
وكيب!عبدثلة.رر

فا!هطي!!!و!4!و*الع!يث

يفمتميزةظاهرةطحظالحديثالجزائريتلادبالدارس

الىالطنيالواقعمنالانطلاقوهي،ونثرانفمراالجزاتريينكابات

ين!رب!يث،شاملةعربية!ؤيةالىمحليةصؤيةمن،العربيالوا!

لونالربطوحدهاعليهاوتركروفنيةقضيةعنتتحدثقصيدةنجدان

.الاخرىالعربيةالقضاياوبينببها

فربهالذيالحديديالستاررغمفالجفىائر،ذلكفيعجبولا

عنتنفصلامالا-تقلالحتىالاحتلالمنذاتفرنسيالاستمارحولها

العزلس!اسةضددباقهو(1الجزائرياضعباووقف،البربيالوطن

الجنسيةؤيالاندماجسياسةب"رؤفواالتمم!القوةبنفسوالتفرق!ة

بينالوثيقالفرالبطذاكبلال!عا!ذلكنشاطناومن.الإجنبية

وال!الالجرائربين،والؤوميةالوطنيةبين،العروبةوبينالوطن

العربية،وبا،مةبإلشرقالجزائريينتهلمقيفسرالذيالامر،الوب!

حيننغاليلابطيث،ماصبوجهؤ!طينبقضيةالاهتماميفسركما

،القرنهذافي،ونثراشصرا،الجزائريالادبيالابمتاجاننقول

العربية،والوحدةالعروبة،الوطنية:ثلال!محاورحولدار

ظسطين.

الجزائريي-سصناقلامؤيصداهاورايناالاعربية!ميةمنفما

بهـاوانفعلالا،العربيالوطيؤيو/قعتكارثةمنوم!ا،وكتالباتهم

الاالعربيةالامةعنجزءفيتحققنمرعنومآ،البيزائريونالادجماء

.وحبورافرحاعنهاثتعب!يرالىوصارعوا

ءالادبحركتاتيالمولااءعاالاذههـانالىنعيدلانداعيولا

اكينفسهاالدواؤعؤهي،العربيالوخنمعشجاوبوابأنالبمائريين

اتحفافيالجزائريالشعبثارحينالاشقاءاًلعربالادباء!قلامحركت

.،591نوفمبر

الجزائريينالااثباءانهيالدارساتباهتلفتالتبم!الظاهرةومن

الىمبهـروقتمنفتفطنواولكنهم،بفحسفلسطينبقضيةيمنوالم

.الخصوصوجهعلىاكشكاب،هنابالادباءوأعني،عليهااموةالم!ا

المسرجعلىظهرتحيحنالقضيةهذهعنعبروا"راءالشهانصحيع

اعلانء:فاختلفةامراحا،1ؤيابهوهاوتا،الهمئرينإتمنذالعالمي

اثلائيىاتوكبهالفس!طينيالشعببانتفاضاتمرورا1791"بال!روعد"

اشصءوا!ربفسمإنجانباالىووقوفاالتقسيملقراررفضهثم

الف--وارانتصاراتمعتجاوباثم،6791نكسةحتر،8،91صب

ا؟س!دركاناذاالشعراننحير،ذلكبمدالمقاومةبطال2وإالفلسطينيين

الشعراءاستطاعبحيثفنيشهاوالتعبيرا)قضيةهدهتصويرملي

12

وأنأقمفجةاهدهقيوا!ديعيها)قوميةوالاحا-ضسالمشادريحركواأى

فان،اه،مواالكا!ه!عناثتهليرفيا)نتمعرشطناًلعامةبالملامحيكتفوا

و-اعدهـم،لوقتاهدالقبصهيونية11اضر-ةطنواًؤدالنثركتاب

عووافاحداثو)تميقج!ةمنيةالصهبوحقبقة،.وضيحءلىالشهل

ءاىات،مرافيالغربرىالاسض،ماردوربيا!ثم،ثابةج!لأءنالقضية

ا)لثة.داجهةمنوالعربفلسطين

اروادهـاأعددانالىصةحاجىفيلستاننيأقولآخردومرة

1،4كما،امر/بياالألتاريخفجرمنذوالجزائرفلسطينبينتربورالتي

عا!يهمازاءبرانبعدفلسطيينواقعبننقارطانالىب!احاجةلا

الفرنرسي،الاحتلملالتتالجزائروابين،العاقيوالصهيونيةالاستعمار

صورهبشتىالارهلأبوداقالاستيطلنيالاستعمارعرافالبلدينفكلا

ودينلفةءنالاصيلةمقوماتهعاىالهـضاء4حاو،توتعرصواشكاله

4كياذالخ!ماءم!إولة،هذامنآخطر!فبل،وحضارةوتاريخ

والشعراءزرلمابااهتصمامأيضايفسرءاوهذا،الوجودمنوعحوه

والتسلطالاستم"رضدعنيفحاد4سراحسعنويكشفؤلسطينبنكبة

الإصبي.لغرواًو

فلىكلصؤيحدثت1،االىساةبهدهالمميقالشعورهداولمل

الجزائرياشعباجعلالذيهوالماضيؤيمشأبهواقعمنان!دا

فسي"اهذهتركنهالذيالج!حينسيلاالسنينعشراتمنمذ

عنالمعبرين،بالشههذاأورشةوالكتابالشعراءوكان،أبنائهن!س

ف!إهيالس!!متذكرناماغيراخرىعوامله!ناكمن،وعواطغهأفكاره

مقرمتهاونر6بهاالاهمتماممنوضاعفتبالنكبةالاحساسهذاتعميق

فرصلآلهماتاحمما،طويلةقرونمندبا&!ودالجزاثرييناحتكاك

اخ!لاقمعتماماتتاقسالقياحلم!"موالهراكجبدانفسيتهمؤهم

وقتالجزائرفياليهىودعنفالمعروف،ع!امةلهوبواالجزائريين

اجلمنالسبلكاهيئواستخدموامباحكلاستحلواان!الاحمنص

هـاوهوللربحوس،ئلهماحدمثلاالرباكانوف،المألعلىالصول

ءامة.الانسانيةالاخل!اوالدينبوازعالجزائريالإهثعبرففسه

بارزاد،رامنهمافرادأمبفقد،السياسةعاملذلكالىيضاف

الثامنال!رنمنذالاقضصادضريقعنبالجزائرالياسيةالحياةفى

؟ش!لا("عصطفىوهوالاقراكالصاياتاحدالحكمحينقيلنىخهـاصةعشر،

بحيثالمعروؤينالهودتجارلاحدالهـعنانؤ،طلقساذجاجاهلاكانالذي

الجزائريينثورةالىادىالذيالامر،للبلادالفطيالحلامهواصبح

على!ىالذي"يحيى"المجلادبقيادةالوضعهذاعلى5018سنة

اليصالي.هثا



اليهوديساناصبعحينذلكب!دتعاظمؤداليهودنفوذانعلى

ناحننى،ادباشواتأدىمرموؤهبهكانةيتمتعان"وبوتضناقبكري"

،)ا!،،الناثاباسمالهـيولؤضاصليس!قيل)):كان"بوشناق"

عاىسيطرتهماالىنرجعالرجلانهذانبهاتمهعاليالم!فةوهذه

قهـبلالدولننينبنواسطةآصبطبحيثوفرنسالبمزائرابينالتجارة

وربما،الخاصاحسا،بهماررمسرةبأيقومانكاناانهمابل،الاحتلكل

الغزوفبيلوالمهجزائرفرنسابينالهجسوتوترديدورلهماكان

.مباثمرة

بفايفر"شيمون"مثلالاحتلالالذينثكاصرواالرحالةبعضويذكر

الفرنسيالاحتلالجبشءعباتوا!ؤالب!وداهوواالانكشاريينان

عسسلىايضادلوهوانهمبلأفحسبالغذائيئبا،واديزودوهولم))

.)2("الجبالالىالصمودلهفهلالهءالطرقجميع

،اليهودتجاهالتاريخذلكمنذالجزانريينسهورندركلكيو

ثوربنفسهتف،هدالذيالالما.جمه!،الرحالةهذاقاله!نسجلانبدلا

اذيىناللجزائربنوتنكرهمالفرنسيالاسهخمارمساءدةضالي!ود

،والاطمئتانالاستقرارلهمأتاحوابل،وسلامفيامنالعيشتهماتاحواأ

بدايةفيالجزالريرونلهتعهـضالذيالسلببانالرحالةهدافيدكر

بالنص:ويقول،اليهـودمنالمترجمونحتىؤيهاسغمالاحتلال

العسهـريالزييرتدونال!ينايهودامنافالبافيوهم..."

منيهوديمثلاذهبدقد،للغضبمثربشكلفدنسوهالفرنسي

فيلبيعهاالاغناممنمئاتبنفسهوساقمراتعدةالمراعيالىتونس

حمثوق!د،والبغالباليوليفعلكانوكذلك،أمثالهالىالمدورة

يختفونالاهاليوكان،ال!فوضىفبب!تعمت؟،الاولىالايامفيدلك

.)3("الفرنسيالزيهؤيةبمجرد

مبمقفتبينالاجنبيالرحالةهذايسوقها،كثيرةواؤائعوهناك

،الغزوبداانبمبرد،لهموتنكمرهمالجزائريينلجاهاليهود

وليم،ويسلبوالينهبواساتالتيوالفوضىالكلوفماسننغلوا

الاسلحةمنكميةاحد!ميرميكأن،ال:ساءنهبعنحننىيتورعوا

علىاتامروااًلسلاحباخفاءليتهمهاجزانريةسيدةتملكهاداربفناء

دف!عبينويمخيرهاممهجماعةمععسكريةبزةيلبسأنبعدال!سلطة

.)،(الفرنسميةللسلطةأمرهاكأفاولهدينارالفأربعين

أخملائالىالجزائرييننبهتالتيهيوغيرهاالوقايمهدذه

حشهناكثراًتضحساليهودأي-موففهمانبل6وسلوكهمالي!ود

الاصلم!،بداية!تالجزائريينعنوميزتهمالاستعماريةرةالااراساندتهم

وينامرونلل!-زائريينارر،فرةعداوت!يطهرونجعلمهمالذيالامر

كذلكةالرحالةهذايقول.اين!هاروضحفيعليهمويتدونضدهم

اًلبلادأبناععلىيفضلونهم4سيينالفرانالي!درأىآنوما..."

بالوأةاتهمتصرفاواتسمتبالث!جاعةهرواوت!سلؤوسهمركبواتى

حينتهمالاطفالىسيمالاالمسالمينعلىي!نن!ونؤكانوا،والوقاحة

.)5("فديعةبصورةمعاملتهمويسيئون،طريقهمفيبهميلتقون

مبسالثرةالاح!تللبعدلليهودماريةالاستالس!لمطاتمنحتوقد

ثورلممواصبح،والتجارةللاقئصادوفيالادارةميكبرةامتيازات

خطره!مولكن،الجزائرفيوالاقتصاديةالسياسيةالح!ياةفيبارز

فرنسيشنالي!ودمنج!الذي0187كريميوقراربعداللروةبلغ

،1(

)؟(

)3(

)؟(

)5(

معه!د-12صاللهسعدد.(،الةديتالجزالرتاريخ"

.0791القاهرة-العربيةوالدهاساتالبحوث

بفايفر(سيهونأالجزائرعنتاريخيةلمحةاومذكرات:انظر

للنشرالوطنيةالثركة-89عي،دو!والعيدابود.ترجمة

.91لأ؟ئرلجزاا-يعلتوفيوا

.701ص،بقلسطاالمصطر

.701عى،لسابقاالمصدر

.901عر،لسابقاا،صسر

لانسط،الجزائرييىسخطالىالقرارهذاأدىوؤد،واحدهدفعة

وامتسازتفو!منلهمماالياتاوباحقوقمنالمفرنسيينمااليهوديعفي

نابل."الثالثةالدوجة))منمواطببنالجزائريينمنيجعل/بينما

عاممةالفرفسيانفالمعرومف،انغسهمالفرنسيينأئارالقرارأهذا

بالفرنسحةالمتجنسللاجنبيينظرولاو!ميتهوجنسهلو!نهيتعصب

منكبيرةاليةجاظهورالىأالىالمذكورالرارانكما،احترامنظرة

انثورةيرىالباحثينبعضجعلمما،الجزانرفيالاجانبالاوروبطبئ

فرارالرئ!يسي2سببهايكنلماناب!ا(سبامنكان1871،،المقراني"

)6(.هذاكدبميو

زارالذي(،النتوفسيالخامسبيرم"هوآخررحالدةويسجل

وترى":العبارةهذهالماضيالؤرنمنالسبعب؟تآواخرفيالجزائر

منوحطابهمالفرنسيينمعاهـ-لةكلللحريةأحرزاليسطود

")17.ا!سملمين

الماضيهذامنينطلقوابانالكتابمه!تاالننيالارضيةهيه!ه

تجربةعنأهدافهموالىال!ي!-ودخطرالىفينب!واالوقدائعوهذه

الخاصةالعنايظتلك-آنفافيكرتكما-يعسرماوهذا،وتاريخوا!راك

اخذحينوخاصةالصهيونيةاطماحمنعليهاوالخوؤ!فلمسطينبقضية

آدافعجمعياتفيأنفسهميجندونالشريناتفيالجزائرفياليهود

.)8(مصالحهمعن

بينهمظهرولماليهوديه،:والمالجزائربنفانكلههذاومع

عاطفمةمنكتابهمينطلقولم،"السا!ة"ترف!يا/لتيالدكلوةتلك

بيسنانتشرت"اللاساميعة"دعوةان،بلدينيةأوافوميهـةاووطنية

الغرنسيةالصحافة!تيارظهربحيثالماضالقرنمنذالفرنسيين

الحركم!ةهذهتزعموقد،السلطةعلي!ويسشعدياليهوديهاجل!

بصودةالميهودضدالعمداوةفغنوا(الكولون)الؤنسيونالمعرون

بلديةرئيس"ريجيماكس")المممرينهؤلاءبيينمنوبرز،عني!ف!

.19(اولضي(لقرنمنالننسصعينهـاتأواخرالجرائر

الحرببعد(،كريميومرسوم"الغيحينالغرنسيونفرحولقد

النواباولئكوحى،العنصريةلنشوةافهزتهم"الثانميةالعالهية

بفغسطالاالنيابةمقاعدوايتبو2لمالذينوغيره،(مورينو"أمثال

.)01("لهوصفقواالالفاءهذاحبنوافقداليهودالناخ!بين

69ء18ةلأباتاضطراان":قائلاهذا،(مورينو"كتبو!د

بالغلأله،ومط!البتناكريميومرسومالاسببهاكانمالليهودالمناولة

،ضؤوم4االمرسومهذاألغيفقدنعم،عدلمحنابلغنانمنهاواليوم

الجزائري(الانديجان)الاهلكطمنصبوهو!صبهالىاليهوديوعاد

اثثانون11(خسرق)الامنهاخرجهوما،منهليخرجيكنلمالذي

.)12(،(00كريميواليصياقترفهسافر

وتشسنباليهودررددالجزائرفيفرنسيةصحفنشات/لذلك

)6(

،71

)8(

)19

)101

)11(

)؟1(

ثافيةطبعة62-61ص-المشنو!ق،أحمد-الجزائركتاب

.46391غارفطادار-

بيمرممحمد"والافكارالام!،ربمستودعالاعتبارصفوة"

الاسلاهي!ةا!بعة،14عي،4:صالنمونسيالخام!

.اول؟لقاهرةبا

.2391نوةمبرا-ئرلجزاا-((لتقدما"ي!هجر

ترجمسة،49عى،عباسفرحات"الاستعمارليل"اأنكل

.بالمغربفمهـضالةمطبعة-رحالبقرابو

.166-165ص6السابقالمصلو

الترجمةبسببيضطربؤدواًلمضى،الهنرجمالنصفيهيكذا

الئصهـفاكلالملاحظهوكماحيانا2الدقيقةغيرا!حرفهية

عليه.الساقيوفي

.166عى،السابقالمصدر



.)12(باضطهال!موتطالبإكرةساحربأعليهم

منساخ،الماضيالفرنفيالجزائرولدأدذيالمناخهوهذا

الاوروبيسونوالاجانبالمجهودالغرنسميونأحدثهمن!سبعنصري

بخ!بواامولكن!م،فيهبالاكأناقوأحسواالجزائريونبنارهواصطلى

عليهم.ويحفدالعرب!كلرهالثيالعنصريةالروحلهذه

نابرمحداليهودخطرآدركواالجزائري!ينالكتابانفيشكولا

رراالذي7918"بال"مؤتمرعقبدلوجودالصهيونيةالحركةظهرت

بحكشازواياهممنوتاكدوا،فلسإنفيلليهودلمحوميو"نانشلءالى

الصحفبواسطةاودوباجمنيجريماصرفةالىغررهممنافربانهم

الاىكاكبحكموكذلك،فرنسادياوالجزائرفيسواءالغرنسية

الاحتلال.منذبالتىبالمباشر

،الموضوعهذافيالكنابكتبهف!يماأسلوجمينبيننؤقونحن

اهننمامدونعليهويعلقيحللهأوالخبرينقلالذيالصحفيالاسلوب

الحقيقةبيانهوالمهمانما،تصو-سوثونبلالتعنيروجمالبالصياكة

وهذا،نتائجمنعنهايترتبوابمااقضيةابواؤعالاسوتبصير

النثرذلكهوبهنعنىالديوانما،البحثهذا!يهـمنا،الاسلوب

فيهويصطنعالفضيةل!جاهانمعالهعنصاحبهفيهيعبرالذيالادبي

فيهويجسم،انشالهآوصياغتهاوعبارتهفيسواءالادجمطالاسئولى

فلسطين.ت!حوشوره

سنشيرالتاريخيةالناحيةومنالمنهجيةادناحيهـةمنانناعلى

الثاني.الاسلوبعلىنركرثممعاالاسلوبينالى

منالجزائريونالكتابانطلقاليهودآخلا!عنالحديتم!

لمختلفاستهـخطمهمومنشرهممنالمواصفييحدوونفشج!م،لؤاقعا

مثلاظهروؤرر،انقيمجمععنالنظربصرفمنافههملشحقيفىالسبل

القرناواخرفيصعرتوكنيةجريمةفىه!("الحقأ)جريمهفيكال

معاملاتمنالنثعساءاليالاهالهيتعرضما)،كعبهفيهوصفالماضي

منهعموجعلتفعراوغناهمبؤسانعيمهمبدلتالتيالقاسيةاليهوكل

فغرواقديمنالجشعاولئكلان،شيئايملكونلاادطانه!!غربأء

.ا!)4"..أيديهماليهتصلماكللالتهامأ*فواه

تفىاليعدلخطرت!نواالكأبهؤلاءانذكرفاأنسبئوكما

راسهم"ع!ر"فكتب،الماضي(لرنآواخرمنذاي،مبكرةفترة

،"المرشد"ف!ينثرتالهودي!(ءيالمطلةفي":مقالاتسلسلة

.)15(،(00الخاعيرأيهفيهااعص"الامةم!تد"و

لهعذهتغطنجزائريكاتبلمأولهوراييفط(،راسمعمر"و

افسسادفيالسيئةطرقهممنالجزانريين!حفرفنراه6القضية

الاخلاقويعرولهمنالتحللاالييسنندرجونهبحيث،الجزائريالشبابى

بالنص:في!ذكر،ذلكالىوماالقمارأواخمراعلىالادعانبا

ونهبشملناتشتيتفييسوناخفواالذينوحدعبماليهود"

اسارىلهموصرنامبتغاهمنالواوقد،الخمروباءبوا!سطةةدزاق!نا

.)16("..ومبيها

)13(

)14(

15(ة

)16(

المحفيةالمقالة"الميصوطمةاطروحننهفيناصرمحهديدكر

بينماالفترةفيانه:-الاولاًلمجلدس"الجزانرية

.،(اليهودضد"عنوانت!ملصحهـفظ!ت1885-5091

الموضوع.هذافيقيمةمعلوماتفغيهاالاطروحةانظر

.محطوط-ناصرمحمد-"يةالجزائرالصحغي!ة)وللمقالة:آنظر

-94صالجيلالكبما،العابدجمنمحمد"الاخونألؤفيأ،

والجريدتان.2791الجزائر-بقستطينةالاسلاميةأالمطبعة

المأصيالقرىاواخرصدوتاالمقويمهداصاحبدكرهمااللتان

."الحق"جريدةمثل

-((المعامرالجسزالريالشعرفيعرابيةقضليا":ا!لمحثر

العربية-والراساتال!بصتممهد-2(ص،ركيبياللهعبد

.0791القاهوة

14

اعلانفمبلصمبالروثتصفالصهمونيةبخطريعرحانهبل

بالفلسطينيينيضرلاالذياتخطرهذاالىافعربوي!به"بلموروعد"

معالتفاهمان"يفولحينأجمعينبألعرب!ي!ضورا!ماوحدهم

والبلاد،وبزعاممتهمبهماف-راكاذاكديلانلعستحيلالصهيوسيه

.الأا(،،001بدمائهمالعربآبأءاشعنراهاالمقدمسة

ملأركاالصهيونيةبالحقيفةواعباد!يقاوون،يبدوإبثالكا

تكوينكيد!واتها.لطوراتي!تابعكانانهع!دىيدالوأيضا،لاهداكها

ذلكمناثئربل،((بئل)ء"ؤتمومنذ!لسطينميالممهـود!وميوءت

"بال"مؤتمرخطرمبي!ناكتبالا،لىعالمية2اأأحرباثناءالكانبان

بأجتماعاتاليهودنسدكما،بالفرنسيةرزابو)!انشرتال-!وفرارانه

اعاتةالىاًسرائيلابناءدعوا":انهمعنهميقولحيثدرنعاكي

.ا!8أ"سلميمانرايةواظهارا"قرسالمتنروع

فلسطبصفيالي!!بأن)):آحد!م!و؟ولماالىالكافبفىنبه

تحبلامتكاسلةامةالعربلان،والصليبالهلالىرغمعلىسينجحون

الارصعلىبشعاطهـصاستستولينننميطةمةواليهود،اذعمهل

.)91("..المق!سمة

ضداليهوديحشهرعاطويرلزمنكأتواسيخ!،ناذنالكاتبفهذا

لذيا"رضارشيد))علىإردو،حاصدو-*لمحلىطينوض!لعربا

:افترخ

مصلحةبينا)ج.ععلىالصهيوإيببنزعماءمعاتفاقعقداما))

الص!يونيينلمقاومةكا!افوا!3مرفواما،آمكنانا)بلادفيالفريقين

.)02("..المقاومةطرقبكل

الحلعلىيرد،كأففيعليهيردالجزائريااليكاتبولكن

:"راسم)ءوجمقول،،رضارشليد"بهنادىالذيالمبكرالاستسلامي

الدخيلاءيرضيانءيدلانهالمنارص؟حبمنفاخسخطهنا"

.211("..بالمساواةتهميضرفواصىاليهمالتلادآهلبتنازل

الحربقبلوحتى،اليهااشرناالتيالفننهرةهدهؤءانه!لي

1(قثوربنمحمر"مشل-آخرينكابأنلحظ،الاولىالعالمية

بماسسيطرواانهموكيفاورولأبأوميترك!ديالي!ودبتاثيريهننمون

تركيافيالحكوماتعلىاسمؤامراتمنيسخدمونومامالمنيملكون

ميهالعباتاريخمنامثلةيغربكما،المافيانقرنمنذوأور،ابأ

.)2122مخربادوراالي!د

***

سهوى"بلؤروعد"فبلكبيرانتاجعلىنعثرلمكظواذا

فيمخثلفالمقالاتمنجارفاسيلانلحظالوعدهذابعدف،آناذكرناما

علىباثقوةحمايتهفرضا)فيالانكلييزيوبالاستهماربهترر-الصحف

بل،ارضهاعلىلليهـهودوضنلاقامةالطريقمه!وبالتال!،ملسطين

الىاليهوددعوة!يوتمثلتالجزاترؤ!ضفتألتيالموجةقلكتهاجم

الجممياقتشىءيهوديةشخصياتوظهورفلسطينةىامثالهماغاثة

فلسطين.ي!دالىارسالهابقصدالاموالوتجمع

لسانعلىاًلجزائردينمناخرىموجةالموجةهذهقابلتوقد

اًليهوداعطاءفيالتورطوع!مموالفراليقظةالىالشعبتدوكتابها

لتستف3فلىطينالىالذهابء،لهابلالجزائرفيلبمقىلن؟موالا

.هناكوالمسلمينالعوبضد

عنوامنبينمنكان(،الزاهريالسعيدمحمد"لكاتباولعل

-؟8-الد!فحةعوالنثهمةا-

.ا!ا4يليهجو28،"افقاراذو"(17)

.1491-4عمو،"العقارتو"(18)

الساكا.المص!ر(91)

السابق.المصدر(02)

السابق.المملر(2ا)

.1391"رس،7"الفادوق"(2؟)



،هـ.ء!حهي-حههءمىس

العديث1الجزافريالفثر!بفلسطين

-ا؟-الص!هحةعاىالممشمورنهايكل

!ممى

بهيقومبماوعياوأظثر،الحقبة.لملكؤك!الموضوعبهداخاصةبصورة

اهـدآتارهوف،طيمندو!أمثالمهـحلنصرةالجزائرمياليهود

ق!"منبالجؤالرحلا!زي"لابيرلطناكانا)واسهصهورا،4المحا!ن

معمريلاعانةالالعرائيلييناخوانهيدعوايهوديةاهايسودسرنجمعية

ب!"احمفلو!رر":ايض؟عنه"الزاهري"ويقول."الميعادأرض

الاشتراكية""دؤساءمعاليهواجتهم!واواكرامابهةبكلبلادذايصد

الهمكأفيهيحرضخطا،باآلقىحيثوالبحريةالعساكرمركرقاعةفي

.)2؟!"واجدادهمأبائهملطييهـديناليهودية

هـلىعامةوا)!عربوا!سلمينالجزائرييناكتابايستحتولكي

رغسموطنلاشماءاليهـو(دمجهـوداتيثرحوبالفوميةبالاوقانارشت

ادعاءويظفش،ألسنينآلاف!!تتفيههمورغمشيرةبلدانفيتشعتتهم

،يزعم!ونكط،(الرببامر))ارضهاميوحقهمملىملإنفيادهؤد

مهـن!لخرجواقدكأنوااذالمحا،ليهود،والوامعبألمنطقحججهمويعند

واحمعلمي!صاح،دوكو-!اب!ن4!،لارض؟أخربر!ومن؟فلماذا

يتركهـ-صا.

الاستعمارأكهاعمنتونسوىالي!ودآطماع!!يرىلاوالكاتب

:الشعوباسنغلال!!رغبته

الامركانواذا،الرببأمرلهمملكفلسإناناليهوديقول"

كلوعلى؟الربمنأم!ىإهوهل،منهااخرجهمالذيفمن!لك

ك!يهاومكوايفارقوهللمالذينهمهاليها2لانلهمليستفهيحال

ن(علىالعدليوافقولمالربيامرولم،اليومالىارنيهقبلمن

4!مرإءلاالازفيالحقبل،باليهوديةالمتدينالاالارضتلكيملكلا

.)؟2("الاستمارسانرككلمظلمهوبأليهودكلسطيناستعمارانهو

نرسلانويرفضالجزالرفيالييودموقفيشجبولذلك

)125"ا!محقيقيينفلسطينأهالي"ضدلتستخدمفلسطينالىلاموالا

الذيمنوزعمائهماليهودمنوامثالهاميالم!لهذانقدهيوجهثم

أرضلمحلسطينانوليعلم!ا":ويهددهمالجزائريينشعوريتحدون

الاخيرةالحربؤ-أنرهقتالتيوآرواحناأموالنعاواناسلاميةعربية

.+آ،،(..المرابينسعيوراءتن!بلا

الجزائر!يليهوداصل!ةالىتفطناالكناباكثرمنفابزاهري

وضس!دؤلسطينضدا!الميهودباتحادبل،دلسطينفيبامثالهم

واللاجةبالمنطتىالقضيةنافشقدالها(بقالمقالكيكانوادا.الرب

شسسورهعنعبرقدآخرمقالفيفانه،الاقناعآسلوب!اسننحدم

كلسطيناليالصهيونية!يانظ!حينبالقضيةوانفعالهواحسملسه

ت،العئرتاواخرفيالفلسطينبمالشعبثورةيعدورجمما،9291سنة

المذابسهحتلكعليهاوالصهيونيةالانكليزيالالستعمارلىدثان"لتي

نفسؤسيحركممافلىطيمنأبناءعلىشتطالتيضطهادالاوصنوف

!صفلسطينجانبالىبالوقوفابامطا"ندويةالصرخةهذهالكاكب

الفوث،ا!تتاباحتتاب،فلسطينفيالصهيونيةفظائع":مثآله

.)27،"المسلمونايهاالنوث

اكثرلانهالدينوترعلىيغربالناسمشاعرالكاتبييصكوحتى

الديناضطهادمنايضايعانونكانواالذينالجزائربن!طتماثيرا

كب4يوفعالزاهريوكان).2791-6-.؟"البري"(22")

بعضبالاشتراكيةيقصدانهوالملاحظ،"الراصد"باسم

.(الوقتذلكفيالاشتراكيةشعارترفعالتيالاحزاب

الساقا.المصدر24()

.-السابقالمصدر(25)

الساقي.الممدر"26)

.291!-21-21(،يلاصلاح"(؟7)

؟8

بارضحلماالىالجزائربنينبهلذلك،والاسنعمارالعنصريةومن

وردوهالشريفالبراقاعتصوا"فألمهـمهاينهبأنويذكراكبوة

يحاولونوعممالثريفالقدسفيالالمحصىالمسجدعلىواعتدوالهمكنيسل

.)8؟(((0.أيضالهمكنبايتخغوهأن

اخوانلأ!بانسهمنموهل)ء:بقولهللجزاترييناخطاباروجهلم

صىالاسللمسجدسنثهكلسطينديهنالكموهمترقىا)ف/بئ4سلمينا

سبيىلىفيفسهموآباموالهمجاهدواقد،انمريفالا:راقوحراسا

-"الص!وفياغتالتهمثمالاقصىالمسجدوعناليراقعناودافعيالله

.)92("..دريعلفتكابوحووضكتالي!ودية

نلككه!3الفلسطينيينساندالذيالا-لاميالعاتمموقفيربينئم

.س!().يهن"لجزائراكيرلقيادومالامواللا!تعالاكنتاباتالفترقو"مع)،حا

الاس!مو-صارانيعر/فانهرغموكنهآبنا!نخوةيثيربهداف!

اأوهـنمنغيرهااوفلسطينمعولتما!هملهمبرالمرصاديقفالفرنسي

ؤ-ءيحشدالاوأىالفقرةفيالتكرارأستحممآنبعد4وتكث،العربي

العيه!بالالموث!معور!الجزائريينحرنعنتعيرصوراتاليهـة!رة

اى!للعداتاهدااحسالسهمبترجمةاياهممطللاكل!السطينفييجريلما

الفلتعطينيين:لاخوانهم

إبوأقيماضطعنىبالد"ءفيضباكيهـة4أءتا!جؤأ"رفيأرى))

افصلمينأص!ابماعلىوالحسرةألالمملؤهادام!يةو،لوبا،الشريف

ألاصصوصأولمعكعلىساخطةهائجةعواطف.الشريفاالكلاقحرس

التيالجائرةالانكل!يزسياسمةوءنىقالبرااغتصبواالذين51صهييونيين

ضملمالآنوالى،كلسطين!ياليهودوقحاجميألمسلمينعلىتجور

.)31("..المنكوبينالمسلميناولئكيصععملبأي

لاخوانهـمساعدتهمؤؤاالجزائريينموقفبينصارنلكالباانعلى

تترفبالتيفلسطينوبينالايطآليينضدضرابلسحربفيالليبيين1

.)32،الموقفهذامنهم

حركتالتيهيبعدهاوما2891فلسطينأحداثاننسكولا

بل،عاخفةالمنفجرالحماسيالاسلوبهذابمثلا!كانبهذاوجدان

لفلسطتنتلتفتلمافنيالجز"ئريةالدينيةالمنظماتبعضمنسخراله

فتباكت"الوهابسن"ثورةقامتعنمماالحجازفييجريبماواهننمت

خاصبكلويهاجم،الجديدةالحركةهذهمنعليهخوفاالاسلامعلى

المر-مثلونالذينالمتصوفةمنالزواياواصحاب،(لطرقهي!ينا"اوامك

ساكنايحركونلاولكنهموالقبورالقبابعلىويتباكونالمتحجر"لرج!

للاح!تلال:يتعرضالذي*قصىالمسجداجلمن

أحجازاملكجلا!ةمنيسوؤكمكانانالطرقديونأيهاتموا.."

يغتصبوااناليهودمنيسووكمف!لاالقبابويهدمالقبوريسلمأن

البراقتستهـجعواانلكمف!هل،ل!مكنيساويرثوهالشريفاليرافى

الاضرحةحولتنفقوفهماببعضالاقصىبألمسجدولمبحتهـفظواالثرلف

.!33("..و!دقاتننورمنوالقبور

4وامثالهوانفعلا؟نماوغيرهالمقالهذافيانالزاهريالمؤكدومن

حياة!ط"قضيهظصربعدلخسطينفييجريبواالوؤتذلكفي

يحققواخنىوراءهيتسهـعوونشعاراالي!دمنهاخذالذي"المبكى

اهدافص.

والافرادوالجمعياتالمنظماتملحالىانداءبوجهذلكبمدوهو

الترقمي"نادي"رجالخافيفقد،الفلسطي!نيينجا!لبالىليقفوا

وافائدالمحنمرارة"يصورواانالىيمدوهمالصحافةورجال

الساقي.المصلر281)

الساقي.المصلأس،92)

الساكا.المص!ر1(03)

الساقي.المصدد(131

لالساقي.؟لمصمو(32)

الساقي.المصدر،لأ3)



.)34("...!الكالمسلمونذا!ااك!ي

ماالىالاذهإنوينبهوالمسلميناليهودبيناخرىمرةيقارنكما

للتابوافمحاخطايرعثلاذياالامر،سنةعثرةخمسمن

القضية،هذهتجاهمةلحاسالل!لولونظرتهمؤهمهمفيالجزائريين

الانكليذبوعودينخيدعوالمواحداثهاملاب"لهايعالجوناخذوامنذفمأجلمنالمسلمونيفعلهلاومااخوانهمجسل3مناليهوديفعله

علىملسطينفياخوانهميؤيدونموضعكلؤءالهوداان"

حقهمعاىاثهن4اخواننانؤيدلاالمسلميننحنفلماذا،المنكرباطلهم

.)35("؟المقدرا!روف

المرحلةهذهفيالجزانريةالصحافةانحقاللنظراًلملفتوالشيع

يجريماونقلتالأجريدةمنفما،فلسإنلاخبارخهـامةعنايةإ،لست

)36(الاصليينوسكانهافلسطينضمديحاكوماخطيرةأحد!اتمن!،ك

فبمالحالة":مثلبأدزةبع!ناوينحفالصتنتصدوالاخبارهذهوكافت

كانتالصحفهذهانبل،وغيرها(،فلسطين!اقل"،،،القدس

ليبر"بريسلا"كجريدةفرنسيةصحففيتصدواتيالمقالاتتنقل

ية.الجزائر

اف!يةضامقالاتلهاوكرسفلسطينبقضيةاهتماخركلالبوه!ناك

"ايقظاناابو"وهو،"المبكىحات!"فيالصهيونيةادعاءميهاحلل

وقستالتيالاحداثحللفقد،"ميزابواًدي"جريدةعاحب

دينيةعقيدةالىيرجعلاالموضوعاثارةانوقال،الحائطذلكبس!بب

ا:واحطرذلكمن؟هماخرىاسبابالىيرجعبلثر!يحقالىاو

مخالبهالناشبالصهيونيالسرطانهياسآلةحقيقةاًنما.."

الاسلامفردوسفيالراهمةعوارضها!اهرة،اله،لم)137غلصمةفي

لم.أ38(،00فلسطيناًللهأنبياءومقرالارضوجنه

وؤه،اخرىنظرةآبكىاحائورفياالادعاءالىينكلفا)كانب

الارضاحتلكلإأهـىتسمعى،واستعماراسكاناالصهيونيةفييرى

ى1انقده-الاميوجهوالكاتب،الاستعمارشآنخيراتهاواستغلال

ارتكبوهاالتيوحمتجراةمهمبلارهوداطماعحمتالتيالانكليزحكومة

،"بلفوروعد"منذلاليهودوفائلأمنويسخر،الفلسطينيينضد

اعطائهامنايضايسخرثم،ذلكقهنللل!وعدهارغملكهـبوتنكرها

طائفةايةعلىتتكرمانعلىسخاؤهاحملها!اذا)).لهاليستأرضا

انيكونيجبلهانقولوانما،ذلكفيلنالخلولاشانطفذلككتمامح!

.)93((،00وبلادهمالناسجيوبمن،بلالدوهنجيبكمنالسخاء

س--لمىوالسحطالحادالهجومأسلوبيختارآخركاتباولكن

الفلسطينيينبمقاوم!ةاسلوب!الفخريختاركما،مؤامراتهموعلىالانكليز

فدكانوافاذا،التضحيهعلىالفلسطينيينوحثواستشهادهم

هـوذاكن4ؤ،0391ت"الا-كلمزاعدمهمالذيغالص،حماءقغ!وا

الابطالجثثالثلائةالقبورتلكفيتدؤناح":وطريقهاالحرية!من

الدامية،العربيةلقلوبآافياولئكدفنلقد،كلا،الخالدينالشهداء

ا،نكلزفبمالظنحسنسيا!4هوأبدياالقبورتلكفيدفنالأاذيانما

والاستجداءالتكففسياسة،حقهلاحرازلقوياعلىالضصفواعتماد

فلن،الهربورجالالانكليزبينالزؤامأالموتحاللقد،أو!بتكال

.)04((،00الرؤامالموتلا4المستقبلفيبينهمايكون

كانالذي"اوركبماتوفيقحمد2"انالنصهذاءننرىقنحن

4يافضينل!لحلولافلسطينعنالحديثمنيئواحرالأئريناكنابامن

اكثرمنذ،(راسمعهـمر"اتخذهالذيالموقفنفسوهو،الاستسلاعية

الساكا.المصدر(3!ا)

الساهه.المصدر(35)

.محطوط-إضمحمدس"الجرائريةالصحفيةالمقالة"(36)

نإيقصدوهو،والمنقالرأسبيناللحمهيالغلصمة،كي)

.اق!تصادهعثىوتهـطرالعالمدماءتمتصالصهيونية

.03!اسا-5؟"ميزابوادي"(38"

السابق.المصدر(93)

.مخطوط-ناصرمحمدس"الجزائريةالصحمفيةالآالمقا"(04)

85

هسلىهانجيداويدركون،الاستغماروعوديعرفونلانهم،للعرب

حق!!حةاشتتكلماالعيونفيالرمادلنراسلوبهي(انماالوعود

لجزاسشرياالشعبفرنساوعدتفهد،وسطوتهلنفوذهالشعوب

وممهافرنسا6!نمرتن3بعدولكنه،الاواىالحربمنذباستقلاله

صنبالرغموالمماطلةا!قهرمنالمزيدسوىذلكمنيجنلمالحلفاء

"نجلومن"الحراًلعالم)ءأجلمناجزائريوناقدمهاالتيالتضحيات

لمس؟قالةوهم-الثنابمننغرهناككانوداذا.بالذاتفرنسا

وكانصا،ؤرنسااوا!نكليزتجاهسواءهذابموق!فهمبجراةيصرحوا

ألىلوبيستخ!عون3"نواالكنابأغلبفانلينفيهباسلوبيفاطبونهيما

.والهجومىالصراحةالثورة

فبمللاحداث:ب!همفيأيضايبدوالصفىائريرينالكت!ووعي

الجزائسيفيالعامالرأيوتنبيهالبريطانبىالألتدابتحتفلسطين

وتساكدتبطنماغيرللعربتظهراأتيبربطانبامناوراتالىوخارجها

أسددتفحين،كثيرةاحياناالعلنوفيالخفاءفبمالصهيوية

كتشابعلىالحيلةتنطلام2داليهواغضبالذي،(الابيضالكبإب"

حقهمعنلفلسممطنيناا"امنهاقصداإتبنبا،ناورةوفددواًالجزائر

.)1،(وحريت!!و!لاد!مارضهمفبى

،*،

للقضبشهادراكهموهدا،تالثلائيئفملالكتابموقفهذا

الثمافيةالعالميةالحربوخىذلكبعداما،ومعطياتهاالفلسطينية

الثعبكل-كاررةاىاهمثثوواشتدتوصوحاازدادموفنف!فاى

3191سنه،(العلما*جمعية"تألسستأنبص!دخاصةالفلسإفي

جريدةمثلكأ،الاصلا!أفكارهاعنتعبررسميةصحفلهاواصبحت

حولفلسطينالمقالاتانتمثرتكما،"اث،،ب"ومجلة(،البصائر))

كنابات!توافهـعحتياروظ!ر،الجمعيةهذهلالغيراخرىصحففي

وهنا6وبظروفهاب!الاسويبصرالقضببةتطوراتيواكبالجزائويين

ومطيا-هسا،للاحداتالتحذداأسلوب:أذكرا73نفيالاسلوبيننجد

منيقربهامماالمقالاتمنكثيرعلىيطغىالحمالسةأسلوبنجدكما

بلالثانيةالعالميةالحرببعدحتىهذااستمروقد،ا،دببمالتصر

؟هول.نوفمبرثورةقيامحمى

يعلن"فلىطين:العرببىاطلداقضايا))بهـنوانمقالففى

علىرولهذاكانوربسما،وأعدأي!ا!عرببم!نالكاملهالقطيعةعاحبه

رداالمقالفكان،الجم!يعحواطرلتهذكأالانكلإزيتعمارالاصمحلالات

الفريقين،بينوفا!لا":ا(نا،راتوهذهالكاذبةالسماورمةهذهعلى

وحيلوهواجساحلامهياؤه!،يتسماءلونهمولابينهماثسابولا

.أ؟،("ووسلاسوأفالهلي،ودساكس

حينالأنكليزدوركشففبمالكاتبيبداالمىجوعلموبالاسبهذيا

سياستهعمفيفشلواانبعدواددائهمالعربهبينالتوفيمحاولوا

بماسطةمشروعةغيرحقوقايثبتواخىاكاورةالىولضوا،لقوةبا

حاولوقد،والصهافي"الفلسطينيينبينالىأتفاهمالىادوةهذه

و"ليهودالعرببينالوفافىهذاإلىيدمثواىإضاأالي!دبعض

.أ3؟)،(ينهممنالتفاهمسوءوازالة"

دلكفيبالاحداثواعياحليلايتضمناذيامقالهفيوالكاتب

نتيجةجاءانماالصهاينةموقففيا!تغيرهذاانالىينبه،الحين

واختيارهمالاستجداءلاسلوبورؤضهمارضهمفيبحقهمالعربتمسك

.0391س7-4""نرب"(41)

."مطلع"بامضاء3191-3-ا"البلاغ"((2)

لسابق.المصدرا(؟21



م!نلكنيربسببهتعرضواصعبطريقوهو،والنضالالثورةكليق

نجبرهم4احننطاعنعجزماوتح!لواارمذابمنصوفاوذاقواالمحن

أفواعالمساكينالهرباولئكذاقلقد":و"م!ؤ!ههـمثلهمممن

هـاعنودفا!مالطب!"!بحقه!تمسصكهمسبيلفيلألاذىالاضطهاد

الىبهمانت!تا،ءة،اأبرلبارةالنفوسآو!عير!ب!احتمالهيتصورلا

الصابر،وصببرالحلإمحلممعهايذهبدر*كأاىاالشائنةأدماملةتلك

"!زرةا،ذنةفطينصيرالذيالهائلالبركانفىلكفامفجر

.)44("..بشرية

-لمرلالاصضدالفلنمطينبرألفمبأن!فاضهيصورالكاتبان

اثمع!الهربيوواكث*!ازىماويصوهـمدىالصهمونيةوصدالانكليزي

سسبي!!وهو،اءثدلىؤاوالحقالارض!عندفاعا"ت!عملهوهأ؟لمنأضل

حدعئى-ابركاناهذاتهدئةوفحاولا-كهمالانكليفىومعهمألصهاينةكراجع

اعشاوةاأبصارهمء--نفزالتلواقعبااصال!دمواطينوذلك-تعبير،

-"ا!برسهوءوتفهرواليوثاالعرينوؤبكلمبايا(لزواياؤ!اورا!أ)

هذاء!ادخولأيمكنهملموحين،منممحينولاتالنلأمسنوقرعوا

الورؤ-"يقلبواانمصلحت،!منطأزا-والشدةالعتفباب-(لاب

اساليب!!يسصضعملواوبر"باؤواالكيالفشللمعرةودفاعالفضيحت!مسترا

اان!.اي!أروانفسل-!ثيلالمرح":")!"4!قاخربابلايجا:المتئوعة

.)45("..شفافطادصكببغشماءغشوها

ينخثكلواولمالجزائريونالكتابفيهسارالذياليضعوهرا

لبهم(و"الابيضتكتاب1ا"في"،ءلماخضو!مآواليهودب!تعجبردبه

فالكاتب،اخرى!رةللأنقضاضلههـفرصةتتاحخىخلفهتوارواالدي

عةهمتحدثناءن4فباادركهاكماويدركهاأساليبهمتبدلسيكشف

وءرؤهممكرهمالىيخنفطنيابأنللوبويوحييوعزأذنوهو،عابقا

أثارهاالت!الضجةالىبهذامشيرا،بالظاهرينخدعواوالاالملتوية

علىبالمسؤوي!ي!ةيلقواأنمحاولينالانكليزضدالفترة-لمكفياليوود

السكانبينآلؤ!ةاالىتسعىزعم!فياتيالاشدابحكومةعا*!ق

وأالنفوسويالبدبلمةليزرعواربما،مخهلفينوجنسيناصلينمن

بانيذكرالكا-بولكن،دائمافعلواكطالعربعهـىالانكيزليستمدوا

هـلمىسيسترون!انهـ!الصهيونيةورة4اكبهذهادرىالفسطينيين

.61؟(ؤلمسطينفىللي!ودادعاءاوثكوىلايورفضهمصمومعم

فيالجزائرال!ي!دجانبمنالفهلرملوداىاهنانشيرانبدولا

اليهوداستفزاربسببالفهرةتلكفيكنذيرةداميةحواثو!تحمث

واعيتداءانهمالقطرمن!ا!كثيركيبهموتحرشهم"سهلمينللجقائريين

ا(*-قالسئطينةؤ؟جعةومنهاالاسلامياتد،يئوعلىعليهمألمتكررة

وسائلكافةالعربضدالي!دميهاواسصخدما349سنةاواخروحمت

الف-لمىمنآلكثيرسقش-وطعنهنجممما،الرصاصحتىالاذى

.)47،والجر!

لموؤف!الجزائربنمنينتقمونالجؤيائوفياليهودكانوهكذا

مؤامراتفضعحفيالهـكتابولمجهوداتفلسطين!بلاخوانهمالمساند

الشصبثورةبعدوؤوةعنفاازدادتوالتبموالاستعمارالصهيونية

صارخةتا"فالا"توالتوهت!.المشهور!اضرابه3691عامالظسطيني

وظ!رت،ج!ماالعربلفوسديوالدينالقوقيعاطفةتستثيرمموية

.)8؟(فلسلإناغائةجد3منلجانكويناليالسكلة

والحماسبالثورةتنضحباررخطمل!يئةالمقالاتهذهفانوبا!بع

وههـو،)!4(وقهـرظلممنفلسطينفييجريماضداليةالعا2ثالنبرة

السابق.المصدر"6(و5؟و؟؟)

.3491-9-1ا"الشهاب":لظر1(47)

ال!طمامينهاوكانبالعاصمةفدلسطيناغاثةلجنةاههـم!من(48ل

.البابها(بن)!حمدفكانالماليالاميياما،الممود!،("الامين

!6

الفضرةءتلكثمبربهاقسمالذي.خ!مها!ابع

لليصدوانعيازهبالانكليزتنددالصحففيالبياناتيثمرتكما

قرار"مشروأ!ظهرح!ينخاصةفدطينفياالصهيونيةأكلماعوتجب

البرقضماتمىنالجارؤءالسيلذلكفرأينا،3791عام(،الننق-!يم

الجزائريةاجرائدواوا4ج!الصحففيتباعاقنشروالبياناتوالمقالات

وكذلك،وصهايئلأمسشمرينمنباعدائهموتنددفلسطننبناءتسطند

المجلسرئاسةمن"الحسبن!كأمينالحاج"عزلضدالاحتجاجرأيذا

بالقساء*نكايز؟مرانبع!النئامالىفهاجر،الفلم!هطهـينيالالسلامي

طيه.القبض

القضيةلهذهعرضتالتيالمقالاقأثلكمنواحدب!فوذجقص!ئكت!

هذهعرضلان6التكسيمث!ر،ع5ربمدالكبر!الفلىطينيةالفورةبع!

قرارانذلك،الحديمثاهلىاي!فنملهالأاخركطدراسةيستلآمالمقالات

اليهاالمنسارالسنة!فلسطيننمفسيمالىثكلتالتي"بيللجنة"

ناالطبي!منوكان،الجزافىيينففو!ىفيعنبفةفعلردودأحدث

اكثرالاديبانباعتيرالعارغالظا!(لهداوض"واؤهمخابهم3ينفعل

وظروؤهاأبعاد!اوعنعنهاالتعبيرعلنىقعرةاحيبلبالكار!كأاحساسا

ومعطياتها.

ا،هادنةير!ضك!انجزائريوشاعرالكاتبهو!اهالذيوالمقال

وءشولدالثيالبيئةانكما،المسطومةتركضو!بيعتهحادمزاجهلان

ل!زرلك.الاسلاء!االوابي!النراثبلمالنناريخص!ةلهماكلتقدسفيها

ثييجريماعلىبصديست!يقظوالمالذيناولثك!صرخةمقالهجاء

عاىيؤثرولكي،،(العقبك!الطيب"هواملالبهر؟،المق!ورالارض

العاطفي:النداءبهدامقالهيصدرؤوائه

للعربولكنك،ؤقط!لاهلكانتفما،ؤ&مطينلبيك،لبيك"

عنوانتحتالمقاليكتبثم...).ع("..أجمعينولالمسلمينكلهم

والمسلم!ن،العربمسؤولية!طةلسطين!ؤوليةبأنف!يوحيآخر

بألجميع.حلتكارثةلهاوقعماويمتبر

ذ*-سوالجار!واحساسهاحارة1اعواطفهعنيبم41قرةوفي

ناباعتباروالمسلمينال!ربنغوسفي"مكانهيبهصحينفلسط!بن

الفذنطبءةالقضيةويحلل،القبذتيئواولال!رورنثالثالدس

الازلمنمذفيهاالعربحقمؤكداوانتارخيةالدينيةالوء!ةمن

افيل!اوبطولاتوتاريخهافلسطينامجادنفسهالوؤتؤ!ويمستعرض

القومياالبعدوهوللقضيالةاحربعدايضيفولكنه،وحدلثاقديما

بالجانب"لد!كهرعنيتصذامقالهعلى،بق!ةالم!المقالاتمنكثيرببما

المفاعنها،اوللقضيةعرضهافيعلإهأوالحمثالدينيةوبالعاطفة

القوميالحسفيوقطوراجهةمنكلهياللاضيةتطورايمثلوهذا

اهروبصهـةابين-عاثةيغرقونلاالذينالجزائربنالكنابررى

ههذهعنيتحدثونكانواحينانفسهـمالشمعراءوخنىبل،والاسلام

يفرقونلاكافواألفترةتلكفيالاحرىالعربيةالقضأيااوالقضية

الاموين.بين

العربعنبالهـحم!يثالمقالبدايةيفسرماهوأتطوراوهذا

مكانايفيعربياييجهلولم":لديهمفالسطينومكانةوامجادهم

والالارالتالدةالأمجادذاتالعرنجهةالبلادهالذهقيمةادنهياامن

.)1151(،00الخاهـثة

يخصالذيبالامركنلمفلسطينكارثة9إنلهـزرا":يقولمخنى

بالعالمحلهـتعطمىوكارثةعامةماساةكانتولكنها..فعسبااهلها

،تو311،جويليه7،يسما012عدادآ،(ئر!صاا":الظر،؟9)

.3791ديمهـممببر31،نوفمبر5،سبتمبرا3،7

37918اوت31:ابصائر""ا051)

السابق؟المصدر(اء)



)؟5(.."اجمأينوالعربكلهالاسلا!بما

عاىغضبهصبو،ذكرناكمايمالتقسقرارسبهاالكارثةوهذه

لفلسفينجلبوا:فقد":اتداب!وعلىاسيائيلحماةالانجليز

رفييةوكلمص!"كلبساحنهاوانزلوابلاءكلعليناالعزيزةالم!ح!وبة

الملهونوتدخلهـالممقوتءليه-!المشؤومبانتدالأبهمعركتهميوممنوبلية

"..الطمتئينا!منيناهلهاشئونوبيما

اءوادتواالسيا-يةالاوضاعيحلرفقهـانيريدلاالكلالبولكن

مناصلحيناشان،ثهبماءكلقبلداعيةهمووانطللقضيةالمفظفه

فلشطين،فياووطنهفبمالاست!مارعلىالعاخإئشأنبلاركأ،ب

"ظلمة:الفرةقلكفيالجزائرواقععنيعبروكأثه

فلسطيئ،الشهرهفلسطينباسمالي!وميلهجلاالنلسمنومن"

ا،سننعمارضحيةملسطين؟4ا*زيئاالباكيةالثاكلةفلسلإ-نالداميه

الاممجمعيةار/ادررالنيفلسطيئ.الظالمالقويالعدوونهبةالغاشم

تقد،مهاالبغاةالقساةالانكليزاراد-الواقعيطابقماقلنااذااو

باردةوغنيمة!ينسائغةلفمةالخاصةومصالحهممطامعهممذبحعلى

..الصهيوف!يينمنالاممونفايةالعالملشذاذ

المتعاق!بةبثوراتهمفيفيىالفلسطتيينكفاحينسىلاوا)كاتب

دورينسىلاوكئه،3691ثورةكمتهاوؤجملأوعرضهمارضهمعندفاعا

المدوكهؤلاء،الفلسطينيالشعبعلمىالضغطفيالعربالملوك

معالتقت4ننياماربهلنتحقيقا،ستعماراستخهـمهمالذينوالحكام

ربمااخرىاحداثالىتتطورقد*التيالثورةهدهمنخوفامأربهم

:فيقولصورتهاومنالنطقةواقعمنتعير

رفي-ةايقافهافيالاسلامورجالاتآلهربملوكتدخلحمى.."

.)153"..الانجليزمعالمفاوومةفي

بمئحيق!ضيالذيالتقسيم!ارمندلكبع!الكاتبويسحر

المقدسةالاماكناما،لاعربالجرداءوالمنطقة،لليهودالغنيةالمنطقة

تجانبالخعالمحابأةهذهعلىويثور،الانجلبيزينتدابالحتفتبقى

ويختم.مطالبهموتلبيأينةالصهااليهودمطامعمعوتتماشىالحق

فيهويحثالهممفيهيسشنهضمقالهبهصدرالذيالنداءبذلكالمقال

فلى-طين.عنالدماعاىاوالمسلمينالعرب

وصياغةجياشةعاطفةعنيهبرواضحهوكمااسلوبهفي4قالوا

فاسطين.قص!ةحولالعربوتكتلالعرنجياالحقباظهـاروروايةقوية

هذاءاىتسبر))!باد/ارناثهـهيما6،؟شهاح!وىمقالاتو!اك

لىة"والث"اب،"البصاأرؤطنشرهعا)نفسهالوفرعلىوتضربىالت-قى

ماعاى-اهارئشابوصف"اعلماءاجمعيةباسمفيهاواحتج3891

وتىوقفتتدخلبانالفرنسيةالكومةوطالبفلىطينفيدجري

الجائر.التقسيممشروءعلىاحتجكمافسمإنابناءعالىالضغط

دائهاكانواالابةالحربقمبلالزائريينالكتابانوالملاحظ

المذبذبةومواقهـفهمتهخاذلهمعلىالعربالحكامالىنقم!مسهام.بوجهون

بانفس!هـين!بونالعربامواءراينا":الفدطينيةاد!ءررجاه

ؤلممادا،بكلصرةافكلتراملكتويجحفالةلصفسورمجتهـمعي!نوبرمندوبيهم

المسجدبجيرانتنكلي!اعلىمحتجيناليهاصنيذ!ىترهم31

5()!أ(..وحماتهالاقسى

القضيةهدهفيافواقدالرسميينالدينعلماءانهذامنواكث!ر

وديارهموطنهمفيفلسطينعربحقوبينواالشرعيةالاحيةمن

كيفوبينوا،والدينيةالتاريخيةالوجهتينمنللقضيةوءرضوا

وسلامامنؤ!ه!ال!ربيةالبلادفيعاشواالسنينمرعلىاليهودان

الساتهه.المص!ر(52)

السابق.المصدر)53(

.3891سبتمبرالبصا"لر!باديميلابنمقالءش)54،

87

.)55(فلسطينضحدمههمفنظمرواالانجليزوجطواحتى

التيا!خباريةبالمقالاتشبيهاقلاتاهذهاسلوبفاناطبعورا

المختلمفةالحجيجوتقيمبالافارتهتموانماالادبيبالمالتصشلا

القضية.حولوالنق!اببةالعقليةوالبراهين

يةال!راكلأفةالصحامعهاوتوففت،الثانيةالعا،يةا)حربونشبمت

!يللاست!ارمئاصرموقفاتخاذءلىالاضطرارخنسيةاومصادرةاما

صسلوراوقهـفتالتي"امحاماءاج!عهـيةفعلتمثل!ا"اجربهذه

متهفييجريبماالعالمانظاروتعلقت،السببتهذا"البصائر

.اًلمعمورةانحاءالشعوبيلاكطكافةوجدانهزتضيرةاحداثمنالحرب

و،ازتادالصالميالمرءالىفلسطين!تضيةإلىتعاالحلفا!انتصرولما

العربيالعالماكتسعكمها،ضهنيلعلىافلسطينياالشباصرار

،الوجودالىالعربيةالدولجامعةوظهرتالهوبيةالقوعيةتيار

العرببهااستبشرؤقدفيهمالانجلتراحلغاءووجودتنا!عاتهاورغم

واالمشرقفيسواءتنبهواانبعدلتجمعهمبدايةواعنتبروها

ررهـةهورةقب!ةتمثلفلس!ناصبحت،واقمعهمالىالوجمهالمغرب

كتاباتحولهتدورالذيالمحوروغتدينيةقمبلةمضىفيماكانتان

خليصا.اىامحيطهاءقالعربيةالجاهببرعواطفوتلتفوام!نابا،د!اء

لتصلالاحداثوتازمتؤلسطينسماءفيتننراكمالسحبوبدات

لغلسعطينال!فعليالتقسيمضارالمتعط!الامماصدرتحينالن!وةالى

العربية،امتداهـالارضوعلىارضهاعلىالغضبفانفجر،7؟91مثيام

وتفجرتجهيه!اوالعرباً!زائررونامضعراءواامتابهذاعنوعبر

ماوتأضوثجبهالظلمهذاترلمضء!ماسيةومقهـلاتبقصا/دقرائحهم

والصأيونيةالمتلأرسدةالاممعلىسخصمنالهـجماهيرن!فوسفييعتمل

العربطالفلسإنيب،الشهتشريدعلىجميعااتفقواالذبنواًلاستعمار

كيانه.اومحو

فييجريمماوخوفاصادق!ةعاطفةالادبييةالاساليبف!يونلم!ح

ظلممنشعبهايلحقومادماءمنارضال!اعلىيسيلومافلسطين

شعورمعميعنوانهمنن!وك،زوفىوابيلمحمودمقالاونجد،وحيف

عر!وقد.)56(!"النبوةارضفيالمم"جعلهاذوعوا!مهالكلألب

التي"المنار"بجريدتهبعدمننشرهاالتيمقالاتهفيالكا-بهداعن

"لثانية"الحرببعداسمهاصبحالذي"العبلالحزبمواقيكانت

هادئااسلوبالأمئ4تعودناقلت"الديموقراطيةالحرياتانتصار"

جثهرهاعنوبحثلنننائجهاوطسشلللاحداثتخذلف!"رزينا

وانورالمذ3المقالفيوا!كنه،اسميالم!بيناإقب-نالمهلفماناوابلاب!

بالصياغةف!واعتنىادبيااسلوبااستخدمفانهعد-قؤكرعنعير

بلوشعبهافلسطينتجاهعاطقتهابرازجانبالى4بالادبروبألجمال

الغائرالجرحبعهـمقالمقالفيوزشعر،عامةالانسمايةتجاهعاط!نه

بالسسوليشعرعنهوالحديتبألدمفااننعير،الكلالجانفسىفي

مراتعديدةالدملفظةيكرروههو،فلس!طينفيوقعتالتيوبالمصيبة

:الاحساسهذاليعمق

هولشي!.لدميسيلفطفدلسطين.ا.النبوةارضؤييسيلالدم"

.)57(،(البشردمانهوالقرابينالاضاحيدم

ومآسى،آلاممنتهاينجمومابالحربتوحيالتعابيروهذه

هذهعنفمنويزبد،بلازمةحادواأساسشاعريةروحفف!ا

الدمبينويقارنالنبوةارضفيو!تانهاإوحدتهاالمأساة

ويسوى،الرباناجلمنيقدمماوبينا،رضهذهعلىيقدمالذي

الحيوالنادمطتالنبوةارضكأن"اضاكيدواالبيهمننوعفيذلك

.الانساندمالىوت!شت

.3791سبتمبر3لبصائرا5()5

.791؟يسمبرد22ئرالبصا56(

لسابق.االمصد!)57!



"إالغالياللأمهذاالىشديدةحاجةبهاونعن

.)58("؟الحاجةهذهرسدمستعدوناهل!وكان

؟"4تحدةاالامم!ئةمننفسهبالاسلوبيسخرثم

بهتغسلقرجمانتقد،معلىحريصةاننحدةالاممهيثةوكأن"

بالدمالآتغسللا-فىلاملانالاضاحيواًختمارتالمذبحفاخعارتثامما3

)95!إ"الانساندمالاتحبلاوالارضال!مالاتقبللاالس!م!اءولان

اجلمنالطويلوصراعهبالانرسانالمهـتمي!نمنالكلالبكانولمأ

لصاوفعى3الت!حباًلطبيعصةانيتصورمنعلىهـدفانه،البقاء

ن"ي!حميلما!جبهوالبقاءعلىالتنانرعانالحقيهةبينماارافته

:يؤولخىالبشربينالتناحر2وسببدم

قسوام4دمالتنبتبالماءارضتسقىبئنجرتالسنةهذه!ن"

)06(.0((إالأشمانقوامحريةبهمالتنبتوبالثمالانسان"جسم"

قؤخداحريةابانتقولاكىالبد!يةتلكمنمستمداًلحكمالهذا

بالم!.تسقىانبدلاشجرتيوانتصىولا

الفاني،الان!سمافىوا!قا،النبيةدمموةبمقيقارنا!كاتبانعر

ا)ءكوء-"ببء-(،اقرآد!طافيئبر،ك!أكطالعاءإ"عنبووث"،خي!رور!ذا

اة"ص"ابب-ئالنناسفىه!اومنا!جلةاىازهـعوا"الرلممااوالئبوةاو

ةالمصاءعنورحثهوانافيتهانالاففيالنئروبيئالنبيل!ةالانسانية

،ا:وعواوالبقدالصاةاجلمناووساعيثأدلكمن،الذات!يحة1

ودمف!برغوقى،لصراعقنالبثعسبينيجرفيفاحؤينطيق!واماجمب

ادماضه.من

سنةثيهافعلتلقدالمعذقيالبثويهبهذهاللهم-رحماك"

تاة!باءث،ؤها!زالولابد!ائهاالأرضفم!رت!الافا!يلالبقاءت!نازع

.)61(إ((البشريالتاريزفجرمنذالدهاءهذهالىعطثا

وقابلهابببلالاخوينب!نالمراعهذافصةثلاذهانالىوبعيد

الفلسفيةالفكرةسولىتفسبيرالهنجدلاالذيالموؤفهلاويستعرب

الثرية.للعماءهظسىالارضانوهيالذكر"لألسالغة

النوازعفيهقتفلبالذيالصراعلذلكيعرضالموقهـفهلىاومن

الخبرعثصروعاى(لانسانيالحسعلىوتهـطغيالفرديةوالمنالفعالغلأ*"مهة

لممسفيوظلاههايشر!كرلونورها!لاويختغي،الطي!بهوضاه

هـن!رةارا!ولماالقوةالىلالجأهدالماالانسانتلبوولو،الانسان

؟خيه.دملا

اخيه،دمبأراقةذفسهحدث!ما4نفعلىالاسعاناشققلو"

احب-الانسانان،نفسهكموريرق!نمااخيهدميريقصعنلانه

ول،.)2.".الالوانيواللغاتوالادياناخننلفتوان!ساناض-كرهام

ا،زر-انيينالمفكرين2كرةدائماكانتالمتعهلقةالفلسفيةادظرةفهذه

اوالعقلالمنطقالىتحفمكملااخرىنظرةتقابالهاومنالعصوركلعي

ثمةومن،الصرفة44ديةاا!ن!رةالىوتسشنهد(الطضةتحكمما!!و

يستجببماوغيالباالبومطلبالروحمطلببينيقارنالكاتبفد

فقط.الحاضرةاللحظةفييفكرلانهللاض!سو

الاضدادبينالمقارنةاوالموازتةهذهفبمطثبدلكبمدوالمقال

وقيرها،والعاجلوالاجلوالنعيمالججبم،والرحمةاكعسوةمثل

وغيرها.فلسطين!يتزهقالتبم+مرواح!دتعم

ناالىيشيراًاكاتبآراًءمنقدصناهمص!امعقتمثثمىجمن!ة

علىا!ووايلآ)هذهلخصولمنفصلاتمثلاقاراون"المتحدة!م*

السابق.المصدر581(

الساكا.المص!و)95!

الساقي.المصدر*).

الساتجا.؟لمصدرول)1

السبابق.المصصر)2*

.)3*("النبوةارضثيودوا)ء9بتمتيالهالعربليقومأ(!بيرهحد

الوالآععقيعبرفانهإء-اعرامباثراكانوان!االرمزوجمون

علعلاحرصو!س!لإنؤفهصةفيالمتحد!الاممتمهلم!سااقيفاف!صحي!ة

.!!طرالاستسوكطه!ناالثبطانوما"الشطانيا

ب!تزماالاائبوةارضفييجريانالشببطانيريدو!ل"

"ا:فينتقمارفأرادارمنن!فيهزموهاد)قمبورهمفيالاباءر"

مرحا5لهكثون،الدي!!مقالسةارصسللذلككتخننار.إازمنتهمبعد

دفحافى!هـةالاءكلم!يتواكأارإ.اغراضهوننفيذ،ولسا،سهلهـتمثيل

إ،ول4!رهاالا"!قالقالبفيالوساوسهذه

الاستةماربحينوبحمقارنه4هذابألىلموبهاماتبانونلاحظ

ارعمألومزباواضمثجبلواسضخدم،والمباتشة؟لتقو.لرقيتجبوالشيطار

وشرحه.تفسيرهمن

هـيءروقىر"دي41زوؤجممع"الشيطانعلميهاوقعالضيالاوزاروكانت،)

هـنوطرد-،،اورو؟ؤيالى!ودق!رتالتيالهكئصريه،الصمرية

)65(..ا!المنجا

،واما؟هـ؟ر،في)نه!والعنصرالا-ضعمارصحيهكانوااونفاليهـود

ر!حشف.:ضث:-شقصصتءهـ!بز!!عي!:وافلم!:ئت:لى7لىوكأأيرر

ا)*!و،رلااحق!احكملما!تب4ت-دةاالأ،حمندبتأ!الممربئوع!!

سهب!واتذيالاسن!ه؟رءنالحديثؤبرالكاتبيفيضانوبعد

نياجر!طاالاروض!!اراهدافءهـض!ي"دخلومحوواش!بامصائب

مسهوحاكانانبحدال!يجرةبوفنفاليهـصودير!صحفهوفلسطضنفي

،افراده-،عسددهافيالعبرباقوةتماثلقوةيوجىدحتص!بهـا

فيحا!،وقحا-بلاالإورضعيارهذاردءوبرحلل،الحاجهثفتبخخث!ها

وش!موقا،فلسطينضبباعفيلعمبهالذيا)ثمرله!ااكواليوعي،عن

لعاأه!انه:"الازجلببز!ا!لمةا!كتاببعضرددهماال!ديثمعرضفي

هـ،66(.ول.بربطا(قيةمصلحةاورلممفيهيصجمحالذيسعهـيد

يستا!ا!السعادةاوويقول!مصثبفهمالرأيهذاويئاقش

اليهاتتجهالونبر*رضولبت"بريطانجبامصلحةاتجاهعاىقو؟يفكأ

ماذثءلمى،يثسع*.!67("..بالسعادةتحضىالأنجليزعناية

فلسطين.ف!جمإة!سصوه

اجه"لشاوالخيرالحقؤيمحولكتيرةف!لىفيةتحليلاتوبعد

ناوهوالحلالىيصل،فبهااكاكبلمناقشةهون؟لمجالوالتكلا

منهاا!د"ارتفيالاوطاى،اىاي!ثوى،أ-واحيث-منالي!مدديعه

اممبيةمح!مهـهي!ةوتحل":قلسيىارضهـنالانجاليزبجلواو؟ى

ا)ننسامحوقساعدوتبثالاحه،دو-زيلوالمساواةالعدلبهاتقيممخلصة

حتكاوالبجهودال!وببنلل!فاهمالجووهىء،التقعمعلىالشعب

ولأ08"ديمقراطيةحكومةسدلهميتسنى

الىاصحابهفببهي!ووالذياليومالمرفوعالشهماراىوالملاحظ

هذامنذالجزائرياكا!بهذابهنادىديمو؟راطيةدولهـةتكوي!ن

وانهممت!مبيزايسواالعوبانعلىيدلممانسهـبياالمبكرالتاريخ

ث!ثاةاخ!رىجهةومنجهةمنواقعيبنكا/واالمرطة!طلث!/حهـتى

يفدشالماوريرصنالي!داخراجفييفكرونلاكلألوا،زحرب،سلم

.الخارجمن

ألذينالصهاينةبمواقفبانننديدمقاله،(زوزوابو4يختتم"و

زمنمنذللحرباًستعدادهمويذكو،وحدهبمل!فلسل!شيريدون

السابق.المصدرول)3

السابق.المصدرثب!)4

لسابق.االمص!ر)03

السابق.المص!دثبم)6

لسابق.المرالمص)67(

لسابق؟االمصعولهـ6!



بموؤفويتوعلمهمم،والاخنلالوالنهبالغلأرفيالمبمتةوليتهمطويل

.الختاموإ؟ونالجزائريينومنوالعربالمسلميئمنعام

فيا،دماءارافةعلىاحداتحملوالا:ناديا،نبياء!ارواح"

.)96(."النبوةارض

ن(الانصكضعفيرثي3متآلانساناعماقمنتخرجمرخهـةوالمقال

ناعلىىيدلمماوا،حبةوالخيرالسلاملىويعسو،معاوجيروته

الاستغلالوضدالربضديقفكانور،مكبير"دريقااوالجزائريين

كانولذا،الغرنسيا،حتلالتحتكلههذامنعانىلافهوالعنمصرية

حادااحساسا-اثرناكما-ومأسإهابفلسطينالجزائرييناحساس

عميقإها.

عنكتبوامنمقدمةؤي"الابراه!يميالبشبرمحمدالشيحويعد

بمدالذكرالاثفكأالجريدةفيالممواليةالمقالاتمنسسلةفلسطين

.ول7؟91سنةعودتها

عنعبر،اطراؤهاشتىمنبالقضيةهدهم!قالا"لهفيألموقد

سبالشهارتباطعنعببركمسا،صادلمحبين؟لوانفهباحساسالماساة

هـ؟وأـبسةانواعهتبرالدينيهالع!فةعلىوسكربهاالبمائري

.العربمسؤوليةمثلالقضمبةهدهفيالمسلمين

قلبفيان؟ؤلسطين":بالنداءا،لاولمقاله*برهبيمكضويبدأ

مسلمكلءفنوؤي،اداميةجروحاقهضيتكمنجزائريمسلمكل

.).*..("هاميةعبرات.عننكمنصذائري

يفعاصواابئيستطيعوالماداللحزائريينالهتريلتمسولكنه

الثقبقشصه!امساندممنيتمكنواولملفلسطينالكث!ىاثيء

دينيحملالذيالاستهمار":وهـوواضحوءدرهماةؤعامسهما،ررة

.)71(..و"بلمتهوالمسلم،ودارهالمرء

اؤكلتاهم،لجزاراشقهقتهامنهتعانيؤلسطين!4تعانيفما

لكن،اجناسهواختلمةتاسماؤهضوعتانالاحتلالهوكلةتحتترزحان

الظروة!بوحثةبهـراذنفالكابواحدوالرزءوا"كقالنبجة

البلدين."غيالعامةوبادساة

عنتكاحزينةونبرة!جوعمنمقاررلوبمنبه3ودماوبمثل

ينشاافيااوطناحببينالمقارنةفبمالكاتبيستمربأمارثةشعوره

دينيا.رمزاتمثلالتيفلسطشندءوبينبالارضالارتباطمن

والترابالهواءاثرمنالاوطانحبكاناذافلسلإنيا"

لقيلت-يئاواىاؤببكانالمسلمهوىفان،اثبابيقضيهااثىربواول

--ةز،!كنتوانك،حوا"المهاباركالذيالاؤصىا)مسجدؤيكوان

اواص)ةاالرحلىقى1تاكمنالسماويةالمرحلةوبدايرصةالارضيةالمرحلة

ونهـهـاالواصلةآدمرحلةبه!،صمحوداوالارضالسعماءبيسن

)72(.هبوطعا

الىترجعالتاريخيةمكانتهافان،الدينيةمكانتهاهذهكانتواذا

لنشرهنطلقاوجعلوها،الظلبممنحرروهاالذلنالاوليشلظلحينا

اطصاف!روامثلما"الرومانرجس"منوطهروهاالجديدالدين

وبيسنفلسطينبينيقابلؤهو،،"لاوثانرجس"منقبلهاالجزيرة

ؤيه.توضعانينبغيالذيامان؟كبأويف*ها،مكة

محالالاالاريح11ىيصودلانسانحةؤرصةاركاتبويجدها

!يحركاليهيمودوانما،اهبرةاومستخلصالاحدانهمسنكنها

"نفلىطبشوهييري!هاالتيالنتليجةاالىوليصلوالقلوبالنفوس

السابق.المصدر)!ثم
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.48!ا-ا479

عه.لساالمرالمص*1)

.483:صىالسابقالم!سو)72(

!9

هـراتصاهااستبيحانبعدالزاةمنحررهاالاسلاموانعربية

الماضس!بينيربطثم.وغيرهموالرومإنالبا!بلييينسدعلىعديدة

:اكشروم"لأبلفوروعد"ومنالهـصهاينةآثكلاءمنويسضروال!اضر

عشراتوظوي،بحمقلهاليسماتدعيالطائفةهذهبالما"

لمدابينهماوان،(بلف!ور"بوعدموسىوعدبسفاهتهالتص!لالقرون

أعي.الفاتحينمنولهفعاو"هـبأالاحداث*نوجزرا

ا؟رروبيالحقاثباتؤسىالعقليةالحجحيستخدملاهن!اوالكاتب

التاريخمقالاهثلةيفربواةمايفعلآناغيرهحاول7مافلسطينفبم

لهكعرضتفي!اطسطمورعنيدافعوالمالذينالي!دمنساخرا

/العربحررصاالتيوافماالبعيدا!اضيفنىتوفيواةديماحتلالمن

)؟*.ثونهوحاميمحثنهداؤعمنالترا3يستضءنما،وا"

وابطسلا"الخطإببنعمرمنه!بغلسطينآجوهمالعربفا

لصليبيينمن9يحررهالموكذلكالرومانمنحرر!هاالذين،(اليرموك

!ين.وابطالالدينصلاحا،ع!نهااذاهموبدفع/

بهشصماالاف!نالىفيعي!الش!قهذاعلىاالكا-بويستمر

اسرافلبنوف!يهإوعاثن":آلاسرائيل!ونبهاستظلعررمنالوب

م!!بو،يتر!لم)75(أمننصماب*ظلوصالاسلامراييتحت

فيوضبمااشبهضسطيئف!يجريوكايتغيروالمولكنهمممراهاو

لنوانا:"عليهرهـهمكاناسراثيللبنيموسىو!اناذلكالتاريخ

بوعديبقوالماليومالصهاينةانكما"!!ايضهـجواخى؟د!ا

الس!يوضانولو:"بقوتهميخممواانالانجليزلهمضمنحتىبلفور

3عرضت،مكانهالىرجعالصهيونيوالذهب،اغمدتالانجليزية

بريقيرهبهولا"تثمب!بريقيستهويهلاوكل!لىعلىالقضية

بحقالحيا،كلهللتطككاكيه3قرناعشرثلاثةان:القانونلقالالنسيوؤ،

-*منونالذينهمحمبيإءبمدافنالنإساحقان:الدينوؤسال

منظسعطعنينزمطلمالعربالونثالهتلريخوقال،الا*بياءبجميع

مرضط،!عرشالهمثلعهاولا،!مةاثولةفيهاييعوا"ا3،واليصد

.ك!3...انسانمنقيبهااحقفم،اًلرومانمن2انزعوههـا،انما

فلسطينبأنزعمهمفياد!ودجةفندانبرهد7الكاكبانثم

تاوبصد،مؤامراقهمعيه!ابنواالتيالفكرةوه!،الميعادارضا

نابي!غ،و؟لدينيةواثنا!يخيةالشرعيهال!وسا!ا!ثلةضرب

الا!هابوعلىالضمائروشراءالمالعلياعتمع!قدكانتافاالصهبيو!ية

اس!تسارايمثل؟ستعماريةدوافعدواف!عهتفلن،قلسطينلاحننص

اسلوبهفيجدإداستعمارثفهاتزيدالصهيوطيةولكن،اخر

و"صه.غاباته،ؤكط

!ثملسطينالعوبحقعلىاتإ/دسداالىالكاتبيعيدد!لكبعد

سإوانالفلسطيننشقيقهمعلجزائري1االسعبتعاكفعنيعبركما

محنةفلسطينقضيةان:"جميعاللعربامغحانهوآنماهناكيجري

وليستفلسطين،ووحدعمواموالكموهممكمضهاإزكمبهااللهامتحن

)!لا!..4(،كلهمللعربهبماوانمإ،وحدهمفدطينلعرب

ن!رةوهي،اللهمنمشلأالماساةفي*يرىالكاتبانذلحطوهنا

ف!الوقالتوالحن،الاصلاحرجالمنكعالموموقفهاالدينو؟كرةتماشى

رايناهلدىال!وهذا،عرييةفضيةفلسطين!يةمناجعلنفسه

الكابءصنغيرهممعفيهيلتقيانواحداتعبيراهناكانبلالعقبي

جميعا.للعربفلسطينانوهوالفترةتلكفي

العرباستنفارمنهيقصدالمرةهذهعلىالالحاحانشكولا

يتر!فهاولا،العربيةالامةمنجزءابأعتبارهافلسطينعنللذو!

.؟38ص!سانجااالمصدرلأ!)3
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نابل،ضبيفةمزلاءبنفسهامصيرهاوتجابهوحدصاالاحتلالتقاسي

والخطرببالشعريكونلافلىطيناستردادبأنيصرحالابراهيمي

*7،.،(..والقوةوالاتحادوالحزمبال!تصميم"وانما

الؤيالتقسيمبقرارانتهتاليالمهزلةعنال!ثانئالمقالفيويكشف

سلطانوتوارىالقضيةواغنيلت،المتحدةالاممدنبتاييدصدر

فلسطينرلوتصدع"والمصلحةالمالسلطانمحلهوحلوالعكلالعقل

.)9*.".الألعيانكاذبفجرعنالدا،!بم

مطا!مهماوتبرفىانوجهيهمساعنتسفرانوامريكابا،رواباواذا

الشرقحق"بآنالعربويتاممداًلانسانيةوالمبادىءالقيملكلوتتنكران

يس!؟"الذيالمجلسهذارهاوجاء،نصيرولاالغرب!لهلاولي

القاسطينمناحيكامتوارىلاشنعاءاًلمنتحدةالامممجلسسزوراس

)018..."الطامعينواحلام

الذيناوأئكبين،والبا!لالحقبينالتناقضالكاتبويبرز

الذينادهودوبيسن،العربوهم"والعقلالضميريخاطبون!"

والدمماوي،اكفياوالمكر،المبي!أكيدوا،لمضللالابهأميحملون"

بالموازبسنىفاذاالواقعةوتكون،)81أ.ا."؟رالته!امنالمقطو!ثة

يجدا:،طلباواذاكعسكأ!ىيت!رضر،يم4بالتثاداتختلالاظرقية

الاؤوباءتاريحيشهدكمايمشنهرالقوةبظنونواداللئجاحطريقه

الكونواششرفالنسهادةليسجلالتاريخوانصست":(لصعفاءمع

وتع!ارضستوالد!صوىالاصلونشر،عاث!للاقوياءتخرقهللينعر

وافتفح،الهـباطل،ولجلحوات!ضحاًل!قواؤصح،والشبهةالبينة

واجرتهابحججهاحمقاالجملأاالباطلعلىالمتحدةاأدولدلكولكن

موضسسعايشعريوليت..الانتخابفحكموا،بوضوحهالحنيقةا

.)82("..؟هناللانتخاب

بلالمصوتينومن،الارنتخاباتمهزلةمنالسخريةفيويستمر

،وحتىوتاريخهموحقهمللعربتهـحديااضتيجةاوكانت،للتصويتمجال

.الهربحسابعلىلليهودمحاباةف!يهكانالتقسيم

واقعهمفيليفكرواانفسهماأعربالىذلكبمداكاتباويتوجه

وحد!ه!والطريقوه!ا،المتحدةالاممغي!طريقسلصويبحثوا

لالعربية7لل!وحاتمنطلقاالماضيفيكانتاننىوفسمطين،العرب

فيماضيهاكانتفاذا،اًلعربكلمةلتوحيدمنطق!االيومتصبحانبد

كرلك.عليهممباركةحاضره!اهم!فأنهاكتي!رةلامورعلميهممباركة

تقسيمك،يومفياجت!م!تمثلمطيومفيكلمتهماجتممتافما"

الىتنادوافما"،الاخيرعهدهمفيالخبيثالاستعمارفراق!ولقد

ول.)3"سبيلكفيالاقحمادالىتناثوامثلماا+لطد

يافلسطين،للهوااما":يقولأفلسطينخنىفيخطابههكذايمضيو

ارادواحيثمنبت!سميمكاليهااحسنواالعرباعداءل!ن

.841.".الاساءة

سخطهوبلغقمتهغيظهبلغولأقدأنعربالىبألقوليت!ثم

يفطوالمبئفهمويتهمهم،اللاذعونقدهثورتهعليهمفيصبمداه

ا!تمراتوانعقدتوالاشسارالصبظكسوىلفلسطيسنشيئا

الحق،ونيلالتحريروسائلهذهنيستوالكن6المظاهراتو!بمت

ؤ"لاتب،متاخرةثورتو3جاءتفانمااليومثالواووةلربكانواذا

منحلقةهوالذيالتقسيمفيتتمثللااقيالمأسلأةعلىيفت!!يئهم

.87؟:صالسابقالمصدر)78(

.88!:عىالساقياالمص!و)97(

.488:صالسابقالمصهـدر).!(

.!ه48:عىالهابقالمصدر)افى

.!38-88!أ:صالسابقالمصدر)82!

.09،:صالسابة!المصر)83،

.094:محاالساابقالمصدر)،8(،

:بلفوروعدشزربدأتولكنها،حلقا!ا

بذليومظلمتولكنهاقسمتيومفلسطينظلمتما!!ميا"

الجيل-هذااهل-مناوماحكومت4،باسمللصهاشةوعده"بامور"

بينط،ماوش!،انتقسيميوموشهد،الوعديومشهدمنالا

فعل"افياسويحكم-فان!روا،موارثهاعرفالامورمصادرعرفومن

.")85(.ماذافعلناكلرواوا،يوما)ضقسببمالىاوعدايومالصهيونيونمن

اوتجاهلوسكتارزؤومالوع!دعاصرالديالجيليدينفلألكات!ب

عنيبحثولمحقصاحببآنهبا!قولواكنفى،والنتائحالعوافب

،ال!قهذاعنبهايدافعمختلفةاسالهـيبعناواخراسلوب

اغراصهـم،لتحقيقالسبلكلاستحدمواالصهيونيونبينور

ءلىواعتما،دهـموغفلأتهموخلافهمبتفرقهمذلكعلىالوبوساعدهم

اخلفبرماالانجليزوعدهمحينيتعلاواولم،منمورهاوااًلقولمنظوم

ذهـك.بعسد

ور--دساب"وهفببهسارالذينغسهةكيلاتجاهسيربذلكوهو

واهاوبهاالمربءلمىوكذبلأ،يطانيابر"سياس!بهوبتواياقىضوسنوات

؟،ر*سقىفة(!اكب!،!االقضمنغبرهاوؤكبالقضي-قيووهفيالمراوع

وءسالا*محرت!جاهالهءعلىالهربيرقنبا)كاتبفانوكذلك،يةالعر

ت!دلكاليهودفملبينى(المحالاتمختلففيادت"دادمنيرضظلبه

واستد،والصناعةاملمواالمألعلىاعتمدوا،د!ث((بلفوىوعهـد"

..)86("الضعفاءهفي،سلاحالضبروالاحتجاجاتثلاقوال"علىالعرب

ال:واص---(ئياشتىمنواليهودالعربيبئالمقارنةفيوبضمر

ارقرارفيالسابقرايهيكرر،ثمجديطةومةطياتوالعدديةالاخلا!ي!ة

!ستهصمةانيرىومنللعربالهبمتآديبهوانماالتقسيم1

عن!اسفضزجاوالمضعافيو؟زجهارجاترجها"كؤالاممتحتاجها

.)87(."..4والضهالنمول

الطراز))الى4امقاختامؤكبماالكاتبيقولكمامحتاجونوالىرب

وتنتصر.وترتفعالنفوسفيهتتسلاىالذي/البطولةمن"ايا!ا

ياكا"88(تدالاقوالميزانفياليهودالهربو"بمنوانمقالآخروفي

عنختلفانهاوكيفالعربالىالقونرصةالعولنظرةالكالب.يناقث!ي

منهما،كليف!ركيفوعرفوااخننبروهما!دا،اليهودالىانظرلهم

ايهوداكفةانووجدوااولئكومعهاؤلاءمعمصالحهمبينووازفوا

.العربكفةمنارجح

تا-واءيااًلاقو!قلاءانيرىسدؤيتهمع*هـيا-الكاتبانعلى

التيالولاعلىسخطهويشتد،الروحسلاحوهو!ياسلاحا/

اذاالههـبان":ويتوعدهمالتقسيمقرارفيوشاركتاليهودناصرت

،فيالاحمربا(لممحقهمسياخنونواصمالسيفحكموااحيفاسيموا

.)98(،(00الاصغرابالن!ب!الماستلابهاليهود!رادحين

طاحنةبعربالجميمفيتوعدمداهالفيظبهيبلغاخرىومرة

باهـتالتيوالدولالحكوهـ!اتعلىتنصبوسخريتهنقمتهانعلى

وشعباوتار-ك!اارضاباعتبل،فيهاال!قلهاوليسفل!طين

منأيبيهها..!فلسطينبخسيا":المصطنعةالمولهذهمناعر!

هـئايكون!فلسطينهوانيا؟يستحقهالامنويشضريهايم!هالا

وانصاطبي!عياخلقاخقىلمالتيالدويلاتتلكبيعهافيالحقذوي

بلغت4ممساجزءامنهاااكثيريبلغ)3وانني،المنافساتخلقتها

نفعفيويد،الحضارةفيوسابقة،التاريعحفيمجدمنفلسطين

ا!جواتاحتضانمنفلسطينبلغتهمامجتمعةتبلمغلمبل،البمثرية

.094:عىالسابقالمصص8()ه

19!لأ.:صالساقيالمصدر)86(

29!أ.-19،:محاالسماقي!رالمص)87!

.(39:صلسابقااالمصدو)88(

.؟!؟:صأبقالساالمصدر)98،



.)09("..اخكمواوالعلومالشرائعواستنباط

بئلى.الكثبرةمقالانهف!ش!خشانهالكاتبيسجلالمقالنهاير-ةوفي

وارضال،التضحيةالىويم!وهبمالعربايديبينود؟يهسةفلسطين

ونببرهاالقضيةهذهفيالاصلأحيالادبيالمقالورماتمن-مةوهيء

والقومية.الوطنيةالقضاياخسن

الكاتبالهوضعوالذيالسلسلةهذهمنالرابعالمقالفياما

مابينيوازنفهو)191،(يريدونوماذالهانريدخساذا":عوان

طاهـءبينويفاضلىلخسااليهوديريدهومالفلسطينالعربيريد

ث8التوسعيةاليهودمطامعويعهدر،اولئكوامانبىاحلاموبينهؤلاع

فيال!"ئيلحلمهمتحقيقن!واطلاقنقطةالنجمواتارض-صبحان

.الكبرى

الجزائريينالكتابمنغيرهمثلالابراهيميانفيشهكمنوما

بعمفرفانهلتاك،فلسطينضدءالمؤامرةفيانجلترالوروعواقد

باسلوب91)2"لمفرغةاًلدثراخخق4الاثجلبز)1الموضوعبه!اخاصامقالا

ولانهم،ظالمةضتحيزةالانجليزسصاورممسهلانهجوكل!اوالثمدعنفااكثر

،اثيطانءطسوءااشدالكاتبر؟يثيولم!،الكارلةسببهم

واالءشابهيسوفىحينطريفةالمقارنةوتكون،وبت"بينهمويقارن

بالتصيديطردانيمكنالش!بطانكانفاذا،العجيبةالمفارؤصة

وسائليحتاجا)ىالانجليزءرداسلوبفانالشصروبققةوبالايمان

ووسطهالثراولهمالانجلأيزان:العربايها":معمنوإ"لاة4ماد

،وان!3بتهي!موالب"لشريبدىءصهم،كالشيطان!ا!،وآخره

وتؤذيملاتقتلتؤلمهجسمةصورهمزا-همبآنالشيطانعلىلهزيثون

يمسوطائف،تنجليثمتلملالمة،وتخربوتخطلمتووممسممومهوجناالل

يطرإدونلابانهمعليهولزيدون،تفارقثمتلابسووسوسةيختسثم

لطردبخس(يطرثون،ا-5؟الثمواءهـ،و!قطةالقلبولآذكر؟لاستعاذة

.)39(.".4لمرواوالاحجاروالدفعالصفعمنالومقححاللصبه

المروالتهكماللاذكلةاالشاخرةالمقارنةمنانحواهذاعلىويستمر

مفلالهانجدانيندرالتيالبارع!ةالصورد،فىهالعنيفوالهيجاء

مناثس!يطانوبينالبشرجنسمنالاخسانبجنالمقارن!خيختبفيما

الغاي!ةفيوياتتينالمفرفييخنلفانصنعينيبن،الجنجئس

اشحداثببطلناخرىصورة!نى؟يجسدا)كاشبانحنتى،ادخءوا

وقدد،اثيطانحوليقالروونخسااوالن!اس9خسايعرالتيمنبشاعة

بؤموقف!دورهصويراجلآمنا،نرلمجزيلا*ستعمارالصورةهذهوراق

وعودهوبمعومةبر4اترواالفلنآ!عرب2لبثليهولكقىف-بالمؤامرة

وادركالعربضعفعرفلانهالادلكفعلماوهو،كلامهومعسول

وعجم:"حكام!فيانلااصوحعرؤءكما4وهـ.4-تل"خضوعهممدى

المعاجم،انا/بيبهتلبب!نالرزيالخسنفمنلألكاخترهمفوجداخراءكم

.0)49(،،للاعاصم!عروابتهوتدين

سب-"باله!الحكاماظ!رهالذيالخضوعهذاانيرىوالكاتب

عربعرقامنهوفغناهموهموهذا،اغنياءوالانجخرزفقراءا!المخنالم

دعانذاكالىت!ن!الوالعربانالىوفيبه،وخيراتهمواموالهم

ا.حسرالذيالخرمثلالبريطانبئالاسدورصبحفقوهمسيظهرالانجليز

يرمتصالذيممارللاستايضاعريرفةصورةوهي،هزالهفظهرشعره

:الشعوبه!هج!لمنحاءت4قوآولكنفويايظهواثموبخيرات

ورا،ههـاتكمنالياللهـبدةتلكءنتهاشعرااسترجعتامةكلانفلسو"

.594:صخس،بق!هـاالمص)09(

.794:عىالسابقالمصر)19(

.105:ص"لسابقالمص!ر)29ألى

.105:محاالسادقاا(صلمر)39(ا

.105:صالسخابقالمصلى49(ة
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ب،د!6اصثراا،مهروقالضقىمجرودهراالاسدلامسى،الرهبة

.)65("..واهـروالخرال

العالماوضاعيح!للاد،للعربتعريفهفيصريحاالكاتبويكون

ال!تي"العربيةاالجاعع!ة"وجوأدمنفبالرغم،الفترةتلكفيالعربي

يغدقاكأرامرايبيتفانه،("،بتأييدهالأنجليزيالا-ضعم،ركلاهر

خبميرةقضايافهناك،اصكطاالماخثافعلكماالمستقبلفيألعربابه

الكااببفانلذلك،بخيوطهايمسكونالانجليزلزاماالعرجمطأ3االماة!بما

اهـص!ولجامعة"تصبحالكيبانهويقولالحقيقيةالوحدةعلىيلح

الشعوب:ارادةعاىتبنىبجامعةتسندانبدقلاللوحمقاداة"العربية

-!وهـ+اخى!ةالرا!ولجاهمهةبقوةكيلأهمترلونلاانكم"

متراص!ةالكتلةتلكوجوهيمفيفحركوا،العربيةالشعوببجامعة

.)691"..يل!بواثميرهبوا

دقيد!اسليمةنظرةالح!قيةالعربيةللوحدةهنااكاتباوزكلرة

.الاحداىتطور-اويؤكد!الواؤعالتاربخ

لخبهالعربمسؤوليةبيانفيكثيرااطنبقدسبقفيما؟نهومع

)79(يعمبر"العربعلىواجبا*لها)،بعنواناخرمقالفيفانهفلسمطين

فدخطينبقضيةالم!نايةث!عتها&ك!المواؤعويبينخساعرهعن

فييافلستفسهيعتبربانهويجيب..القخعيةهذهقؤرقدهلماذاويث!ح

للدفاعفلمههمجندانعليهتمليعروبتهاندتكواسلامهعرونجنهبحكم

ذلكيبرروخدو،اسلامهعليهيمليهمامثلواهلهافلشطينعن

كايج!ذه"و:و؟لتاريخالصيدةومنالانتو،ءمنيستملأهاكيرةابأمور

حدالتعصب،الىبهاويعتد،الغلوحدالىبعروقييضنزءربيطورالس

كلهخميعبذلكلهانيودما،الانتخاءحدالىلهالعرببئبوةويفخر

المقالاتهذهخىالضمانرادارفاذا،حسابامنالفاخرونبهويفهخما

ولننرضى،ولا،وافعلناوقالنا،ونحن،أنا":وقطالالتكلممنهحعلى

.)89("..بذلكحتيقةهونرضى

اًختلمفهـتمههاالضمائروانانتماءهاوضحانبعرفالابراهببمي

انه،واحدث!ماءهيالنهابةفاى6الجماعمةاوللمفرذوصفا

ءضهـفهوابنائهـ!وعنفسىطينعنيعبراقحقهفمنوان!لكعرلمفي

فيواكثرك!-س،فلسطبنعنلذاندكأالعصبةفينفسهح!ئر":واذا

عرجميلاف،ذهـنعنبه!ؤوعفلش،لفاسطينالغا&صيةا!عصية

فله،ثالثااوالاسلامالخروبةب!موفلسطيني،ثانياومسلم،اولا

الب!قاءاعلىاجدادهخيولهواديطلعتيوممنفهـسطينؤيشركبعروبته

*روام،الزؤامالموتتحمل،باليرموكجيادههموتصاهلت،!توالمشا!

-صالللمووجالبارياخارهايوممنا!لسطينء!دباسلامهوله

،سال!4قاليوممننسسبةفلسظينالىوله،البروجذاتالسماء

يفولمبااحمقيقمم11فاداهأشمغزةقالوايوممنبل6عمرمسجد

لدينهبالخيانقىووصم،الاكبرلوطنهبالعقوفىوسعمابالعهد

.)99("..الجامع

الرابطةوهوقالهانسبقمايؤكدانذلكبعدالكاتبينسىولا

وهو،واحدةامةمنكجزأينوفلسطينالجزائرتررهـبينالتياالقوية

منط،جزءالجزائرانمنالحينذ!فيافرنمطمزاعمعلىيردبهذا

علىمؤكداالوترهذ!اعلىليفرببذكاءاخن9سبةيس!تغلولاأبراهيمي

الجريلمأانفعالهايفسرالذيالامرالقوميوانتخائهاالجزائرعروبة

بثمراته،وغذينا،ثراهفينبتناالذيالوطنوهذا"نفلسطيسفي

النفرةاضباوسهولهجبال!4بينوتقلت!ا،ونميرهعذبه!سقينا

.3.ع:صالسابقالمصدر)59(

.05!أ:محاالساكاالمص!و)69(

..هع:صاسارقااالمصلو)79(

.505:صالهابقالمصصر)89(

.505:صالساقيا!اصدر)99(



وطن-الاجدادرفاتمناميةالغاالذخانرفيهواوث!ثنا،والنعيم

،واشمالوالاسماء،واللسانالقلمبذلكيشهد،المنتسبعربي

تظلمفاذا،المكندب!ةغيروالاخبار،المكتوبةالتواريخفيلكوتشهد

يواسينهضوادا،عليهاللععوانوارتمصوامحعض،لفس!طينولالم

حقلبعضذلكوانفياكحقيقفهوويسم!دويسعف،ويعين

.)001(00،(عليهفلسطين

الاصلبمالموضوعيمهدانارادلمقالهالطويلةالمقسةبهذهفالكانب

بالتفجيالتوجعي!نفواانويرفض،العربعلىملسطينواجب،هو

يطالببالوان،اًخرىباشياءيطللبوانما،واكواللموالطوالتظلم

بالهصيمطالبكما،وفعاليةحسما،اكثرييدواالظالمساعد!من

رينالرإئطووح!رةالترثدبدلوالعسم،النمراحتى،لا!نضعلى

حملهاكماالمسؤوليةوالشعراءاءتابويحمل،العف!فاتونبذالقادة

فيوالحماسالوعييبثواانمنهمويطلب،والشعوبللحكومات

الجماهير.فيالطاقاتويفجرواالهمميثيرواوانالنفوس

افربافيشانلهملاصبحكلههذاوجدوالوالوببانويختم

عامة.العا!يالمجتمعوفيعليههوماغير

)101،العرإبيئالمضربعروبةعئاكأ!كقالىفيالكا-بعبروقد

وض!همانكيفينترحولكنه،فالسطينعربمعارضائهتجاوبوعن

تحتصهبةظر،وفهماناذ،العربيلئنرفىاعربوضععنيختلف

فاذا،اعمالهمعنويتغاصىاليهوديشجعالذيالفرنسيالاحتلكل

علىالتدريببأبفتحواواذاسحنايحركلاف!ادهالاموالجمرا

العربفعللوبينما،ذلكتجاهلبهمخاصسةمعسكراتفياذنء

.)00201.1،،الغرنسيالاسننعمارقيامةلقامت"هذامثلالصائرفبم

كانحينعاعرهساالننيالعجيبةالمفارفصةاتبالكاسجلولقد

ضصآ!ربفيويشاركوافسسطينالىليهاجروايتخغونلجرائريونا

وحتى)301("مدجنون"او"فرنسيون"انمئهم!ليعقالالمحتلين

عل!يهم.المحرماتمنكانلفلسطينالاموالجمع

السلطاتطرفمنالتواطؤهذايشاهدوهوذفسهال!عسرةوتملا

،والهرباليزائرضدكلهااوروبأومنالفرنسيةالأستعمارية

بالدنصرية،العربيتهمونحينفينظيرمالهةعنعريةلوحاوطصون

العالم"منيسخرثمكانوااينماالحنمريينبمصيرويت!هن

بانوآمنا:"انغس!هماليهودمنكثويهودياااصبعالذي"المتحفر

ادواته6بميرولكناشياعهاحياه!موسىإبطلهالذيالسحر

.)401("..الن!ببحبالواحيوهالخشببعصاابطله

اعداءالعرب،الاعداءفيصكلوفروسينهاوالعربخينخوةفيهوت!ثور

العربجيشمنفيسرالصهاينةجيشيكونبحيث،اكبارزةلىا

الاعداءانتصرفاظ،السلاحفيالتكا!هوواحدبشرطالثلثبمقدهر

!سطينتبقىالوبانتصرواذا،فلسطينفيبزعمهمال!بسلم

وتصي6والحمايةبالرعايةالاصلاءاليهودتظل"كانتكماعربية

.)501(00(،الدخلا*اليهود

ايام"عبدالقاثرالامير"بساناثىساذجةفظرةشكبلاوه!ه

مبارزقهالفرنسيينالقاثةمنطلبحينالغرنسيالافنلالضدحربيه

.605:حماالساابقالمصكر"..ا،

المصدر0((.0الافريقي"اثهالعرباًء؟)ء:هوالمقالعنوان011)1

.511:صالسابق

.511:صالساجمهساالمصصر)2.01(

لففيالشمديدهاراقبةواالصارتحتيميشوناي)3.1(

في!"يعشىكانا)نيالظلامالىبهذايشيروالكانب،الاستعمار

الوق!ت.ذانفيالجزائريون

.512ثمحااررإبقالمصثر)؟.ا(

.513:عيالسابقالمصدر)501(

لممجهراالحلبهذاناثكل6الواةعفي،الابراهيميولكن،الامروينتهي

.العربضدتكئلمهمعلىورثاللاعداءو،حدياغيالهعن

اليهليعودالمقالبهبداالذيالموضوععنخروجهه!ا-كلؤكد

عنابتعدؤقد)601(.".الأفريقيالشمالعربالىونرءع)ء:بقوله

الحلالىؤ؟أكجانفسهوعلىعلي!هتضغطك!انت3الاحدالانالموضوع

ناليبينموضوعهالىعادولكنه،والت!ليلالمناقشةبدلالغروسي

المنتساركة،امابألمألفرنطينعربيساندواانيمكنهماكطقةهذهعرب

للعربممارإةالاستالساطعةةننيحهلاماهذافانبر،لرجالالحربفي

اً(.لليهوذ)70تمنحهبينما

!جد،(!ونسانظرفي/المسلمينعواطفقيمة"اخرمقالوفي

منموؤغ!-اخاصوبوجهفاسطين9يضيةمنفرنسالموقفيعرضاالكلاكب

القبكأ.هذهؤجماي!يى!الجزائر

وي!-نرو،ا!جزائريبنعوا؟فتراعولم!لتقسسيمييده!اظويئقد

ؤ-ياليهـودسيطرةالىيهنروه،هداوقبلاستعماريحق!دالىدلك

ت!كمنجهـلولا،مساؤرفيالصهيونيةتغللنجهللان!ن":فرنها

كبان!،ؤيدلى،ال!كومىجهازهاوةبراال!ويةمرافقهافياليهود

واحدةمسمتهمرةكلووز"مستعمراؤ،حافرف؟صعدبل،اهةبههيئالذي

فرنسص،انمع،قو*كبمابوطناليهودمطالبةنستغرب،بليهودية

.)801(.."لهمقوصطوفىكلها

واضيكةذظرةعناوتجنعنا/بالكامنيصلأرلمالحكموهذا

!تلالصلاوز!يةالحبركةكانتوا؟ععنعيروانما!ميحماس

كانرتوهـ(!ا،؟لفرزسيوالاقنصادوالاعللأمالسياسة/فيبارزامكانا

،ولعلاايومص!اخرىبلدانفبىكلووا،جالاتهذه!طتهيمنزالت

داكفياما،هداعصرناف!والسيطرةاضفوذاهذا!ةتمثلامرلكا

اررفىا-تستعمركانتلاضطفرس(عنيخنعد!"لكاتبفانالوقت

لاتفكرلمؤرنصاانمنسابقماأدكرهماويهـرر،كلهالهـوبيوالمغرب

وراءوانساقت،معهممصالحهافيولاالمنطقةهذهعربعواطففي

ا"،اللة؟واياهاعنواعلنتالصهيونيةتأثيرتحتاوالخاصشصرملأ

ترثلأجماستمرارفرف*،1نمع"و!وإلاراتها"امري!ظليروق!تللصهيونية

.)901،ضدهو!خعلامراتعلن!يالمسلمينقعاديلابلألها(

وهوياسهعنفيعبرا"وقفهدامنالكاجمبنذسفيبالمرارةونحسي

منالغضبلىآويدفعهمالفترةتلكضبماالجزائريونيحسهكانشعور

العادلة.غيرالتصرفاتهذه

!زن4891عامالمعركةالعربوضر،الكارثةو!تولما

تصيبهـ3!يالعربهزيمةلان،نفوسهمفيالمرارةوكاقىداثفالجزائريون

ا&ه!ودمناوالمصرينمنسواءو"-لاحتقاربالدوليةوتشبرهمالصميم

اكئرا"راًرةهتذهوعنالحزنهظعنلهـيعبرالشعرويلالي،الصهاينة

التبئعصفتاللح!ة-لمكفيالانفعالعنارننعبيرفياسرعلانهالنثرمن

بظوةينفكلالابرا!ميولكن،فحسبظسطينلاهلجميعابال!رب

لحق!بهايصورالشعرتشبهضا!رفيهافيكتب.9لمحنةلونه

ف!ك!رالا!صحىع!يدمنالسبةويستفل،وتثردحيفمنالفلسطينيين

يغننال!(اليهود:وفلسطممناعيدافييفرحونالذينصلاءوي!جم!!مه

لامشودون،اخواتظ؟نصنعقماذا،الزينةيومواااـموم،حرينةالنعوس"

؟مهـجرثونوالطفالرحمةمن،صحنفهل

التهاني،نتبادلوان،ونبتهحالبيد!نفرحانالعاثةتتقاصا.ما

ن!زنانفلمسطيناوتتقاضا:البشائرنننهاثىوانالهمومنطهـحواًن

.513:صالسابهقالمصر)601(

.515-اه؟:صالسابقالمصدرا!)7.

.517-516:محااررابقالمصر1(ا)180

.517:صالسابقالمكب)901(



.1().اً.."ونهتمبقضيتهاونمني،ونغتم.!حنتها

التيللنكبةوالاسى"للوعةعنالابراهيمييعبرا!رخة!زرهبمثل

بان،*بالعملالعربويطالب6الغلىطينيالعربي!الشعبثردت

الذبائح:ين!روا

،وتنجرواالوعيدصهمونمن!نفنواحتى،لاعيد:العوب-يها"

نا()111(.البحوفيبصهيونتقذهوا،حنىن!رولا،المواعيدلفسعطين

عنوقلمهاملامعننغسهالجمتحتى-عليهالكارثةوفعويصور

وان،تتلصناراجوانحيقي،وانىينزالمأجنبيبينان)):الكتابة

ثانسمحفمايسمخوانؤج!يجريانسمتهاق!.اناملبمنب.

كلماتلسأنيعلىوان،فننها!تالهمعليهااذحمىمعافبمذهنيفي

.1()؟ا.."فشخاؤتتالغمحبسها

للهلعصورةرسمفقد)اجمعينوبألعرببهحللماتجس!!ذاوفي

منونراد،المحن!ةتلرفيالجزائريينبنفوسبلبهاستبدالذي

مئاعرهاظهارمنحتىيمنعكأنالجزائريانالاحساسهذاح!ه

اكواءمنقسوةاشداستعمارسيطرةدحتلانه،اثقانه!حواوتعاطفه

عنحرمانهمالتنفيسبعردللناسفرصسةيتركفلا،الاخرىالاستعمار

هذهفيالكاقبعنهعبرماموهذاوكمداغيظاويموتونيختنقونمهم

يناسبها.الذيالسجعلهااخناركماكلماتهااختارالتيالقطعة

سنلةاخرسجعفياخرى!عةفي19لسجماسلوبويستفل

سبققدافارهـ،كانتوائا،)113(ايضاالفترةقلكفيكتبها

شكلااعطاهاقدالاسلوبحيثمنؤانه،مقالاتهفيعفهاعبران

التصويرفيوطريقتهمالقدماءسجعبهاحيالاا"نليرااكثرجديدا

ثار"ةيقول،واللغةالبيانعليقدرتهمظهارو1والمبللغةوالتهويل

تنزووشياطين،يقطينمنشجرةعليهتنبتلم،فسملإنفيللغرب

اكالاءغريزةشسيه،حطينبيوماكلنافكمفيويوم،شياطيناترللاغواء

مصبعين،تشادوايوم،انسيتموالديناليجنسبعزةفتذكره،وا!طين

وتهاوواحمبكلمنوتعاووا،مصطحينوتداعوا،مسلحين(وتعادوا

بنفوس،صلبانظلهيا،وغربانره!بانتقدهها،ذؤبانصوبكلمن

،ومعراجالاسلامأرثتنازعكم،فا!لرةبا(لبغضاء،وقلوبثائرةالحقدمن

.1()؟ا"بالمعتدينصللاحالدينمعلهماأنس!يتم؟السلامن!ي

سببمعللاولو!مالعربتقريمفيالوتيرةهذاعلىويسضمر

وهزيمتهمالعربانكسارسببوكذلك،ضث!موات!ادهالفربتكالب

وحسناليقظةعلىاعتمموافهؤلاء،لهدكهموتضيقهمالي!هودوانتصار

اماالموحدةالقيادةوكذاوالتكاتفوالاتحاداللمواستحدامالاست!داد

واحد،رجلفلبعلىجاؤوكم":النفيضعلىاطنمدوامالدالعر!

جميع،ورايواحدفاندالظفرالىقاث!م،متنافرةبقلوبوجئتوهم

الاالسيال!اضاعما،شتيتوراي!نقوادالعارالىوقادكم

.)115(.".واحترفتمفسلموا،وافترقثنمجتمعوا6،القيادةتوزيع

والهزيمةالانتصاراسبابال!دبحللالموجزةالقمسررةالجملبهذه

بالعبارةهظحديثهويذكرنا،4891عامالعربواقعبه!الخصبل

فيسئلحين"الحصريساطع"المعروفالعربيالمفكرقالهاالئ!

أجيوشسيعسةوكانواالعوبهزمكيف:الحينذلك

."جيوشسبعةكانوالانهمهزموالقد:طنج!اب

علىوالاذعانالئغوسوايقاظالضلأئيرهعفهماكانالكالبينوكلا

.518:عيالسابقا!صدر).11،

.518:صالاجماالمصلر1111(

.518:صالسابقالمصدو)112،

(لوكانامهانسصع"الابراهيميعليهااطلقالسثس!لةهذه)113(

؟06-587صمنالسابقالمصدرانظر"الحيكاهن))بامض،ءيوفعها

.206-106:صالسابقالمصدر1141(

.206:صالسابقالمص!ر1()15
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العربموقفمقالهفيذلكبعد"الابراهمم!9،ويلخص،المر-سكاقع11

الثر؟ر،وجلكم،ابراربعضكم:العربايها:"بقولهالمحنةتلكبعد

.)116(.."اغراروبهثكم

الثيهذاؤ!أحكمهيصدرضوألعربعلىساخطحانقفالكاتب

ولحقلحقهممابألذلوشعوردوحيةازمةطن،فيهمبالفايبموقد

فيصلافاكسانشكثونونكن،وهزيمةعارمنجميصاالعرب

لتيرالارثةيصورجمييلانثراافراولم،الشعورهذامحنالتعبيمر

و*لمالعميقالجرجعنمعبراجميداشعراقراناوان"الابراهيمي"

لهااغنيالمنوااصهيوفيةالاسههماريدعلىفلسطينلي!مماالممض

اناثعوةعلىشاهدايقومالتاريخفيمر*!دمثلهى،والطلوللحق

القضيةهذهانبل،اقو!كنهاارالةقجدلماذاتنتصرانيمكن

الحزائريينامنشببعضفانلذلسك،اكونلنامولسخرقاتمتل

نفوسمم،زلزلتعنيفةب!صدمةاصيبواثم!ةومن،حدثلماافد!شوا1

مدةحيثمناسار!بهبعضفيالشعر!دجةالىيرقىنثراصنبهوا

الفترةهذهوفي-اخرينه!ناككنناباانمي،التعببيروقوةأيلانصال

لبيان!وكأالتثرلحاستخدموا،اذهانهه!علىعواطفهمتطغلم.بالذات

بالمطقوا!لارائهمعلىوبرهنوابهـه!ااحاطتالغ!رو!الملاباتلقضيةا

ارتبطواحعابب!لامالمجالفيهذاكثيرة!لاتالىنشيرانويمكن

-،(العربيالمفرب"جريدةكتابوحاصةالوضنيةالسياسيةبالحركة

مشإتففيوو6الديموقزاطية"لحرياتانتصارحركةتساونالئي

والاسباببالدو"فعوتعني،بالاسلوبلابلهـلاحداثتهننم"ضعافية

الحميآه!فةعنال!ن!ر،بصرفوالا!نصاديةالم!ياسيةعاتوالصراوالظرو!

طلأفيالاصلاحيينمقالاتعنيفتفالذيالامر،الخبيرجمالاو

اكتحيكيلاسلوبالىيميلكانآلئياالمشيتوفيقاحمدبأستنهـثاءالمجال

.)1117وقصويرهاالاحداكوو!فا،شاءاسربمناحعر

ت!ابعوا!دلقولاسبقكما،،،العربي"المغربجريدةثناباما

لقضيةالحوانبمختلفعلىوركرواالثانيةالحرببمدافضية

مثل:اًصهؤ،ءاتجاهندركالعناوينومن،وءلمياعربيافلسطين

)1118(...،بظسطينالعربجماجمعلىهيحلهاتت!يالمصاكعثولة"

الجزائرية1الساحةعلىيجريمااتتابعالمقالاتهذهكانتوقر

وصحمهماقفهممواوتكشفالجزاترفيالي!وداخباروتتقصى،والاجنبية

تتابعكانتكما.ا"أ91"العربعلىالفرفسيينت!رضالتي"السرية

،ككت!فانوبأ!بع6للاسلحةشرائ!مثلالخارجفيالي!دا!مال

وخاصةواليهودالعرب-ينبالعلاقاتيعنونكانواالجربدةهذهفي

.)012(لهمتجاههـرمعاملتهمالجزالريونفهلمهما

حاولعندهاخاصةالاحداثبنقلعنايةالجريدةهذهفيونلحظ

عليهمفأقتبفلسطينيلتحقواانوالمغربالجزائرمنالشبابمنكير

و!نسط:انجلتراالقبض

طريقهمفيكانواوالمراكشيينالجزائريينالشبانهؤلاءوجميع"

الذينالعربالمقلاللينبجموعالالتخاياكثرهميتويمعهـحيثالى

يلتىانبعضهموينوي،فلسطينلانق!اذالجهادغمار!خوضيستعدون

ا".)21.."فيهاالعلميطلبونالقاهرةبمعاهد

النرنسيةالهلطةمنخوفامستعارباسمتوقعالمقالاتبع!ضوكانت

.206:صالسابقالمصدر1161(

،(.منيرالسيالسة"هوبت2انلاتحتمثنوفيالبصائريكتبكان1()17

.!491سنة43كدد"العربيالمغرب")118(

ور4،27.4891؟،9491سنة44:اعدادايضاافظر1()91

.7؟91سنة1ععثد:العربيالمؤب)012(

المقالاتصاحبكان)4791دبمبر26:العربيالمغرب)121،

الذيالزاهريولعله"مسه!لسياسي:"بامضاءيوقعفلسطينحول

المرحلة.تلك!الحريمهتحريررئيسكان



الىادبيةتبدواخرىمقالات!هناكهذاومع.سياسيةالجريدةلان

القويسةوعاضفتهالخاصواسلوبهصاحبهاشعورعنونعبرماحد

.المعكلةوإالصوربالصياغةوعنايته

والاصلاح!،السب-!،اًلادبيالم!لكتابفانامرمنيكنومهما

فبلهااو4891حرببعدسواءفلسطينبقضيةوءكطعلىبرهنوالقد

يخصفيمااوغيرهااوالسياسيةبالمرإاعاتيتعلقفيماوسواء

لهـلقضيةالتاريخويمكن،ابنائهاعروبةونحونحوهإهاالعربعسؤولية

ومقالاتهم.الكتابنثرظلمنألنكبةبعدوحتىمبكروقتمنذ

وبالواقعبهإاالجزائريونسإعإل،591نوفمبرتورةدامتوحين

كافما،بلومشاعرهمخواطرهمديفلسطينينسوافمولكن!3الوطني

وانفيهايسهمواانالضحريربعدفيهلهميتاحأالذيايومافييفهـرون

الصحفمعظمفانكذلك،بهالقياممنالاستع!م،رحرمهممايعوضوا

،(المجاهد"جريدةسوىيبقولمبقليلالثورةبعدنوقفت!دكلهابل

بالجزالرالتحريرحربولكن،الوطنيالننحر-رإجيثنبلسإ،نالاطقة

العربيللنفإلوث!مافلسطينلتحريركلريقاباعتبارهاا!يهاتظركان

فيمكانهالتحتلدسطينعادتالجزائراستقلتحينولإذلك،عامة

بسل،وحمهإاالعهـاطفةبآسلوبالا،ونثراشعراالجزائريينكتابأت

وادراك،و"طورا!الفضيةوبتاريخحدإىأبماووعيعمإقفيهبأسلوب

وعولى.دهاالسلي!بةالارضلاستردادسبلمنالعربيسهكهانييجبلمأ

فيماالثورةأثناءانقطعمالمننابعةالكتابعادوهكذاالشرعيهنلاصحا/بها

فحين،وصيةومجلاتصحفظسستآنوبعدفلسطينبقضيةيتعلق

المفصلةالصراساتتنشربدأتالاستقلالعقب"الشعب"جريم!ظهرت

التاريرخيهإألناحي!ةإمنتتناولهاالتيوالمنإإلاتفلسطينضإيةعن

ائئمرقمنعربلكتابمفالاتتنشركانتبل)122(والقومهـيةوالسياسية

.ا!)23مهخنلفةزواكامنالقضيةعالجوا

بمورخاصةعنايةعنيتقدالاسبوعميةإ،المجاهد"فانصلك

لقديمامنذلإسطينعنالمفصلوبالحديث،المؤامرةفيالصهيونية

الفلسطتية،المقاومةعنوالحديثواليهودال!رببينالصراعوعرض

أحدإإثفيإرزابادورالعبتالتيبالشخصيات2المقاحتكتابأهفتمكما

.1(2)4اجيافباوكانواعرباالمةاصرةكفسطين

بألنكسةتسميتهعلىاصطلهـحم!الأاو6791نكسةو!توحين

والشباكتابااو*!ان!كبيراشرماوأحدفتالنفوسلهااهننزت

والخواطروالقصائدالمقالاتمنمتواصلاتيارارايناثمةومن،2معا

لهمابكلوتهحالمعركة!الأدبثور.دمهالحالتيالمتنوعةوالدرا-ات

بعيد.اوقريبمنبالموضىصل!ة

"بلفور"وعدوعنفلسطينتقسيمعنالحديتالىالنابوعاد

مبالثرة*مهلهاالتيالأمورمنفيلكغيرالىالهزيمةعواملتلميلثم

نصركاوالمجلاتالصحفالىو،بالرجوع)125(بالكارثةمباشرةغ!أو

اعماقهمفيالعربيةوالقضيةالفلسطينيةالقضيةعاشوإاالكتابآنكيف

واحتضانهاانجلتراعلىالاستقلكلكبلالتابركروبينماوضمائرهم

علسالتركيزالىالاستقلالبهدماكنناباتجه،الهموتآييدصالليهـود

ادركواانبمدللصيإونيةومساندتهإالعربعلىالععوانميامريكاثور

.)6؟1(عامنإالعرإبتجاهونواياهالامريكيا!مبرياليالاستعمارحقيقة

كتابتهامنكتثيراكرستالاستقلالبعدكتمعروةاسماءبرزتوقد

دين.م،(خليفةولدالهربيومحمد)،الميليمحمدمثل!رسطيئاقضية

(122!

(123)

(124)

سبتمبر

)125(

(126)

6291دإيسمبر22،92:"لشعبا"

91"2ديسممبر92:(،لشعبا"

01،فيمفرى66:31جانفي2أعداد"ا(لاسبوع!المجاهد

.6591سبتمبر691ء،؟وت22،اوه6491

.7691يورإو،ا؟،3،4،9،01،11"لثمبا

.9691نوفمبرمايالص!مجلةانظر
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ومحمداللهوزرم"الرناويوعمر"امصايفومحمد،(بوعروجمحمد"

حروزالمجيدوعبدأدهوارىإومعهـمدالمخضريالصفيروم!مإدلمحضيل

جوانبها.شتىمنالفضيةعالجواالذينالكنابمنوغيرهم

مندهلسطينبنضيةخطص،اهتمامااحممتاليالمجلاتمنولعل

دراساتتنثركياقتادىإ(،الجإيتنرإ"مجلةلحربيةواالسإ!كريةالناحة

بعمقالاحداثعلىوطقالآوس!الشرقو!ضيةملسطنحولع!قة

نشرتكما،الاستعماررةالقوىمعال!ربوعراعدلعصركييروفهم

بعضهاننتر،دين.مبأمضاءالموضىحولمقالاتسلسلةفيها

موقسإفعنت!برموحزةفاسيةحارهمقالاتوهيأيض"بالمجاهد"

لموق!فوصرضعام!جهلاوسطوالشرقفلسطينقضيةمنال!لب

لااًلذيال!عراحه(سلوبلهااختاروفد،القضي!ةههذهمنالجزائر

.)7؟11معاوالدراءالداءالىيشيربليرائياويجامل

المضإيةفيهاحلل"آمصايفمحمد"كتبهاآخرإىسلسلةوههـناك

الكفاحبطلالعاشادةوفيإإ،للمستقبلورؤيتهإاامنهاوموفإالجزائر

ال!جنهة.فياقاتليناعلىوتركيزاًلفلسطينىإالمسلح

حيتمنواخإصلمفتتنوعتقدالكتاباساليبانثكولا

وأالايجازحيثورنأوهدو-"أوا!نفهالء:فحيثن8والصياغة

الموجزةولمقالاتمثألانضرباقويمكن،!ألأط!نابأكطويلآوالتركيز

،12ولالاسودالاسبوعرمهالآيض،واسىوحماسإاعاطفةتتفجرالهفي

وادساسهبألمرارةنغسهفيافيياةبعمقنشعربايتهففي،.دينمبقلم

:والثورة

قوعتهاائنيالمرارة،ابكلنفسيفيت!متالتيالامالبكل"

فستعربدالإنيالعواصف،بكلجوانمنالاسورالاسبإوعاحتضارمع

بينالنفس،ممزقالصامدالمؤمنالش!،عالبلدهذامناعماه!،مواطنا

.)912(1،الهزيمةرفضعليالتصميموانفعالاتادصعمةلعول

ويعاول؟و،اذا؟وكيفحمثعماالتساؤلاتدييهخلثم
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الضهذا،ألعودةديا!ملوأعطىصورهابأجلىالمقاومةجسدالذييتطلبالفلسطينيينألمإماجرينعنالحديتدانشكغيرومن

الجصدووحدن!والتمضحياتاالمسلحالكفاحالايحررهالافلسطينانهوالمهدي!رالقوميهـةعاطفننهوراءينساقانكااقبانبل،كهيذا،سلوبأ

مواقهـفهموتوحيدالعربوحدظهوالعودةشر!آنأيوالمصيروا!هدافاتيالجزانريينمقالاتفيسمةوهذه،فلسطينكييجريلماوحزنه

تجربةعنهذهلؤيتهمفييرصلرونالؤائريونوالكتاب.واساليبهمالمقاثتانحينؤء،ولقتيلعذابمنفلسطينبعدبحللماعرفست

ثورةمبادىءعنوي!موون،آنغسهماليهودومعآلاستعمارمعطويلة!كلاطففويةبصورةفيهاتظهرلاوظرو!هاالقضيةتنافشاليا!خرى

هووهذاا!جنبيالاستعمارسيطرةمنا،)جزائرحررتالتينوفمبر.ومثإاعرهأالكاتب

فلسطين.طريقكتنهالجرائريونمالكلآعرضأنآشر!كماالصصبمنأنوالوافع

تتراوح-أشرناكإافاذهاالكتاببآساليبيتعلة!4فميمأما:رابعامقالافهم،الىالاشارةمحرداحتىيصعببل،القضيةهذهحولننئرمن

والؤيتهوثقافته"وقإدرالكاتبمزاجعنيعبرالذيالادبيا!سلوببرءنمفصلةدراسةالىيحنتاجكهذاعملاانجانبالىبذلكيسمحلامالمجال

الصحانيالاساوبوبين،والظئيروالجمالبالبيانوكأ(يتهالخاصةونجاربهمثظفا%مموتنوعالقضيةتجاهالخصبةودؤاهما!كتاب،1!ساليب

العاكي.خطوطاالبدتهذافيأرسمأنفقطآردتوانما،،وا)ب،سيةالفرية

اً..ء.الموضعهذافيالجزاتريالن!ثرلمسارعريضة

قغئسهلمعويةنطرلصمالاقدالقضمهقت!قلننيفعهيعالولحهااو!ددجم!اجظلممالصم!لعحبينالهـش:اتاليةالنتائحالختامفيثجلأنيمكنناانهعلى

االىموقفمنينتقلالكاتبيجعلمماوضممائرهمانناسنفوسفيالدينيةالظرةعليمإمغلبتالاستقلكلقبلماكتابان:اولا

مقلاتنجدهظمعولكنناسابقةمقالاتفيارل!ههاأككاريكررأوآخر،كئروةلكرو!القوميةالنطرةعليهمغلإتسشقلكلابعدبينماللقضية

.الموضوعمعالجةؤطوالتدرجبالتركيزوت!نىالمقالسماتتراعيأخرىيرتبظإوبعضها،ال!فكريةواتجاهاإسالكتإبافةنجتقايتصلبصإا

.،المقالاتهذهفياءلنثريةا!ساليبلبعضاليومنستجيبلا!قدتلكوبعإضهااوالمرحلةبهذهالكيتابوتاثرالحزائربهامرتالتيبالمراحل

لوعيكما،لسجعمنقنوفيهادوعبمآوسجعاكنبتالنيتلكخاصة.والمفاهيمالاؤكاروابطورنفسطا!حداث.ي!رالىيعود

ومسااللغةبغرائبالعنايةأوالتقليديإنالعربيةباللاغةالاحتفالفيهاألإسلمتنتيجةالاولىلمرحلةفكعااتكتابعدىسيطرالدإن!يفالفكر

كاناقىا!رةتلك!طوكنه!االيوملهالأنسنجيبلاقدقدلت،اليهاكتابانحين!طا!صلاحيالدينيالف!رأىايخ!ونا!لم!حيينكانوا

عنلنعبروإبقائهاالعربيةالعةوعلىواحيائهالتراثعلىفيهاالتركيزمنابعتعددجانبالىالوحدويالقوميبالفكرتاثرواالثانيةالمرحلة

الاساليبهمحذهوكانت،وطنهاميغريبةاعتبرتلانهاالكتابخوالح.ثقاقنهم

العربي.للبياىراقمياذإودجاواعتبارح!االمتلق!يناهننماممحلعلىرثرنامماأكثردجمي-لاالمقالعلىا!هتمامركزناأننا:ثا،نيا

قدفيدطينبق!ضيةيننعلقفيماالنثركأابفانامرمنيكنومهماالاشكالفيفدطينحولالجزائريينانتاجلانا!خرىالنثرأنواع

ارقباطالعربيقوجسدواا!مةومعهعفلسطينالواضحتعاطفهمصعبرياالتا!بغفييدخلولانه،ماحدالىفليلالاخرىالنثريةالادبية

فيها،!ر!وانهمقضيتهم(لقضي!ةواطتبروا،العربيبالعالمالجزائردراسةمجاريكونأنيمكنعمابلقضيةيتعلقفيماعامبوجهل!دب

نغوسفيالعروبةعاطفةيضعفانيست!ع"الإفرإتشطالاستعماروأن.اخرى

يننيرالنيالجزائريالشعبضدبمواقفهغذاه!االهبلالجزائريينالكتاببينيربصواضحاخطاآنهيهامةملاحظةهناك:ثالثا

ال!ربة.وللامة!بنائهإابعودتهاا!يخدمل!افيجرحهفلسطينعبرتطور!شإفياوالعا،!المسرحعلىالقضيةظهـوربدايةفيسواء

،(إلجزانرالفلتإمطيىالمسلحالكفاحوظهورالنكسةحتىبهاكمرتالتالمراحل
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