
رر!9صكاوجععية9و

!نههة!التارببخ!!الديغيةالةوأثيهكق

اكثر!ؤهاعبركماللصهيوذيةالاساسيةالاهدافاولالتذكر

..بروزاممثليها

(سازبمملكة))أسماهما6391عامفيضريونبنأعلىلقد

التيمىالتانيتىأما،داودمعلكةهيالاولىوالمملكة.ا،الثالثة

الاسكندر،خلفاءضداكسيحقبل167عامفيالمكاببمثورةبمداقيمت

تار!غ"لكتاب1654!امكنبهاالتياهلأصةضقال؟نهلهممبقكما

الوفتوفي":العالميةالصهيونيةاكن!مةأعيدرتهالذي،،الهافثا

هددناانه.وحدهالاصسنيطنوعن،الاستيطانعننتحدىإلالي

ومصر،للاكليزتنتهيانكلشااناضحالوامنلكن،القصيرالمدىفي

اننا.للسبودالامكانبلادذافىولنيس،لليهودواليهودية،للمصررلين

،فاوموااذا6يوإفقوالمف!الزا،،(ابتعوا":للوبسنقول

."بالعوةفسنبعمعم

للقادةالاداليميسةالادعاءاتنلهمآلموجهةالذرةهذ.ظلتلقد

ءاذا":دايانموشىالجنرالأعلن1667مامأبوض.الاصرائيلون

الك*صابشعبانفسنافمنبركناواذآ،اقدسابستابن!متلككنلأ

أرضر"ل!ضاة،المقسىالغتنابارضىنمتلدأرز؟كثلعيلينافان،اشسي

هناأعرضلاوانا،وغيرهاوأريحاوحبرون(ورضيليم؟رض،و*بأء

الوسائلأعرعنى،اهميةأممثرأمرالمثرضوانما،سيأسيابرفامجا

ط!سبةانهتانمأنالاجبيسةالدولوملىمالاباءحلمث!ن!ئ

سينأءتقع،الاستراتيجبسهالاهمسلآعنالذكللذض،لاسرإليل

انناريخقلبفيالارلنفربوببالىتبب!.انوضيقالبملانوهركنات

."اليعلحي

يسمهـيهمااجلمنالالرائيلياليمينظئدبيبينمنايمويهـافيع

ي!سيطركاناكنيالمش!ةكلضمأنبدلاالني"الكبرىاسرائيل"

.عاملاف7كرتةفبلسليمانواطكداودآلملكعل!ها

الصبونية؟الإبديولوجيةمصءاسدىتمدالتيل!م!اهيما

دينية:حجةاولا-أ

جعلهحينالي!وديالشعبمعيهوهقيي!الذياليمجةهي

المغتومالشعب"

كلدمذحالذيآلشعىهوالدلأينةآليهيستذدإلذيوال!ذص

كلغربتكارضبمدكمنولنسلكلكوأطيلالابراعيمكنعانارض

.(8الالةعشرالسابع/*صع!،اث!نكوينسفر)،...كنعانأرض

عنالنصعزلملىالقائمالمقسلحم!التفسيرهذاويكثف

تصورصسن،لنناريخي2يلاطاروهس،المقدصالكمل!نصوصمجموع

نموذجوفةابر؟اهيمايامفيصغقدافانفلواقع.للدينقبلي

ىال!تافا:العيئذلكقيكله*؟م!طالثر!قيالاجننماميهالعلافات
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هذاو/خت!م.حمايتهمعابحلبالضاعةته!هم!سيدمعتتصهدمبيلة

وي!هـ.ا!فحي!ا!واؤ،تبذبح-إلمفدس!ا،فيالكلذكركما-اببثاق

لحشر،بعال!هآلاصصرسساح،اًوكأ*وير-مر)انعوررلهذارمزاالفتمان

.(01الإبة

بالرصو'دجهذحسبانسيعنيالطريهفةبهذهالعهدولفسير

بينللت!ييرالمقدسناأرسسأفيئنصوصالبايىقييةلحرسلخارجيةا

المختار!ن.وغيرالمختارين

الوائبلأنبيا*وترأث،ابواكيمنراثفياساسهوما،ما

اننصورر"لرحسدلدفلهو،القر!نتم،الجدبدآلثهدثم،الع!ام

الذيالامر،والمستبعدلنالمختارينبينالتمييزبر،!خطىالذيالعالمي

اليهوديالاجصنسماععالمةريدماك*ورجلاخلىكما-بدونهيعكنلا

فيلاء!تبمدفيكابتج!دفياًالفيامسالرائيلمنءشدءعور"الكبير

الحية،جدورهمسنينتونالد!نان)):يقولفهو.اساثيل

."متكاملةقوميةداخلويعزل

ئارا2يترك"الدينيةاووسسةجأنبمنالتصلب"هذاان

النزعةعلىدي!يةثرعيةاضفاءالىيؤديمسو،خطيرةسياسية

العداءالمسيحيونبهايبررالنيهيكونهحججكافتولقد.القومية

المسيح.موتعنمسؤولونبأنهماليهودينسموناذ،للسامية

الطاصفية،النرعةهدهو/الانبياءالتوراةتتخطىحينفيوذلك

ارعي!اوالةبي(16ا!ية،العالثرالاصحاح)التثنيةسفريتحد!اد

هـ-لأي"الكلبختان"عن(الرابعةالاية،الرابعالاصحاح)

الطنرمجردعنوليسفيهاللهبحلمولللانسانالداخليالتحول

الشكلي.

الشسخصيةالعلاقية؟ي")ال!جديدالعهد"باعلانالمسيحيةان

بولسويقول.الطقوسيةالنزعةتتنطى،الربوبينواحدكلبين

-غلاطنةاهلالىرسالة)بوضوح-بالمولديهسديوهو-الرسول

يسوعالمسيحفيلانه"(السارسةا؟ية،الخامسالاصحاج

؟لطقس.ليربالمحبةالعاملالايمانبلالغرلةولاشيئاينفعالقنانلا

الرسولبولسويضيف."القلوبيطهوالذ!هوباللهالاتطدوانما

:(الثلانةالاية،الثالثالاصحاح-غلاطيةأهلالىرسألة)

سبقالامميبرربالايى،ناللهانفراىسبقاذوالكناب"

صحع3-تكوين)"الاممجميع!عنباركفيكانابراهيمفبشر

.(الثالثةا؟ية،عشرالثافي

بولسيستخلصعنصريةكلسنتب!دالتالعالميههذهوباسم

:(28!؟،الثالثالأصحاح-غلاطية(هلالىرسالة)لرسول1

."حرولاعبدلهس.يوناليولايصديليي



الثامنحنساحالاص)((يينالعبراالىالرسالة"كاقبان

بر!كوى(لرب،،رمخونشعبتميزبمزاعمصلةكليقطع(والتاسع

.الش!بممه

نفط-ابرأهيبمالقاليدوريتبمورهوهو-العهـ؟نويسنلم

نثسع-رهدياووحيالداخلالىال!كلرةونفسا*،مةا،ألعا!يهالنز!

واذ)):الالهيالروحوفقيعملونمنكلاماممفتوحعهدانه،للعهد

3لسااثطللنحاسجاشالكاني!ل،هأتمهنبكلمماتربهابراهيمابتلى

الاي!-البغرة-ورة)((الظالم!يئعه!ييناللافالىد،فيومنقلل

.لكابميثاقام5أواقماادمعههـبحكم!امانن1!لسنا.(ا؟؟

.((ألقاكماللمهعحدأكرمكمانا):الرسول!عول

،!ل!:رمرااد!انمنجهلهتانىهيهتلر!برقيوكانت

.لليهـودالمذابلحودبر!

رأنناليس!ديالناريهنورمبررمفوانينكتعرالحنصريةوباسم

أنثليابالمحكم!ةالقاضيكوهينحاب3وي!قول.يهوديةلأمولدمن

ألييولوجيةالافكسارنفسانالقدرسحريةومن"ةالالرائيلييه0

نورمبرعفوالبنالهمتوالتي،اولزيونلهاروجالتيوال!صربة

دو،-،داخللاليهوديةالرسميالتعريفآشاسدعدالتيهياـشائ!ةا

لدوهـ،ة،لاساسيةالهوأن!ينفي:بأدكيجوزيفأنظر)"اسناتي

.(561س-ا6!0يوركنيو((ئيلسراا

ن!اليهوديالانتماءينقلالذيالعنحرياذ،-زهداوباسم

ؤيامةذاببهودمنثلاتةسوىعربياتنساءيزوجلمالامطر!ق

سرازيل.اثولة

علىالمقدسالكتابمنباليةئيووواطيةاستخلاصرعمواما

تبرير"!وسيهعندالمقدمرالكنابمنالمستخلصةالسياسة))طنيقة

انهفيكرواأنالالهـرائيليينالقاثهمحلىلم،ن،لكملوك"4!قدمطاالحق))

البهـيانل!يضوا"المقسىالحق"ضدومفوا*وداوروباكلفيوجد

ناالعاثمربنا)قرنفيالاجراميالزيعمنوان،الافسانلحقوقالعالمي

.مختارلش!ب"مقدساحقا"ئمةانزاعمينانفناعلىننافق

للد!نقبلببا.لصوراللصهيونيةالدي!ميالاساسيضممنوكما-2

الىتسهتمدفلسطينفن،لذمهود،،التاريحيةبالحةوق"البةالمطافان

ا،-ضالمقسىالكتابيسميهااًلنىفالبلاد.أ،رلخيينوتزييفعاية

ارضأي)الرومهـاناياممندبفلشخسينسمصتارىوا،كأ؟ن

الفراتمنيمنندالذي،(اًلخصيبالهلال)ءعلىتقع(الظستينيين

.الشعوبمنكفرؤيهوامتزجتعبرتهقاريخيموقعوهو،ا!يلا)ى

هـص411!يلادقبلعثرالثافيا!قرناهمماابراهامفبائلجاءتوصببن

الينأتليم!انهـاكنعارارضفيرتستترريئا!ن!يبئ!يماموراراضبم

وصلاليهاقند،الارضه!ذهيقطنمنأول-كلنوام،مهجورةصحراء

عشرالثانيالقررفنطالاراميوىوجاءها،عامب!ثمانمائةؤدبلهمالامور!ن

الساصلية،ائطقةفيئالفلصتيهجمونؤلبقببلوبعدهم،الميلادفبل

-الميلادقبلعامالفنحو-والاراميبنالفلستينييئداوديطردولم

.!الحربطرقطعقألا

قبلالثاءرزالؤرفيإلثموريااقلبمادلكبعدالبلاد(صبحتثم

؟زاقيلعثمافياثمفىرسياثمرومانيااثل!بمابعدفيماوغلت،المجملاد

الانكليزهالمستع!ينايديالىتنتقل

لس!كماكلهاتار(حهفىأامق،هـكولاالذيهذاتاريحيءلاعبفاي

،ءداودومهـلكة،الهجراتكلينمنابراًهيمهجبرة:آحداث!ضعهـة

.الثوراتكلبينمنالمكاببينوثورة،الممالككللين

ؤ-زرلوكما،ق!اماالالاسيفىدةعارالالممضبعاددةاالنزدكأهذهان

اص!تالشالارضهمبأقاع!االذيئالس!لتاحفادوهم-البرشور

"سكنهانارضال!ابراهيمثيههاجرالذلىالعصرفيفننسااليوع

التاريخي.الحقبحكمل!ملكفرنساأن
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اذها!أفشابكلتعرسالنيهياتاريخيةالاسطورةهذهانغير

سبفيالاهميهداتالتاب!خيهوالاحداكث،المدارسكبمالاسرائيلي

وحدهم.اليهودكضالتيتلكثيالأسرائيليةالممرسيةالتا!بخ

مذملسطينفيكثيءيحدثلمنعلي!ممنالاطيفالهؤلاءيتلالاهماووفو

مولدههوقرلحغىالهيكنلو.لدصر،الاولالقرىوبطبركوخباتورة

المغول،غز!ولا،الصليبيةالحو!ى؟لا،الاللاممقدملا:الصهيونية

اصعثمانية.السبطرةضدا!عرد!معاركولا

كنسمةاسنائيلفييهوديالى!اكلعاىلوءوداانكاراى

الاساليذوهاانه.الصهيوشيةالروحسمات

مةالدو"كمابهفيالعرباىاواحدةيث"هـاشارةلاهرتزلان

الصهيونية.علإ"قامتالذيالالساسكانالذفي(18لم69)"اليهودية

للغالةواضحالصهبونيالمشروعان5!18عامكيهر-زلأكدومد

ذلكوكل"ارضبلالشعبشعب!لاأرضاعطاء":لىاتحقببئولسهل

عربي.م!ميوىنصففلسطينفييجبثركانالوقت

لا!ظمسةالرئش!يينالقادةاحد)وايزماظاب!نشتاينسئلوح!ين

فل!طيناعليتاذاللعربسجدثوماذا)ء:ألعالميةاالصهيونية

.(،أشأنافليلوانهم؟عرباي":وايزمناجاب،(؟لل!يهود

اله!رةبدأتحين،1882عامميهناككانانهنذكرأنرينبغي

.السكانمنمليونفصفبينفلسطينفييهوديألف5؟،الصهببونية

ا،مموسيصبرنادوتالكونتلحلىصريونبنرد48!اتموز18وفي

:رنالديارهمالىيعودونالعوبيتركانمنهطلبحيناكنحدة

."أبدايعوثوالاحتىشيءكلسنفحل"

رزبةالنارالاسطورةوهذء،للدينالقبليالم!ورهذاومن-3

الغير،حقودبذفيتتنسمالتي،لالصهيونيةالاستيطانيةالروحت!نبع

الغير.ووجود،الغيروثقاافمة

*ربوجد)):السمابقالاسنايلبالنائبأفنييريبوريقالىوكما

هانههاعولام)"الصببالكانيتعلقفيمااستعمارينظاماسرائيل

.(،165اب7

ممارستها،وفيلطوبضكافي،الصهيونيةتلكلالاستيطانيةوهذه

الداخلية.سياستهاوفيالخوجيةسيا!ستهافى

هركرا!كتابفيأي،البدءومنذ،اًلصهيونيةالنظريةفني-ا

الدورنكأهذهان"3نقرالمذ!هبننرالذي،(اليهوديةاللأولة"

."اس!ياضدوروبا2متراسمنجزءاستثكلفلسطينضحليهوديةا

وتلك.،،البربربةضدلئ!مارةامامياموقماسنكون":ويضببف

الاستعماريين.اكغامرينكلبهايتذرعذريعة

،نوعكلمنالاست!هماريينتغريافكرةاهذهانالواضحومن

رومونذ،ببلاسر1دولةمعالضضامنعنلكغونلافانهمه!ذاومن

باعتبارهااليهوديةكألمولااقامةةف!ويدجووداللوردطرح3591

:كودترويقول.البردطافىالكوكأولثفيالساىم!ال!ومنيون

الاوإوبميةللديمقراطنبهج!سرراسهداالمهاجربنكودولثوسيصبح"

الاوروبببينمنسكانووسط-فلسطينفي))الممكنومن"ل!بنانالى

وبناةالشررمنسافذفيتتحكمرا-خةقاعدةاؤناتة-ا"تعاط!فين

.،"يسالسهو

فى،8بلفوروعد)ءعنهاهـك!رالتيالووحهيهذهوكافت

العط!رعيممطكنكلالملكجلالةحكومهان،):1617اثطنيتثعولن2

تبذلول!وف.فلسطببنفياليه!وديللثمبقوميوطنانشاءاىا

ذل!فياانكلتراوكانت.(،الودفهذاكضيقلتبسبرو-ههافىما

العالم.ف!استهماردةدول!ةاكبرالجبن

أثماءلفكرةالاستعماريالاصلهلىالىائعبشكلكويس!لرويهـح!

امةرلم!امةفيهكمدوثيقهانه":فيقوللاللىك!فىبهوديةثولة

كلفبميلاستمماريولميمملال!فعفئوه!ا.،(ثالتة؟مةببلادأخر!



.اسنشار.ددونالشعوبنظويتصرفننمكان

مإالثي-والاسسعما!!ئالام!بوير!!قمع(لنحالفان-ب

اسرائيل.ولفادةنلصهيونيةدائمةلصمة-الخارجبةالسيالة

ءسهى-الصهيونيةابو-هرترلتيودورك!افى0918عامأء*زر

انثافمغليهعلىاقترح8918ضاموؤي.بسمالىوحمايهعلىللحصول

،دهلصاموهعا))شكوئيهود/قىثولةلامة9ا(لثسامية،معادوكان)

."ا)جرمان!يلأالحض؟رةواللمصالح

لنه،رضأجنبي!دولهمعلورانحلعندالماالصهاينةبرح!تلفد

انتهـالياود(ععتربنا!مفي.ب!يةال!!الشعوبمصالعمعمصال!ها

تينصدأماتسنالهجرةعننججمكم!.للصادعربضدالانكليزعملى

هـءدا!ة،ألحربوكانت-.،!اعامثيال!قىوعلى.ال!ئغننين

الانكليز.ضسىالسرةارغونم!نظمةشنيرنابر؟ماماقام-هتدن

.ا،ووىالامبرياليةهيالمنمحدةالولايا!اصب!تاالحربوبعد

أن!،رمنترومانكاناذ،الرئيسيحل!ياللاالص!هيونيةفيهاووجلأت

لمحلسطين.الىا!مود!فيرال!يموديةال!رة

ناادراكعنالالرنسينةالحكومةعجزتحين،91ع6عاموص

الشهب)د!عم!مةارادةعنتعبيرهيالجزايريةالوطنيةالجنكة

سابهىاسائرارتبطت،الفاهرةتدبيرمنانهاوتعورتالجزائري

ا!سويس.!نماةضدحملةلتصيمنكليزوبألا

ارنصولتالىاسرائيلدولةالاستعماريةالروجنفسوفادت

بالبرقة-لوالارتباط،الافريفيةالشعوباستفلالفدالمتحدةالاممفي

الثهبفدالجنوبيةفيتناموبصنائع،ومونرامبيقالغولاض!دالغاش!سمة

افريقيا.جنوبفيا!صريةوبالنول،ا!ر!ي

الداخنالشاسة!يتتحكمألاستصماريةأالروحوغنص-4

ادفادنينأولئكيين،داخلاليهودحتى،لمييزفثولآ،الراتيعللمولة

والفادميز،4(الاشكيناز)ءبيئ،اميركامنالقاثعينواولثكأولوبأمن

وثلئا،(1السقرديم)،اشربمنثوالمشر!منبالغربيةليستكولمي

إنهممنوبالرنمم،الغربييننح!يراليهودمنهما!هلينغير،العمال

ناشا012بيننائبا02سوىلهمفليسالسكانمن%05يشكون

الكنشت.ينيمهم

6791حربفبلم!حتى.العربتجاهتماماصارخالنميبزانغهـمرو

ن"وكلوو،الاداريةالمناصبمغ%2سوىيشغلونالعربيكنلم

يفآوالفضاءمممسبفيواحدعربيميوجدولاءالثانويةإلمذتب

فيوحننى.كألبا012بينالكذيستفينواب7لهموكان.الوز"رة

السكاطمن%13ا؟ريشكلوىالذينالعربفارزالخاصالقطاع

!ملو.المسكاتبأوال!بنوكا،الجامه،تفي%،سوىيمثلونلا

،بناءعمالأونداعيينعمالاظلبيمهم

وجسهعلىتتجلىالعربتجاءالاستحمارلةالسياسةانغير

السيالسةمجالفيللصهصنيةالثلاكهالرئشية11!نماهاففيخض

خبر!ة!وثقافة،يهوديوعمل،يهوديةارض:ال!اخلية

الارضعلىبالاسنيلاءألاسنسعماريينككلالصهاينةبدأففد-أ

طروقعناسرائيل2ولدتاذ-8؟91عمفىالممنف!يقعن"لا

.الاسنعمارأساليبطزانرنغسمناغتصاببئساليبثم-الحرب

فرىبفجحالارهابالاسرائيلي.الجيشنشر،المثالسبيلوعلى

يا!.يند-سفيحدىكماوأطغالونساءرجالمنفيهابماباسمرها

واللدو!االقسىفبمحثثوكما،،لأ؟91نيسان01-!ليلةا

العلأل!الفسمطينيةمئ!لىولاثتى4النيرانعديهاافمسبتالنيوالرعلة

مرسرم"عندئذافيليونالاصالتادةواصصر*الموتمنهربابالؤار

"المرسوها(هذاأصبحوقد)4891في("الغائبينملكيهبشانارىءالكل

ديارهمغادرواال!ذينالفذن!طين!يينكلواكن!بر(.591عامفيفانونا

ثلثاصودرالنحوهذاوعلى."اًلظئبينأءمن8؟91ب2كبل"اول

.وعنلأما(هكتارآلاف11.منهحعارالض.لأ)للعربالمملوكةالأراضي
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اساسعاىالنعويضاتحددتالعظربةالملكيةفافون5391عامفيصدر

لعرضتفدكانتالالراليمليها"ينةولكن،0591عامعيالارضفيمة

.الفترةظكخلالىمراتخهسميمنهالتخاليض

وبنذ!ى،،اليهوديةالهجرةمعبدأتقدكانتاخرىناحيةومن

اهـ-حكمنالاراضيثراءعمليات،السا!رالاستعماريالاسلوب

عنالففراءالغلاحونطردبحيث،المعيم!يننغير(الافندية)الاقطاعيين

ظ!ورهموراءمنلمتالنيالتبرديم!اتذتيجةياللحونهاكانوااننيالارض

بعدن،امامهمإتولم.الجددوالفادصينالفدامىسادتهمبين

.الغرارسوى،ارض!منبررثوا

كشرتالنحوهذاعلىالاراضيبأنالصهاينهيتذرعماوكثيرا

بهذاًوهم.جرداءصحرأءالىجاعزاوكافهم،بعنايةتطحلأاوبورا

؟لباردكايت:اسنثماريوضعكييعيشون3تواالعربانيتجاهلوء!

خأن،وكانوا،اتهمئروشزح(وانهـكلترافيت،)افغربيةالاستعمارية

إليهيونانسبئعلى.الاميةت!حتيرزحون،المسنعمرةالش!وبكل

ركلي!،.االس!نعمريئتقام!ة.لماثلنقاكةللفواقدالفالمونالقربيون

واموفأ،وروبمامنعليهم.!نندققالامواركانت،الزراعةبم!داتيتعلق

بفصا!بح!لتفارنأن،مكنلادراعيةتفنياتاستخداملهماتاحمما

ف!لؤ!.والبؤسالعن!الاستعمأريالن!امعليهمفرضالذينالفلاحين

!ودآرساهاا!تيالاموالبلغت16الأوعإم6791عامبينالفترة

.ثولارمليون002ومليارااسرأنبلالىالشتات

اسنخفكى!ا)!قدامىالممستعمرينمثانالرائيقلولةاخلتوعنثحا

بطر.هرلوزعكأنتالريمجالثيعيةالزرانائسعاعداتا:،ئاظالوسنغس

:اليهودللمزارعيندالمةمحاباة،علىاةمآملةؤي"التغرفهعلىتضطوي

الاراةءيمساحسهزادت،9691وعأم1648عاميبنالفترةفخل

لب:ما،هكنا-ألف164الىألف9؟منالي!ليالقطاعفيالمروية

صن-لوهكذا.هكتار0041الى08.منالعربيالفطئاعؤىزادت

الدكف!رويصنرف.وكاةاشدآصبحبلقمائماالاستهماري0النطام

الجامعةنشرتمهالذبملأ"إ*هـونالمهاارررباًلعمال)ءكابهفع!روزنفيلد

هـ*احسنكانتالعربيةالزراعةبان،0791عامبالفدرالعبري!ة

.اليوم"نهاالبرطانيالاننندابظلفي

شعارمنفتكااهـ)،"اثيهوديلاالعمل"شعاريكنولم-ب

البدابةمنحريصةالصهبونيةكانت:سيغهالذي"اليهوديةالارض"

القسمةبالفةالنقاباتظلت!د.لليهودالاالمملتوميرعممعلى

،(اساتنل،رضفيالعبري!ينللطمالاماماالاتحاد"فيائنغسوية

وحين.صفوفهاديالعربالعمالقبولطويلاترضى(الهشدروت)

غورببنبنأعالنالنقاباتاسممن((عبري)،كلمة6691عامفيألنيت

ف!!الحساكمالحزبعلىالشئ،نفسوينطبق.ذلكعلىاحتجاجه

وبصر،حةرسميايعلنيزعمونكما"العمالي"الحزبفهذا،اسرإئيل

.(جوييم)الاغيارويرقضاليهـودسوىصفوفمهفىيفبللاانه

البطالةفىحدثفدانخفافاثمةانالاسراًليليونالفادةو!ؤكد

عربيالف.عانوصحيح.6791عاممنذالفلسطينيينالعرببين

!نطويللاقصاءتعرضواأنبعدالالمرائيليةالمنشأتديا؟نيعملون

يمملكانالتبمالظروفنفسهيزالتماعملهمظروفولكن،الصمل

الغارريتراوحالمؤهلاتتساويمعند:للاسنعمارالخاضسعينكلفيها

بالمأئة.05و03خنوال!ربياليهوديالعاملاجربين

فالدكأصور،ايضاالاهـكانسياسةفيالتفرقةتتجلىكما

الصربةبالجاععةوالاستاذالاسرافيلميةالرابطةرنشىشاحثثاسنإيلا

(لأهعي)"اسرائيلثولةفىالضرية"كابهفىيحبرفابالقسي

هاقزوكأ،،ايليت،اًلناصرة،الومل)ىاطةمثغااسرائيلفىان

،اليهودغ!يرسكنيرسمياميهالمتع(وغيرهاراطن-ميتزب،ارد

.الثقاؤ!الصعيدعلىالاستحماري!ةالروحنفسوتسود--

اوريانيأوريصنعهممابافضلالروجه!هتويفنستطيعولن



برلا)ا:فرحينالعربيةللشقونالامرائيليالوصراًءرئشيعستئمار

توففلااشياءهت"كولكن.عربفربهناكيكون!الافضملمنان

لتقليلةكريفعننبحثأنعليناوينبغيتجنبهانستطيعولاعيا

."الاضرار

نعوء!ىكامللتجاهليزخرفانياياريخهالعربيةآلحيضارةاان

الإمورومن.الفرنم!ءأوالبريطانيالاستعمار!همريحثككما

البكالوريالامتحاناتالمتقدمينالطلابعنضطبالمائة،انالدلالةذات

العربيةاللغةيدرسون-العربعنجيرامهوكل-إ؟سر"ئ!لفي

ثانية.كنة

عنزكرىايالفلسطينيينقعانمنيمحواأنيري!مونانص

التاريخلحراسةعهلىيجبرونالعربفال!ب.وتاريخهمكقتهم

لدرانع!ةالمخصصفالوقت:همتاشيخبميدوسونممابأحراليهولهكب

.القرانلدراسةالمخصعىآمثالشنهي!بلغا!صالقل!

مبادىءعلىالقائمةالعنصريةالاستعماريةالياسةمجملان

الجنر((!عرورقد،العبريةألبقافةواالعبريوالعملالعبريةالارض

مفء-ةعنسذلفحين.1663عامفيرائعااتعريفادايأنموثى

حتلة41الازأضيفمحالةميالعربالسكاناستيعابعلىاسراليل

حيهالتمنذلكعلىقالروناننا":اجاب،اسراث!يلالىا

.المنهلمةخ!نامعيتمشىلنهذا،أنأعتقدولكش،الاق!تصادي!ة

النوجمية،مزثوجةثولةعنبليهوديةثولةعنيتمخ!ضلنا"ذللى

لصريحوهذا.((ي!ديةثولةالىنسعىونحن.يهوديهـة-هربيةثولة

البالغ.الوضوحميزةقنقصهلا

للزعماءالاقليم!ييةالاطماععلىلوحيدأاالقيديمثلصذاانوالواق!ع

،اليهودبينأنمائةفإهي2،2المواليدمعملي!بلغواذ.اليصد

وكا2كااتواجمهانهامائيرغولدااعلنت!د،لعرب6ابينالمانةفى4،4و

."الفلسطبينيينالمواليدفي"تفكرحينمزعجا

دلك،عللتو!2ا!راتيلثولةبالضرورةتكرساصصهيونيةان

لبخر2اي!لمفييعيشونلذينلهوثيمليونعشرالثلاثة1جاءاذاانه

سطسرجلاسائيل،(الحيويالمجال))مشكلةفان،الصهاين!لنداء

ت!ونثو!أنمناسرائيلتمنعالصهيونيةفالميثولوجيا.بحهةنفسها

ننحنيقجسا،واالذينانلواقعالكن.الاخرىاكالدولى،قومية

ؤ-ءيتهمونالذلنبينمنضئيلةاقليةسوىيمثلونلا"الوعه"

هذا"كاظ،لةالض!بالغ"العوث!قانون"اثركان!د.اممرائ!

إثيورنهضواقفالعالمبلادكلفياليهودلانذلك،الضحسنمن

ناالمحزنمنوسبلكون،والفنالعلمواالثقافة1مجالاتكلفيبارر

،لاف،!الساهـةمناصضوحددهالذيالهدفالصهيون!يةت!ق

ايهودوا.عاثيغيوفيلوض!أوطانهممنال!ي!دانتزاعوهوالا

اتفاقياتتوقديعفبعد،الصددهذافيالدلالةبالغمثلالغرنسيون

الف013الجزائرفى--ادر،البمالروتحريرا؟69عامفىايفيان

لي1ن!ببينماألظ02س!وىئيل1اسرالىمنهميذهبلم،يصدي

حعادلاضطها*نتيجةالهجرة1هذهتكنولم.ييردكبآلاف011!نسا

نجبرالفرنسيينالمستوطنينبينالنسبةنضرنجدلاننا،للسامية

هذهسببالساميةمناهضة!كنولم،الجزائرتركواالذيناليهود

رمد،للجرائرلسعابقاا3شنهطهـالفرن!يسببهاكانبل،الحرة

*صر،نالفرنسيونعرلهالئياكصيرنفسالغرنسميونالي!ودعر!

الجرائر.كل

كاهميجيئوناسرائيلالىاليصد0المهاجرينفان،بالاختصار

للسامية.المناهضالاضطلامنهوباكقريبا

مبهوعمن؟لفا.؟!لسطينفياليهودعسدبلغ0188عامففي

نسمة.؟لف.هـهعمعممالبالغصكانها

لمذ.بح1بمدالنطاقالواسعةالهجرب!اتهها2عامعنوابتداء

الفيصرية.روسميافياليصدضدالكبرى

لصنىالغري0خلثلسيمئالىيهوديلف05وصلوهكذا

فنسرهخلال-فيلكبعدالي!جهـاءلم.17\ءاعامالىلمها2عام

منالراراالمغربووصاجروالبولنديونالمهـاجررن-الحربينسنما

.لافعطيدا

اأبشعسةالسياسةبسببالهافياهنجاءتالايلر1الكتلةولكن

قرابةالنحوهاعلىفوصل:هتلرانتهجهاائيللساميةالمناهضة

.،191ععامكل!بلملسطينالىيهوديالف00(

كانمناك،ام!رائيلدولةانت!اءعشيةالياي،7(91عاموفي

05؟ومليوناالبال!1سكافهامهـجموعمنفلسطينمىيودكي(لف.06

نسمةءالف

فقبل.ارضثمعن،الفلسالينيينلننىهنمةعمليةعندئذوبدأت

أهـئبماألارأصدوفي!ينتمونعربيألف6.عهشاككان4891عامحرب

،بفىطل!ثان9،91داموفي!.اسرائيللولةبعدفيماعليهااقيمت

كلددههإصعبمحالمواليدهعدلارتفاعوبسبب.ألفا016هومنهم

ئح!مو!افيورالا!موأابطةا)"كن!فتوف.ا.79عامنهايةمي؟لفا05،

العوائيسلفصحمهنسفق!!وبيبيتأل!002مناشثرانإلاشعان

نوفمبر15الى6791يونيو11بينالفترةخل!الغربيةوالضفة

.6691عام

'لمص!رنؤممساثنلس!ي!ببببنعلىتفرضىالصهيونيةانهذامعهـنى

.اب!دنحدالا*راميةالمنابعضسحايا.لهتعرضالذيالاليم

ذلطه"ضليدي!يك!نانيقتفسالعدلانبوضوحأقولانويهمني

ر؟لجا،-!وبخاصهافىخ!يفياليهو!علىينطبقماوصفوهو-

ووفى.!ذ-وألمانياوبولندا

جرانمثمئيد?انالفلسطينيالشعبعلىينبغيلماذاولكن

فيالماعيةومضداةالعنصريةوجرائم،الروسوالقيا!رةهتلر

للشه-*لاخملاىضسلىلهيهامسئوأيةلاجرائموهي،كلهالمالم

"للسطيني؟

ن!"هويحصورالصهيونيةمو!سوهرتزلتيوثوركانلقد

:(الاستعمار!"لرك!ج1ففسكهمستمدةجميعاوهي)ممكنةحلولعدة

؟رأفيفيكط،قبوعىفياوكينيانيأوالارجنتينفياليهوداتوطين

الامبريالية.عليهاتسيالر

لناويونبوحشميةاذبعانبمعدأبما،الثانيةالعالميةالحربوغداة

الالحاديهألىانيايةج!هوشتندمالىالطبي!منكان،يهودكيملايينستة

الش!يض.سبيلعلىلهمكملازالي!دالىافاليمهااحد

ال!لبئيدبم!خالقتانهاديتتمثل،الرائيلدولةعصيبةان

اليهـودكانحمنف!لى:الاسنعمارلمبا،دع!ققاالكبرىالاستممارية

صء!وعالتقسممبرا،،الارضمنرلمالماثة6حوالييملكولى7؟91عامفي

،الارضهـ!بالمائة؟هليعطيهملغربيه06الدولحينداكوضصهالذي

.والحرر؟العنفطردة!عنالامرواقعكلبالمائة81واحتل!الصهاينة

اراضعهم،منطرثواالذينبالفلسطينيينلحقالذيالظلج؟هؤا

وقد.ال!جبنفك3منذنشبتالننيالنزاعاتكل(صلهو،وشتتوا

لالراليلبم1بميهالجيالسلاجثامفند،6791بونيوكلالظلمهذاتفتى

التيالطريقةب!ذلكمقلدا،اثصريالطبرانبتدميرللحرباعلانثون

في*ميركبمالاسطولحطمواحيناليابانيونالفاشيون1استخدمه

.هاربوربرل

م!لررات1قرفرالصهاينةالقادةيحترملمالحينذلكومنذ

الاراضسسياحتلادوواصلوا،أليهـموجيههاانيالندا"اتاوالامن

.،(الستةالايامحرب"بعدعليهااستولواالتيالفلعطينية

**،

ا!اكمدالذمكيالدائمالنزاعلهذاالممكنةال!لمولالنهيما



الاستمم!ر4آلارمن

حينالمتحدةالاممهيبوضوحالمشقسلةمرفاتياسرعرضلقد

الف!طينيةالتحريرمنكلم!ةمو!فعن719،1نوفمبر13فيتحهه

ليست!مهي.دينيهاوعنصريةمواففمنتنطلقلاثورتنلان":هالى

الصيمفيةضدبل6جم!وديابوصفهاليهودي؟لافسانضدموجهة

والمسبلحيانيهودييشنطيعخىفنافلى!نحن.والعدوانالعن!صرية

وأعنصريتمييزايدونالمساواةقدمعلىمه،يهيشواانوالمسلم

نسارضهنحن.ولمالمسميحيةاليهودبهبيننفرولاونحن.ديني

منجزءلانهاليصديالديننحرمولكنناالاستمماريةالصهيونية

.كلر"ثا"

،ا!روحهذهبمثلالاتحلأنيمكنلاالفلسطين!يةا!كلةان

برقو/،لاعرا!،للا!رياييهالمخارجيحةألماوراتلكلحدبوضعاي

الهصوإةوهذه.آراكأيهمالىالعودبروولميالمص!يرتفريرميالجميع

مزعومة".لاريحنيةحنوق))باسما)فلسطينيونبهاطالبلاالارضالى

العدالةباسما؟ماوا6السشينمنمهـضتآلافالىتاري!ايعود

انتزعتالىالارضعلىالعملفىحقهماجلومن،اكثرلاالراهنة

وطنهم.كلفرباءيكونوا!!يوضهمش"

ل!رلاوانه،لملاطوس!يكونالطريقان!ثكمنهناكولي!مي

اسرائيل.بت!م!يراوالغلسطينيينباستعبا!

سنوارزامتدادعلىشعبناعرفلقد)ء:عرفاتلي،سيقولهكما

هذاولكن...الارهابوإوالطردوالتشريدوالدداراألحربو؟صتىطويلة

للمغرؤصةبألالمنشسعرفانناالسببولون.عنصرييني!لنالمكله

يمكنالقاعهههذهوعلى."معتقداتهمابسببالي!دمنهاعانىاتي

-1667عاممن!ذا!طينيةالتعررومنظمةتقترجكما-تنفأن

متساوبنكمواطنينوالصباليهودفي!يعيشوعلمانيةديمقراطيةثولة

.والواجباتالحقووكي

!بقةشروطعدةهن!،عمكناالمصروتقريريصبعولكي

احتلالهمأليليونالاسرإالقاحةلمحنهيانأولاينبش:توفيرهامنبدلا

تكفلمالئيمالامروهو،ا667عامكلعليهااستولواالتيللارافي

به.المطالبةعنالمتحدةالامم

طالماللمشكلةسلميحلهمناكجممناندلكءديمكنولا

الىتهفمهمصهيونية-ياسةانتهابمفيالاسراليذونالقادة؟ستمر

.الاخرىكالعولقوميةثولةمحونانم!!اسرانيلوتمنعالتوسع

السإئيلجيثامنتجعلاذفص،اسرائيلاعداءالدهيالصهيونيةان

"لشرقشعوبمجموعفيالانهماجمنوتمنمهاالأوسطالشرقىفيفيبيا

المسيحيينالصليبيينبوضعثيهبوضع"س"ليلعلىتحكم،الاوسذ

.قرونئمانمةمنذ

الاءلىالقاند،رابيناسحتىالجنرالىشبه6791سبتمبرومي

فىوينبفي.الصليبيينبموكفالصهابنةموقف،الاسائيليللجسي

اكقارنة8اهذهالصهاينةيتدل

وهه،دينيتمبريرعنالصليبمينمثلي!بحثونفالصهاينة

علىه!ويمتمموق،المحليينالسكانفيالانمماجمثلييرفضون

الندفقعلىيمتمدونالصليبينمثلوالصهاينة.العسكريالتفوقى

واسلحةكبرعاتصورةفيالغربمنالقالعةالاموأللرؤوسا!ستعر

حر،بفيعد:،فوببفشلانتهواالصا--بنل!ن.!ورسوم

فيالقسىعلىا،ستيلاءمنذوأستمرت،اج!يالئمافيةاسششهت

طرد،1912عسامفيعكامنعصليبياخررحيلحفنى901ا9عام

البحر.الىالصليبيورن

التاريخية،التجربةهذهيتاملانائيليالاسالشعبعلى'ن

طىالهدوالدالمةالحوبمنحالة،فىتقودهالصهيونيةانيدركوفى
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لطويل.2المدىعليالكملالاخفاىوالىالقعير

الاستعما-يةالايديولوجيةاضارالاكرائيليالشعبوعىاذااما

ثيوفراطيةعندئذيكونلنمجن!معايقيمانيستطيعمانه،للصهيونية

بوجهلهوسيتاح،قسامحاعلمانيامجسمعاسيكونبلعهم!اانقضي

منبدلاالاوسطالتنرفىمجمعميبأخلاصينممعل!الفرصةخاص

هزولا.غربياجيبايكونان

هـلمييقومدائمسلاما!راراماماخرى!صبلتلوجدانه2صحيح

ميالعاليا!الث!الملكيوالئظام،فلسطينثيالمصيرشرروص

أرضعلييدهويضع،الاصرائيليةالثيوفرافيةيشبهالذيهوالارثن

لفلسطبييوذببافيلمتحدةوالولاياتصرائيلامعوينواطا،فئسطينية

.0791عام"الاسودايلول"خلالالاردن!

فنكلةهيولا،حدودمشككالفلسطبيةالمشكللةوليست

،،ايخي!ةتا.حفوق"مشكئةليستانها،دينمنسكلةولا،جنى

أسطورة،علىيقومممتازمزعوم"ياريخيحق"لمالط!لاحد!ليي

ألمزعومة،(المشيةبرلسالته))"الابيضالرجلعبه"كانتسواء

كالتأم،الانكليزيللاسنعماركداعيةكيييلنعريتشاردبهاتفنىالتي

لترررهننلراستخمعهاالنىمختاركجنس(،الاريالجنس"اسطورة

المهلكسهالصهيونيةالايديولوجيهآو،الحيويالفراععنمز"عمه

ئيليين.الاساعلىوالقاضيةللغلسطينيين

ومفتاح!.وابرضماعيةسياسيةوركلةالفلسطينيةالمشكلةان

المصير.تقريربحقللجميعالاعنرافكهـو

.لشهملاعا-ةالىحتماستقود").لتاريحيةالحقوق"ونظرية

المدافع.بقنابلالعالمخريطة

الحدودانشكفلا.افريقيامثالىنطملن2لناوينبغي

الذين،ين1*سننعمارتركةمنهيللاويقيةالدوللقالبيةالراصنة

وفقهها5عامبرلينمؤتمرعيتعسفيبشكلا!يقياال!صالفتعوا

الافريقيةال!وللرساءتوفرالاستق!وبعد.وحدماسال!كل

ا!رلقياانشكولا.؟نحمودهذهتضييرعممالىثم!ماالحكهةمن

الحقوفى"باسم-اراهواانهملوالنيرانلىستضق!ت

!سنفابرامبراطوريةاومثلا!!اندينعاءريهامبرابعثس(،التاريضية

ن(الى*وله"رحدةموىالحكومةهذهولس!ت.البو!لم!يدةاو

الخسوة!أساسصسلىهلا،حقاراسخةامديقيةوحدةكعوفر

3الثكرالتعاونماسملىوانما،الهاضياسأسعلىاي"اثهاريغية

علىاي،للشصبال!يدةالمطالبمعكممشالتيالافريقي!ينبين

المستقبل.كساس

الضارياوالدينياوالعنمري؟الاستعباداشكالكلوجهودي

منالاحلمن!ةلشي"التاريمغيةالحيقود"بصتارتتخصالتي

الذيألانسانان.!خرالاسمانالىالن!رعلىالشاملالحرصطريق

منييجعلانيمكنالذيوحعههو،6ليذمنكجرء،عنييختلف

كدلا.انسانا

شعبايكونانيمثنلاغمررهيهرشعباانا":ماركسقال

."حرا

روحالعنصريةيسمت!مونلاالفلسطينيينانعرفاتيامركدوقد

وصلى،للالغ!حدوفععيىالحرصيقوثعموانما،الثارولا

وحدهالطر!هذاوعن.أ!صيرايقريرفىالعقللجميعيكسبواهـن

مستقبلاتبنيان-العالمانحامنلغيرههكماسلفلسطين!مكن

"لملامح.اندعطتي

ف!وديلوميه


