
!صيدمحب!دالره!رر.

ل!!لمحمأيي!:ور!ي!وأرووب!ور!

؟؟أةءلمأدعمامم!نصففي،الفلس!ينيةالمقاومةحركةفدمت

خفه!!وحمهاعليهمأكترحتالىربوالرؤتءاكلوكالىمذكرة

و؟هـاطلقت.الرافيلىمنالمعاك!ى"!ميهوديةالهرهلتنظيممتكاملة

اص!يهاالبلادفيأديامواأ)فيناتي!ودانمؤداهماهرضيهمنالصة

المءربيهالالظمةورىنظرقصرمع"دتك!اكبوفد.!لسمإلمنالى

وقهوا(حيث)..اسرا!يلالىالهجرةع!!طالي!ودهؤلاءحملمما

وءقدو،،اسرافيلداخلعنكلثريلتمييزاولاخضعوافقد:نارينبين

امنراحجاءولذلك.91،((ل!مخر2مل!عكبالعثورالامل،ثانيا

اة!نثؤسالهثقهلم)اعادةالىالعربهةالدولدأعياالفلصطينيةالمقاومة

اساليلمنتهجيرهبملاعادةحملةوشظيم،اسرائيلفىالعوباليهود

.)2!"منهانزحواالنيالعربؤالهـمولالىواعادتهم

ت1ببااذ،وواقعياعمليامطروحةلةاث؟صثحت،ومنذئذ

تت-اكتراحالى(ن6والسودالمنيربوبالذات)العربيةالحكوماتبعض

حكوماتعكفتحينفي،العولةالىا!رب!اليهودوث!صةالمقاومة

.)3،اللازمةالاجراءاتلان!ذتمهيداجدياالموضوعثراسةعلىاخرى

تمثلتمكئةةبجهودقام،الاقلعلى،المقاومةفاتمحنواحماانكعه

السىاليهودالعرباعادةشمارحولىالحوارلبدءثراسةوععفي

،)5(!علمةخاصةنلواتعقدذلكتلاكما.،؟(الاصليةموا!ئ!هم

عمليهخطواتواتخاذالحواراغناءهدفهاأ*متابعهلجانوتشكيل

((بالياليهوداعادة"عربةوربط،جزنياولو،الشعارلترجمة

السياسيالكحانازالةنحوالمتجهوالعربيالفل!سطينيالنضالسقطالد

صحيال!ةقامت،واخعررا.المحتلةالعربيةالاراقيمنالصهيوني

شاىك،صمحاتهاعلىعلنطحوارأماماًلمجالبفننح،الالعلى،واحمه

.)*كاملشهرمناكثرطوالالعربوالكناباًلمفرينمنعدليه

!نحعث.المتحاورونوتفسمالنقا!ثريحتدمأنطبيعياكانولقد

وابض*-صد!رافضومعارضمتصفصاومتحمسمؤيدبين،العكل

المتحاورون،3انقمه،كذلك.)هه"العرباليهـوداعاله"لفرةيائث!دال

لاعممباراتبالفكوقتقبلواحدة:سجموعمتينالى،المض!ون!يثمن

لاسباباماذاتهاالفكرةترفضاخرىومجموعة،عملسةلمو/ومبدئية

بحكياصتداههه،عافاانالنقاشمنالرغموعلى،عمليةاولمومبمفية

الىأسهم-بانظكيد-فانه،ساخنصاركللىالممتامةالامراضمن

التيالظلالمنكيووازالةالفكرةعلىالفوءثسليطفيبعيدحد

الذ!الجهدذلككليكونلاوكي.جوانبهابعضوجبتبهااحاطت

دفعاجلومن،تبخرتمالرعانطنرةالحوارلانراءالجيمبذله

!تسجيلجديلأتمحاولةهنبدلا،الامامالىجديده!وةالحوار

ملامسةمنالامل!نشلأ،للييالعمثابمنهازالانبعدالضائق

هـ2

مصوغاتآولاه!كمما!ألباردةللوثائعالنعشمنالعاضشالجزء

السابقة،يلدانهملىاالعرباليمودعوددالىالداعيةالعكرة!بول

هيوكا،افكرةاعارضمنكلب!ائىالنيالغرائعابرزئانياهيوما

لبدء(تس!ا-مالاظروأخميرارابعاهووما،الذرايمللكفيمةتالثا

المطلوية.الممليةاترجمةالنعارذلكجرجمة

.القبولغاتمسو-أ

علىهيال!رافيلالىاليهوديةاله!ةان!دعلىي!فىلا

ادص!يونيةا!بل.والصهمونيةالالمرائيليهالاولوياتقانمةر،س

!وميوكرلاثامةفلسطينالىاليصدهوةالا،جموهرهافي،ايست

ناكيا.)9،معكتحسلودآلاتجاهذلكفيحركتهم.لقيد(نثونلهم

علىسوة-لاسوائيلبالسبةتشكلفلسطيناىااليهوديةالهجرة

الادضلالمصدر-آلصهيونيةالايديولوجيةفيا،هـكريةالفكرةكونها

وهذا.لاك!رائيلاثاديال!ليوالامنلليهودالمعنويالامانلظمين

سسياعلنتهبمابدهاالهجرةعلىالعالميهـودالرائيلتشجيعيفسر

(،العودةبقافون"ومرورا،8،91العامض،(الاستقلالوئيقة،)

مننلاهوما5291للعام"الجنسيةبكافون"وانتهاء،5291للعام

الاءماعيفعرذلكانكط.)11(التاليةالا!امفيواجراءات2نظمة

ذلكفىبماالا!عراوجلية*حزابجميعق!بلمنالهجرةموضوععمى

،السودوالفهود،(الجديد2*سرانيليالشمعار)"سيح)ءحركة

.)12،للصهيونيةالمناوئتينوراكاحملأدزينمن!متيوحتى

جهودفيوابرائيلالصهيونيةالحركةنجاجعدممنالرغموعلى

مناليسسود"ايعرانيل"سكانعددازدادفقد،العالميصدقجميع

اص-لمنونصفامليونيننجاوزماالى8،91العاممي(لفا6.ع

غلكانالذكرعنوغني.)13(العالمفياليهودمنمليونا16يق!ربما

مع،ءتلمالتيالصهيونيةال!ولةقوةالىالكيراضافتالزيات

الممنسكل:ه!ذهإبوزولعل.الاساسيةالمشاكلمنخلوا،ذلك

ر،كقوما،والسفارديمالاشكنازيمطائفتيبينعمودياالمجتمعانقسلأم

ولقافمة،،وطبقية،عنصرية)مجتمعيةوازماتتوتراتمنذلك

مظهجتمعالاسرانيليالطانفيالبشركطالتكوينسمةوتغير6(وسيثسية

للأثكنازيمنسبةانخفضتاذ،"شر!"مجتمعألى،أعرإفيا"فيبي"

الاهمانبل.أ،ا(الان%.،مناقلالى8،91العامفي%.9من

أماما؟)5،(الهجرةبتح!ي"دسميتهيمكنمانشوءممله،ذلكمن

السليمةالحمودالىالهبمةمحصلةقحولىظلفيوبخاصةالمرانيل

اليفاالهجرة؟رقامعلىاسرائيلعنالمعحسةالهجوةارقاموتفلب

.)16(91لأ5"لعاممع

عليهكانكما)عابرةمسعالةهل!،(7591مؤ!يات)،!نلاوكي



فيالو-وة/2لحدييستديماناجلومن،(91ه3مؤمثراتفيالحال

الالرائبليتكتيعكياالصهيونيالمج!تمعتفسيخسبيلوفي،اسرائيلوجه

الخامحةوالعربيةلطسطبيةالاهدافتحقيقالىوصولاوا!سترابجيا

ا&ر!!!الدوهـكألقيامتم!مداالفلسطينيهالعل!،نيةالدؤلةباقامة

لبنيمئب!لا،ادعربيالوضآرجاءجميعفيالديمقراطيةاررلممانية

ثم!نكحلثهالاصليةأو!نهمألىللعوكةالعرباليم!دديوةمشروع

!كةوالاورصاديةوالسياسيةالعسكريةالفتالهةالمشاريثعسلسله

*،خرى.الاسرالبيجيةآهدافهموتحقيقلارضهمالعربنحريريفتضيها

.)18،1الرفضذرائع-ب

اصيهودالعهـبدعوةمشروعمعارضويطرحهاالنيالنرانعابرزكا

با!لية:فننتلخصالاصليةبلدانهبمالى!لمعودة

المتروعآقدامت!حتمنالبساطسحبعاسالم!وةتنطوي-ا

ميالعلماه"الديمقراضيةالمولةافامةالىالهاد!ال!فد!ني

همحيثاليهود!بقيالمتروعبذلكنلتزماناماانهذلك.فلسطين

نسحبهمإو،الغيدةانمل!تيةالديمقراجيةالدولةمنهمتتشكللكي

انمولة.للكمثللاكامةاللازم(لبتريالاساسبذدكهـميمتفيهمناكمن

لفرنجغ!سطينالىالعربالي!ودعودةفثرةقنفيذسيؤثي-2

الخاكضآذمهحد"منبدلكمخفهـفا،انشرقيبيناليهودمنالمحن!لة

جلاباصأطملمجالومفسحا،جهةمنالغربييناليهودوبينبيني

نانية.جهةمنالاخيرينهؤلاءمنجديدظهجرةموجات

برءكمنالعربيةالدودالىالعربباليهودالاتيانسيكون-3

الصهيونيبالف!رصثمبعوايهودأحضارأنذلك."سمهالىبال!"

،مح!ملاءخامسهطوابيرمنهمسيجعل،شرنربعمناكثرطوال

لصف-وانهمهـبخاصةاسرائي!لصالحللعملجاهرينوجواسعس

و؟لدينيالقوميللتمييزالعربيةالبلادفيعرضهسيكونون-البعض

ميحذاف!منعنيعرفبما،سيبتلعونانهمعنيام!يك.ضدعم

و-بشربوناليها!يفدونالتيالعربيةالبددانافتصاد،التجارةاعمال

.قطر!آخرحشالعربيالنفط

الس!فيالكبارعلى-عالواان-الي!دعودةستقتصر-4

فيها.فثتوالتيبألاوكانارتباطهم!هميحملونفىالونلاالذين

بهمانكل-خاواره!قنا،اولاعبئهماسرانيلعنخيففناقدنكونوعن!لنذ

خشدهالذيالبشريعنصرهةمناسرائيلنومانثون،ثانيا

ثال!ثا.لقتالنا

رلذلك،طبيعتهمافترار-والتاريخالدينفي-اليهود-ه

الىبالط،عوننأتيفلم.افساداو/وخراب؟ثواتثوماسيكونون

دارنا8عقر

وعمليا.فعليامطلىحةغروالمسالة-6

الذرائع:قيمة-ص

اساسيتين:لغرتينعلىاعلاهالمسامةاللرائعت!نطوي

!ءفيةليضيركانوما.السقمدرجةالىذا،ش،؟ولا،فبعضها

ع!لى-اوالموضوعيالواقععلىينطبقذلكانكالماذاتيةتكونأن

الذيالمفر!الذلأنيالمنحىعنتغوفد.كميرايجانبهلا-الاقل

فالذابة.فواقصعدة،"*.المداةاللدائعمنكثكلفىيتبدى

الحكلاثقحسابملى،(حقانقهم"خلقالىالبعضثفعت،تلك

الذاتية.الشخصيةب!الوانيلاحقائققفسير"تهمتلويناو/والقالمة

الضائقانرعلويالى-اخرىحامتفى-ذاتينىقادتهم،كذلك

.ومكانزمانكلعلىتنطبقمدقةجعلهااو/و

قرر،بكلتر!ماربمااو،الضيةاوالعثوفينيةبذاتيتهمالبعض

3

علىبدا،وانهموامسادثراثواتبطبمهـعتهما!ي!دبآن-هكذا-

مكيااكثرصاحبهاتديننعوتمنذد!الىوما..واللؤمالخداع

اًلحجة")ءهذهمتلان،المجالهذافي،ال!لرعنو!ثني.ذسعفه

لشروتاريخياسعلميا-انهذلك.علميآساسايانىتستندلا

ين،ثكيالذيبالمعنىاوادنازيباكصىمختاهـ)اومتفوقشعبمنهنلك

شعبهناكلشىمثلمافماما،(الصهاينةاوالي!دالكهانكانوليكبه

الص!هداميولنذكر.صفاتمنهنالكألىمااوف!يماوجبان

حينعذاكارادالتيالمخز!ةالطبانعمنا!رنسيالأسنثمارروجهما

!ك!دتعاف!تالحفائتىاهوكيف،الفيتناميبالشمعبعشوأدياانصاف!

معالحالوكذلك.الفرنسيةالذاتيةالاصباكاتبدفنوفامتنعسها

التيالشعوبمنوغيرها،وألعربية،والكوبية،االصيةيةالشعوب

-!مثممفالطاتمنمعيالى-التاريخيبألمفياسحديثا-تعرفت

الفاشية.العقولخلايافيالا

-هكذا-ىمفدالنعضكون،صللههذامنالاخطرولعل

منطجزأ،وضإنجتفاسيرهالأسلاميال!ينمىثقي!نفس!هبتعيين

من؟ليهودان(عتناسياالأهـجععلىاو)ناس!6لهحلاماالاجمات

مبنين،وذمانمكانمي،بعضهممرمنكانماوانالكماباهل

.والازمانالأماكن.للوفيج!طعاليهمينطبقلا

!المفر!القانمها!حقائقعنعينيهباكهآضالبعضا!وارءبنكما

العفر!ضهأمر،وعملياعلديامطروحةغراررلةبىن-هكذا-

عرض!هماخونمن!لسطينيامطروحةالممصنةانذلك.الذاليةمق

ن(1بدليلمربيامطروحة،ئددك،وهي.المراسةهذهمقدمةفي

،برب؟أ،والسودان،العرأقوبالدأت)ألعربيةالمولبمض

كوانينوسنت،آلعرباليهودبعود،يرحيب!الرارأعلنت!وتونس

اسرافيلياصمطروحةالم!لةاذك!ا.عودتهمتشجعبهدفخاصة

خلاليينالمماكسةالهجرةحجماشانرد؟دمنالارمحامقيويهماخدل

مؤخرا،السو-الفهـودثرمضوبالدات)انيليةالاسالمصاثراعلنتهما

.)91(الاصليؤطنهـمالىالمغربيهودعوثةبمهمن

المثسارالداشية"الحقائتى"والاراءثةر!منيطالعظ،واخير\

ن؟اولموالتنكبارالااسرانيل-جسادرلنبتنهيقولا!اللاهـاثثاءاليي

يتذسقوفيما.الص!يونية؟لا!ذارمنن!!؟لضرورةهويخاثدهامن

2؟،ب!.يسمهعلمياساسيالمرءيبلا،،إلالحاءمنالاولىبالشق

يتع!تىوفيما.)02(أسأسهمنالالطاءذلكبسفالوفمافع!ديث

8صونيعر"،الصهيونيةبالافكارالتشبع"حجه"يسو!نالذينبأولئك

-شي*كلقمبل(و-هيةنتيالصهيونيةمعنى-يندوفيما-

ناثم.صهيو!الىاليهودعودةرر!ماجلمنالسعيأو/والعوثه

للغكرد'كيهيكونانلهينوقعلالمحرفاوظثرهااسائيلفيعاشمن

بهما.مبئمنا،الصهيونيينواًل!مل

منالمقمعةالئرائععليهاتنطويألشالظبءالاساسيةالثغرةاماا

بينخلطههـمفيفتكمن،أوطانهمالىالعرباليهودعودةفكرةرافضي

نكال!يفشىتنطويلانهامافكرةفرفض.التطبيقوصعوبهالم!بدأسلامة

.ايضاحاتايةالىفيهالخطابحتاجلاأمر،فمسبصوباتأو

.صغرتاوكبرتمهمةكلفيوا!دةالتكاليفاوالصعوباتاندلك

:حذبقه.فىوي،6الهدففيمةمناكثرابتكلفةقكونلاانهووالمهم

دكيان4ازاا!ه!فانعلىاثنانيختلفلا،بموفوعنايخنصولمحيما

انتكاليفكلاجلهمنوتهوناعتبارايعليهيتقمملالأسائيلالسياسي

كان!ا-عاطفية؟يةالقولهذامئلفيوليس.ماليهأمكانتبثرية

فىوالخس!انرللاهـباحعلميةحساباتإيةانذلك.وهلةلأولببدو

بهدلافلسطين(رضعلىالعلماسيةالديمفراطيةالصرلةافامةعملية

.الارباحكفة-بالقطع-ترجعو(ن

منيعودمنبئنالقائلةتلكهيقاطبةالذرائعاص!عفولعل

وبدون.خامسةطوابيراو/والجواسيي!سيكو!ونالربالي!ود



الثول،هدأمثليتضمنهمدالذيالشوفيي-الفاشيللبعدممامشة

اتبعض*"ونربمااكي.جزئياصحيحاالامنراضفيلكيكونربما:نقول

ط!بوراليكوننجرهمئاكثرجاهزاآوتجس!!ةصومةفيعائدااما

يخسحقدانهبمبهـاذ"المعضله"حمذهعلىألجوابولكئ.خامسا

والمباحتالداخليةألأستحإراتأجهزةدتبتآدم:نسانهسؤالمناكثر

متللى!وع!؟الوكنههـذا*ضأجهز!ايةمناكشرجدأر!هاالعريية

حجمهالى-والتدقيقأفتفحصعند-يتعلصالأضخمالتخو!ذلث

.)21(فنيةمسألةمجردفيغلأورالضيقي

ت!نفيذهاومعالمالخطةحشيات-د

ءطعلحت!لماالنيالعواملاستعراضمن،البدالةلهي،بدلا

،8(91الماموبعدم!بلالمحتلةفلنعطينألىاليهودهجرةازديادعلى

أحي!اناوفحو/كاألهـجرةيلكاضدأ!على!عدتكالمااقيوالعوامل

هـفغذتانحو!وصف،أأخارجآ؟ى.اساقيلىمنلسةمثطهجرةالى

لواجبة.لعربيةالخطةلرسمالمحايليالاستعراض

و.ضماسنيلسطينالىاليهودهحبرةعلىالمساءدةال!وامل"ما

يلي:فيما!تتلخمرمههاالمعاكسهالهجرة

ي!وبخاكنه،9391العامفبلما)ا!لاريخيةانلاسامية-إولا

.221(لهاالصهيون!يةالحركةوا!ستلثماراوروبادول

الاسنالاده)ونهاياش!الثانيةآهيئالعاالحربمكالماتظروف-لازيا

اوروبابهـو!ومن،الفربيةأوروبافيالمعسكرات-هودمن

.)3؟((الشرفببة

العربيهوالحرب،479؟العام؟يرلسينتغسيمظروكأ-ثالثا

فعلوردودعوافيمنرافقهاوماا8،!همالط!يالاولىا،سرأتيلية

النلادفي،واهتصادياسياسيا)للميهودمطديةمتسرعةفوميه

.)4؟((لعربية

-ا655)امالا!!ياسرافيليالاقتصاثبىألأنمعاش-رابعا

الرسمي!ة)الائنيةالتهويظشناتالرتبلورأع!بفي!5791

فيألافنصاليالانت!اشكذلك.53!االعاممنبد+"(والشغع!لأ

.)25(أ6491-61!ا)الفترة

6291اليامفيالمذهل؟لأدمرائيليال!سكريالنصر-خامسا

فى)26(العالميهودوس!فيونقةوتضامندويةماعرمنخعقهـهوما

نزالولا،الماضيفي،استخدمتورالكهـيويةكانتمثلماقماما

ار:ا-نحات271(لاخفاء((الخارجيبالخطرآذهويل))تكتيك،ثستخمم

اسرائيلمعبالتعانلفالعالميهودولننسحنلاسائيلالبننعوالوجه

انقانها.باصجاهوالتحرك

المكثن!،،لصهيوني،الاع!لاميأ(ممياسيالتعرك-سادسا

والضغطلاحرا""السوفياتيالاتحادضد،6791العاممنذوبغاصة

انحه،ذلر"عوفد.اسرائيلالىادوفياتا!دهجوةلتش!علية

حالوتكي67!االماممنذوعسكرياسياسيالثعربالسوفياتيالافحاد

الصىوحمهصال!ركةيدضلاقيو،ائيليالاس-السوفياليالط!ص

العداءعلىعلاوة-معهالحركةلننلككانألذيالسوفياتيالانحادمماداة

الاخيرةوهذه.)28(قديمةثأرات-آستعماريةحركةكونهامنالذابع

اثملشفية،الثورةمنذروسياوففتهالذيالصلبالموقفعنناجمة

كليهودهب،ا008،5)بهجرةالاالسو!يا!يةا!سلطاتقسمحلماذ

-2491)السنواتفييعادلهموما،(2391-9191)"لقنرة

،والخهسينأتالاربعيناتفيفقظاثخا!يعثرةوبرهجركا،(ا319

مايو()ايا:15بينماآلفترةضوالمظننأشخاصخيسهوبهحرة

رينفيماأ!دبهجرةكسمحكمحينفي،5191الضمونهاية4891

الت!رةطوالفقطشخصا012وهجرة،5391ومنتصف91ع2

؟لصامفي012،1وهبرة،(5591وايلول-5391كموزأبينما
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وتعصىهذا.)6391،92العامبريصديمئنىوهجرة،5891

بميدونلملكونهماليهاالسودعاتيالالحاديهودلهجيرالىاسنائيل

الغيادةعنيضاغصةسبسيةفوةونكللونولا،ماليااسرائيل

وإكونهم،(وغيرهاالمتحدةالولابات!يالحالهوكما)السوفيانية

ؤ-صالرغبةعلىعلاوة،اسائيلمنهافستفيد((علمببهكواثر))

"ذلك-لاسرابيفيادطالفيادبشريالتوازننمثديلاسخد؟مهم

.)03(الاشكنافىيملكفةبرجيحهم

ا)رسمية؟العربيةانسودينية،ة،كأأثلفديولوجياتالأ-،سابع

علا!انعربيت؟و.لفصير،جهةمئع!يدةسنوأتطو،ل،الرلىصميةوغير

نء،ص،صنحوعلىمنهموا!نرؤيينال!يهوداز؟ءالجديدالتفدهي

إفهوداحركة"ابقاءفيالاهمألمىببهوهذ؟،ل!ل.ئانيةجهة

ضدادربيالكفاج!يللمشماركة"سعد!غير،منلا،((السود

منفط!"علىالحصورليسوى))منممغيروكوهم((وفإءالص!

آضافه"كلهدلكأنكما.،31((،لىاسرابفيا!!يويهانجتكأ

ائيليينالأسألعرباررهوثلوطينلاعادةعربيايجابيمج!تلىعإبالى

ال!يصودي!ل"آغون"!يبارزاثورالعب،(!ربيالوفىهي

وباتاكلي،الاصليموطنهالى!دكهأحش!الاتازاءأسرائيلشيالعربي

و،فسيهئ!ميهلاسبابقاحرفيرانهطالماالص'-ونيةالدولةلمحيبغاته

.)32(الفربيةالدولى(يىالهجرةعلىومالية

عليساعلتاواساقيلالىالهجرةاضعفتاقيالعواملاما

التالية:في!نلخصمنهاألمماكسةالهجرة

ا"قاطهةولكه!المتمثلهالعربيةوالشعبيةالرسميةالمفاومه-اولا

منذوبخاصةالعسكريالقتالوبالذاتالسياسيوالردضالاقتصادية

أعالبوما6591العاممنبدءاالمسلحةالفلسطيذ!يةالمقاومةحركةظهوء

.7391(اتموبر)الاولتشرينفىوفىطلأبرزهاكأنمعاركمنذلك

إوروب)"الضيق!ص"باسمعر!ماذضوب-نانيا

افىصاطقهذهيهودغالبيةهجرةنتيجة(العربيالعالم،الننرلبية

.)33(الصهيونيةالدولةميامأعقابفياسرائيلالى

اكليركا)"الرخاءمنا!"باسمعرلىمااغراءات-ثا!مأ

افريرشسا،اوستراليا،الفربيةاوروبا،وال!وبيةالشمالية

اسراليلمنااليىالهجرةآودئيهاللبقاءلليهود(الجنوبية

.1،3(وفيرها

فيالمامينو/خاصة،اسرانيلوكطالاقنصاديةالازمات-رابعا

وقد.(6791-الا65)كصنلص2لهيوكذلك،!5491-91ع2)

واز!ادتميهاملحوظبشثلالفرلينهاتينفيالهجرةمستوىنخفضا

.3()عاسرالبلمنالمعاكسةالهجرة

لمسستغبلصوتفضيلهماليهودمنالمديدصهيونيةعهـلأم-ضامسا

الزائراستقلتعنمماأده،ذلكعلىالبارزةالادلةومن.الذاتي

اليثودمنآلاث011مجموعمن%7الاالرائيلاليجما،جرلم

.361،فبهاالافامةوفرنساالىالسفرألباقونفضلوقد.الجزائريين

.937(الىاسائهلليهوداهجرةعلىالسوفياتيمةلقيودا-سالسا

نياليهودعمدانقذكرنا.آذاخاصه،بالفةاهميةالعلالولهذا

ءصذاوفي.لهـ3(امرائيليهودعد!يعادليكادالسوديا.ليالاكحاد

بمذعالسلبيةالاجراءاتالىالسوفياتيةالدولةتلنبلا،المجال

(ائمقصودوغيرالمغصود)بالتمييزانهابل،فحسسبالمغادرةمناليهود

ا+!حاد.خالرةفيراغبينغيرتجعلهماليهورمنسكانهالصالح

علي!م.الهائا"والاسرانيليةالصهيونيةمنالضموطالرغمعلىالسوفيالي

ا!حاديهودان!التفضيلربمابل)هذهالمعاملةحسنعلىوالدليل

يشك!ونالسكانمجموعمن%5،1الايشكلونلاالذينالسوفياتي

ائعامين،من%4،1.اًو،الكتابمن%14،الاطباعمن%7،؟ا

العولةفيالفنانينمن%13و،لفينوافىالملحنينمن%32و

.)93(السوفيانية



هذهوورلمخص.اساب!لداخلالافنص،ديهغير"لمساكلسسأبعا

بلغربهشديداحساسمنيرادقهاوسآوالتذغبيفالأستميعابمشاكلفي

دعدم،ربرروالاميأرات،والمملالمعفا!حفوهيوالوونين،وال!زلة

ا-ئأكأ!ابروسطويعدائيةفعلرثودخلقتوالتيألجدرللمهاجرين

رحبحتبيدملاجرتنلبعدائهميجاهروناصنحواالذينالكدامى

ن!بالاحبم(1افتلماعه))او،حفرانالبلادمناثرتهكييسرعون

منفممة"،اخر،وليس،واخيرا.).4(ذلكفييفركانآنالحضور

ظ--94ةوت!ولالاسرانيليالمجتمعداخلالحادالعنصريالتمييز

بم!،هـا!ذلكعنفبموماالثعانيةالدوجةمنموافنينالىإلي!ودية

.،()1وتمردرفضوحركات

من!اموا!هجرةافيا،العربيةالدولبعضمواقف-ثامنا

فيالبقاءعلى،وملايانفسيا،ولمخعجيعهمابرائيلاليا،يهود

:سوففالمجالهذأكلالبارزةالامثلةولعل.المعنيةالعربيةالبلدان

.)2((5891الماممنذونونسالمفربمنوكل8(91العاممنذلبنان

اريهودهجرةعلىت!اعداتيالعواملاستهرضناانوبعد،افن1

النيأثاليهأالهجرةمنتقللالتيالعواملودرسنا،الحمرائيلالى

،طافمينتزي!الىالعربيةالخطةمعالمهيما،ممنهاالهجرةتزيد

زاته،الوقتفي،وتساعد،اس؟ييليواجهالذي،1المهجرةتحدي"

الثورةحرسة،بالتا)ي،ونعزز،فيهاالصهيونيالمجتمع"لالشخهلى

الصهيوني؟العررازاءوالمربيةالفلسطينية

؟لفانسيلل!ا،ضادالن!فكعيالفكرولرسيحنثر-أولا

الأكئياتوضدبل،قعسبالي!ودضديميزلاالذيوالنن!واليي

.هامبشكلالاخرى

اهـ.سويساتآعلىوعلى،رلىمياالعربيةالدولطكيد-فإنيا

21-هـغاكربميهللامةاناريخياكبدفيألموهف،ممكنزخموبأنهتف

ب!أرثا!،خاصبشكلالي!وديةالطالتومع،عامبشك!الا!لياتمع

ضألبا!أناليهو:منتبفىماأوضاعتعززجذريةعمليةبخطواتدلك

ا!أت-لتانيهودمنالفلسطينية؟دثورةموفففيولهل.العربية

لموقهـ6عنناه!يك،المجالهذالمحيمرشدنجرأليةاللبناالاهليةالحرب

المواطنبنبمنساوىكانوالف!،ا25!هلعامسسورفي،ميالعوؤ

نأكلهزوذلك،روابرباتوأالحفوقهي،ي!دوغير!وداالعرالهيون

ةر"جر!عآهـ؟ك!ءكلعهفيعمذياالنصذلكاتسعيدنوريحكومةتلعي

.)3،(0591العامميعلعيهاأفدمتالتي

المس!ويئتوباكبراعلىوعلى،رلسمياالعربيةالدولتبني-ئالنا

51دولالىالعربالي!ودبعودةيسمعقوارا،الجديةمنكث!افة

صر-ماديا-تمكينهممع،رعابالا،اص!يلينكمواطنيئ،العربية

!زرهمبشتوذلكالقديم-الجديدوكلنهمفيمستقبلهمبناءاعإثه

)(514الافراضلهذهننفالتي"العربيةالوكالة))جهودطريقعن

ا(كهوثشاا!با،نحآدالعربيسةالدولصلاتتمتين-رابعا

أص،:و-سهالضفوشمقاومةعلى،الوسائلبمخنلف،وتثتسجحعه

ابب!ودآط،3مصراضيهاعلىالهجرآبوابلفتحاليهالموجهةوالغربعة

،علاقيا!دةاجلمنالسوفياكيةالدولة)دىوالسهكا،السوميات

،السوووتالمواطنينعلىالصهيونيةانقئيراتوجهفيكائياالبابط

البشعاسافيلجوهراكتشفواالذينلسوفياتاليهوداعةدة،قبول

مغادرتها.الىطريقهمفيهمأوفعلافغاثروها

البقاعالىاصائيلمنالعرباليهودعودةالىالدعوةان،وبعد

العربط،الوطنرقعةأمتدادعلىفيهاوعاشوالهمسبقاقىالاصلية

المثورةالاستراتيجيالهدفتنفيذالىالهارفةللدعوةيلاحرالوجههي

فيفلسطين.الديمقراطيةالعلمانيةالدولةباقإمةوالخاصيالفلسطينية

ابيبمالاستالهدثاركانمنأساسياركناتشكلالسوةهذهانبل

الديمقرا*ببةالعامانيةالعربيةالددلةاقامةالىالساعيالعربيةللامة

وأحدةامةكيالعربيةالارضاذمانلصهركبوتقةعههاغنىلااتي
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الجديدةسالقديمةالاستعمارمحاولاتكلعلىالطريقتقطعمتلا!مة

د!ايزة"بسيفالعربيةالامةاوصالتقطيعالىسعتطالمأاقي

لصسلو،آخرحينا"العرقييزالتص))بسيفو،حينا(1لدينيا

ائسهلخ(ءتجربة!بم-آخرىانتصاراتثمةكانان-الابرزالانتصار

صيذهعلى،(الطوائفكلدولة"صيغةانتصارهوالاخيرة((اللبناني

تش!للأ،ئانيةجهةومن،جهةمنهذا."طائفةلكلدولة"

علي،الأ!ليهموا!نهمأدىالعرباليهودباعادهالخاصةالصة

التحدياما.العربمةالأمةأمامهرعيالحدياالأ،واهمييت!عظمها

يفتنعلمماقيمةايةآعلا.ألمبينةللخطةيكونلنافهمي!هوالرئيسي

يقنعوالنوهم.لتزولوجتالرانيلىبانوالعا"أسرأليرود3

غكل،الفلسطب-"'نجبهةباسنتظء،ألعربيها!جبيتنارانطالما

!حلواكبهالمان!ممةأيةظتهاللخطةيكونلنكما.م!ضشملة

انغييمشلعربمواطنيةلتعزيزشاملةواجتماعيةوسياسيةافنصادية

1،يهوي)العربعودةأمامليسالطريقوتمهيدأيهودوغيريهودا)

موطةهتفىبالبفاء(اليهودغيرمغ)العربوامناعبل،(مححسب

9إببهوداغيرمن)الم!جرينالوبعودةامامالطريقونمهيد،اولا

تواجهالذيالحقيهـفيالتحدييكمنبأدذاتوهنا.تانيابلادهمالى

العربية.أمتنا

!م!لرهعترآشد

الكويلتجاغه

اسموانتعي

،7!ا!-؟-2؟فيالكويننية"الفب!ي)ءصحيفةانظر-1

16.اوص

.16،صالسابق؟-المصر

لهذء..لا)االحميدعبدكطلىالدواءمقالةفيجاءكما-3

.!791-3-أفي"القبى))،"الاسباب

ألحرررل!وكةألمركزيةاللجنةعضو،مازنأبودرالممةأنظر-،

مكتبأأاونها؟4بداية..لية3أدصهي)ء!تح-الذلسطينىالوطني

.(7691-أ-ا؟ضححركةليواتطيمالتعبئة

ةيادعااعد،ماننأبودقمعااذ!ال!صهألندو!!ور3من-5

،مفروانعررر"الفلسطينيةآلى"ضلاممة،لىالشخصمنعدرمع،فتح

.7691)مراير،شباطشهر!يكيالكو،بالفلسطينيةالتحريرمنكمة

لادشبالعامالاقحادمئ،دعوةعمدتالتيالعإمةلمدوةوكذلك

91لأ6-ء-16بتار!صيتأدتفوع-الفلسطينيينوالصحفيين

اسعدوالدكتوسفارسهانياتدكتور:منكلفيهااشتركوالتي

ابراهيممثيوالدكتور(العربايىهودعودةلفكرةمويدأن)الرحمنعبد

وساهمالندوةادارودشد،(معارضان)الحميدعبدكمالواللواء

فيا:هـوةتفاصيلانظر.فتحمالةاحدالحسنخالدالاستاذفيها

.7691-3-71يحبتافى((لقبسا"

مثلا.،الكويت!يمم!ابع!لجشةثكلتفقد-6

وكأىلما!ا6-2-21منبث!ا((لىاكأ:ا))صحمالةائظر7-

.المثالسبيلعلى02-3-7691

:ةالفيمؤيديمقالاتانظر،الاراءهذهعلىالامثلةومن-8

ئي"القبس"،"الال!بابلهذهفعم"بكرلأابوتوفيق-.

.7691-2-92و28

النحدع!والفرعياررحدي"،الرحمنعبداسعدر--ب

.91ثي-4و3في،بقلساالمرالمص،"لرفيسيا

المصدر(،وانساف!يةقىم!يةلاسباب..نعم"،خليلحسين-"

.1676-3-9في،السابق

،(،يالسيوالتصعيد..العوثةلأ،النرلابوحسين-د



.76!ا-!-12كي،السا/بق!المص!ر

فهي:المعارضةالمقيالاتاما

،"الا-ءبلهذه..لا"،ال!-عبدكمالاًللواء-ا

.7691-!سا"فيالقبي"

درالم!،(1/الجواسيسلحودةلا"،الحديديفهـنحي-ب

.7691-3-2كل،ادشابق

،1(جديداخط"خطئناالى.لضيالوالا"،مكيا!راح!يمد.-بر

.7699-3-6!ي،.لسابقالمصثو

حسالفلمطسميذنربون..عاثواأذا"،مؤنسىحسيند.-د

1176-3-7كي،السابقائصدر،"!رة؟خر

رضعبنصنبهعها.بينيةبينم!تدكانتشهكريعزبز!.مفالةاما

،أ(مفروحهغيرالمس!لةةواقعيا،نعم:تظليألمأ:إلظر

.7691-3-8في،ابنالساالمصمر

هـكذها.اسرانيلالىالهجرة))،م!،ربازحاليطعبدانثلر-9

،(01،7291العمد4(1ملسطتيةشؤون)"،"له!لصميأوكيفية
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