
فوحاثيا!ه.ور

ثلة؟!صيا!ويللغ!ةت!أمة!!

محنى،لمفاييىالاعنمأد،!!هـاهنكعالم!ناعالمكيشكدونيصعب

اىريحية6والمراخروأدطوروالمكانادزمانبمالأهيمالمتعل!وأكهايير

لعهلمبتالبنمريةاكض!ماتبلمهتخفحان"لبلسانم!ةكارت،لتي

مئلميبدلااصبحو.والشاملالمتصارعوالتغييرالأل!سيةالضبدر

اف؟ريحيالعكلرلطبيعةاعمقو!همجد*لمةرؤيةمن،الطلمهذؤ

اجلأكث،!منئاقبةقاريخيةبصيرةمنبدلاكما.مسيرلهومحعابعة

المسميلمثلامحفئشرالي،ألتطورلهداالحقيمةوالمراحل،لمنصفات

والبميد.القريب

ساذجة،تلريخيةبتفاؤليهأ!دهـنهأهـيطيهالطرةتحدملم

كميةانبل،بطيئاايماعهيعدامتذيخيتطورلاسعيعابتكفي

مناهعجميعامامصديانشكلباتتالطوره!اسيأقليالهداجالآت

6د*!مسنوىمنلاريخ!يةنباهةينطئبوأصبحتألغديمة2الفكر

منعميقهون!رة،اليومعالمفيالجديدةالمضياتتركيبعلىوفدرة

علىوقدرة،لعالم1هذاميالمعفدةوالقضاياالمننك!اليالداخل

بكاملها.،ألانسانيةبدينالهسشفيلالىوالن!النجرد

تعاتصلاالمستعبلمعنت!املأنبوكئ،وحدءوبهذا،كلهبهذا+

العامتيقهاالي،ألتاريحيةدنمرحلسةفهمالىمستندامستنيرا

مسنداخلهافييكمنبمابالتنبؤويسمهـحسماتهايجلو-والخاعى

خلىالمهتمرةالاريخيةالت!قاؤليهأن.منذرةأوواعدةمؤمثرات

ادرالؤعنالعجزدرجةالىلبسيطيتهافيتهبطال!حتمعة"لا!تسلاكمة

النشاؤميةانكلهـما.اليومعالمميالقاثمةللصراعاتالمعقدةالبيعة

لل!ت!ورالايجابيهللحصيلةالتجاهلتجانبالى،أضمر!من،تعكس

فيهبوطا،التكلرهذامنالراهنةالمرحلةب!يعةوالعهلالبشري

الاسنس!جةمنأخرونوعا،للكغاحالاسنعدادو!يالنض!الياتوتر

الغاشمة.القوةولمنطقالواقعللامرالقتمية

وئوراتوالاملاميةوالتفنيةالعل!يةالثوراتعالمفيانهصحيح

للنضالاهدافاال!فوقاصبحت،الكادحهوالجماهيرالشعوب

والمأثيالفكريالتطورحصيلةانالضعاصحيحانهالا،ا؟ءثمي

.ان!طورلهذاالمعاديةالفوىمنودهاءبحنقتستحم،لليثههـيهـألورم

واحدةوبكلمة،والكرا!ةوالنعحبوالطذيائوالغزوالاهتصوان

وهتطورةدةجدوأ!سلحةبظواهراليومقالمفىتقترن،(همئصرالة)

وسطمظضافهاوتتع!دوتنعقدتشتابكالتطورسيةج!ليةان.أيضا

المتشحةباث!ل!،والنلأمروالتضلميلوافف!رالتزصفمصلات

)قبمف!!هافيوالسافرة،خادعبريقذاتبايدررلوجيات(ببثا

.أخرىاحياناالبتريالتطور

)اضهبونةو؟لىالمنصربةالىننظر(ننستطيعلا،الهربونحن

اخههذهضوءعلىالااشكالهامنخاصكبت!كل،الهنصرية

ضوءعلىالاوتحلي!افهمها-مكنلاعنصرية!اهرةفالصهيونية
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-د!ءبيط!ك!!بكد!كيئ،الزأهنللعادمنار-حي6التطورسياق

اورظم.3!ام!ر،دمدم5اس!!ليطسمهوفحولأتحضاراتواف!بعاث

(نمىىركيامطثمالناثصضوءعلى/ألأحمورلهاالرأكيمكنلاكما

ادص!يوني.،،ثنمووعانهربيهاليدظةبين،وال!ضما-يالاريخي

ععهأ!ص!مريهاةواوولأابطدهيوما؟المثروعهذاابعادهيفما

يةأعنصررك!ركهكوجود

واليهوديةالصهيونية

ألا.111((3حيةواميراوروبيةالكرة))الصهيونيةبأنيقالفد

*س!بما؟دصكيونيالوجوددانداذا.((/هوديه))ي!ضاانهسهبالقدرافها

وألاميركية،الاوروبرجمهرالأ!جريائيهآلاستعهاريةللمصالحيدينهلسطيئ

حقيقةيحجبانيم!نلاذلكقىن..ودثمهتحقيقهفيساهمتاثتي

ال!-تةميأنفوربعيكلة،تطل!عاتوعن،ايديولوجيةعنتعبيراكونه

جزبئ،نفلرةادصهيوفيكأأنىنظرفى،كونلاوحى.نقسهااليهودية

المطرلى-،تواالايدوودو"نجياتم!لمة-يهؤكدالنيبالقدري!نبغي

نأ،الحدك!ثة-ثالأمبريئالمةالعدلمةالاستعماريةبالمخططاتالصهيونية

اد:ةمجردبئن!انص!يوني،!ثوجودالعهيمنيةالىننظربننكنفيلا

الوذربتروأتالطامعةأ!مبرياليهوا!ططاتالمصالحلتلكوامتداد

مصايحهـهام!جمرضمىوأز!خانفهافست!الي!يالجغرافيوموفمهالعربي

استصادةاجلمنال!ربيانتنععبرضالومئا،كلريبةالامةيفطةمن

وقدمه.وحريتهوحدته

ألصهيولىةبىالطكمهوأ!صهتالارتبلتتاسليدلانوبالمفابل

حسابعلىتكوئالالميخبفي،اليهودفيوالحياهوالقيمالتاريخوبين

رئيدصيتين:حقيقتيئبينانتمييز

اليهود.شةأمامالف،ئيةمنض!دلهءرحهابحكمالصهيونيةائ-ا

ان!المبروحتصغممواةج!وو-كأالصه!نيةبينألمعارلةبيتف

!ميبناق!عاوألان!عالى*ملتوبالتالي.وعلافالهوكلكيبهالراهن

الفرببة)هوينهوضعيتبلالذيهووحدهاص!جونيالان.المعادلة

م!قى.بشكل(لصهيونيهموته)خعمةفي(الا؟،يةآو1لاميركيةيو

اليهودلام2منكأناب!صرخمةانهامنبالرغمالصهيونيةان-2

،الاضطهادمسل!لمناليهوديالتاريحلانقادومحاولةالتاريحعبر

الشصصوبحباةو!ال!!رىالالامسلاسللكلتجاهلهابحكمانهاالا

مبأكتراارتباكلاز!الصلإ-9المشروعارت!بلطوبحكم،مرةالمطوظصة

التضالبمصهلح3مباترواصطدامه،المستممرةال!دولبا!ستراتيجيات

!ف(،ن!شوننيلسأالنروجيالجمامهيكلمةالىارجع(11

.91دا6قمور28-24"والمنصريةالصبونيهأ)عنليبياندوة



اةلمه!صرومنآلخفمنتلححررالعربيالشعبوب!هضةالعربي

/تم!سدعمف-!آلصهيوليةكمنجعلووذئئركل...انيجزئةومن

المسط4دهـدءرب!وعمليه،د!صعرلميةميالتوأليصديهللمننكلة

اأن!هـ!ب؟علىطويقهيطعومحمليه،الأمبرياتميةوالمعطل!بالمخط!ت

العربي.

(؟شهـ:ولوج،!،!!41!اصذلاأتصمريهللطبي!كهبدلاكانه!ناومن

مكلدير-؟!ئ!،يثننمشصر:*ضممار-،تن!-!سلنهبرأنالصهيونية

ألمهـهبوتيخدمت!ف.باليهوديةالعربيةألامةع!لاكهكيلهاقاري!خية

ا!*حكحر.*اروأسببكروأسنعات،هـبوالهاله!دبينمصحننعهأزمة

من.لنهحنانالطبتك!لجهـ،وكأن،انعربالأوكأوبصهـضدا!حيا.لي

زت*،هدث!،؟تعويكيالوطنداخللم!دمنأججهعت!ريهعصبياتخلق

.لبان؟حداثفي

أؤمرب-نالعلاكهصهيدعلىةلمصلإوليهكا/فواحدةوبكدمة

،لهآل!ء2رلجر؟لمصنمسلسلالىانعنبتناريخيةخطيئهوالي!ود

جرشا)1مقعمعنبسهـعصرا-ضيعأنجهمنلثرورهموأجههاجقمنبد،

!كن.الانسانيةالمقيموألاحتر!الت!معوبلمصالحوالاخلاصوالصدق

4ت!ر-))حولىالمنحدهلأمم1!اراس!دعىلماداندردالز(ويةهذه

يأ،(1اللسطيمنطسيم))بمرارالصلة،لية2رصورة"الصهيونيه

الصهيوني.الكيانمنشماباساس

المتحدةالاممقرار

1775-11-49بخبتارللندكيةا؟ور،ةطنم!ءم!بلمنرمعهويتهز!

الع!8ء!ى-!)باعبمارالمصر!ألاممفرارعلى!ليفا(الونايذال)يقولى

:(العنصريوانتببيؤالضمريةمنشثلا

ومروهـرهـا-الممح!--ع!لأءمبراراثوا؟دمرباإنطرهينشان،ء

9طرهـدعم.((اسرانيلوجودلانها،ودعائيهاساسيةبظع!رزوث!م

خئخبهـأأدساساكأنتألى7ىالصهيونهـيةانا&صخريةمنانهلأ:فائلا

)يرأتمالأتتعباولئ+!،لتعريأالتمييزوضداللاكساعيمةضدالثورة

با?ت---4المس!تولىبنفستدأن،العالمفيالعنصريللتمييزفسحية

الشع!،-كه!راأتطقالفراريبصرومكذا."والاسنعمارال!صريللتمييز

ا!ءانتر9غير)أالهرسطيالفياسعلىالمترتبةالنتيجةلان،متناقغا

:تقول؟لونيي*"روهـكدهالذي

تمرك!،حركه؟!لاسص!س"،للاساكيةمض!دةحركةالصهيونيه

للتدصريه.مضادف!ركةالصهيونيةانن

كأ.?كانشعبامتلالصهيوتيه:يقولىالمباكثرالفياسانكما

.أحنصريألذهييزمضادهالصهيونيةافن،ألمنصريطنمييز

يزألماا!نجبدوالذيالتناكمضأنفلاهريهذايثونانأحفيئحاومن

الص!ونيصيربالظالمئدبصسةللاو-،!؟نسبةحفيقياقناقضاييبمو

!إصحينمسرحعلىدحريائيالموصوعيةالحونيقملامسمهشوالبعيذه

ء!صصدرالذيالقرارجعلاتذكيهو...عامبوص"العربيوالوطن

اثذرا!!خدمناليه،متعسالا!اإاالاوسماطلهذهيبدوانمنحدةالامم

ولىو--اضجماحياأ-لمنت!*لمتلئيوةلعبةوانه.التبصرمنهيهمما

،!لمشىبذاكمهمعونو)والتاريكيهليةالدشبألهسصؤوليهللشعورفاقعة

الهكربر!--4ا!نلوةهذهفيونعن.أخاميبوجهميةوالافرالاسيوية

!*ارناسأتبمأنعرال!وصالىأنطريحيةاررؤفىثميةكلسصا،العالمية

وأنأ،1؟ئ!وسط!ئي!-،برهووور?!ورة،8فعولوحاجاتمننابعة

والمخئهؤمهل!؟دحةاطبقلأتاوأوالاممانشعوببمصلحهوملت!م!،ومصطنع

دلاذور،نية1خيرومسنهدفة،ضيقةوداليةوفئويةطبقيةبمصالحلا

ال!ف،ريالمعنىلوجو!هتعبرالتيوالقي!مالبشرىالبمصيومستبل

البشربةاللمجمتمعاتالموضوص!ا!طورمعالمئسجمواتالعهي*يفابي

الاسعاني.والتاريخ

!طئثات!!جيةعدةعلىنؤكدأنب!لافات،،الاث!اسهذاو!ى

ت+به!أد!الىيةأخيطآء!الوهوععناثننمكلةاىاون!رنا!ثللفنال!صم

نارءخيه:مسؤولياتتحملىانعال!عنها

أهثر؟بشانج!،اض،3ش*حض-مقارر!ألىاشظرضوورةأ؟

فى،رو)،!.-4/رس-وميوآلىالمسآلهجعدربمجموعهالشكلافى!والمضرلات

!ؤطنسلمهـ-*3!ااكد!ر!ويسع،!لسعط!ينارضعلىميهاالمعركةوس!احه

/مجدوأ!--لال!!ثذاوا!يه.بكاطكلأالانسمانيهعلىائارهاوقمتد،الههـب!

إ!!س*هيوش5-ورالميااىيئفرونالذيئلاشلئكباسبهواضحةجلية

!ححوره؟شلهووف!---1اوراد،ألاميركيلمالأو!وبينلفربكا!هـاد

6--بمإز"احلأرمناد!فلسصطينيهاذن!كلهالىبالطرويكصفون،بالذنب

؟!--ف،صوبزرا!مهالدمكايهلغؤيهماخلالومن،معطياتهاخلالمنلا

ثعهنتينأكطوولالعربدمعا!نيا!ح!يئيةاكلآساةعلمنلألفوسهم

اذا.العصصفادياخرش!بيممعهانيمكنأويدفعهل!،3اوري

شوعيت،ملهانسانيةار؟دةانصهيونيادصحديوجدهكي!نهضلم

؟دىب!نلهيصلبالذيانعتسحطشيائعربيالننهب/اهذامواؤربمعري

وعاىسورياوفيلبئىوفيالارثنوكل!لسطيمأهـضعلى،يومط

ب.--دي،بأ!رهالعالممستوىوعلىأحياناالعربيةالساحةامداد

سنأوعرباأمك!نوايهودا،الصويونيللمننروعوالمنفذيناإخطط!ين

جمالوعي3تطورعنتعبيراالايكئنمالمتحتالاممفقرار،آحرىأمم

أهفاعأ!يانوعيهدا-عتلوفد.الدهيوننالوجودلح!مهالطالم!

وبرعض،واءريفيااسياك!ارىيبآي،العالمفيللظلمتعرضاا،ك!ر

كي!ألاشنراكيهالتقمميةاد!قوىعنففعلا،ألانينيةاامرو؟اأ!ار

-،اصل!1منالمشكلة؟لىتنغرأناستطاعتالفوىهذهلان،العالم

فو-لهلا،ا!ريوالتمييزالاسمعماريالظلمت!ح!بعفمهاوقوعبحكم

و(لأمبر؟نب،لصههيونيةبيناالثابهـتللأحال!الاخراك!مت!اهـ؟لبعضوبحثم

امالم.امي،الرجنية

يا،اثكات،لىإ(الشاملةإ!كالحيهالنظرة)ااىالطبر!(ب

منالمسط)"أىابالصولرتكتفي؟لملاالجزليةالنزعة!ج!بالنيالنظرة

حس!!ىجوانبهامنواحدجانبعذىدا!ريهزأوواحدوجه

.الاخرىال!جوانباهمال

فسكل*-"في!!يكع!منىخاصبوجهتبلوالم!نطلقهذاوأهحه

عالىتيمصاعداتضملةأتكليةالنظرةلان،ا!وضوعيةشروتمنال!س!

أيكع،أاءرحدالمحيالمشكةاس!يعابوعلىالذانيهاكارمنالخروج

لسبسمعطعةالنظرةعنهلعفالمو،المعفدالمنشأفيمضمونهاوالي

روجهللمزمولا،لذوا!عأدنجريديةالتزع4ميترفىولا،الفاصرة

مما!ش؟ف!!2ازصفيفيةالأبعكوعنال!يالوافععنتعبرلابمقولاتمطنق

!و-ا!م!التيادذاتحوا،والاهدا!افدطينيةللمسطذةالجوهرية

3-علا،العا*!لالسلامدائمةئزمةعاليههيماانىايصالهاواليخفثها

أ،ريخية.وممضلة،نميموأزمة،شعبمأس؟ةكونهامحن

كر!،!اصلام،ا؟حرل!اءآتىاك،زوةالأنيافياليهودالامأن

ضحاظءدحمبع6والزنوالادريهيينلام3و،الحرببعدف!سطين

ندكمنا،جميطلنا!ثتركةهمومالشكل،العالمفيالعنصريالنمييز

لحذهفدأمابمقفر،لراء!األ!منهالعنصريةاكثوافعكضحالى

وال!لالىصىي،!"تنبعاحيا!رعنالبحثالىالشامةا!ن!لرة

ثنتلكا؟المنطقةهذهفبمالشرزرعتالتيالمترابطةالعوامللجدلمة

يماجتثاثالعهلمفيلسلاموتهديم!المدرهاحدلوضعئم،ا!عالم

العواملتشابكبحكمومقدةدقيقهةعمليةوهي.الشناصل

هر-فالمنصربات،كلهااثبكةبهذهالاحاطةمنبدلمحلا،وتداخل!

والمنصرية.واحدمجرىفي-صبأوواحدمصرمنتنبعنكادعالمنا

،(اماالهفيالعنصرية)هوكلمنجزءسوىليستالصهيونيئ

الصهيوني.الامبرياليالترالف/ءمسدهالذئي

لهاالمكورالفكريالنهحتحتمالكليةالشاملةالنظرةان(ص



المعادلهوأطرافوت!افضاتهالواقعتستوعباوننالجديةبالنكرةافتمثل

ب-"بخصوص!فيأننسنهطيعلأف!نحن.والظ!رالعاموجهيهافي

ئناكما.العامالمشنرواضارماعنبعيدامامكانفيالع!ئصريةالمسالة

وعكانزعانكلكيائ!نصريةادانهوبحجة!خرطرفمننستطيعلا

الليالمكانن!قعنللتخفي!وسيلةثسبباالادانههدهمننجعلأن

منسملاأو،مطهرهاوابشعألضكات!لبئونحيةالعنصرفيهتتجلي

هـ-فافيالعنصريةاثمارساتخطرمنآلتعو،نأوالتغاضيعوامل

.الم!كان

وءوكبوحكمدشالطالمأقالا،أنبهودعاى9عوفدظلماان

!؟ل!طالههـبعاىالواكمعالظلماما.ا)نناريخلعناتعنلحنةواصبح

ي!ثيههفى،ظلمهبتماريىءالظالملان،يومكلوجو!ضأفييصرخ

هذهثروهـفيياناستعادةعدانطريقوثط!العربيةالحياةتخريب

بصاضىال!4أدصلةلىستعيد!!حضفىا!سعلىجديدعنالحبياة

ان!مهافيمستفبلصنعميولص،ثيممإت!!وهؤأوبروحالحضاريا!رب

للبشريه.

النظرةنؤرنأنمنآةف!عثين-"الهسآلهءو!رل!ماذنبدكللا

حنتى،المسمالةبابعادنعي!كيفنمرفوانالشاملةبآلتظرةالجدلية

هذهلكرارعممونكفلألمسمتؤبلآحطارلمواجهة،تصورنبنييىفنصلى

ليكلالامكاربحزمون!صدىالسواءعلىوانعرباليهودحيأةفيل!طافئ

وجت.وعهـتىوجدتأينائعنصريةوإ،مارسات

،هـ.كأإنجثرقياذظرة)ضرورةدلىكيدالثمشبدلاواخيرا(د

واذا،ألأساسمنكعالمحلماؤالمات!هنظ!سوف!ثننعلة.(ا!طلة

وجو"عنيعبرالذيبألفوةالمدروفيطهـنعالمصالسطحيألمظهرقتجاوزلم

الصسسونيللفقرال!ضصرية،كأتطبي!عةتفمن!لمشكلة.!فهـجرلهلتى

الجوهر،للصهيونيسةانسلبيأثجوكمراكدتالتيالممارسارزوكي

لإليهودلابم3منبريئةضبيعيةولأدةتولدنمالآتيم!.لهاالم!فساؤيأ

نعترف(نبئلطبعلهاكأن!،الألأملىهدهالالساليةا!والمحعمنولا

الصههوفيفىأرلبا!بحكم(لعصر!ووافضيحهمالننفهمأناوارررببالام

!ستفبلدائمول!ديدض!؟ءنأدأةاالصكليوليالمشروعجعلتبمصالح

العربية.النهضة

رلصييونيالالكرانوهيل!دفهةل!ءسىحوعبلممامانهلذللق

اسن!*ل،ومناللاساميةع!لىالاضطهاد،ايحالةعلىفعلردمنولدفد

!اري!يا،مس!ود!ريقهيائيهودية!نحياةددعآجلمنالأح!الةلهذه

منجزءعنصريهواناليهودكننك!وعال!بعمببه،م!قجةيغنلموافه

م!المصالموفتالسياسيالطابعذاتأامسطحيةالم!لجاتوان،تكوفي

للثضيةالننصفوية(والتسوثيةالسياس!بهوا،خططاتالؤوىعلى

ألسلاميوطدالذيالح!عيفيالنجاحلهايتوالرانجممكنلاألفلسطيبة

الحؤيدهذهادراكبدثنفعم-و!نيهـودالعرببينالادفةويحرز

هـيللت!مواجهتنانكونانيرمفىولماكلشكلةا!ممردألىنصعدأنيمكنلا

التيالكرىالمهمة،6قسيما،أساليةموأههة،العنصرياصهيونيا

:الممهبلكب!ر6ا!س!،إلعلىبجهبانهوانؤتمرهداعاتقعلىلقع

عنعرية؟كحركةالصيمونيةن!اجهكيف

لادىء؟م!!عالثاأليهـاالاشارةدىجمفتألتكيالمن!ج!ةالمنطلؤاتاى

لنحد)-هـبر؟ات،صنهاددلاالتيالاسسمنءملهـةتؤريرضلىبدهذي

ا!ؤت!:هذاعلى.ا!روحالسوادعلى

عحو،عصرنالطبيعةم!اميةال!مريالت!يميزظواهرا!-ا

معالعشرينللقررألاولالنصفمع!ثعهبداتالذيالاشتراكية

هـوانالانسانيةتاهـيخفيجد-دظصف!ةقن!تالتيالبلهشعفيةالثورة

كلى،الاساسفياصيمونيةاتقدمن2التاريخلحركةالخاطىءالفهـممن

يمكنلانرعة،المنصريالتمييزظواهراووىهي،ا*لساميةأعتب!ار

والوقوفلمقاومتهام!لولامنهاالتخالصالىسبيلولانرولان

!7

كهافيهاتبم!/كادالتيالصرجةالى(قاصلة)وانها،وجهلافي

ا،حندلوهيوامرمنهاادهى"شرعية))لنبرر"مشروعة)ءانهالو

ونتريدأرةتأدمابتنرعيهاي،يهوديهدولةومتصثيلعلسطينوقيو

التاريخ.منطقضتهيتاريخيةذرالمحعتحت،شعب

يبريرماعحاولةآو،الاس!ا!ميةالنقطةهذهدجلوفىان-2

اشحكمةمنطئعنخر!ج،وألتسوياتالمبرراتسىل!توتمريرها

،غيرظطىءمنطفىانهكط،وانتاريغالحء4وا!عابمالانهـسافيةوالقيم

لهاحثودلاسلمسلةالىيفضي،نفدميو?رالبهصدائدىعلىوافعي

.الاخطاءمن

صصات-وأعلدأ-!اههاوتفيفكراهامي-ؤخ!ءيوفيةاكونان

،9(أ)فؤلمامية"الصمر-فيوهي،للزوأقمعرص"لتهـارلةحالةعلىفعلكرد

التننعاؤعيبمظارها،الصهيوفي"يجعلانبدلاكان"الفعلرد"فان

بهـساءيةالعنصرلةئلاساببة19))تغابلهداالانسانيةمستقبلالىالرجعي

كواالصههوفيفىعمصريةامامالضحيةهماتعربكاقو!.(،ع!صرية

.وشاء!الكامنةواللاساميةالنلاريةعهصريةضحيةالي!هودكان

امع3اإورلحفمفهممااتتري!غقأنيستطيعلاا(انفعلرر"ن

ألمظر.والف!م!ةبالانفعالالمشبعةالبداتيةالعضويةالريزية

))الاؤه!الى(وأ(الفعلرد))تجلازئتيجةلاتي،لما،الايجابيةوالحقاؤق

واخلاصعميقم!مآلىالمستندةال!جذرية،دب"الاسالممالجةالى

أجلها.منالنضاليخنطلبهبماوالنزامللحقيفة

اللالصاكيةعلىالفعلبرداحتفاءنتيجةالصهيونيةوضتلقد

فياتها.آخطاء!انتجاوزأنتسننطيعلاوهي.النصريةأخطاء9ي

حولتور،العرببحقوممأرستهافلسطينفيالصنصريوجودهالان

رههـنااللاسامي*دعلىالفعلرد:جاوزأصبحبل،خطاياالىآخطاصا

توألماس--9ر.مبرياليةضدواليثوداتعربيبنمشمتركبهضال

وزجت،الررأفدحالمعاءسةونهغمتهمبالعربآلحقتالتيالصهيوفية

إ!لار!قبادخزوتالامنهللخلاعيسبيللالاريخيشرقفيبالهود

أرحاعل!ط!،التاريخشلطقضمنوالعهل،الصهيور!المثووع

أشكالهامظهرهابجميهعاتعمنصريةضدالمشتركوالنضال"لمشزك

وروايلأها.خنادقهاجميعومي

وء!اس!3السالسثيبحنمكلمر!بثلمابالىالصهيونيهمستقبلا!-3

زهانجةشذالصهيونيةالحرصةروررلان.الاميركيةالامبرياليةبمستقبل

على!ثنتمدق!4891ضام"اسراكيلثولة"قيامحتىالمأضيالؤرن

لم.الض4غي؟لمسيطرةألا+مبريانبالاسنعه،ربةالسسلطاتودعمءعلون

وب!كلذلكبعديعتمداخدفلىصطينزءالصهيينيالكيانتطورانئم

نا!ماءالثانيةالعالميةالحرببعدالاميركيةالامبرياليةعليعنتصاعد

فلأرا3"ؤ"ابحكمالعدوانيومسكؤبلهوتوسحهوأد4الكيا-هداالستؤرار

هـاىفابم!راكئررحت!دأح!مبح،عتأصلمةدصريةنزعةعلىوممارسة

جديع!!نصرياتواصطناعغافيةكنصرياتبعثفياكياناهذانحباح

ا!بف-أتاودكم،الاهليةالحروبفيواغراقهالعربيالوطنلتفتيت

الوطفةللروعالفالأثةا،جفكيمنالم!كلومةالحكموانظمةالرجعيه

الوهـنوضالاوضاعارجاعومحاولة،الكادحةلجماهيرناوالمعادية

محزإلعربيلونح!،الههـبيةالهـنهضةروحوخنقالورا،الىالعربر!

لحرورات*س!ملامالى،الحضارلىوالنزوعوالتؤدمالتطورطريق

الهمطقنه،؟طالرجهجةالصهيونيةالامبرياليةالستراتيجيةوحاجات

افكاكحة،العربيةوالجماهيرالعربيةالثرواتوتركالنضالروحوقتل

.لرجصيالصجبونيالاستص،رك!والاستغلالىوالتحكم؟لهباسى

عواملكلنضجتجد/هـةلاريخيةمرحلةضالدخولملىالطريقوطؤع

هيها.الثخول

اوسعهيالمنمر!الصهيونيالتحصيمعالعربمعرممةفانلذلك

منبمضالان،الصهيونيالكيانوجمينمربيةالطمةبينكحعرأنمن

بهتعلمممابابعدوصهيونيةامبرياليةمخلطاتينفذالام!مةهذه



تكونانمنأمحمقهيالمعركها-كط،والصهيىنيةاًلامبرياليةالقوى

منوأسصر،الراهنيوليالصموالواكعالراهنالعربيالوأكعبين

هدهمنشبرعلىجزنيةسي!ادةعلىاوالأرضمنأتيارعلىضلالى

القوى"عتالسسو-حعودشجأوزانبدلاالجركأةوالمعادجه.الارض

الممركهأ!ثه،أليهوديةألحيأةوكيالعربيالتطورمجرىديالعابرة

كزب!لماكل،زاندهالصورحذهوكل.(ويصدعرب)بينمعركهليسعت

"سلهين)تإت!يص!هأادموملت،نآحداثنخنصرانيالمعاولات

.(ومسيحي!ين

ص،ة!لىالمرح!كددصيالصاعد؟ادلمريخحركهبينمعردهانها

عمدىننيالذيا،صهيوليزعانمب؟بين،؟لانسعاكيةحياهومنالمرب

.المحومفىإئهبتوربها!مةوحملالعنمرية

اي!ءتركيمض!ل!ممقجميعتمل.سسعالمثرلهوهذء

انيحن!رجهواداليمالمص،!رةوادحياهالظرءخارادجب،الرقارادة

ف-ررأولاأيهودقيأ!رجمقالمت!ردالنضالجم!وا!ها.والانسانية

أ)*،لم،ؤمم!وألعدلللسلامالم!بةالفوىولجمع،انصهيونيالمشروع

نصهيورصالامير؟ليةلم!اثتلمجابر!لتهدموالنحررراالاكن!عنراكيهفوى

انعآدم.فيوالسنإلأمير4وادحرالنطورمسهمذبليهمدألمفىيالرءمي

عنصريهكحركةللصهيونيةأجهةالموأبعار

ايديولوجين-،يثمن-الصهيونيةهويةكلالبعثاى-ا

لوجردأوأنعاضرالماخثي)الزماىبعديخمولعادةينركر-وممارساتها

فسذهلىءبالنصكيعيهفيايبحثأط.عن!صريهكحركةالصهيونية

نر،،بثدأكب،بألمسنعبليتملتىكانه،أخ!رهاومواجهةال!كة

الىب!عاكطوملب؟ا!ظاهرغهذهمصروعليهيوففالكبمالزمافي

د،،صتمرأرمهفر.2نبقىوسووو،!عرفست"تتيالانسانيةوالقيمالبشرية

.العنصريطابمفإبسببالاحطاربأفدح

ثوكأ،ا!حذحبهـ)*اوعدممةبروحانستقبلعنآلكلاميمكن،لا

س!لأصضيىعث6وثش!،الحاضرحداتوةآلماصيلوقمانععل!،استقراء

نجينؤ،فاحمسعووفا!،الناريخيةلررملسلهالالساسيةوالمحركاتالكبرى

لها،المطكسهالانجاهاتوبين،النناريخحركةمعالمنجاوبةالاتجاهات

الصاعد.التقدميلخطهاالمقاومة

أسحمية!في!سوضبهوىنت،مجردةغيرحيةالمعرفةىتتوكلما

أنجرانم!أعكلموانينلمحهمعلىوممتمدة،لوافع1لاحدآثرداخليامميقا

آحد!تاجعلسليمامدخلاكانتكإما،لاريخيةببصيرةمتمتعة

العلهءمالفمطنلذللى.الانسافيةمسمنقبلخلعةثيوالحاقرالماضي

جكللةباست،1علىاليقائم،الصهونيةللظهرةائتأشيخيالجدلي

نظرشهديينطلتىانبدلا،فلسط!ينفيوممارسالهاافكاهـهامكوذات

دضالعاماكضالحاجاتمن6العنصريةألظاهرةهذءمستقبلالى

ض-ورالحناصأكضالحاجاتوس!،عامبوجهالطنمفيالعنصرية

فلسصن!سلبىكوجودللصهيونيةالمنمريةوالممارساتالا!كار

اثعالم.فيوادلاءالعربمةواكهضةاليهوديةالحياةسستفبليهدر

مؤامرةلفكش-قأخذ،!لسطينكلالتاريخيالجرحان-؟

أنظمةيلتشملفى،واخطارهاأئارهاوتمتدواليهـودآلعربتمستلريفمية

انمؤ+مرة؟ووفه.وأمنهاشعوبوحيأقيوحقوقاقيطولتهدد،وفارات

يئ!أوزها.تاريضيبعملىألاص!جحةمواجهةتواجهانيمكنلاالتارينية

الآر"حيارص!هيوف!الامبرياليالتحالفصنعمنافىامرةكيالتواذا

،العقدالممه،لعخلالىمن،كلهالبشر/يئمسنإلالىينصالذي

أدنصديمفات،يلانسانيالتطورتجاوزهااننيالمفاببمواوالقيمالقديمة

بها،وبنغذئليغذيمامنهايولدوالتكيللمنصرياتا!ولدا)ـننحالفلهذا

ائاالا،البشريةحياةفيجديدةأكا!منح!لىوقالشافعالايكونلا

!خ!يتجمعحضاريةانسانيةرساتومملوفيممفاعيمالىاس!تند

المطلعهالمةكررخالشعوبدوى،العالمسوالتفدمالخيرهوىواحد

صميرحيملمحييعمرنالذينألاريخيينالاهرادوارادات،الحريةألى

العالم.مصيرعنبالمسووليهالشعورفكهمودي

هـظةزأ!حى،"التمنه4الواسهالسشاديجيههذهان-3

النملعلىىنض!مدانبد،،الصهيونيةالعنصريةيغذيالذيالتحال!

،/-اخر،تحمميعهـاعنا،!سمرال!مياساسيكعاملافغكري

شول"،-رالعصعر؟ثىبتلمحيالعنصريكبنهاوننائ!اثارومنابه"

الىكممهصهلخصكسمطبرخلقىوديالعربيةالمنطفةهىواصطناصا

العربي.الوكنكلوالتقم!والوحمه

يرءجاوزهرع:8!صلويممنء"هريةمبيعةذا!الصهيونيهان

حذ-نه!-3*كحرثهوطي.الأحرىالعنصرنما!الحطروكياالنع!د!ي

لوحمبود2،نحضارياوالمنمهثر.!يلافلهدمالجانبواحدانكيلعكس

حورور:!11آحرثاستغلالعلىالالدر!تمل!كدانها،أكمأصرالاوروبي

9أتمدا!0خا*عةبئتو؟بوانتسترالعنصريهحعيفتهال!جبوالوسما!ق

عواملاهممنهيالفكريةالاسلحةلاننذ!ك.الفيرعلىتصرينها

اجهة،فيهذهانتظمتوكلط،العنصريالصهيونيلننحديا،واجهة

يرس!هااستراتيجيةعلىفانم!عالبنمكلألألعلحةهرهحدمحاوأسى

حسممإاقف-كانتكلما،؟لعنصريةضدالعالمفياثناضلونالمغكرون

الصهيونية.العنصريه!هذهحدوضع!ي

ال!إونيسهرالاهدافالممارساتحفيمةعلىالمالملوعيةان

عاريسعكل،جهودهاوتوحيدوالسلامللحريةالمحبةالفوىوجئب

المواجهة.هدءفياساسيا

؟لنفسيةثنر71منتصريةكحركةالصهيوفيةاشستفادتلفد-،

فيكفلةمخططاس!التعرير،الثننةالعالميةالحربمجرياتخلفتهاالتي

التيالاودوبيأ!لعنرالنقربةالحاسةوعنالاوروبيالضميررفاقيعن

راحتبى،قيلكتكفدفم.والأئ!الئنبومشامرالهواطفخدرتها

بمظهرا!تحر!-يالفنسطب!ياثنضالوتصورالمزورةاللناعاتتثون

وومسهئلىوك!سى،/*أجض!ادخروراحت،كبيعهمعبا!ى

ةس!لاالي2خطاءأاي"التخلفعنالناجمةالمربأخطا،لالمشغلال

الشرع!ية.بمظ!عدوانلأاظهاراجلمند!امسؤولينيصنيرواأن

جلالهامنىقدتتهمشفيو!ضيتهمأتفسهمحقفيالعربمت!كلحير

ءيعتنكلماملا،الاوروبيالع!فيال!ارالىينضافكان،!ضيحهاو

ينضاع!تاريخي!جريصكأوتمريرأنصهيونيالعنصريللاسنغلالىمهما

هنجانبافانلذلك.ثاره3وكممقامارهوكشعيوم3لىالطلملحمها

إلاءتباربمينلاخذأنبدلا،الصهيونيال!صريللنحديالموابهه

مرحلةآئاروتصمحبح(لاوروبيالعقلمخاطبةعلىاتركيزضرور

ق!عإت*انقاذالمضللةألدحثائيةالصهيوفيةالظثيراتفيهاتراكمت

العبعروعم!الصنصريةعلىالتسمتراوالت!يمزفيلهامصلحةلاواسعة

إنضليلامامواسعاالبابتعنحالتيالمواقفهذهمثلعواقبفي

المفكربنبعض!؟ضعفيتنجليآلتضليلهفامكاهروآخطر.العنصري

كفتينوفيواحدميزانكلالعربيةولليقظةالصهيوفيللمشروع

مذنعادلتين،

-لىالمهنيالحيادوكذلك،العاطذيالتحيزموقفان-5

اقىوضيعحملةاهدافمنهمفايكوناانينبغيمب!ئيةلااشبارات

لمواجهةانطصثساسنهفماعدةالنضالهذآيكونر؟ن،الفهـريوالنضالى

(لفلسطيني!،القضعةالشكاليةانذلك.الصهيونيالع!نصريالننحدي

رش،لهست،العربيهباليقظةالمسهيونيالمثروعاصطداماي

اهوتأ*أ!لاأولذاوس!ولةلامواقفلائظذمبرراليستانهاكما

عنصريةصكةالصهيوضةموابهةفيبدولا.للمتاعبعرضةوافلها

ارحله!عةتوضيحومنوالمباثوووالاسسعلى*شمادمنالانطلصمن

لتحردصكةوبينالدهيونيةبينالقائمالصراعوطبيعةالتاريخية

جوهريا.لههعاخقيقتهعلىوفهمهالعربي



المشروعاساسبينتناهضوهمنلابللاجوهريةفروق!ناك

العربرية.الهكاضةحركةوبين،و؟!افهوولاللهودواممهالصهيوني

لاخراوروبافيمالاستمماريرقىالمرحلةافرذصاالتيالصهيوصيةفالحركة

الحرهـاتنمرارعلىنشاتواتي،الاسشمماريالمدحلقلىمنحلقة

علىدعله!ارد!يحملتوالتي،شعبمسنددوندكئالغاشية

ألاتربد)الي!وديعنصريه،عنمريتهامنكثيراالاوروبيةاللاسامية

حمنأي(الفعلردأ!طقمنولا(الماضي)اطارمنيشحررلم"لنيي

العك!رصعيدعلى،البتنريالتقدمتجاوزهاالتيالمفركهالحلقة

كوضه!أ-يوكنلاالعمصريةالصهيونيةالحركةهذهان-والممارسة

رنممنانبث!ص،الصيالعربيافصعهـررمحركةمعواحدميؤانكفة!ي

فم!اترر،موجةمنجزءاكانتواتي،التاريخيالتطور

ت--ىو،رر!؟!وأ!كا-هان!يها!يتصمدواثغ،التلرتالعارات

ح!(تس"ررأ)رسطروح؟لسنلأهم،المناضلا-انلاتاحهالم*ربيةالجمأهير

رإي6؟لأنن!رات3الضمنيتجؤألاءفىءا،حهـممثلفيأفىهيصابةالأف

إىمع؟أ،امنطقالىمرباالاضميا،ظكثر.المماصرالعالماليالتفدمية

!يأ،،"أهـصانبعنىو،لافء؟لالا!صطت،ععن!بعدا،،المصرأحف!ثةوا

بهرفا!اركظركييكورألىلمكشلا،العربيةالفوميهحركه.يمظت

ضنركل"-.ألأنضإءلا.!ض-!رلنا،هنص!ضص!يراب!فيا!،انحفالق

ر!غعن5،"الممار-اوالا،ديولوجي!حيتمنسوا،،الهموكنطق

!؟(ءرىتالت!درريةالا!كارميهششا/فيآاكريخيلسياقىعناالعصر

ضلىلىء.-لص!ىوبكأصأئحركة.ا)حضاريا!ف!توحرك!تالنطررإ*

مسشعت"،ينالضسالغون،كيألعلورمعطياتدلهيهت!حدفلصي!

،ا!ها.""،قددتالطورمهور!!سمتهااتك!الرجعيهبالدوىبذلك

لان،اءالاتيرهبالمفيإد!رألشبم،اكعاصرةافعربيةاال!هضهو!ي

محا)وحسدكاا،والرجعيةوألأمبر)اف!يهبالاستع!ارتصطدمالنهضههده

والثقادي،و"لاجننماعبمضصعادي3والاالسياسيالعربو!حررالعربعة

19حهصاه!)تجديدالتخلفعلىللفضاءوحيدكطر-قألاشنراكيةوبناء

اصرالمحى!لعربيا!ضالامدافاًن...ال!رمنطقضمنالعربية

.:صاشرةيرشعكسالعربيالمجتمعحياةكيخنميتحولعناوينهيهذه

يم!ئولا.والرجعيةالامبرياليةمصالحويهددالموليالمجتمنبعلى

أفي،اهـ،ءئهذافىاويةمنالاا)م!صريا!ص!ونيالمشروعيفهمان

وكونه،العربر،ءالتحررلحركةالنقيضمبالثرةيخدمكونمهضوءعلىالا

والممارسه.الة!مىيديعلى،النقيضهذامنيت!زألاجزيايشكل

العزر1هذاستيه،بتتطلبالصهيونيةالعنصريةمواًجهةفلىلذ!

،ضشالاتتطباي،بس!ببهنشاالذيالتاريخيالمازفىوهذاالسلبي

المرجعيةمعحالفهاوضدالصهيو!يةالمنمرلةضدوعمليافهـريا

لية.يهلامبراو

اكبم،الانةمرإلعرجمطاأموميالنضالانسانيةتمميقان-6

يكأف،الص!يونيةعنصريةكشففيمه!،عاملاذاتهبحديشكل

لم-لأالصيمعحصريةمناثتحرراجلمنالعربئفسالان.مواجهتها

ا!الم.فيوالتقدمبامسلامتؤمناليالقوىكلصالحفيهو

ناكما.وألحرباررلمكما،نقيضانوالاستسلامالسلامان

هـ،ومن.حقيقياسلامالشىوالرعبافوىاتواننعلىالدالمالسلام

التيالاحطاريتجاملالذيالمنطقوضذلاتسوءاتجليبشكلتبدو

برياليولامالتحالفا!بهابعمدالتيوالمحاولاتالمخططاتعليهاتنطوي

حتااهوةبامص"احهعنالمبرةالحدللفرض،الرجسالصهيوني

ودكنهالسلام،اليدءبهوالسلاماًن.خر2حيناوالتضليلوبااخذيعة

و(سنعدا-اتعتيدارزيدوو(اويعلقهاولاالمشكلةيحلالذيالحقيقي

الايققلاا-لاماوه!ا.لاحقةمرحلةفياشديصورةللائغجار

منفكرهاالسلامينبعاكفطللعنصريةيةاررالقوىبنضال،بالنضال

وضمروها.وممارساتها

المعرزلآعلىالاجيمالئقافةيبنيلاللمستقبلتخطيطكلان

مضافه.جديدةصريةمحنيبنيانماالسلامالىالمتج!لحقيقيةا

لام2نفهمانسدبلأالتمريالصهيونيالتحدينواجهفلكي

صيياحدايضعالمستقبلمنتصوران!ملوانالعربوالامالي!ود

.ا!لاملهذه

الجرهريالمصوىتثنعكللتيوالسياسيةالثفاكيةالعنصرفيان

قجابهلا،العرب!يةالمنطفةميوالخططهماالممبريافيالصهيوننللتحالف

الفائمةالسلبيةالظواهرعلىأدعريلمشالعلميبىلانتصار41حفي!فبمبشكل

اهيته،وسعل!بهوالشاليواحتظرهالا-رر!ضعلىاي،العنصر.لهعلأى

نقدميانساةيسو!فمنبالانطلاىاكع،والانغصالتعصبو!ملى

والبهاثتحرركحركةالم!اعرةالعربةآلنهضةضبيعهتحتمهحضأري

.حضاريوتجمد

اتار-خيةالثورةمنطقخلالمئ.لكونأنيبنيالمواجهةهدهان

اطارضم!نفهموأن،البشريةلمسس!فب!الانسانيالعالميادصورزأى

عصرنا،8!للشعوبآلتحرريةالتوراتلصض!هالذيال!ديد/لعانمبظء

تكون(نالىنحتاجلالعر!ممةوالامه.والتع!موالسلامالحسيةشالم

عبرتما-!حصهالمالصشاللعلمىتؤكدأنولا،ذاتهاغيرآخرتسيئا

آمراضعذابص!دةالصهيونمةللعنصريةمواء!هتهإلنكون،التاريخ

ا)،حدبثة.انبعائهالحهـكةاحفارياالانمانياثطابعو!كد!لصحرية9

تغذي،تمر!ةكحركةالصهيونيةعليهأوتميتئعاشتاذطالقيمان

الخولى،الكراع"حثيافنعصبكلقدمناا!ياتيناله:صرييئمنأج!يالا

ألاممكاتواداز-ص!البشريالتارصحمعا-كأعلى!قوملمقافةالساسا

.الصبعلىالنقمةوصب

وا!واعوالارريولمجبةاتربيةوقلكالثقافةوهذهالقيمهذءان

،العربالىبالنسبهالار)خفيمكانلانأخذالصج!ونيةالممارسأت

الاسلامضدالعنعربةالغزواتمنوغيرهاالصليبيتللغزواتكام!اد

الامةبيوامهتاقيذاتهابالقيمانهالا.الماضيفي،العروبة

"لو؟ص-بانالورممطالبةهي،واننصرتالؤواتتلكالربية

ر"يم،الضماريةاصورةاقيم:علإهاو!تصرا)صهيونيةالنصية

الحديث،العصرفيم،الانسلنيةتجبم،المناضلةالكادحةالجماهير

الاشترممية.صر

رزطل!قانبدلا،الصهونيالعنصريالتحديمواج!ةان-7

المنصرية.لثمنطلقاتمنافضة.لقدميةحضاريةفكريةمواكعمناذن

ابىرواية،منذهسهيفرضالمواجهةلهذهالايديولوجيالفكريفالطابع

ء.،رساتهايبريرتحاولايديولوجيةمنتنطلقالعهيويخةالحركةلان

علىوعدروانهصالامشروعميننهاعلىاًلشرعيةمنثوبواضفاءالصنمرية

عتروعية.كل

،والنجاحالمردودفلسفةاي،البرغماتيالمنظور؟ستذبلاوفد

يضسءان.ستطينبلأقد،العمليالمنطورهذا،القريبالمدىطسغة

الطبقيالمنظورانكما،الموابهةهذهجوانبمنجزلي،نبمناكثر

اطارضمنيبقيناخر2جفبمناكثريصينالاقد،اهميتهعلىالاممي

لة.المتالىالجزئهةالنثرة

المسالة،ابعاديستوعبالذيالمتكحلالايديولوجيفالمنظور

معالبةفيالحامةالخبراتمنهستمدتمميمنتيجةيكونانيمكنلا

التقرميالاطا:جافبالىيجمعالذيهوبل،سبقتالتيالمساأص

2صسلىالقدرة،الكبرىخطوطهافيالواشيةالمثهيةوالنظرةالمام

وامع!ة،بالذاتالمسالةهذءفيالدقةالبالغةالخصوصعةا!ستيعاب

لمواجهة(الايديولوجي)العكريالطابعوانسيما،وال!تعقيدالتمثسابك

لهذ،(ال!شنراتيجيبالطابع)مباكثرةيرتبطالصهيونيةالعنصربة

الامبرياليالعنصريالتحالفضدبالصراعالمعبيةب!ا!وةاي،المواجهة

،بسرءالطلمفطالتذدميةالقوىتشملوهبم،الرجعىالصهيوني

دية،اله!والامةالظسطينيالعرجميالثمعبعلىاحبرالعبهكانوان

الصهيونيه.العنصريةمنالمتحررينالعالميهودوكللى



النظم!ذهالاسأسيةالبنيةبكئفجديرةلانطنكلا،ظصةثممية

.)13(اخرىناحيةهنالاستيطانيةال!قليةمكوناتوتبرز،ناحيةمن

ةيمةذاتنكونانيمكن،المنهارنةالملميةاساتالم!هذهتتائيان

الاستعمارية،النضهذهنقاوماليالبلادكلالسياسةلصاصبالغة

هذهظنتمهما،لمجابهتهاانثورية.راتيجيةالاير3يكئفونا!لى

الاستراتيجيةحدهخلألومن.ألابداليالبقاعلىقماثدةآنهاالنظم

الاستعماريةالاوهامهذهعلى-انطويلالاجل!يولو-القضاءيمثن

.والمسقريالسياصوالنضادالف!ريالمملخلمن

يسبنأفعمبع!ا

والستراتيجيةالسياسيةألدراسأتمركرمدير

الفاهرة-الاهرامهقسسة

وألتعايقطتاشألهو

لهذ.المدىواسعةتصيليةبدراس"فمناانلناسبق،1)

:لكعلاهـةا

ألاستعصر،واخرينهلالالدينعليد.،يسينالس!يد:انظر

اللر(ساتمعهد:الماهر،فلسطينميالصهيونيالاسيطاني

.7891،الربيةوالبحوكه

دراستنا:ليللموضو!تفصيليةمنافشةراجع(2)

المشكله،ووضعمبمئيةتتعرفي-1،والنكولوجياالايديولوجية

..آ-101،7المدد،9/691افسطس،احيلالبمصة
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لوهابعبداد.:واث!رافببفت،نقببة!ؤية،وا!ي!الصهيونية
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.ء791،والاستراتيجيةلسياسية8
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الث!عخص!يةخريطهكيسياسيهقىامة،يسينالسيد:افظر

.الأهرام،لاصرائيئية

(12)
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الصهيولي!هنواجهكيف

!9-الصفحى"علىالمنشورتتمة

الهوابر!هلمكأ-5والشراتيجيالاي!ورلوجيالبعديرتب!كما

مسيرةحاجاتيستوعبائذيلظرليواالمرحلي(التاكتيكي)بالبعد

الو!ا!ل،توحر،المضديةالنضال!المغططاتوظروف،التقمعحةالمالم

تريرطرثقىهـف!ثابتتفعوتحقيئآلمخع!تهذهلدحرا!فىمة

الصهونية.النعريةمنللسطين

الصيمدية،المنعريةمواجيانيتبينكلنهذلكضوءعلى-8

بةالمطاالجرةالقوىيستقصمنطماونضالياخرياعملاقنطلب

*ونيهالكللةالتمرالايديولوجيةأبعادبعهقالمستوعبة،للسلام

6لم!دكسةوال!فدالنأئيراتمنوالمتحررة،ال!انسانيةوممالىساتعا

أجلمنكللبلاالساعية،المعاصرةونهفتهاالعربيةالامةلتحرر

الضمريسةضد،تحرري،يهوديعربيمشستركنضالفاعتايعاد

للتعارنن!وذجافلسطينفيا(حبةأرفىجملأءلومن،الصهيونية

اننوا-صرةوالحعماراتوان!ومياتالديا!اتبينوالتحابوالتعايش

دبمغراكلي!حياةظلفي،وألحقدوالتعبللعنمريةومقبرة،فيها

لاخهفسةالانهاليهالعضاربطةالاهلافمعمنسجيسياسيواطار

معها.متنافضاومتعارضوغير،المعاصرةالعربية

هذءلعممقفيكبرردورالنقمعيينالانسانيينلأالمف!ريئثوران

التياريخمنطقولنر.اليومالكميريننظرفي،-المعحرة-الفاية

الى(قربقجعلهياالنيالطارئةالسطحيةمطاهركلمنبالرغميزكم!ا

إلعئمريالت!عطلففيهايحاولىاتي،الرإهنةالظروفظلفىالحلم
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