتهلفمدوالتعهداتوالضماناتالفائدةواسعار

.الفربفيالمششريلضارياالتضخم

ستحق!":الغربفيالكلامفذانشر،حعرأوشهرومينذ

يا)ثولاربليون..اًتيلغدخيولاللنفصالمنتجةالوبيةالبلدان

ولسولى.العامهذا(الاسترلين!يةالنيهاتمنمليون،016.صالى

الغربيه.ضثماراتالا!سووعلىالاموالتلكم!ناحبرالجانبيتمفق

ولقد.بالذاتالمتعحد"الولاياتالىمنهابهيستهانلاجزءوسيتجه

ىلااميركاقدوةحولالمتحدةالولاياتكلحادانقالثايثرذلكبدا

علىصاعاتهاسيطرتهاتفقداندونالمتدفقالعربيالمألذلكاستيعاب

الاميركيةاللجنةوتقوم.العربايديالىالسيطرةتلكلتنتقل

عنوا"كللهامقدمبحثواقعمنالقضيهةتلكبمنا!شةاليهودية

كانت-انلانه؟-"للغسربمنفعةامقهديد:العربية*ستثمارات)،

.فعالوسياكعيعسييبسلاحالعربزوثتقدالنفطيةالفوائض

تلكقستطيعلاالذيفما7391،كتوبرحربفئاسراليلضد

الاموالانللجنةاابحاتوتبصأمستقبلاللعربتضقهانالفوائفي

،والبنوك،العقاريةالسو!ثزوالىالانحتىتوصلتفدالعربية

كا.."الاميركيةالمتص!الولاي!ني،والصناعة

الشركاتمنمجموعةإمويتاشترتمؤخرابرطاتياوفي

الجنيهاتمنمليون001حواليؤ!يمتهابلعتصقةفيالبريطانية

بالصورةالنبابذلكقرائه!اعلىالصحففخرجت،*سترلينية

."اثتصادنامنملإون001قيمتهمايخطفونالعرب":التالية

ليثثذاكدفقالعرجمبماالمالبانباءصباحكلالصحفوتطالمنا

الذاك!ةتعيهماواقرب،الافتصاديةمحهـنتهامنالصناعية"لبلدان

منمليون،001الىوصلوقداليابانالىالسعوديالقرض

.المولارات

صباحالبرطانيةا!صحفبهاعترفتمطورفم،كلهذلكورغم

فيال!ير1اتدهورايقالىربالفصلانمنالماض!يا!سطس3

بهاالعهلةلسعرالنسبييلاستقراروت!يقالمتع!المهدةاحتماطيات

فيللنفطاكتجة"العربللبلدانالضخمةيلايدلأعاتاليراجع

!-.البر!اللاليةالبنولة

والصناعةالاميركيالاض!صادشرايينلمحبماالحياةثمفمخانورغم

يتهدد)أـضرااليهوديةأللجنةاعتبرتهالئيوالاميركيةالبرطانية

زويدعلىالواقعفيالصت،عةاوتلكالافتصادذلكيساعدس(،الغرب

والماليالاقتصاثياللثممنومزيدالسلاجمنبمزيد6ليلاسر

؟.والعسكري

الاوووبيةالسوى+بلدانأسرائيلطالبتالتياثهروضانورفم

الاستمثادكبنكالمأليةالشوقمؤمسس!منبقتراضهالهاالسماح

الاقتمصاديةالغربازمهضوءعلئممكنةلتصبحتكنلمالاوربي

-.-هذا-الغربعلىالمتدفق(سربيأ!البحرلولا،ا!راه!ة

حتياقتنعنانكررءكلللنامارغماو،العربنحن،يعرفهماور!م



والافواهوالصماثرالمقولىعوالخانقةلصهيونيةاا!طرةانمن،به

فيوتحمهالصهيونيالمالراس!ةالىراجعةالغربفيوالاقلام

.البلدانتلكمصالمحمممصالحهوتداخلالغرببلداناقتصاديات

المالراسباتالذيالفطيرال!ورهقاورغم،كلهذلكرغم

كمااليها،((الروحردو"الغرباقننصادياتانعاشثييلعبهالعربي

زالما،اوروبافي(،الاوسطالشرد"قولكفان،معر!نقول

اسرائيلباستثناء.(،.العالممباءة"(تجرحفالحقيقةومعلرة)معتاه

6يقولاخر،"وربيالىعربيااوربييقدمعندص!ا.ال!الابطبيعة

من.!نالسيد:"وجههبملامحيتلاعبوهو،المعينةاللهجةبتلك

"الملشرئمفاي!نساءتربمابل."الاوسطاًلشر!..من..من..

!بتعنيهعمافمعدلى،"عربي"قىلكاما.قبلعنه!ه(،الابرور

اانهووالواقع.الواقعهوفذلك،اخرىمرةومعذرة.حرجولا

ثمهدسة("قعاونهمء،ورغمالثربعلىالمندفقةاموالهمكلرفم)لعربا

فهم.النربفي،ذانهاآثميتهمومه!رة،كرامتهمم!مره،ثعاؤهم

ا!الالى،والخماراتالمقاهيثر!ةمنابتداء،مباحطكلص!

السينما.واظلام،التليفزيونوسوض،الصحف

انتجلس،الرودمنبشيءالتمتععلىقالراكنتان،ولمكنك

الذيانساعيبضعةخلكلمنهلتتعلمالاكجليزيالتليفزيونامام

ممرالوحيداسهاموانضفوعنداسيريهوديمهندساحبرالهرمبنى

،والرمالوالصحورالسخرةعمالمنالملايين!ملكانالهرمبناءفي

بظراتيقومون،الأنحتىزالواوما)كانواالذينهملعرب1وان

فيعبيدالبيعهمافريقيا!ا!ساممينالزنوجعلىبربريةبرحشية

يهوديطرزانمنابتداء،البيضيلاوروبينوان،النخاسةاسوا!

لنلاالسودعنثفاعافاتواالذين،همانصيزيلجنر1الى،الملامح

فالمربي،.ربماامكلكاالىويرسلوهم((المتوحشونالعرب"يا!عرهم

لا،مطرة-وهو.مستمرةبصورة.الحلقةشريرهو،باختصار

وافاقومتوحشوشهوانيولصفشاش،)-هنانصورصكذا،تنضبوا

فيفسادالعاىوشالهتركولولديها!ولاقيمولاومتاخر

.،(بر!العالم

يرثر،الذى)الرخيصوالاسفالىلسخف2بينالحملةوتتراو؟

الى(الماديالاوربيوفلبعقلفيوباقياعهقاتاثير(،للاس!

غاراتوحتى.لاداءواوالعرضوالاخراجالتصسميمفيالاستاذيهه

اللاجئينمخيماتالمقتولةفيصفلبشرالة1الضحاياعلىالفانتوم

اللقيهمخرمه6الخارقهالبطولة"بصورةتصور،لبنانبجنوب

.(،العليا*الانسلا!

كلازاء،الغربهلىالمتدفقالعربيالمالبحريفعكالذيفما

الىتوصلوا/*سائيليينبانالقول!ط!منمطروحوالسؤالأذلك

فيا!يرةاموالهمخلالمنوالفهـريةالاعلام!يهةسميطرتهمتحقيق

.النرب

م!نشيءيعنيهلاالفربعلىالمتلفقالعربيالمالرأسانيبمو

لامخاخالسادةالمستمرالعسلهذامثل"نرغم.كيراو!ليلفيهذا

للموافقةالاذهاني!ىءاذ،العربيالمالبراسيثرانيمكنالغربيين

اًلشيمال.اللهقدرلا،ا،وقاتمنوقتفيتجميدهو1مصالرتهملى

؟"الاوس!الشرقمن"ا!لين"العرباولثك)1

لقضيةخ!دمةرالعربيالمالراسهيهيسهمالذيالوحيدوالاعلام

نواديسلسلةلصاحب-مثلا-يتيحهماهوااعربيةالفناءاوالبقاء

التدفزيونالبريطان!:فيايام1منذقالكما1يقولانمن"بويبرو"

لفربي،ايلاقمتصادخدمةلمحبنمملانناأهكللأعليئلأتتحاملونومامم)ه

فيالليل!.للن!ثمناعنوةمنكمالعربياخذهمابعغ!ممونسترد

بويبل!بنادياللعبمائدةعلىالسباولمكاحدخسرفقظالماف!ية

وا(،؟إثن!رفينحنلنامكسباذلكالشى.جنيهملي!وننصف

بطول،تقوللان،كالجارديانلصحيفة،البحرذلك،يتيحهما
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الفطثولارات!ملة"كليخسرونهامعركةاولالعربضسر"

الروليتموائدعلىالهزيمةبتلكالعربم!نىولقد("الكبرى

شهدتهالريفييرا.للعباموسمافربفيختامل!لقماركارلومونتبكازينو

انهمبقولهالعرباولئكبالكازكنونال!عامل!احدوصفوقد"

جعلعلاياهممنجيبهفيانصبماانرغم،(،بثراسةيلعبون"

حياله.!بهمرموسمايمنمرةمائةافضلالموسمذلك

فقط.البنكيكسرواانيريدونيكونوالم":قائلاواضافء)

،(!إيضاتوالكازيكسرواانهـيدونكانوا

الكازينووكممرههـدهمت!يقعلىحقاسيقدرونكانواواملهم"

كارلو:مونتقواعهدمنقاعدهاهمنسواقديكونوالملو،حقا

السليم.التولى

رويسلألرولزسياراتبقوافلكارلومونتاجتاصاوعندما"

)كاناأ،كلاو،حظهمف!ربواذههبواقدكانوا،والكادلملمهـوالمرسيدس

بمبةالمراهنةتحدالغرنسيةالقوانينلانطويهـلابهايظلوالممنهم

..كارلومونتالىالرحالفثسداتقريبا،استرلينياجنيهاوخمسين

قواعدهطتضعكارلوفمونت،8عليمترحيبالقواو!ناك"

طولاللإلم!-وحايظلانالكارينوقبلوهكذا.بهاالخاصةوحعودها

المسرةفيسترليني1جنيه008الىيصلبماالمواهناتيقبلوان

وا.العربلاولئكارض،ء(العاديالحدأضعافاربعةأالواصد"

فيمنهكسبواالعرباولئكاناكتشفحىذلكفعلاماقينوان

الاسترلينية.الجنيهاتمنالفا012واحدةليلة

3بنفلقد.؟لعصبيبالتوتريعسامازينوبد؟الحدذلكوعند،)

تحتملهاعصابه.ولوحداامرىءايجيبفيلأحداهناكانالتاريخ

مالعرباولئكعلىينطبئيكنلمذلكمن

منالماديينزبائنه!ي،،مخلصينطفاء"اماؤ!ووجدولقد"

الملابتاًلاميركان،واصحاب،الهنودوالمهرهـجات،الالديزاللوردات

اولئكاعلاء!ميكهماثارالذيناللانجبنية،ميركافيالمناجمواصحاب

احدة!الواالمرةفياسترلينياجنيها.5بواكعللنادلالبقنبشالعبرب

ذل!كاعهـقبرفقد.القمارموائدعلىلاعاملينالجنيهاتالالىاو

االذلنالثعمةمحدثر،اعمالمنعملاالعرباولثكجانبمونال!رلى

فر!بالمرا!غةالا"مواردهمتمكنهملاممن،)العاديينايزباهلن؟حرجوا

.المرةفيجنيها05حلود

والمهراجاتالدورداتاومصالعالكازينومصالعالتقتوهكذا4)

تحت،انهاملأرشوواعلن(المتحفرلن)والمناج!مالملاينواصحاب

.العربلاولذكالممنوحه*ستثناءاًءايقافلرركد،زبلاشهالحاع

اعدادمنكثيراولللحسثرهمحماستعادةمنتكلارينو2تمكنوقد

.،،التحموهالذينالصبااولذك

ا":لخعلفاملاب.ترىكماالجانبيقمنوؤريةقمينةوالقصة

الليراليةؤل!اسانهاتدبهبىالتىاًلصحيفةشهواسوأ)ببلاهةالمحتد

عل!صفحتهاال!لاهاتهذهيقىءانلهسمحتالت!؟لمهلبوالتمدين

الحقدوطبتحت)ي!نالموصجبفتهالكاقيانؤقيل(ا،ولي

ماحوردابعل!،د!قفدمناشبهكهصاالى((،العرباولعك"على

عن-دا؟ءاءااررااص*صفلأوا.الفضلةاجلمنبلانف!ول،ولتظهر

باسمنلاحما"انمطلقةبجديةو؟قولبلاللصوص2وكارمنوكر

بلأه-افعيلعبوناكاهثوا!مرببان3صراماؤفوصاحبةال!ثركه

نم!الىر"برامجادتتع!ىصحببة*!طلببص".سذلكهن"!سياس!بة

."لبنكجنوب!دالألراظءيناهـمو

ولثر!سهومهراحالهوصحيفتهالكحبمنبذاءةوالاشدوالاق!

المألكلىيبعثرونذممواالذينالعربالاماجدالسادة،قمارهوموائد

نبرزهانتريدالذيمن.وبر!لاجوعاقموىوشعوبهم،البغايااوثيك



جم!أالو!ا!الحرس!كننا!عفي!ثعا!أالثثثياط11
مى--

م.،صسع.نه!5

طشبةساميمنالقاهررسالة

هثقيلاشا؟اكتوبر6فعلمانا

جديثهأثقافةا!بتصنعهل:أو

التيالصدوضخامةالتضحياتعظمةفييشكمنمناكهل

ومهم،الفلس!طينيةالمقاومةورجالسورياوجنودممر-نودبذلها

"لحزائرومن،امويتحتىالعراقهن1كميرةعربيةاكارمنكتائب

الجثهتينطى،السومانحتىالديموقراطيةاليمنومن،ا!فربحتى

رخيصةمنهممملوحيل!دعاءهمالرجالبغللقدأ73اكتوبرحرببر

لمعهني،5هذءراي!حاملينانتعروأو،لتقدمواوالحريةالوطن؟جلمن

*شمانكهدمالنبمبالمعنىبالمسيحاوبالله*يمانرايهايضاوحاملين

جا.لبإلىسبراهة-يق!اللهأن:يلايمانلهذاالبسيصالسوي

انه:ددعمايقفولا،والتكممالحرئجلايبو'لى،والصرال!

يقفميطهمبانبالىالضهلاامحل!يقفحتىينت!ر!ر

وسنواتلعاهموبذلوا،الرهالصلاءجاربوقد.!انبهمالىهو

ر*يمتبدادألاثمجامةبنفى،نغ!مها!ثكليذكأاو،ومباهماعمارهم

!و؟الليبهيلدر4عيماواطبتيةاصولهممقالن!ربصرلى،للتذحية

أبرجتعاممأ.اوالسياسيونظامهمنه

لفعصاءا!و،لرجكل5ب!وي!فهالصاد!ناءالشصكتبوص!

ه!قممص"اـ!ت!صار)!و!وجر؟حهايلامةهزالمقجاراماذبون

فيكا!ث!وضعتىازرالعثقلنونبعلهوهاانليورفبتهمبممثبن

أكئعس.هو3ءبينتمأرسهاصيالوحيدا3*مهؤذلكانهئا

وايكلمحطالنراءالجاردياننثرتهالذكلطاصمكالبأنطبعاوالواضج

!مصتكتيابيهودية؟لدئمايةاجهز8منماجهاؤلىضشخلم

الجامعيالطالب؟بتداعن،اليبفيضالمو،لتناصالعربلتتبع

*ميرالى،دكانمنخرقةي!ر!وموليضبلىلن!نألىيلامهالذي

الىشعبهباموالليقامرممارلومونتالىيثعبالنيالشانصيم

كتصلالئي"حمسلاليةونفاياتاثعمارعصابحهزباليةطيهيعكلالفان

الصحيفةصدتهالامعةاسمهتحتالموأثرظكفيمهلىطى

وفىحثىقيههـلمرفىبقي!كاللقيطخارجابهوبحعون،أكعضرة

صعهبمااشترىقدسموهككلووربما.قارونمالمئ!هممان

بشراسةيلعب"بلاميةوصفهاللبىاملاينومستخدمجييببر

بثاءاءلامنشلاللونلمنالذخير'أوالسلاحأمنصندو!ا،،،مسصر

حارجا.به-يلتي1نعليق!جردالنقابةتلكمناحدكانلماالسب

الع!مجطعهمنبضالاملام!يمتخحصونلديناممانولو

نتنالنتنةألاعجازوراءيلفونوهمالسنتهمالمد*والفحولىلبكم1

كد؟لمتخصعونمان،الاوربيةالمدش!بمولرءفىالعامة،لراحيض

،وعثراتالجارث!نئرهابرورتالتياللاهةمذه!اوبدوا

مهات،ل!ثرهاهنالفربعمحفكفلاالتيالثيلةالبلاهاءمئاءبل

اثعراءاوفيوتشكي!قرا!هاامامالصحافةهذهلفععحك!مةحية

!رممي.خبرمنلهممعمهم!امصمقيمةفي

ضاسعربياع!مل!يناكانلوسمجالاهناكانوالواقح،

ووسثلالصحلىصككئ!ثرهماقش!مهمتهاتكون6أجهزحسكيل

صفارفضلألحاليصديتمثبهكمالماما،وك!س؟خثارمنيلاعلام

.العربمنالنفوس

إلعدو؟هلاممع!شتبهسوجدان-العربيللاعلامجالوهنه

،الفربهيواثعك!م؟لت!ركلثيوالسنةاقلاممنيمتطيهوما
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اعلىفودمنالاذاناداء"كلورغبتهمالقاهرةعناو)1،ث!معرها

التمجيد.فالكماىمنحقهمالرجالهؤلاءيوفيلناحملأفان"،،(مئننة

بذلاالتيوالاعمارالدهاءهداياكساويانيمكنلا-كاذبةاوصالثة

اجلها.منحاربواالتيالقيمراياتتحتلوطنهمالجنود

ولياخرحديثااكتوبرحربعننتحد!انهنانريدومننا

-الشعراءنقيمانهذاحديعناكلننويلا.مختلف"سياقا"

كانكمافنتحدهننافسهماننحاولولن-اماربينولامنهمالصالقين

مضىعامثبلالقاهريةالاخبارجريدةفيصبريموسىيلاستاذيكب

ناحاولكلما؟هيانمناكرولاما"تضيبالتي"لارتطشة"عن

.(،حوبر6"عبارةبقلمهيض

في"سوبر6"صنعهالليما:نسالانئريدببساءانما

الامثلةمنهاستمدمج!لاا!ريالممرحمناتض!انوعلراأفافتن!

منالساحنةالحلقةهدهتكيروفيهامنهانسمتقرمم!*انيمكنالتي

المدينة،مصاجعةفيالرغبة)مثلوفيرهاالفريبةالرفباتهؤه)1،

احدفيالعربصالاسبوعم!ةنشرتهاقباييلنزارفعبلحةفىتجدها

!سيكوبالييةلمراسةالقبقيهذهتدلحوفد،السابقةاع!اثد4

الخ(.."خذيني"،(،امي"كلمةهرارمثلافيها*ح!)نموفجية

الحركةوصلتهاالتيالكاملةالحيبةعنللتعبيرتعطحعابقلر

الحوأدكط""اصبحتانبمد،الحديثلعربي8الشعرفيالرومثتيكية

منع!رولةاومختلقةصورايقيمة(كضيثةأميتهتفوفىهـث!صا

يئ.ضاءاشص

الهص.كلنشرها!يمةمنبوثحهصالحا!يللشما!أ'(

واحياةمعركة،حقيقيةمعركةضومطاياهالاعمذلكمعالآشتبه

كلفييشوهاللبىالعربيالحقاظهارهدفها،واخلاقىفييموت

للانسانصورةوابراز،،،وافععاثابضس"انهماويصورصة

وحش"انه*ذهانفيوسسخلصةفيكليشوهالذيافيربي

."الالعيينفصيلةالىينئميولامتبربر

منسالعربيحاوللالم:يتساملأحدكانمندعا،وفديما

لهيقلاكانأ،فصيتصيعرضواان-؟كستنيرالمتقمم*علامض

.االصهيونياكالرأسبني.ياحيلةباليدما514:مهمومةبابتسامة

+لهلغراوة،احالاتايف!ولي8هناكزالمارونيالصبال!ورأس

الصهيونيةالوكةخصكاالالمملىالسيطرةهلمعهيدافعبلم

لممنه.ايضابقائهصجمافعوبحهبل،!سب"لي!ورريةوالدولة

سلاعمنهزلايعو!والموالعربه،الدوليةالساحةفيوحده-

الغرببنوكفيبسكبلملوق!؟العربيالصربحرفهناك.؟ـلمال

السلاحسصناعةليمولامروكاسلألعاهـفيلمهزبلةفثدة*مقابل!بلا

القمارموالدوعلىباريسموأخيركلاو،أ!رانيللمكلاثعي

كارلو.بمونت

العالموخاكلبواكطقو؟فىطيكمايجونات!بلافيقوا

يإهتلوكم.أ!!بل

***
في؟لراساوالقلبقىيكنلملأله،ألادابولراءللاديوطر'

لي3الفربب(،البشراخوكعا"نثا!كللنتحد!المفممربدامشح

وروتملايواالدينفدكرى.شعر.اولوايهاوسهئعااوميرء

البراسفيوهلرىالقلبكل!رءو؟ءالىلا!سينبماءارفىرماوهم

التبمواجساثعموثعلألهموجوههمصور!لاءث!عينيمعامام-كدعولم

تصحيتها.رولء!ق"لأيييناء؟اث!ملاءكنثرء
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