
ثنههغنبصيلق

!كغ!ري!ةايدمولرمية!!طيرثيه

!!لفب!ا!م!م!!سالسببة
الخاصالمتحدةللاممالعامةإالجمحيةأصصرتهالذيالقرار+مار

.المدىواسعةافعالردودالعن!تصورمنصورةالصهيونيةباعتبار

الفاهرةلراسةنصيلاهمية-فىكد"لقرارهداانوالحقيقة

فيالاستعماريالاستيطانءمليةأساس!علىفلأمتاتيالعهيونية

ايديولوجيةباكنبارهاالصهعررنيةعلىثراشنناوتركر.ض!عطين

بالايديولوجيهنعنيهلمأتحديداالبدايةمنذذلكويقتضي،عنصرية

،العنمرية.

جية:لويوالايد-ا

النيالمفاهيممنالايديولوجيةشهوماننقررانلناويمكئ

تبينامااذا-يمعنانهغرر.)2!لمنيريفهابصددالاتجاهاتثعمطت

لنيزيديولوجهأعطيتالتيالتعريفاتنقسمأن)3(-شا!دم2فظررجة

والعريفالى،التكوينيةالتريفات:فئهاتثلاثاًلى-عامبوجه-

الوظيفية.والتعريفات،البنعلالية

يرخطلقللايديولوجيةنةء!ظ9هـلااتكوينيوالتويف-

نشاتها.صاحبتدانبتتهاال!وهـالتيمن

ف!وللايديولو!د!يحد!لا؟+م15لبنانيالترتااها-

و*هةمناوالمنطقيةالنعروجهةمن-نميزالتيالس!ماتمنينطلق

غيرماعنالايديولوجيةعوناتيوالقدماياالاحكام-الموفةنكل

الاخرىالفريةالابنيةمنفيروهاشاو،ناحيمةمنجيات4اًلايديومن

.اخرىناحيةمنالعلميةكالنظريت

هـاهـول،*هأكعح!الوظيفيفالتصسرفيواخيرا

الايديولوجيةبهاتقومالننىالوظاففإالىويشيرعلىيركزللايديولوجية

.والاثرادالاجتماعيةوالجمماتا!تمعمواجمةكل

للايدبولوجية،الوظيفيالتعريفثبنيالىفا!؟ثمعمد،قد

وهو،وحيادا"صف!يةالايديولوجيةنعريفاتاكرافهءسىلانهوث!

المختلفة.الن!وج!تلمىفبولأتالتعرفياكثريكونانيهئبذ!

الي:التاضاهـالتعريفآدميقترحالضوء!اوش

لحلىارنكازهفي-ييقومالاهكارمننسقهيالا"يولوجية"

الامنر؟ضاقاءوسلوككلالناساتجاهاتبتحد*-القيمخمامصدنسق

واالاجتماعيةالجماعات،و،المجتمعبتطورالمتعلقةالتبناة

.ء*فر)اد

،عامبوجهقبولهيمكنالوظينىالتعريفهنهانمنوبالرفم

الا1الايديولوجياتمنفيرهامليينطبقكماالصجونيةمليينطبقلافه

مالةالبنيانيةوالتعريفاتالتكوبنيةللتعركاتضالىدم2استبعادان

اكيالوظالفإوال!ميمةالىنشيرانكنىلافه2ذلك.ضبولةفير

هـ؟

و؟راسةسياقىهيكنامااذا-ينبغيولكن،الايديولوجيةبهاتقوآ

الالرأسة،م!لئلايديولوجيةالتكوينيةالاصولىنحمدان-فقدية

هذاوينطبق.لهاا!تونةالفهـريةالالماسي!ةالعناصرنبرفىانوكذلك

!لوظازفن!ماقلنايمكنفلا6انصهيونيةعلىالخصوصوجهعلى

أعولهانحعوانبغير،الصهيوفيينلجماعاتبالنسبةبهاتقوماقى

الداخلي.وبناصا

الحنصردت-؟

مئم!!دةمجموعةانمؤثاهارليسيةفكرةعلىالحنصريةتقوم

يتسمماوعادة.)4،غيرهممنأسمىطبيعيابكون!يتسمونالبشر

فيزيفياساسعاىسواءالمختارةللجماعةالمميزةالسمماتتوصيف

بابرازيتعلقكدالصحضاريأساسعلىاو،الج!س!ميبالتكوينيتطتى

كبيرعددايضا0وهشاك.المختارةالجماعةتميزالتيال!ثقافيةالسمات

السموعلىعلاماتباعتباره!االيهاينظرماعادةوالقيمالسماتمن

يفرركمااو،التكنولوجيوالتؤد"لمسريةالعبؤيةمثلويلامتياز

.المختاراللهثعبلانهمالانسافيةالجماعاتاسمىانهمالصهايهـنة

،وسموهتؤقهالعنصريئالايديولوجياتتزعمالذيالجنسكانوايا

تميةشانلأاعلاءيحاودالتيجماعتهانرزكدماعادةالعنصريفان

بولدد!مما-السموهذافاقثمومن،البيولوجيةالنظروجهةمن

الص.مريةالمذاهبابرزومن.الابدالىسيسشمر-بيولوجياصلالي

رؤيةلهاكانتاإتي،النازييةالايديولوجية،،ألحديثالصرفي

مكونلشعبالمنتمرالسيفبواسطة!ؤسس)ءسلاملتضيقكسى

ومنناحية.)5("ارصحضارةخدهةلهيالعالمسيضع،لسادةامن

ثومينمهاالثانيةالعالميةالحربفئهزيميتهافبلاليهـابانأقدامتاخرى

انتقلناواذا.عنصريةفوم!يةاسطورةعلى:التوسعيةوسياستهاالمتطرل!ة

جمكنلا!واتاقامةعحاودةفيتتملالعنمريةاننجدافريقياالى

وفد.الاصليينالبلاداهابروالسو!المست!ممرينالبيضبينسدها

نامقررةافرلقيهاكأوبعنلمشر!نات2فيميللينسارةكحدلت

)ول((ل!د!ايمكنلابحيثا+لساعبالغةويلابيفىالا-ودبينالفجوة)،

الصهيونيينالمفكرينغلاةلدى-اخرىبصيغة-نجدهالعكمهذاونذ!

)11،غيمار،(وبينماحيةاليهودبيناساسي!ةفروقاهنعرانيقررونحين

اليهودلدىالساندةالنفسيةالسمةهمناومن،اخرىإناحيةمن

.يهوديفيرهومنكلفيالشكوص

وسياصيةاق!تصاديةاوضاعلتبرلرالعنصريهاستخدهتولقد

هـكيالابالاستعماريالناريخايشنقرافاواذا.التنرلمبالغةواجتماعية

الاميركيالمجتمعاننجدثاننا-المبالشيلعلىسالباكرةصنواتهكل

لهبدلاكان،الوفتهذافبئقىيمةدينيةتزه!!سودهكاتتاوري



الزنوج،علىفرضعهالهذيالعيوديةلنظس!امت!بر!عنكبحثان

يسمحلاالمسيحيفالدين،المسي!حينهالىتحولهمبعدوخصوصا

هيالحنصريةوكسانت،اخرمسيحياويشعبديمتلكبأنلمسيحي

يبررمماالبيضمنصادبةلأالنىجنسالزنوجانال!ماسعلى،ا!خرج

نا-عذيهايحسدبصراحةجيربخانفرركما-وذلك،استعباثهم

وجيهه.حجحالىلحمايهاتحتاجلذلكوهي،الملكيةهي؟لملكية

الصفساتالباغفيالاثانالعنصريونامخر!اخرىناحي!ةومن

،"الاصفرالخطر"عنتحدثوامأوكتيرا،اليابانيينعلىالرديثة

اسنددتلمأ،الهغير،"مدربونمردة))بانهمالياباليينينفؤنوكافوا

عدما،))انبرىالمحورثولالىاليابانضمضرورةلسياسيةاالت!رات

الامر-ن!يةفي-بكونهماليابانيينشيتحدئورالالمان(،الاجنماس

.ري71الجنسيالىيئسمون

كاباتمن(صهو،،!ستمدا!حديتأتنريالفكرأنإوالواقع

كضلأر،1855-53!اعاميبيننننرالذكاجو-صوركطالفرشا!كاتب

.،7،"البشريةالا"كاستساويعدمفىلى-الة"دوافهضهيرا

رمثا)كأهياتمي،الكامذ!العنصريةنظرفيالكنابهذاجوفيوقسمند2و

نأاردنامااذا،نظرهوجهةففي.الانسان!لانماريخع!نصريتفسسير

!مبثا،الانسانيةوالع!ضاراتالمجننمضتاروانهيهصهودك!بابنميحث

الاجتماعية.أوالدينيةآولسياسية6أوالافضاديةالاسبابفينجدصا

،اخرىناحيةومن.ال!نصريللعاملتردال!قيةالاسبابانذلك

أجناشممنازةالىتصنيفهايمكنالانسلألميةالاجناسانجوينوزعمفقد

الابرشاسأما،التق!معلىقداددةالاولىوالاجناس.منحطةواجشاس

الابدي.بالتخلهـفعليهافمحكومالثافية

من،والباحثينالكن!ابمنخر2عثدجوينوخطىعلىسارومد

عالموكذلك"عشرالتاسعال!قرن.أساس"كنابهفيتشامبرلينابرئرهم

الالمأنيوبولوجياالافثىوعالملابوجثيفاشيالذرنسيايلانثروبولوجيا

لعه.بون3او!ؤ

هـبجوينوأ-ننعلىولمتقدالحديثةالتصريةك!انتاوأذ

ناذلك.صمفةمجردالحقيقةفيذلكيكنطم،عثرالتا!سعالقرن

4،فرافيوتتغيروتتلمطورتنثلاالافكارانعل!ا!د"حرفةاجتماءععلم

الاجتما!البناءوبنوعيةالتاريخيةباللحظةربطهامنبدلاوانما

نجمصعوداناكتشفنأ،المنه!هذماطبقناواذا.المحتمعفيالسعالد

العالميالامبرياليالنطامواتساعنثوءصاحبقد،المنصريالفكر

لسهو!لاوكان.البالثالعالم!ثعوبون!ممبامستسارعيى!امالتي

عب"ءثثاوىظهرتوهكذا،لذلكالمبرريجدانمهمتهينجزحى

بةالعنصرلصيغامنوغيرهاالمتخلفةالشعوبتمدينفي"الابيضالرجل

الاستعماري!.للعمليةالفكريالسندايجلابلاضدالتي

،والاستع!ر،العنصريةبينالوئيقةالصلةنكتشفمنامن

عنصرية،ايدرولو*جةباعننيالطالعهررنببةنصان!ريبالييولذلك

فيطلاكيالاسف*ستمماراماسهاه!قامإت!االسياسيةالوكةهي

طسطين.

العنصريالاسرائيليا!ممعوبشة!!نبب!ة

فلسطيننناليهرديالمجتمعبناء.اولا

الجماعات؟ج!هدنتجةوتبلورفلسطينفيياليهو9اكجتمعثثا

لواطرفيوذلك،والوسطىالشرقيةاوروبافيطىت"لتيالصهيوثيه

اشعاراالصهيونيةالجماعاتهذهرفعتوقد.مش!التايم!ع(القرن

مجتمعايفىصحيحةيكلديةحباممارسةيمكنلاانهإ،مودأه

هـلىفزالحيل!انالص!ونيةونرعمت."هلسطينكاربمهديض

بمنيتمزفونالبمودك!جملن2ثا.لهامن"لعديثة'لا،لوبيةامجشساكه

ثيبم

حيا!همخنونعلىس!ينرتبالسني-والحضا!يا!وحيالسعق

والسياسيسةالافتصاديةالتنظيماتو!ىهتعتوالمجتمعيةالتقليدية

المجتمع.في"التامالان!مأج"طريقعناديا1والفناء-(لحديثة

مجتمعينشاانيمكن!ق!ملسطيئفيالهالصهيونيةذمكلمتهنلزكن

الانسان!ةوالحضارةالي!وديةبينالطليفيمكئحيث،حديتيهـودي

المجتمعوتبش،صرة!اولالاصالةب!ن-اخوىبعبارةاو-الث!ة

عحددانسقاصاعافهبم!ىعتكاملةايديولوجيةدسسطينكلاليهولكي

للصلرليلاوجعلهأعضويةبطريقةبينهاميماالمرابطةاًلافكارمن

نسبة،(الرياثة"ايديولوجيةمنانطلقوفد،للسلوكوتقنينا

هثطواالذينالاوائلاكستممرينطلاعالحفيفةميهمالذينا(للرواد11

لفلسطين.ألاش!يطانيأالاسشعمارممدعةليكونواظسعطين2رضالى

صورائديم!((للرأزر)،ءخاليانموذجادبنينالمصهيونيةهـحاولت

ملىلاوائل1ألصهيونيونالفادةأدحهناومن،الامثلاليهوديباعتبلره

المسماىمعرسلوكأموالإهانهمانفسهمالمشوخنوني!بقانضرورة

ءلىالذيالتخ!سهوائدال!الرا.النض!يةواهمهابهايتميؤاتي

لإصالرو!و،الماديةوالفواف!الحيأةمتعمنغسهلحرمانا!ستحداد

هذايكنولم.سفعيشةليعينرحيافهاسعلوبيطوعأنى

--آندااتجاهاذلكبعدأصبعمنانهبالرغمسلذأ،4مقصوداالتقشف

جماعملىالروادلضفسسهاحمدتهاالتيالجسحةبالاع!باءالقيامبنرضولكن

!لطين.كياليهودبىالمجتمعلخلق

معتويم،بنفسهالعهديمارسآنف!للرائدالثانيةالس!مةشا

وجهتالتئالأيشطةطبيهصةا+دجاههذاحددوقد.المس!غلالممل

علىالشد)بالتوكؤونقصد،للسطينلياليهـوديا،جتصيلذلق

وسيلةباعتبارهواليدريالزراعيالم!يدان!المستفلىغيرالممل

جديد.يهوثيانسانولخلق،ا"ليهوديةالامة))شبابلبعثرنيسية

مما:اسثسينينف!وتينعرأ،الريادة"ايديولوجيةركرتوقد

الدصاعوممحا!دلتنميةوأممية،الذأتيالاكنفاءعلىالا!تما!ضرو؟ىة

الر!يسيالموجهكانتاتيالريادةايد-!لوجيةانوالحقيقة

المس!تعهوينلجماعات-واسترايجياتوفيمميالىءمنتضمنتهرما-

جذورعنبدقةحللناهالولدحمثف،فلسطينفيالاوانلالصهيونين

الصهيونية.عنهص!رتالذيالحنصريا!كر

نس18الصهيونيةاثعتهاالتيالمهامفياساذلكويتمثل

ةطرةوفي،ضس!طينفياليهوديللمجتمعخلقهالأبصددوهي

خيراو،الاصليينالبلاد؟هلالفلسطينيينالعربالىالصميونيين

والعملالارضاقن!حامأبرزهاكانالتيالاستيطانيةالسياسأتفي

.والانتاجوالحراسة

بع!ءفلسفينفيصشنهـضانهااولاالصهيونيةذعمتلقد-ا

الدموىوهذهءفلسطينوتحضيرتمدينفيكتمثل،(ضاريةرسالة"

القرنفيالأوروبيالر(سصاليالصنصريالفكرمعتماماكتطابق

لاستعمار"ثقامياتبرررا-كلونعيالفكرةهذ.صاغالذيعثيرالتاسع

نعت؟لاوهوبيةالراسماليةقبلمنواستغلالها"اث!تذلفةالشعوب

بانلايسمحمسوىفيلألتصيح،(كمدينها"و،ا"عدالعا)ءكعار

هيموسىالصهيونيالمفكرقررهماذمثعلىويشهد.ففسهاتحكم

نقطه"حمايةهيفلسطينكلوثول!ت!اليصدي!ةاالامةرسالةانمن

بقوله:الرسالةهذهويصف."اتتالقاراكهبينوالألتقاءالتقاطع

وجهدكم،عممموسمحولىاثعاحلةللارص"لحياةراسمامموسيعيد"

منالارضكنقذوا2نب!دمهمرةوديانالىالقديمةالتربة،اخرىمرة

منالمالمممسوهـي!دمذلكبمد.الممتتالصحراءرمالبرالن

ه،،والاح!رامالولاءأياتجدي!

:فيقررذكهاألافكلةعلىهرثرلىو،كد

ا-ا،قى؟وصوبايحمياثثي؟الحبزمنبرماهند4و!ش!رفى،



أثيونهعليناينوجب.المجيةوجهفيللحضرةآماميامخمراسهـنين

ضمازعثيهاسينونال!ياور!باكلهعاتصالعلىنبيق!ان،محاجمة

.(،وجوثلأ

.فيظررالفكرهـوضو!ايورثوما-ىويريد

ةلألليرمح!ملهمالا:فى1"تتش!!يلعمللكيوسعنانبذسسوت14

لحن.السيلرةوديىالثصاليال!ما!:بددكاعئي،الهندفي

والح!ههر،فلمدليمه)كعمدينالحملهبمثأبةملسطينأفىالم!ابمنوي

3!ىنمسلخنىلاوروباالاخسلامية1لحدود2لوس!يعهيورساذئ

.،(فواتا

منإلمر-،الأولىعابداثع!دالصهيوليهان،ذلك،خلامة

بما،لعلسطين(!سعمارهالتبريرألاود!بيالعنصريالالئرمسلمات

وارصسمىجنساباعتبالعم(،اليهود"الىالنظرمنذلتي!فسمنه

بكقاليهودوجاء،بلاثد!استثمارفيصسوايناللى6ا!ربمن

والتقمم.الرصمدرجكييفوثوهمللا!فريثةموأهب!نىيمل!ونما

!ه!ء،أديالم!بدنيةالعنصريهألنظرة!همحلىهـتب2ولعد-2

سلبيالجاهنشوءووأكبهانعلسطينالاسنعطريالاستيطاننعمنبرر

الاكتراتعدممي!ف!ثيسيمثلالبلادأئطالفلسطينيين"نعرب؟نراء

،الحمودخلرجوطرثعمعليهمالفضاءفرورةفيبل،بمصكلهم

.الاستعماريالاستي!نعملياتفا!موافي

كلفيالس!ياسعةهذهالصهيونيالاستيطانيالاستحماراتبعوقد

المحاولاتذلثعلىوتشهد.وبعدضالدولةانثعدف!بل،!هراحله

الفلسطينيينمنهدداكبرلطرداهـ،ئيلظدقلهاخ!التيالارهابية

ملأوبالرنحم،ذلكعلىثابتةشواهدوهناك.6891عامحدو!عمخارج

حثواأنذينهمانعربا؟لفادةانالىتذعباتيالاسرائي!ليةررا!6

،الاسابايالاسنيطن1زحفوامتمرار.الهجرةعلىالفسطينيين

الععالميب!هد،طموسةظاهرة،67،91يوذيوحرببعدوخصوصا

شكرث!منازلهمونسفالعسمطينيين!اضيمصاثرةشكللى،اًثارهه

عليهم.العودةونحريمض؟هممن

ألاستحهأر-نكمتتبيألتيأالسياساتمطالدقةوجهعلىوهذ.

النية.الاستيطاكا

؟ننيالاشنمكلفةالسياساتكيايضاالعنصريةوقتمثل-3

الارضاقننحامأبرزهاكانواننىالاو"ئلالصهيون!يونومارسهاصاعها

.19(والاقناجوالحرا!سةوالممل

:الارضاتتحام-ا

منأحمهامبالىسهعلىالامشيطلاييالصهيونيالبرنامعاستند

عىالاستيلاءالتحديدوجهعلىذلكويعني.الارضاقتحاممبما

-اليهودغير)الاغيارسيطرةمنوافقاثعاواستنلال!فلسطينارض

ب!لعالمبللأتطبعأنالصهيونيةالقياداتوحرلت.عل!ها(؟لوب

(لارضفامتحهام."لاستضلاليلا!تعا!ي2طابعهالىبالاضافئةلفسي

لذكيةالطفيلي7"سلوعنويتخلى،نفسهيطصاليهودييبموفىوم!ا

الزراعى"عنمحويلةأجيالا؟لافقطاعنتيجة،الثتاتفيعليهق!عرس

الاهميهمنانهلمحير.لمغتذفةيلاقتاجيةالانشطهوممارسةوالصناعة

الفسطينيةالاهـضاكتحاملممليهالارهابيالط!بعالىنشيرفىبمكات

حتىولا،"صحابهامن!ئرات!!ريقعنتتمتمالعمليةفهذ..وغزوها

الو،ض!افاباسحتخدامقسراذلكتموافما،والخدهعالسسللكليىعن

جضهامما،ار(ق!يهممنالظسطينييئطردفيالارهابيةلوسلألمها

%76قمرهاساحةاتزاعفئ(4891)واحدعممن؟قلاليتئيم

فلسطين.مساحةجموعمئ

العمل.التحام-ب

سمممار(6ليىفلسطيئكلياكص!ونيسيفد!ا21،ءلس!ي!،.

كانأفهبمضى،ا!لى؟س!عمار*يضأونكمنه،حنسبأستيطافيا

مح!اليهودا!لالى-اننقةاليهوديةالدولةحلملتحمي!-يطع

الهب!،الأرصافعاملمحاهياب!نلمولدلت.اي!سعيييمئ!لعرب

ساولجس!."دعمواكم!مسبيرلمي-دثمتابعهالى-ف!ب

!تالاهصلوجهفيحعيالهىممهكانلديا،العمىأكست(كبفاىايصما

2ـيدء!دوجي،بعلاى!ص،لصه!ولي2ألاسنيح!اليدلالسنعمأرالعنصري

ال!سإنالىكوردونالصيوفيامالرهـضسسرت-عط"ب!عى!يم!ب

المصامتحمو)ن.ل!يهاثثصاجرهنيعم!إىيبههيزر*--ي

اليهوثيصلهيون!انتءمناليدويهو\الاعطقإدزراعهو!صوصا

.اثطوأدالسنينمنهماحرم"لتيثص!ه2هذه،وألطبيعه!،لآرض

.النئشاتكليماهـدسيىعلىإجهبرادكاالطعيليهللوظال!شيجة

وضاريهالعبريائعملىعنالمجرثهامطار؟4ث!هسعنبب!في

اك!حاممبداكشرطممد،جدقيهن(ليهوثكيشخصيةلبعثوضرورقه

عليأليصدانونعيهلألرلبدصربانجاعبردـمبدا،لالسهءن/لممو

محفولةف!ي،ال!بالعمادعنالهملوحجب،ناحيهمنانفسهم

العمل.سوققيعليهمالقصأء

.الحرا!4اقتحام--

هيالذاسطالدفاعدشعارالعمذيهاترجمة؟لمبد(هذايعتبر

لعهيويينالممشع!رير9ايديولوجة؟خرىبعبارةاوانرياثه؟يديولوجية

الارانسيآتنزاعمهناه،الصملوأكمنحامالارضطفاقنخام.الاواتل

تحيتشطرالمملسقفيافننصادياواضعا!هم،صحابيامنالعربية

ضسدعربيةةئاومةلصاعد،ح!لىث!"ذلكو-هني،أثعبريممثمئطبر

عممحناهالذي،الم!بدأح!ا!؟ء!،ومن،ال!يهوديةالسياكات

الصه!وفيهألمشاريعاوألمسوضناتحراس!طيالعربعلىالاعتماد

الحيو!ة.الوظيفةبهن!تلغيامصهيون!يهكلقتشكيلوضرورة

.تتالاتاقتحام-د

والص!اسةوالعملالاقىعيباقتحام.لبذالنيالمورة1تكنملوحتى

المنتجاتمقاطعةببساكةوم!ناه.الاتآبماقتحاملمبدأأخيرانائي

وفد.وحم!ماليهودهعوالنعامل،العربمعالتعاملومنعالعريية

فرضوفي،العبريالم!ل-كشديواضحبدورالهستصروتمام

.الو!ألالتاجوم!الاضعهاليصديالا.شاجثراءمبدا

*مممر!لي!،المجلتمعف!!نصرفى!عة:ثثببما

.ا8؟!اعماثلولةقه!أمبعد

الا!سنيطساليالايتممارمنالاولياثرحلةفيالعنصريةلعبت

؟مسؤ(.اليهو؟يالمجتمعبناء!يبارزاثورافلسطينفينيالصب

غادنيناالاوائلالمستعمرينهويةثبيتعلىالأول/المقامفيركزافمور

الفلسطينيين.العربهويةازاء-لثئنىمشعاراتباستخدام-؟دىلهـا

يرعمع4االمقام!فينجحواقدانلالاواالمستوطنيئ؟جيالانالفولويمكن

احمهامئلعل،شتىتاريخيةظرولىنتيجةفلسطينفياليهـوثكب

بريطانياوخصوماالكبرىالقوىفيممثلاالعالميالاستعماركث!كميم

خدردوعدماليهوديةالاوروبيةالراسماليةومساع!ات.العظمى

؟لدولكهزتفقد،المنك!ةالفعالةالمقاومةعلىالمرحلةهذهليالعرب

الإجنبلية.اذئطرقكحتواقطئتقريباجههاالعربية

اذهافيتفسهعن*ستيطافيةالجماعاتهذهنجاجترجموقد



بذا!ساهي!بحتمت!مدةومنظم!مؤكسساتذخلىأنا!ستمطاعت

.8،91عاماعلانهابعدال!ولةاج!زةيواةبعدفيما

اختالا*للى،ليبالىذلكوأدى.4891عامأنقألثوركأممامخت

الاولى،الاستيطانمر!لهفيمثارةكانتا؟لتيوالدضايخا(لأفكارمنرريد

جديد.نعمنعثكلأتظهوراخرىناح!يةوعن

عملياتبئلاثامرائيلهيالدولةانشاءارتبطنوقد

هي:رئيسية

والاجتماعي،الافننصادىالبناءوعاكأ،جثدميجرينتمع!

حاكمه.صفوةائى(آلأواتلالمستممرين)،(ادالروا"صفوةوت!ولى

الايدممولوجبهالهوقيعلىالواضحاثثييرالىالعملياتهف.آدشوقد

؟فيزولعل.ملس!نكي،،لي!ثياثضمعوريتالاسرائيليلل!تمم

غمارديوذيك،الريادةا!ديولوجيةانهيارهيظهرتائنيالئتائج

!/ر!د،صناعيمجتمعالىآساسازراعيمحتمعمنالمجننمعتحول

الاالتمىت-مفلراتعلىوهـيمنتهألحاصإ:فقطماعسيادةظلفيذلد

أثجمعاشنرانسةسال!ذبةالدعاوىمنوبالرغم،الأم!ائييلي

الا!رائلي.

ألتيلاجمديولوجي11الانيرعمليةلعصيلاتفينخوضانوبعير

إلىننن!ير،الاسرانيليالمجنمعنيالاج!تماعيانف!عمليةصاحبت

احساسهو،الدولةانشاءعقبظهرالنيالجوهريالتغييرفن

لتئت!عئهاجنما!يةاستراتيجيةوضعبمرورةالاسرائيليةالقيادات

-ضعهممعيكيفواحتىوذلد،اًلاصانيلييئمن!ألجديتالاجميا،!

اليهودبينتما-كأظ!وربدايةممناهاسرانيلثولةفانشاء.الجديد

وم!دى،الجديدةالمولةهذهمواطنيالا!رائيلين،بين،عامبوجه

ذلكوسنناكثي،التقليديهاليصديةالصيةعنافضاليثوأئصالها

بمد.فيماالدمضيلمنبئي

الؤ*ضعتهاالاجيماعيةالشفسيةا!ستراجمجيةملآمحهيماولكئ

"لتنشئهعمليةمطامعاتجاهاتذطدحدالاسابليةالححم!الصفوة

الام!راليليأاثجتمعميالاجتماعية

عاجهيطلقمانشوءالىألتفاتاحدفيتيحةالاسنزهذهان

المعضلةا!المشكلة)ءطفارينجورجالاس!إئيلياننفس،لم

(التنافضفيتتمثلبكونهاالعامةمعالمغويحدد.)01("الا!رائيلي!

الننعارضبهويعني،ال!رائيلفيالاجتماعيووالروحيالوا!عيسمالذي

د!مقر؟طيم!جتمعافامةالىندكوالتي"الأممرائيليةلعقيدةلى"بين

انهالالرانيليةالثثيايةئرعموالنى-المساواةك!موده،وم!تنورتق!عي

السائدالمناخواالنضرية-الثيوقراطيةقوانينوبين-فعلاتحققفد

الاجراءاتالىبالاضافة،المنظقةلمثقافةوا،بألتعصبيخنسمالذي

.،(ائيليةالاسالسلطاتظبقهاالتيالقصيةلألشمولية

تحقيقفيالصهيونيةفشلك!الوافعفيتعبرالمشكلةهنهان

لألتجس!يدهو،ئ!يلاسطأدولةانشاءانزعموالذى،الم!علئبرنامهابا

تاريخهمفيمرةلاولاليهوديعشيانفيالصهيونيللعلمالواقمي

اللهشعبجنبلاء!يويعيش،اللاسأميةفيهتختفيطبيعيا،كارلي

كماالمتصسلتاريخةعبرالتهديدضروبمختلفتهددهالذ،المختو

المشكلة8جذورءلىيدهتاماريئويضع.الصهيونيوناوورخون-نرعم

فينفسهعنيكشف،الاسائيليي!لمجتهءماخلالحراعانفيقرر

اسراييلصياغةالىتميلالتيالاتجاهاتانصاربينالجتري؟لتناض

الذينوهؤلاء،لعلمةو؟لروحيلمادي7بالمعنى"غشو)ءبأعتبارها

بالاضافه،التعار!الجوهريمذا.ومفتوححرمجتمعلاقامةيجاهدون

وا،المعاصرالانسانةالحضارةمعانتكالانصاربينالفلافالى

رايوكل.(،!لاهأئيليةالمث!كة5جوهرهو،عنهاوالبمدالانلال

الاجتطعيهالاسأسيةالمح!لىيحددلناًلمشكلةسءحلانتام؟رين

كحديدكلحاسماسيكونذل!مناهمومن،للعولةوالعفارية
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لسياسي،امستقبل!

قا،كبيرحددالىالواقعمعيخندقالذكي،نامارينرآيوظرصة

اصرازيلتكونانمييتهثلالغي؟نيليةالاصالحاكمهانصفوةتخطي!

سلالىادىفدالعربجميرافها/ألىبالنسبةحصينةع!سييةفلعة

اتج!اكك"سودهكبير"غيو"الىوتحويلها،حضارياامرائيل

نن!مح!ولحالصاكناخفىاتهاحدميهي،ورجعيةانعزاليههـضعاهـية

.انهلىبفدالعنصرىالمييزسياساتانشاردا،العنصريةالافكار

منعديدانيليةالاسنالاجننماعيةالاستراتيجب!رجعيةعن"يكشف

قنمها:والثوأهرالحقنائق

اللهم،والعالمالالراليليالشباببيئألاتصالاآواصر!ع-1

و؟لك،المحليةالمعلوتتومصاثرالمحا!ةالتعليمبرامجخلادمنالا

لو،!يهمالاصرائيليةلالسلطات.سبثلااليالقيمأهزازمنخوفا

اوسع.اطارفيالمقارنةكرصةلهماتيحت

وأ،احرىمجنمعاتكيألأ!رائيليينفوبانمنالغو!؟بدعزى

نى"لعربية1البلادمعالعسكريالمومفيفرضهااكطالامنعتبارات2

ثالتوان،الالرائيلياثثبابعلىبال!لفرضفدالتقاكيالحصار

هيوالاستقرار)!لخارجالىواًلس!فرالاماتاستطاعتوركبيرة(عداد

الاميركية.المتحدعالولالاش

ائراءمرضيةمشاصسيادةدالىالثعا/شيالحصارهذاآدىاوقد

ألمجتمعفيالاجتماعيةواتسياسييةالمو؟رسةالييوجهنداي

لتطرهـواوالت!ب،الفرباءقاءاالشكمثاعرونمو!لايسرائيكل

لقوانيننصوصبينالواسعةانفجوة!وروك!لكالايديولوجي

و!طبيقها.

التعصبموالنه-تيمارسانالىءميعاالظواهرهذهات"قد

وأ،ذا!االقوانينتطبيقعلىبناءالاسرائيليالمجتمعالمنصريفي

سس3هضاكاصب!خهلاتامارينجورجائيليالاسال!نفسعالمبعبار

.(،المجتمعهذافيالعنعريوالتمييزانتعصبلممارسةثانمونية

والتمصبيالعنصريالطابسعههـناانبحشارةالجديرومن

بصمالهيتركولم،اصائيلداخلالعربالسكانملىاثرهصتصرل!

وخصوصساالبازفةائيليةالاسللشخصيةألاساسيالطابععلىفيقط

يت!ركاخذذلكمنبمدولكنه،العربازاءبلأ!لجاهالهميتعلقفيما

طواندبعضبالنسبةوايضا،الثرقمييناليهودمعاملةعلىداره2

لشبيين.االي!ود

متعددءالاسرانيلي/لمجنمعز!العنعويةكاحرانوالحقيقة

لدفيالمتعمقبالتحليلالا!مهيمكنلاصورهابضانالىبألاضافة

المغنمعفيالساندظ1الاجنما!ثيةوالمنظموالايديولوجياتالالكارمن

!ةموضوعب-البحثنركرلكي-فق!نغتارذلكلكل.الاسمرأئيلي

تجاهاتعلطالاسر"ئيلي(المجتمعفيالمنعريا+لجاهثررقفيلهندثستها

،ألمنمريللتعع!والتمييزلقانونيةدالاسي،لعرباازاءكيليينالا!ر

،يلامرايخلي.المتيمف!

.العربازاءاليليينالاصواتمجاهاتالعنصرية-؟

الاسرانيليالمجتهعفيالسائدالعنع!ريالطابع،:نالقوليمكن

ؤبئلرعم.العربتجاهمميل!نالاصاكجاهاتعليواذحاثيراقيثر2قد

ثابتةفت،ع!دانمةبأنماوعظيمكلالتيا+لجاهاتهذهانمن

التنيربمضحموتعلىشواهدهناكانالا،أ.لزمنمن!ويلةلفتر

بببينالأحتكاكفرصوازد*،6791يونيوحرببعدوحصوما

المفتوحة،الجسورصياسةبعدوايصه"الامر؟نييينالفربيةلنيفة1

كلاصبحتالعربازاء،ألاسراليلييناتجاه!انهناالتغيرينيولا

/؟ماصمالسعتالفرصةانالاولالمقامفىيعنيومنه،صوانية

نتيجة-ماحدالىقفتلف؟دربمنمجموعاتمعاكباث!رللتعامل

الراليسلفرقتالذيناصر"ييلثاخلادربص-حروهـمتعمعة



العسيفي.لحكم1ظلفياقامتهمت!ديدخلمن!هل!كلاكاديال!ار

لدىثنبلورتنيكيادينلثهي،ظضبةالاسجا!!(خظرانفرر

آلاجنماعيةهللتنشنةعنصريةاستراتيجيةخلكلمنالانرائملي(لت!ناب

ووسإروالجينررسةا"العربعنإلسعلببىالأمكار.لدكليمفيتستخدم

.الاعلام

عنصاسرائيلفيتامارينجورجبها!مثراسةكشفتوقد

ضنىالتعصبآئاربحثهوالمراسةمنالهدفوكان.الكواهدهذه

التالية:الىانبمنالاخلاقيةالاحام

.الشبابايديولوجيةفيلألتعصبوجود-ا

عكلامكاميةنقديةغيربطريفةللش!باباتوراةتموشيتائير-ب

الشعب"فكرةوخص!وصا)المختلفةالننعصبائجاهاتتث!دل

الجماط!ه/ألأبادقآفعالودداسة،الموسويةالشريعةو!سمو،"المعتار

علىبركزانتاماريناختاروفد.(التوهـاشيونالابطالمارسهاالتي

المعادية.للجماعةالكاملةالابالهصورةوهيظرفا"لتصبعوراكعر

ع!هاآج!،واحدمحتوىذاتاستمارة6601لذلكتاما!ينواعد

مخنلفميالسنواتمضتلفمنفتيات305دفنىع2،6كابة

الميعارمي.

المقس،اندأبثي"نونبنيثعكلع"لسفرالالستمارةتطرفوفد

الئامن،حتىالرابعانصفميالاصرائيليةالم!ارسمي!لدسألني

يلي:كمإالسؤالوكان

:"يشور3سفرأ)منالتاليهالمقتطفاتجيدماتعرفانكة)

صوتالن!عبسمعوحين.بالابواقوضربالشعبهننف)ة

الىالنن!عبوصعدمكافهفي،السورمس!فطعظيم!هتافاهفالبوفى

فيهامئكلعلىوكضوا.المدينهوأكواوجههمعرجلكلا!ينة

والدميروالغنمالبقرحتىومشونوطفلة4وامررجملبينتفرفةبغير

.(.؟،6،يش!،()السيفبحد

وحرما.لسي!بحدوضربهااليومذلكفيمقيدةيشىوأخذ"

ثهلىكماماليدةبمعكوفمل،تلدبقلبم.بينفسوكلهوملكها

بنتالى-،اسرائيلوكلمقيدةمنيشوعابخازئم.أريحابعلك

!رلهاملكهامعامراثلبينايضاهيالوبفم!ها.لبنةوحارب

فعلكمابملكهاوفصل،شاردبييبقلم.بهانفسوكلالسيفبحد

.(03-01،28،يشوعاهـيحا"1بملك

اتاليين:السؤاينعلىمضلكمناجب)ء

تصرفانمرفوافوالاساليلييننونبنيمثىانتحتفهلسا

صعيعأغيرثوص!يحا

.بالذاتالرأيهذامثللديكلماذااثرح

زرقيال!ربخترراصتلالاسرافيلي:ا!جيشانلنغرض-2

صكانمعالنحوه!اعلىيتصرفأنسيىءأوحسنهوفهل،هربية

ئرح1؟اريحاشعبمعنونبنيثوعقرلىكما،القريةهذه

.((لماذا

ابادةان"منبالرغمبالذإتالنصهلااخننارانهتامارينقررو

منالوحيدالمثللمجست،نونبنيشوعبهاقاماقىبالجملةالناس

("بنمذونيشوعسذر"لاناختارهولكنه.المقدسفيالكابالنوعدظ

الاسرائيلي.التطيمتظامميخاصامكانايحتل

منصالقربوقرقيابيبتلمدارسفيالاستمارةهذهوزدتوقد

مستشد.ومستعمرةشارونمدينةوفيالرملة

الاجاب!لى:بعضمنامتلةوهذه

:ثالهنمدينةفيعدرسةمنتلميذكتب

اليليين،الاساجلمنالبلادعلىالالستيلاءهو!الحربهعفكان"

وملهم،المدنبحتد!لهمحسناتمرفا6لليونالاصراتحرف!دولذلك
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فريب.عنصراسىائعلفييكونأنفيهبالمرضمنوليس.سكانها

علىإليهحاجةلاتآثيرا-!كلواانيمثنالاديانمغتلفمنالناسان

."الاسلأئيليين

مصتشه:مستعصةمنفتاةوكتبت

ألناسجمبعبقتله،حسناتصرفاشنبنيثوعأن!ررلقد"

يفىولم،كد4اليلارراض!كلاًلصروريمنكياتلانهذلك،اري!/هي

."الاسرىمعلاضاغهوفتلديه

/59و%ا-6بينماتشكلانوعهنامنالأجابا!،فينت

لمدينة.او11والمستعمرةالممو!سةحسب

كريسهسكانجمعتصفيةععرنافييمكنهل":سؤالوميه

."نعم":فطعىبشكلالتسيذمن%03اجاب،"أمحتلةعربية

النلاميذ:كتنهمابعضيليفهـيماوفورد

قكلشيد،تنااذ.صحيحبشكلجرلىفدشءكلان(عتقد"

ههلكما،العرباقتلناايعسانحنولكننا.مموثناوتوسيعاعداننا

.(بع2الساالصففيتلميذ)-"ائيليونوالاسنونبنينسوء

الثاعن:الصفمنتلميذبرك!نب

مثليخمصر!انالعرب!ية1الفريةفيجيشناعلىيجبرا-ىفي"

الاسرفيحشفهمولذلك،اعداوناهمالعربلأن،تونبنيشوع

."بحر،اسهمليبطشواامكانيةعنسيفنشون

(إجتطعينفسميبحث!نتحصلتاليالنتالعهذهانوالحقيقة

تمحلهالانه-بحق-تامارينمرركماذاتهاحد!تتضمنميداني

اتنشئهآجونةمعبتنسيقيعملسيا،ا!اسرائي!التملي!للنك!م

والتعصبيةالعنصريةالانجاهاتلزرعالاخرىالا!مرائيلميةالاجتماعية

الثحفهلاتننائحاحمدثتو*.الالرائيليةالثبابوأذهانوجدانعي

كشفتانه!اهوبسي!لبمب!،اسرائيل!ىكبرىضجةنشرهةعثد

دفعومد،الاسرائيليالمجمععنصري!عنوموضوعيةعلميةبطزيدقة

الوجهكشففيالاثب!ةتجاعتهثمنتامار-!الالراييليالنفسعالم

نابعد،ابيبتلبجامعةفيسماذعملهمنففصل،لمجتممهالقبيب

تقد-سيمكنوهكنا.،،تامارينمضية،)راليهاالمئطرقضيتهاشتهرت

التيالع!نحريةالاج!تماعيةالاستراقيجةاليهااثتاتي؟الممعرةا!لار

يلالرائيلية.الحاكمةألصؤةنتبتا

العنصيوالتميشزللتعمبالقانونيةالالسى-3

أسرائيهـل.فى

التمصبنا2الاج!سماعياض!سالحتمفيالمعرومةالضائقمن

لتفاعلكنتاج،المجتمعاتمنعديدفييوجدانيمكنإعيةاجتماك!اهرة

بصددانناغعرر.مختلفة-يخسيةفىسسماتومم9جتماعيةاونظمعملييت

ظواهرالىبالاضامهأنهأذلك.خأصةحانةنجابها،سائيليادبتمع

جماعأتبينالمعقدةالاجنماعيةالتالاعلاتالىردهالمكنالتيالتعصب

التصب))هن!ا،والثقافساتوالاصولمبا،فمتعدحةاجتماعية

اليليالاسالقانونيالنظامانبذلكونعني.النعبيرصحان،(القنني

نتهييزوالتعمسبيدكلم،وتشريعاتقلألونيةنظرياتمنيتضمنهبمما

صعسةللصى:.سأمينةترجمهدلكبعدوهو،اسرانيلداخلالعنصري

ية.عنصرايىيولوجيةباعتثارها

ضورذان،الموضوءهلاحوللهثراسةفيتامارينجورجويقرر

أن!انفيتتركهسيا!التيا!لارفيتتمثل،القانونيةأالنصوسهذه

القميحترمون،ال!نصوصلهذهكلاعت!في،تجلهموالتي،الناس

قيمانهامنبالرغم،وعحتهاسلامتهافيويعتقدون،ورا!االكامنة

وعنصرية.رجعية

بماللكلمةالواسعبالمعنى-اسرإئيلفيالتمييزيةوالمعارسات

ميقانونيةاسسلهاوالي-التسامحصوركلقتفسمنيجطها



ميادين.ثلا!ةفيتتركر،اسراهسل

كمييؤة.فين!1بواسطةالاساصيةالأنسانحقوقبضائكار-ا

ا&يني.ايكرا.بواسطهالاعتقادحريةخرق-2

ألعربية.الافلميةفمدموجهامحنصرياتمييزاتمغس!نقمر!طت-3

ي!أنميللدي!راضيهةالمفاثةالقوامين2!فر؟نلاهاريئوبرى

"ألحا-بافحالمنجنتيالخثىلونا؟هورجعيب!بعشسم

الانتدآبايامص!درننريعمه!لهعورههووالذيا!هلأ!مالصاثر

الاحوالمحسائلن2علىالغافونهنارينعىء!ئسصطينخلىالبريطاني1

اليهـودية.التريعة!الين(تسعمىميها"!مالشخصية

لزسبهأبرصطهي!نمو"/ييأاكوماوفي4!ورجيث!بر،اغأنونوهدأ

لتاليمة:

،جمنأفضل!قزوأج!مهلمويقعنعن!؟موةلفاث!لق(نه-4

يهوديهوهناتاليهود!ناتب!سجميونواي!كت،الهـيثودوفى!رادصد

سو!اتكرءمن؟العغرهصس!،مخ!انمهي!رن!تمي؟ون3سوو،آخرى

"لنظروجههمئ-القافونوهدا.اكلدحدهإلاممأصدر*الذنيالأنان

ضاأترفىت9،ثلتعصبلأألرنيسيةالمصادراحد-المفسيةالاجمماعية

بتدلحيمونرلد،الالعرائيليالجمهورمناتدبنمخيراكنمصبهالقسممي

.الانحيارانراءلرلهعيةأتجاه

قوا/ينوفقحيملا،القضاةمنمسنقلةف!ئةينقانه-ب

فىنلااننىالمراىض!النمييزيما.سفصالوفتنفسوفي،المولة

،.لتيالفعة،الممحامينمنفشينبينيميزوآيضا،دينيتلآضي!

لهايسمحلااةمتيوالفذة،الهينيةاك!كم!مامبا!وأكعةلهيسمح

بهذلك.

اننيلطلا!وفالزواجعقودصحةليلننشكيكافيكسبمبه!"

عدالقوةيرخرقبالتاليوهوالمدشالقانونوفنىاسراب!لخارجابرمت

.الخاصا!وليلقانونةفيالمستترة

نازث.اليهـودوكيرالي!ودبينالم!ساواهعمممبدآيمكل-د

الدينية.المضكمأمامكشهـودب!بلونلاالعيودض

المتدكنينفيرألاشخاصباجنار!ذلكالاعتقاد!يةيضفى-ع

ضليدية،دينيةطقوسممارتخدلمن(يطلقوااو)يتزوجواان

.بالزواجلهمي!عحتىعقيدتهمعنالارت!ادمنهمكتمبو!قنا

حالاتصحةفيحقهاالا!راليليةالعلياا!كمةعليينهـر-و

الدينية.للقوانينوفقاالممنوعة"روا!أ

بلا،يتضمنالذيالقانونهظتفييرصعوبةغمارينوكرجيم

اتححجرةالعقليةالى،يهـودياليى!ثخصلكلرجعيةعنصرفيفظرة

القديمالب،ءوهفا.!لحاكمةالسيا!يةالدفوةمناققديمللحيل

شافهمنالدفيتدمميمانيرى-فىالماالصهيوفيةبمباشى!قنشبم!

(لمجتصعالىيتتم!ونالذ-!اليصدا:!واطنيئبينالاواصدضميم

*سراجميي.

نرالتومةطبقت،التيالمائرةالقوافين،ذلكالىأضفنااد؟،ا

يكشف!لمجتمعكيفإكلركنها،اسرايلكليال!فدطينيينالعربطىظبق

الذيسنالعربمعالتصاملفىالصريحالعنصريرجيمنالاصيائ!لي

الاصيليين.البلادواهلالأغمبيةيوماكانوا

!ئصريةالالر!لبثيةالشس!مبعهةثع!شكيملسم!ك!بم!مال!

الا!رائيليةللشخصيةالالماسحيةإلسه؟أت:اولا

منعم!؟لساسعلىفمت،الصهيونيةهيعنصربةإيديولوجية

مئبثيرياتجمعهك!سسحينلهابدلاكاقافىاننةوالاساطير*ولام

عق،ب!بيالتجهلاكلبعان،ادتيطلالي1ستممارعمليةخفكل
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لننثش!ةوعنعريةمحدوإنيةاسترإتيحيةدتمعثيمونئرفرضطريق

وميالاسرأينيةالشخمميةظهـورالىكلهزدكالىوهد.الأجتماعيه

للصهيوفة.الرا!سحةالعنعرولبالجنورتنر.

لألأيديولوبألتةىيالطانجعنال!مانتيمكنلاانهلحقيغهو1

معا.والشغصية،ت!تمعصستوىءىئاره2سهـم!بفيرالص!كيونية

استرايصيةتشريحفيأويةمنافيليالاصللمجممععرضناوركناواذأ

علىا،سرائيليةالصفوة!رضتهاننيالطراييهالاجتماعيةال!تنئة

شحلل(نبطنالامهيةمنطأله،اسائيقفياليهوديهالجماعير

.!صلة!ميالش،الالرائيليةالشخصيةومفوماتعنامو4-لىا

.)11(السمونيةالايديولوجيهلهمارمعا.الن!كية

جعلنا،اسر؟نيلفيالجماعيةننثخصيهالدكي!ال!حنيلان

صتل!،اننكوينثور3!هاسرالهليةهويةه!ناكان،أبدايهسنذمقرر

!وص!ائدةاليهوديةالفويةعن-!دبيراوفليلةبدرجة-سملالطفي

فنساملانوينبفي.ا"لغرديالما!مهياليهوديةالتجمطتمنعددفي

لله:؟صر،نفليىانيمكنلضءغالسياسيةادمدلالأتعنالبرايةمن!

؟لربطثيا!حاكملاالسيا!سيةالصعوةخطهوني!،ل!3أككونةوالهقوصت

البلارفة.الاصرائيلإتوالهويةاوحمليديةالمهودبا:!هويئبين

حاولنااذاالاعليهانجيبأنن!شطيعلاالهامةالاسم!لمههده

الاصراليلية.للشخصيةسياسيتحليلبكمليةنقومان

فيلمنلائفليةالاصللشخعإهيةال!يقةألثوإسةانوالوا!ع

ثليقا.علمياف!االصهونيالصولالهمأساسمامطل!ذاتهاحد

العرصالصراععلىالشخصيةهذهمكوناتقتيرتحليلىانغير

صوية.ضورةيمدوالاجتماعيةالسي!يسيةالنصوجمةمنألامشائيكل

6،الصراساو،الخالصالسيكولوبمالبحصعفباتعندو!!ن!اانذلك

النتائحعلىيخرتبماالىبمرنانبسطآنبنير6المحمو:ةالامتماعية

المراع!يالرأهنةاللصةاثارمن،علي!نتئصلالتيلعلمية6

الملميالبحثتوظيفعنواضحالكوصايعد،المسقبلفي4وتطورا

معلمصيرياصراعم!اكل،الصبيةلامتنا!القوميةالاهدا!ضةكل

العموافية.الصهيونيهالمولة

الاسرائيليةالهويةبتثكيلالخماصةالمشكلات

يةالمصبتشكيلالفاعةالمثعكلاتتحديدالباحتينبعضحؤله

السماتلاانتقكلالمشك!هذ.آولى.الراهنالوفتفي1لأصرائملية

بمضويرى.(،البازف.انيليةالا!الهوي!ة"ألىلننقليدية3(،اليعدية

تحليلمناستخلاصهايمكئالننالسق!هذهانالنفسيينالمعلليئ

دانماكأفوأبئعتبارهمأنفسهملأالىاليهودبن!رةتنطقاليصديالتاريخ

بالدونية،والاصاسالغلى:السمدهذهبينومن،ضه(كلية

لسماتهدهبعضلنقلتوكلد.اليهودغ!!ياالثغةوعمم،والشك

الممجتمعالى-الاميركيينانفسييئالباحبينبعضكلىكما-

ننيجةكاناللي-الشكمشاصسيادةلاخوافقد.21م!ر؟ليلي

اليهودشلغيروخضوعهم-ف!يهمنواعتيا!رهمبتزكد"اصسانسهه

ناغير.طويلةاذكافاجرفتصالتيالاضطهادموجاتخلكلاخرىناحية

للىو"ن!تفودبالعكمةاحساصاممصبعمحهس!لبا!وفية؟لا!سص

عنهيعبربالتفوقالاحسعاسرمتما.العالمباقىت!ا.الاسراليلي

وتتجاوز،متميزةم!نه!هضوقمنلنفسهيزعمهفيمالاصركيلي6

ودعل.العمالموليالقافونفيالمسقرةالمبهلوعحتيم!اهةكلي

لكلافيالاصرائيلية؟لجنسيةيمنحالنيالاسراليليلعوثر4قعون

ذلك.علىمثالابرز،اصيائيللى8المعرفيرفبتهمنمم!لنررثي

الشدصيةملاح!هفىرربنشتيناليمو!يالنفسعالمويقرر

وكمجتمع،أدكاهـاالاسوائيلييهنيمان،(يلاصرائيليةالنغهية"ص

فيالشكوهذا.*خرينتجا.الحدرعيقئكبلايجاهاتكتسمون

فينلسهكاويكشف،اسدائيلكلالثصيه،للالأتيسودرايه



الشكمنمشوياتثلالةيصفوهو.الظرجيالعالممعتفاعلكل

موجهالثانيوالمسنقى،العربضدموجهآلأولالمستوى:والوفض

ا+ج!زهانن!صضدموجهالتالثو(لمسنوى،دم!وني،فيرالعالمفد

المول!ة.

أز-!سيهوص!يمتنانهادىثرأكسهيمنرودشينويخلصن

د!سمله4ب((ألاضطىددجنون-وال)ءوجودمستوىعدىالاسرائيلية

جلورهالمرضيالعرضحياويسمد،عد!ميمنألنحمروابالفلور

،(يهود؟ليسسوأهممنكل)الأعيارسانن!ثهـينياليهودفنث!ق

ينىجهد!-،!امريناررسأنيليينالنثسيالتفوينالىت!مربوالني

ثيالآسرالينيهالسياساتعىواضحبشلأ!انعنسمماللعربي؟لساسأ

وادطكحتمصيئ"إلنظرقي

الأ!ص!شيةالجماىت!ن؟لعلاءداتهيام!روو!العاملولعل

.الهوتبمشكلةوثيقاارقبا!امرتبطالاسرانيليالمجتمعداخل

(،النعنبيع!اليهودبالهويه))بتكعونأربيفا!نالصدده!اوفي

الأعيركيةالعالمةلراهلم!اوو!فا."انبازغةالاسرائيليةالهوية"و

ا-ثيا،!!قإن؟(اأ!وب3سعر!وأسالير،4كأبغار!مين!،شمخريت

واجصطه،جودهوانيهودب،الهوية!لحماهـعلىداكما،ضروركان

لنمييزمر!!باكانالذي0الوحصلدفالشي+".اليهودغيرمنجهء؟ى

مينمارغربوجدتوف.ا(الأ!كلياربرضوجودل!و(لي!ودمنج!؟عه

دلسد-،1نيليينالالرااتوللء،الأسراذليامجتهع-!يملاحن!تغبريئ

عشروش6لالرائيلالمنفردةوبادرساله،بال!يهمن!علقذضلبحس

ينثنار-لىهداوكر."آخرشعبيعنيختلفدهبى3أمرأديلىشعب

لل!!ذ:هب،إنبحت!ذامث!مهكلياليهااقرفاافيلسمات2مع

العنصربة.لوجياتوالايديو

اصرأ،طةنهالمألنيألاءشماعيةافىهـ4لبحوثاحم!وتننفق

ائالعء-الأ!ا!مفيلية1الاسرالهويهعن)؟ا("هرمان"اليهودي

تالسيمانيثررفص.".دخمسيناتفيعينمارغريةلهأتوصلتالتي

ب-غالىمدوتتمنالماسيمكون،اليهودويخراليصدبينالعالم

درفيوهـ-طأركرياقحسسلاليهوديغيرصورةوان،اليهودية

لها!و-غيرلموءماليهودبينانحدودوضعذالوما،؟لميهوثلي

اسرانيل.فيكبر!ويتاثير

فيبغي،البازغتيليهاالاسالهسويةعنالحديثفيانهغير

،لىالاصبحسب،اسرائيل!النغسيةالتكويناتقعددالىالالتفات

وه!م)السابراجيلونعل.ائيلىونالاساليغينتمياذيالمضتلفة

!سدىالباخونيركزانذيهو(اسرائيلفيولدوراالذيناليدالموا

الىالاهتمامذلكومرد.اث!ميزالنفسيبنالهععالماسنكش!لىمعاولة

الىالمهاجريننليهودالنفسيةالاجتماعيةالخبرةفيالمنوعيالاختلاف

غيرها.بلدايعردونولاأرضهاعلىوألمواالذينوهؤلاء،اسرائيل

نفسيهبسطت-الباحشنمنعديدنظروجهةمن-يتسمأالجيل2هذا

أهوطا:صنغرلمحة

.(للكلمةوالميكانيالزمانىولر،!كمنى)اسرائيلحولالت!ركر-

ىصيتثلقماحمى!الحدبار!دكل!بال!اريخالاهتهامعمم-

.!أبائهمقيهـثخ

!-،+ير!-ق،أفادىألاماى!سولىرلمح!حوليتركزط!ح!-

.الحياةعنهريحستوى

.علانتماعصياحساس-

آل!يهبنا،شبوفوحالرهيعكسالاجيالاخل!كانواذا

هامةدلالةلهاأبعاداهرماني2رفئهناكدان،البرغة!رائيلية

ولعل.الراهنالوفت!يال!يةهذهنشكلالتيالعواملقياسكل

ودو!شرقيونيصسود)السلاليهـلاصل:فلأطبةالابعادهذه(هم

.(متدينونويهودعلماف!ىيهود)،لتدينوثرجة،(فربيون

؟4

الصيةتيرفيما:هوتهانا!كنبغيالذيالرئي!سيالسؤالولعل

علىتطوراتتحدفيماحاولنااليوفسماتغبلمرمحهاالبازعةالاسرائيالية

عليها؟؟لثثراعلاييومااخرىناحيةومن،اليليالاسالعربيالصزاع

ألاسرآئيليةالش(كمةا!وءان،اليهالاشارةفي:خيمااهمن4

نشكيل-!عاسكة،اجن!ماعضدةفالسيةاستراييجيةح!غلالىمن-تحاول

بنحفيقليالنهايةدييعمعمحنموذجو!،انبازعةميلإفي1الاسرالهوية

و،ألعاعلية.وافرونةمنا!دمهكثركيربئقدفيوالأالعسكريهسياستها

أ،يرانيايينل!سيرجضتميزاننيماتالن!يها!انارهـزلىي!ع!!ه!ناومن

،أثمهوديغميوال!03وةراء،العوبازاءىلغلراسلرسس!و.3كالشك

أيصصات!فى(ن!؟ورليس،الدوليهواثنغماتبرسوث؟4ازإءوأخيرا

لدىفجدهاالتيلطريف!هبنفسائيليةالاسكمةأل!الصفوةاعضاء

لمخططتوكظوالأجن!ا!يإلسياسيوعي!سيسثراننى"محاهير-

ا*جت!عي!ل!فسمحيلمبحوثفيعليهاله!كمن.السياة4الصفوة

،السمحسوبمننسمبايم!يزفوهيا!بعاهناكبانسلمنالوحتى)+ى

لدىيرحضضها،الي'لاجماعيهأننفسيهالسصتن!-ألاالمض!ملفمن

اد!وميفسحصملمـطابعهس!تففهر!ماانراوحى.،دط-ه(وصثصوهلأ

لحثور!نىفيتفر!عاد(رإرألهمكان،ا!سبشيةلل!صغوةبالنسمبه

،ص!غرآكيهاوبح!لوتصركهمتحتاتيالالوةبحجمالمصطعةالصلبة

.وألاالننصادوالتاريخ

.أيجد!نلمحاثمهانسياسيهأل!لم"ؤ.!

انيل،الموفيايخمانلمهمطال!امةالملا!ةهذهعنو-ثشف

،الصفوةصاغ!ت!لأأليالاستوات!يجيةبينالفجوةبارزبشكل،ن!بينالتي

شديسدا.لركيزأأوكزوءلضمم!،اليليةالاسال!ويةننشكل!الاصرائيلية

غيرفيبالشكيتعلقفيماوخضوصا،اليهوديةبالهويةربطهاعلى

تنيجس!ةلذين6،ألاسرارليينالدىالتفسيالوامعوبين،اليهود

يهودوبينبممالروابطبكيقيفنموتيعودوالم-ضنعدرةلظروف

الث!أ!م.

الارالذي2ئفأبهاوى؟رندتحن،الشهيرةاييهوديةالباحثةققرر

هذهان،،،اذمدس!بمايخه؟!"أئيليةالاسالحاكمةالصفوةسهخط

بخاتبارهوأكنثخمعا8باعتبر.آلمخمانمحا.كمةهدفهايكنلمالصفوة

!عه:كورا.حتكهفىمبلكور-ونلبن.دصردحذلكعنكشفو.هـمزأ

م!كم!"الناريخية،يمجابهتكيالفالصفيوفعالذيذلككرداليسء

للساميةاكلعاد!ةقىايديولو!ولكنه،بهكردهاننلارياكظامأيضاهوولا

.((التار،بمعبر

الصالسوةندلىأ!!أتم!،-!طفيوراءا؟كام!ةالمؤا!عوكانت

بجدنسمات6،)"قاف!بيد؟كىلييحصرهاكماوهي.متعطرةلإالالوائيلية

أرندت:ك!ابميهفيكدالذي(،نش!"لمكأا

.ائهكل!ودلاكاهفىئياا!!جيوعئىالعا)!ثصهدلكي-ا

.دمدسع!كىوونذث!لاصسه*سونررألاممضميرولتحمحو-3

اسرانيل.مصالحعنللد!ع

ءش!،التى!ال!!،؟نوكيةا*رائيلفيللمهوديثهـبوأفيولكي-3

كئة.2كطعاكصوأانهبم19!ي!ا-ىوألنمي،الشتاتنيالي!ود

أاضهيوني(أ!هحملصواباخيراللاسرائيلييئببرهنواولكي-4

.اليهودلمشكلة

صطسةصلممغورلون:!انعنكابهافيأرنتحناوتكشف

اقيكيريدأهـهـإ؟"عنوكشف،تبد(انفبلمراحلهالكلالهحاكمة

((دافار"جربدةفبمنشرهامقالاتسلسلةفيائماورامنلحققهاأن

بطهم1رواي!ىانخطرفيالمعاعرينالالهعرائيليينجيلان"بيفاومن

لهمالضروريومنولذلك،تاريحهمهعوباتأنملي،ليهـودىاالشبمع

."اليهوثثطللشعبحمثماذايذكرو!ان



4ـالسياسمبالحفو!يطخصمن-نرىانيمكننارهفا

لتسدسفيبذبألصفوةهذءضملثيفسايحمانلمحاك!ائيليةالأ!ي

ملىاساساكنهفىمحددعنصريفموذجمليبناءالام!ر!شليةالش!ية

خمصوصا،إ(مربانراءوارر؟ء،لدمضهممهصمااليصدفيركلالشك

الييوتانكأعمالنضالايه؟سببةأ،ـنتمر،بئالمقولةمنانطلافاذلكوكل

لاطبة.الاجناسأسمىهمولذلك،المحناراللهئيبهم

ألا!هـائيلية:الشخح!يةديالعنصريةالمكونات:تانيا

وضعهـفدالأس،أبةيةانسياسيةالصفوانأكدنامدكلنااذا

ممصلمماتخيوصانسهجتدسراليذينالأجتملعهةللتنشئها!سترافميجية

هداندكلخىأماعنديبقى!نه،التصريهدصميوفيةةإلايديولوجية

الأسرائيليهايدافيةالانجفاعبهالنفسيهبالبحوثس!نهران،لحكيما

حصربلورة!سالرجعيةالاسراليجيههذهنجحتكيفلرىلكيثاقا

ضمنيأوصر!ءبشذللبالمنصريةالمصبوكةالاساسيةالانجاهاتمن

الاصرائيلية.الشخصيةفي

ا)-صانميدإنبها،بحاثيسسلةكاملبوضعفيلكعنو.يكشف

تابهفينننرماوالي،ه!رومانمييمونالاصرائيليالنفسهالمب!فهم

ان!اإلىال!راسأتهذهآمعميةوترد."،اليهود*مرائعليون"

ميالثانويةالمدارسبطلبةممثلهفوميةعيناتبعثعلىاعتمت

بعضكلوامندت،سنة17-16العمبرفئةفييفعون3نذينام!ائيل

هيرمانقاموزت.الاولىالشنواتديالجامعاتطلبةلتشملجوانبها

.91لملاعام.آخرىبمواسأتوا!ستكملهاء691عامالرنجبسيةب!واسته

هيرءنلرس،91هلاعامبهاقامالتيالنكميليهكراستهوفي

م6عدوضبق،وحف!االقسيفيالثانويةالممارصيعبةمنمينة

عيهنقهيرمانصنفوف.الاسئلةمنعددعلىيخويبعثامشمارة

ئرالشصالاءعلىيحرصونمنبهمويعني،فندينون:فمئاتصرالى

الدبنيةالتقالبيعترهونمنبيويعني،ولقليديوت،باتظمررينية6

وضير،الدينيةالشعانرإداء،1دلىيواكبونلاانهمنحير،الي!ودية

اهـبنية.الشعانريمارسونلاكهبصويض،متدكنين

هيرهانمنهفيطلقالذيالنظريالاطارعنالاسثلةنوعيةوعشض

المقولاتالواقرفييتضمنالاطاروهدا،لأالألسائيليةللهويةثراستهض

ضنرثلائةامامنانجداذ6الصهيونيةفيالكامنةالاسأسيةالعنمرية

ا!كية:الموضوعاتتننلال!الا

اليصثي.للشعبسترارا61باعتبارهملاسرائيليون9-

.اليهودىللتاريخاس!تمراراباعتبارهااسراليلدولة-

جرلت،التيألمذابحكناءاليصثيللسركالسلبيةالسعلى-

.(الصلوكوستأأتيعاالماكللليعد

جرتالننيالمذ؟بعاثناءالبيمد!للسلوكالالجابيةالجوانب-

لليمودم

الذابح.اثتاءالي!ودمعانلامعالتعاض!-

البلادفيمنيمالاعتداءمنعانواالذتإليهودمعالتعاطف-

ه!صية.

.لليعدالمذابحدرارامعافية-

بقوامنبدتبدهمأنفيالىينظرواانفىالي!ودوابب-

"ل!وردية.أ!ظبحمندفه

.مبرداالصهونية!-
صينت.افنهـبدمتبارهيالىنيهسبم-

ررفبونالصذ!*مركحناليهوممنبالقدب!ورهمممصس

؟مرطيل.الى؟لهبرةليير!نلاوالذين

الساممعية.س!طةاكجاهاتاقسعإه!!ةس

.اليصدوسىوسعاتالساميةفاداةس

فافنا،ضاءخةكليهنظرةالب!ثهذالنتائ!نننيرانلن،حوواى

للعههيونية.ليةالمت'لمنصريةالمكوناتطىايدينانضعانفستبيع

الرث!سية:الافكارمنعص-فياهوناتهذهق!هـيدو!منر

اريخالغعبراليهوديالشباستمراريةطىالتاكيد-ا

.ولفرر.

.هـماتأفيفياببصدلاكاهالذيالاضط!دعكاتركيز-2

الغربيه.

فياليهودعلىومعتاتيالمزعومةالاعتداهأتملى،أنتركيز-3

الاسلامية.البلاد

اليهرديه.افكئحعراراحتمالمنالدانمالخوفاثذة-أ

العالم.فيالساميةعاداةاستمرارية!كيد-5

الحاكمةالصؤةنجضاليهيالرنيسيةالافكارهذهان

ن،الىبكلادىمما،الاسرانيلييهنادهانفيندعىميالاسرانيلية

فيذكرناكماذلكويب!د،مرضيبشكلالاسامسةاتجاهاتينتشكل

وازاء،الرباذاءوالعدوانهـ/الرقىالشكفي،الفدلهذاباية

الدولية.و؟لمنص!الاجضةانراءوأنجبرا،اليصديكرلا،ا

نأالىائيليةالابرالاجتمادسةالتنشذةاستراتيجيةأدتلقد

ضشلم.لركدكما،وافحت!سلطيبطابمالاصرائيليةالشخصيةضطبغ

الثعخصيةهذهصباغةع!ساعدوقد،تاطربنجورجالاسرائيكلالنذس

العربازاءوالددوانالعنفعلىتشجعاتيالقيمسيمالعنعرية

بعداسافيحمودىاخلظلواالذينللفلسطينيينبالتنشئةسواء

عنوكشف،باسراليلالمحيطةالربيةللب!بالمنسبةلآو،8؟91عام

الخم!صنات،فيفوريونبنمبالئ!صا!الننيالردع-اسةكلهذلك

يعر!نلاالوبانمؤذاهافا!عةعنمريةسلمةمنانطلقتوالتي

سذاانلنكهف،عناءكبيرالىفحتاءولا.والعنفالقوةتالا

تدرقةتقيعحينألعنصريهالانظمةكافةلرددهالذثنغسههو،الحكم

جنسهم،كاناياالمشميمرينفيالهتمثلالنقيالمنصربينحاسمة

التفرقةوهذه.،*صليينالبلاداهاتيفيالمتهثلالمنحضالمنصروبين

أصحابازاءوالاعابالعنفلممارسةمبرراتقفاقيهيالعهمرية

لييمارسزلإدوما،الجزايرفيتاريياذلكتم.الاصليهنالبلاد

العالمقلبفي*ستمعارنعع!التياسرائيلوفيافريقيهجنوب

العربي.

!مسة:

ايد!لوجيةباعتبارهاالصهونيةشلوجونابئبحتنافوكل

عنذالصهيونيةوسهالليالمنصريال!بعاتالتولى!عكل،عنعرلة

السائيطدولةانشاءبعد-اثوفد،عهراتاسعالترنكلك!و!ا

معنى،منالكلمةتعنيهمابكلمنمريبخنمع!رإلى-8،91!!م

لجنةرئييشاحاكاصيائيلا*سراني!اولءممتيمفىركانولنلك

صدمة،1اسراليلثولةمنمريةلأوعزافه*مرائيليةا+لسانضوقى

الاشتراكيةبساوىطويلاخدمتالتيأنريةالتهقية؟لدرواكلمنلجر

عالمالنعسبى!انكما.امراييل!/اةالمسيومبتعو؟لديمزاطهة

الالرانيالية"لألمدللأكنابهفينثىهاوهلتيظط!بوص!الامطلص

دكلها،ابيبتلجامعةكلكاستلامهضالصلهكلالسببتوالتي

عسلعاتالتكيفكلشك2معا"ع"بهاثهبت،ميدافيةب!ىى

ثضيةصياكةاله،التطبيقهةوساس!،العنعريهالصهيمنية

ومنفقة.،متسبةوثسلطيةسوإفيةبكوفه!تتسم،مرأثيلية

حدالى!ي!يشركالعاتهلهاتبلاهتعماًليرومن

مالمنافيباقيهزالتماالتي*ستيطاش*ستصارنعممنعديدكيرو

النبملة.المقة!ةالصاسد!حسبهنةدمن.الر؟من41ت!تي



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)
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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

هـنيجعلوان،العكىيشبت!،الرجيالصهيونيالامبريالي

ت؟التمزكموالعنصرمورة،العربيالوطنلمستقبلسورةلبناناحثاث

الئانفية.

اجمسعالعالموشعوب،التقسيالعالم،المالموعيو!ن

الامهعليالت،ريخيةللمؤامرةاماشفوعيكلان،فيهالخيرةوالقوى

طىبررهاكفيلوهوالمواهرةهذهجموقينسمتهاهسشقثلوع!ىالربية

اتاريخي.اذطوربديهياتوضد،الع!رمنط!فدلانها،!قابها

دعامةيرسسننأملالذي،العالميالفهـرياالملتقىهذاوليي

انحساءثنىور-الصجونيةالعنصريةفدالكفاحفيداثمف!ريهمل

المغابلة6الجديدالصفحةارزطىوعملياحيادليلاالالشي،لعالما

بدلتقد،الصهيونيةالدنصريةصنضنهالليالراهنالواقعلصفحة

الجئريهالحلولامامالطريقوتفتح،ا!تومبمصيرهاالمنصريةتنلر

وفعيالعربيسهاًلمنطقةهد.فيالسلامدضقسوفالتيالاشانية
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