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!سض!!!ثع!!!ل

صديرأدياكننابهفييرادينو!.وا!ا!نا،نسا!للح!و!سانيما*لآالالهأ!!راب!ثلةرض!صي!وانمما!لأل!الواف!ل!ا!اكأو!

العنصريواثشمد*زال!فنرى!مهيرآبه*ااس!اأ،اأالننع!ثهأاالوان(!المرالببملث!لمةعانومرلمةإ)بر!لنوانا!فرفم!هيعالةإلا!ةلمياحد،قا

.والاضطيادا!حفت!جم!والا!لى"!ربببةألارا!؟و،ا!تالصلإ

ببمث!نلال!"حفوفاالد!نالهثحمممتالم!االالمراًلهبلب!رر!اديعياسرائيلؤ!بمالاللاعغيماليومكلا!لاثضفتأالثصهـائيل،%أكرض

.الانسماىؤل!!قالاسرالب!ةاالر"ا!إلمةوامك!مب!ال!!هو!د!بالاله!إويمه!فا.كه!!مافنهـطالع!ينةاااالجأامعة

ران،وا!وببمنهخطورأنهفيأح!مونلااالذي"هنيأبهمذا!نه!"منمف!*لؤر!-عةبرببىأفرومم!حمما111الا!ايهأأ)أبئن!ثشر

.ا!!اىزاأاح!الى!!طؤإمهورد!أعلى!تب!ةتم!ا)تا!ال!اا!ناانتكا

نفسهاهيوا)ضباتاتانحيوأناتان!ل،اسرائيلفي

التحديدفان،واذن.يهوديدوغيريهوديةالىمق!مة؟إ!ي!دية!ولة))معنىما-اا

ناهويهوديةدولةابصفتهاسرازيللدولةحستيةالاكثر

بندورةحبةفقطفيهازحص-ثلادولةمهسأ!ةالمألةمصازاشجومرياسرائيلعنيكتبماصعطمإشكو

،بليهود/ةغيروبند.ورة.يهوديةبندورةالىل!يفها!ب:الحماسيةفروةمن،حدودهاححسارج!ار!ال

التصنيفهذامثلاتاحة!!الدولةالالسمىالهدفن(1أبهـافيلا-يى-ت"اسرافيلدولة"بأنأكيدجهل

ونهائى.صطلقليمتكل،الهضدورذحتىللاشخاصأ--ةدو""كلكماولا،"اسرائيليةدولة"-قعالوافيولا

ما.واقعانعكاسهيازصاالأحصائماتان!لى01"يهودية"دوولهي،بل"الاسرائيليين

..،.؟عمليا،هذاالعنىمادا

فبطهـاالاحصلئيات.هدهتعكسهالديالواقعهو!....

قلبفب"أليهودغير"المسماةالطبقةهذهيخصاسرائيقدوولان:الرسميةبالاحصائياتلنبدأ

،يعانونوممم،يث!عرونماذا؟اليهوديةا)دولةويكاد"."الاحصائباسرأئيلحولية"عامكلنضشر

هـ-فلهم؟هوومااحصافيإت-كلهاالحوليةهذهفيدجدانمستحيلايكون

مضماهدة،اًقطيةكلحطلةممما!،،شىءكلقضلرضعلقاحصائياتالانحبلااننا،بالالصرأئيليينتتعلف

..-.اهـاسرائيلفيمثلايوجدلاوهعذا.االجهودوبغيرباليهود

وللةااقل!م!ي!بضنموامعظئم"نهملصرلحواتلم!نساليهوديبمممح.قطيوجدبل،الاشخاصوفياتعناحصائيات

..-."اليهودغيرو""اليهود"وفياتعناحصائيات

الاراضبهمامعظمان.إميشواانبساطةبكللهميحقرلسميااسراًئيلدو)ةتحقق؟؟ن،اخرمثلا،وهكذا

*-ظرلانظمرزاخضمعتهاالتصأالدودةتحنصاسرائيلفي-اتفيبو.ح!ورقلالهي،حدودص!داخلالاطفال!بوفيات

تأءإ-ط،و!حظور.فيهإيعبشانالجهوديغيرءلىاسراؤيلفيرسه-،روجدلالانه،الاسرائيليينالاطفال

3:ة،نتفي!ايستاجرانعليهومحظور،بيتافيها.يبنيغيرورضع،يهودرضعهناك."اسرائيالى"طفلي11

!لارجاريا-ولي،ختصار،م!ظوررسنىءفضاانومحظورإض"واذا.احصائب،حتى،قااطلاصوحدلمينليسوا،يهود

نا4وو-نضبهصدلكق!سوةمنوإزيدفيها.روو-صث!انعليهيكتبفلملأ،إوحدواان،اخرىتحالافي،اتفق

ال!رانينهذهعلبهاتكلارسالضيالاراصيهذهمعظمجةالقضانلوعما،((المجموع"،بل"اسرائيليونا"

الذلي-نا.فسسهما!ذس!طينبصنالاء!أرخصالتمييزية.4حإفاجناسجمعهى

منهماءتصجتوود،الي،ودبغبراسرائيملفى-مونالسرائيليونيوجدلا)انهعلىفق!الامريقتصرولا



بصفتهمحتى،صكحرومبقيك!نونوهيكذا.اغتصار،

ارأضيارر-تعمالحق،من"اليهوديةالدولة))مواطني

كاملة-مدنالمراائيلفييوجدوهكذا."هم"دوك

ميتزبه-،أرأد،هاتزور،)1(ماأفواالناصرذ،الكرمل

غبرعلهـ،السغنىفيهاالقانونحظر-أه،وسموراءون

فيكيا،خاصةماكياتا،راضفيمعظموحيث.اليهود

((اليهود!"الدرلة"تمفعل،ح!طاارابببتلاوالقدس

لغيريحقلا.ز!ييز/-.ولاصجاءالاتبشئيولا،تستطيعكلا

7-.ق،إوت،ؤجهالىحنىااليهىود

ت-ذ4ؤ."الوحدة"القدسىمثالهو-الامثلبرزوأ

،عديدغاراءىفينهاصودرت.691لإعام"تزحيد!ا"

دولىطبنتوقد،الغلسحنبصيين-خص،تهريبجمرحها

محمغات)1وجديدةاحياءالاراضيهذهعاىاسرائيل

الاحي!اءهذه"خخمصت!هق."لبيرنسثنية

الفدسلسمكانمخحسصةأ!ي؟ب!سيةكائناتلسثنى

وقانونيارلسى-امخصصةاًن!،.له؟"الوخدة)أ

صتإ،وديغبرمقيمط!يمويست.وحدءم،للينهود

،أتيهوديغيرالمرائيليمواصلنيسمشطجع.دماطألفدس

جنديا،اوالشرطةؤيمبلاوظ،لمانألبرفياعفويثون

.)1(اش!!ل-راماتوييسم!نن11يست!أ:حلاولك!"

إكلد!!االىر،زيراريمى+شؤرنسيافان،وبألممابى

جدلى-*طجداوجدتهاماوجدتهاوأمهانويئبت

حاف،ميدعلىصةإيهودايصتمقأو،يهـودية!،لت

راص،"تفيكنىبالىلهي!ممح،/*مثترؤ!ارتوذ؟!ىي

ضخمقرضمنيشظي!دان-كذلكستطجمعبلطاشكول

(اعوامةلبضعةأئد)خلعلىوضريبيجمرئناعفاء"ومن

مبلغامجموعهايمثلاخرىمادبة!صاعداتومن

د""غيرالبهونفاتحتيإجمر،.أطبعبا،هذألل.محترما

المهوديةالدوهـ4مواطني،3!كنةألافيالمقيمين

ممثسابهةامثلةارادوبامكانن،ة"الديموقراطية"

نايمكنالتياسرائيلفيا)-جاةإمظاهر)جميعبالنسبة

الي!ود،يةداليههىالدولةفي:سبطربلأبدأنختصرها

وضعمفل،ايركودعبراص،.ليمترايعتسرونوحدهم

ومضرة،احبأنامفبدةحبوازاترهث.اناتالحبو

ينبغيلاانهيعشقدو-ناشخاحسوثمة.خطرةبلاحيانا

ونو/اخر،محارريةمعاملةوعيرالجمهودأنا.تالحبو4معاكلل

بمبدأصنيرؤمنكلولكن.لهاهميةلاهذاانيعتقدون

ؤ-يأبهودياعيرانءلىءذلكمواؤق4اليهودإالدولة

فبمغاية"لجساي)"انسانا"ليسىالىهودب"الدولة

زابعهووانص،أ،"كانت"زلعريفحدعلى"داته

نثصئتا،كلضإ-"!ود"انماعمدتة"هـساا!وؤاأ-صرةاك،(1)

الجليل.ذ-!هبئ،نمال*ر--ةا:،صرةاءدبرت-"لءمق

الهجمبوةاللإديدةا(جمعاتمنع.ير*حبمكل،اثكول/رامات11(

بية.لهرلقدسامناؤ"فىلأا-ساالضاصيةفيمهصالرةاراصعلىتاؤ-5كبا

قي.دلبهوأللم!ا!-كأ

برمت!،لغةاسرائج؟لفيزجىرر،هذااجلمن

واحدةالعبربةفيمزدوجش:-نن؟حرز:صن"مؤلف

ترج!ةقصعباافكاروهي.ا)-،ود/ءجرواخرى،لليهود

((يقيمون"وحدهمالجهودأن.أخرىنغات/اىابعضها

حكومةقررتوقد.أيحنابيةمفاهيم"أعىرأوللكلمة-

نااي--لالجل"د.زهو))انمثلاالينهودبلمهلدولةا

الجهـودغبرتخحىاراضي،باخرىاو،بطريفة،بر!ادر

الارضتعتبرولا.يهوديةاكثرطابعا"المنطقةعلىلتضغي

اذابل،ائيليةاسر.كالتأذاا،"قومب""السرأنبلىفي

د3ليهىاعبرزخض)تي.اصيوالارا،"يهودبلآ"كانت

أ،راضيهذهونقل.((بعدتنووذ"لم"اراضئي.زعتبر

ناالمفيد!من."!،خلاص"هو،أ-!ودأاوزرياوى

سالنقطة،هذهحول،فرق"ايتكلةليسانههنمانم!-جل

يناليمبين،الامحمحعلىاو،-ةروأليم!أليمينبين

ئماادنحازاؤدرليساااهذو.نيالصهيو((لصسارا"ر

جميع/أن.اعلاهاالمزكورةال!نصريةءالباديمجملالى

تذهبالتيالتظريةإقرون،إحسهيونيينأ((ابهبينال*لش!ر)1

يهودةغيرا!!منتنتقلحين"رنقذ))الارضأنالى

ابديالىتمتقلالارضهذهوكون.يهوديةايدافأ

افب!لهاهميةلا،يهوديعاملاويهوديرأسمالي

فان،نفسهالنحوهذاوعلى."خلاصها"بيتعلق

فقيرفلاحاليديصن"انقذت"قدألارضهدهءون

الم!م،كذلكلهاهمب"لا،الارضمال!بمنغنىاو

الىلزختقوانيهوديةحببرايدمنالارض((.زنان"

يهوديه.ايد

نظرياهوالتطورهذابأندرالشذالضرورىومن

التي-الصهيونيةالنظريةفان،المعنىوبهذا.ضاهلامت

عما"هـلبب،"تمتميز-ا!يهوديةاالد)ول"نظريةهي

زنوجل-"-أخضععمااو،امبر؟اهنودلهاخضع

اتخذت،التحدةالولا؟،تففي.الحءوببفأفريقيا

ناحبنفي،كذاكبيةالجتوا!ري!،ودي،لمحفمظات

تبذ!بل،نيتهاباعلانتكنفيفيالصهيوفبةالنظربية

وان"نتىبءكل"علىا!تستوليوسعهافيماكل

عيريملكهاا)ضيالارضمنباكأهـروصةحضىتسمتأثر

ئبإية،االاسرعةالحكوعملاءلىايزلا،مليواحضىو.ليهـ!دا

اسرائبصلقرىيجوبونالصهيونيةالمنظمةوم!موثو

اراضيهالمعظمسبقالتيالقرىو-"سابم،،الفلسسطيتية

اليهودية،!"الاقامة")الاشعمارلصالحصودرتاان

الثرهـ--"'بمساعدة-مختلفةضغوهـ،ويمارلسون

القرويينعلى-السلطةاجهزةوسمائرطبعاالسرية

واحدةوبكلمة،يشتروااويبادلوااوليتسلموا

وحتىمالجهودعه-رإءلمكهاالتبالاراضي"لينقذوا"

اسرائيلمدارلسوفيالاطفالرياضفيرعلمولى،اليوم

الاراضىي!ذهون3و.الاراصي"انقاد"مطلوبانه

4دواصواطنياي)"اسرائيليين"أيديمن"تشقذ"



م-رةيدللاانه!شيئايغيرلاهذأ!ان(اسراليل

ؤياسرائيل."اسرائيليرن))ثمةلشىانهعلىالااخرى

ا)ححلمققيب"الاماني-قتمحقيمثلالذيالوضعهذا

حدده،بداءاتهامندكاهاالصهيونيةللحركةاًلنتتركة

اولكانالذي،دينوربنزيؤنالبروفسورصررهباوضح

رحكلاثوهـو،اسرائيل)وروند4ألوطنبربفللتروزير

المقدهـ4وي،غوريونلبنقريبوصديق،ومثم!ف

"نشرتالذي)1(أ،اله،!حازا"ز،رخ"لثتابأضبهاالتي

العالميى"الصهيويىءلل!نظ!ة"نيةألصهيوالكتبئ"

،معإركوتمنمنسورات)ألالسراليليالدؤ-،عولجيش

كنأملانه،ولدتانماالهاغاناانأوضحوقد(.،591

،كا!-،والصناعس4رفالحىتكونانكافصصا

اليهـودمأبطحدي!ي،الاقلعلى/أهمهااو

مهنةعلئالمسيطرةايتعلمواانايضااليهودفعلى))

-موطنهط"ةدسما"نهماعلناأيعولذ،سلحةلاا

ء-صنتحدتلحاضراقتولوي))لاننا".إقديسما

القصهرفناهدانه.فقططالاسحتعكلاروعن،الاكشعمأر

ناالواضحسولكن.هذاعنألانتكلمولا،المدى

المصريين،تخصومصر،لالانثليزنخصانكلترا

ملفاذا،"ااندؤمو"ةللعربوسنقول.اليهودليخص

ستضوبهم،.بالقوةؤحهمفسند،أقاومو،واذاافقوأ!و

."يندعوورواانعائوسبجبرهمموخرا.زهمولسنرؤص

أحياز-،:--نانهجدامةالعلاال:روفسوروضهف!

قلبأنال)):ئيةالنطالاهدافع!نالتحدثوعدمالصسمت

بكسلاهدأؤ"معيتوخدوأكنه"لئمهمنفسمهطشفلا

.!!و5ص)قوتهوبكلروحه

وكان)إحاتالتحرهذهاننوضحانويهمضماا

رهـء-،زسزتود(مشابهة،غع،جرهاكثيرايرادبالامكان

((الضكا،م"قلبفيلا،نقاشايتشرولم،اسرائيلفي

والوأقع.الخارجفيا)صهـيونكليينبينولا/الىسزائيلي

الاحصائياتثأن1شأز،،الأكيداتهذهمثلان

نط!رفيجداطهيعيةتبدو،اصرائيلفربارسهـميةا

"ؤووركل!ثزجرالذيا-يدالواضقاشوا.الاشسخاصهؤلاء

نايمثن"4اليهردرالمصلحة"يسمئلماالاذىمقدار

يضعحدايالىاي،التصريحاتهذهنسزاليهليؤدي

بكشفاليهسأ-ودعيرقمعدؤاليبفيالعصيبطرها

-خالصبصءيعؤوراتنبش،الرالةهذهفي.الحقيقة

-ين"الاسرائيل"و"قراطيةإموالد"بقةالتعل

فقط.التصدإراجلمنو)كن،اطبا"المواطنين"و

رلسيدذكرتهالؤيالكلامفار،اسرائيلداخلفياما

افىظه--اتمنوا*دةو!ي،"أعاالدةا)1ت!!"هاغانا")1(

ابر؟ا،ب.االازتداب"ء،دؤيقلههطجنفبمايهودير-ةاللطائفةالم!ط-ؤ

إ-م!.اءاحاالالرائيماشالجهءدةثههـا

النقاشى.يميرانغيرمنالجيشوفيالمدرسةةي

هدفيكونانطبيعيمايبد.و،اليهوديةالدو)"فمي

كلولمعد".اندفعوا"با!عربالىالتوجهالدو)"1

يكنلمانالاراضي"خلاص"يطونعساهمما،شيء

العربلاننظرا"،طبيعياكذللطويبدو؟-بالضبطهذا

بهماويذضربواالعصمازؤخذان،"يندفعواانيريدونلا

واكلبازاء4مختلفالمعاملةتكونهل).ينبغيحيث

فيمحيواناتاذعربا1يعتبرهل،.زسرى؟يعاندحمار

تطرجالتيالوحيدةالاررصئلةان!\.ال!يهودبسةالدولة

يمكن"عصا"وكم؟ا)عحسااسشعمالينبغيمنئ:هي

نأاوالعصاتكمررأنخطرهناكلشىاو.نشتريان

الكلب؟يعض

نبدوانبدلاالمعلومماتهذهانجيدااعلمانا

الفرنسبىللقماريءدالنسبةالوقوعممكنس"وغير:ولغر

اولا::امرينالصددبهذااقولطولحني،7591عامفي

شحهصب،أناؤجةلي:-!و4كلهذاكانوقتجاءلقد

صي-كأنجب!،فيهإفسيانادنتوقتصاء.تماماطميعيسا

أ!!رةورأتوحين،دينورؤمىوراليرو!عرارءلىاف!ر

قصير،روقتزشرهابعد،ذفرتهـ،التئالسطورالاولئ

بديهيةبل،فحسبوصحجحةتطبيعيةليتبدوهـم

الةرزمسي،القاريءكللىان:.زازيا.لاضقالغىقابا"وغير

لحظةينسئان،أب"(وديةالرول"وواقعفكرةايفهم

،مىإواه،حربسة"خسئ"ان،98!ابعدمافرنسما

مواطن""لعكرة(الفرنسياالمعنئينسصئان،"اخوة

،"القد،يمالعهد"بذهنهالىي!ودوان،"أطنيةمو"و

كاثوليكييبمنيكونوالماذينأاوائكوصعالىوبخاصة

يمكنكانماليهوديافهان،كانما،وأ.العهدذذكفي

ر،ستثناء")الفرفسيةإتخورةا))حتئباريسىيسكنان

كانحينولكنه.("رويامتياز))منالمنتفعيناليهود

زومنبالسيح.بانهلهجيصروليحيثاتوكاهنللمقاءيذهب

وبسائرمبماديء،والبعثريةالاؤهية،المزدوجةوبمابيعته

علىيح!لكانففدا،ومعتقداتالكاثوليكيالايمان

وبالطريقة.أمثرحا-أاوبهذإنفسهـاظةاللحىفيالاذن

حاخامللاو،ةكاثوليكهئيفرنسيإ-ومااتىااذا،نفسمها

جميعيرحدوالهبالمب،ح.إلىؤصنلابانهامامهوللتصر-ح

ممىتعدذئكمنبدلاواله،ليكربالكاثوالاإكم!،نمباديء

،ذاكاذ-تصديقهالحاخاممنهي!طلبماكللتصدرق

أ-مكفىباالشرعيالحقررميمنح،فقطالمثرطوبهذا

قا.الفحوالناصرةاو(اشكول-راماتفي

"جمبعبانقاذ"أرسميةاألرائيلدولةامنيةان

بحمل"إمالقدالعهد"بأهـيةشبلميهة،الاراضي

ناوبالا!كسان.ليكيةاكاثوااعتضاقعلئآفرنسييناجميع

!كن01والفرصأولى-ازلااروورفي،وهناكهنا،نناقش

صكنهل؟تفسيرهمنالحدام"ئانت"مرلسومالغاء



دائم،امموقتاتاتيرازصزرانألخارجبصةللسيحاسصصة

الرشوة2طريقةاستعمالاينبغي؟اًلدأخل!الوضععلى

اكثرهيالخي،لةالجنودبوالصطةالشعذيبطريقةانام

عنسد-نعاشاياًكهريثنلمولنصص!؟!عالية

ناعلى.زضصالشيئلي،لمسامةيتعلق-الا!لعلىالكازوليك

وفد.ي؟ثوليكيينيكونواانجبالفرنسيينجميع

فيو.نتتسمتاولبراضدنالجتسينيوواالىم!و!ثيونتحدأ

الصصهيونيسونيعتمق،الاراةي"خلاص"موصوع

-ةمماثلنطروجهاتوالبرجوازيون"الاشتراكيون"

تماما.

اليهودةالدولةتبذللماذاكذدلمثيشزحالشماثلهذا

اليهود!ة،اعتكاقعلىليهوداغيرلحملسثلطالط،فقىهده

ئوإسىدبجهه"شبب!بر!ودالاتجاههذافيوتقوم

ل!ول-ة.الك،ثواعتناقءلىإ:رو.نسش،نتالحملعشرالرابع

يةمنرها)هسمت-ريالخوفوكذلك،متص!ابهةفالدوافع

!ىرء،رسالشيوالضغوطما-ردإصايعش:قصوراليهود

والمدررءمصنالاطفالرياصمعلماتمناءابشلى-اسرائ!ل

ومدراء"البلدياتساءبر"مرورا،ال!عيشضبا!حفى

ودإيه!اخيمرعلى-الشخصياتومختلفالمدارلصر

،بفرف،نتذكر،يةد،واليلاعتناق(المسحبحيينوخاص!")

اراحينهـذبالماني،ماوثحوعلى،كدشرالثامنالقرن

إحورةء!عبوضعفيهمازفسهموالسص-عحروون.عاص!

معرفتهم.بالتاليفتسهل،كلختونين)يسوالانهم،خاصة

اطفالمن-لجموعا.زصرححتى،لعلامةا+نذكتشفانوما

نفصهاورةبالطر(إهوديغيراي)"!عوي"-جنوداو

تكشمئيان"منخحير!!ودي"تصرخاخرىجهوعكالتلتبا

لجسأ:4نممىقة!إوائماادت!هوطالسهلاقف!موو..خألصربا

باعتت،فالحاللةلاقناعانفلات!هاأكصصشغلالى،بلالجم!اهيرتربية

دولةكى..الاولادوخيرخيركاجلمن"اليهودإس"

هذاويمارورى،(..يهودياالصرءيكونانيجب،يهودية

هـيحدتكما،عديدةصالاتفىاسراذيلفيالصغط

اكشفيالحالتينففي."نانتمرسوم"الغاءبعدفرنسا

ليساوالعتقدفالايص،ن.والطقوسيةبالشكلضة

حدث،3ء،الء،لت-نؤيفالهم.هص،كولا2هنالاضروريبن

الانسازسيالفكرحريةقمعهو،كلياذينظامكلفي

ي!فصنلابم!!داتإحوالتصر،علأضابىأ؟أأعلىإرهواجب

الضحيس-4ورتلقى.ذلكتطلبالدولةانلمجرد،بها

السىلطةيدمنمالا،الفكريةحريتها.مقابل،الوديعة

عامة.بصورةوفيرمالوهو،القائمة

فئيتتلنسهمااتتيالمكبيرةالاهميةبشرحوهذا

وليست."يهوديهومن"معرفةمسمألةاسرائيل

ماديةحقوق-حقوقمسألةانها.فقطالهيةالمسصألة

بثم-نكأشفوتسلم،قرضعلىالتعاؤدكحق،بدائية

اعموحقوق،ذاكاوالكانهذافيوالسصكنى،رحيص

ليصر.للكلمة))كاملبالممنىانساناالمرءيكونانهذهمن

وفصى.الموتنجعدكذلكبل.الحياةاثت،ءفيفق!

التيهيوحدهااليهودبةالقابر،اليهوديةالدولة

،الاخرىالقابرامما.ذرميرهاأحدميكفياخرارو،.نحترم

فندقان.الامرلزماذا.لخريبهس،فييترددونفلا

مقبرةانقاضعلىنجنيقد،مثلا،ابيبتلفيهيلتون

"الاستقلالوحديقة".ارائعةمقبرةوهي،القديمةفايا

القديحصةينالمسلممقبرةموقعبمعظمهاتشصغلالقدسفي

ومديف".عشرالثالثالقرنالىعهد!،يهـعودألني

رلمنيتانما،سصيناشرشمالفي-الجديدة-"ياميث"

وكذلك.المطرودينالبدومقبرذ"وقعفيجزئ!-ا

الفلعصصطهيضيهوأ)!طصيعالقرىم!ظمويالمقابرجميعمشحت

.91نا8عامهدمتالتجمأ

الرابعلويصرهدنم،بالضبطنفسهماولارسص،ب

طلبلفسهياوللاسباب."رويالبور"مقجرةعشر

بصلاحيةالمحتضررنيعترفصانعتنرالخامسسلو

،مرسومكاهننجوجود"اونيجانيتوس))"البابوالبراءة

الذبن-الكهنةانحينفي،دفصهمرفضطاثبةتحت

حقاجمراءيملكونمنوحدهمهمإجرأءةأبتاكيعتر،ؤولئ

فن.لد،اتاعمليا

ادوا!ىوا،مشابهةنتائجتنتجمشابهةظاهراتان

السيحيينفرنسماملوكملكيةبطبيعتهازشصجه"الصهودب

بديهية،هيالوضعهذالمثلالتاريخيةوالنتائح.أجدا

الباستيل""ان.اجلااوعاجلا،تجنص،،يهكنولا

لاالصصمعصس"هيهذهزظاما"لانالسقوهـ،الىماله

فيبدولا،سلطضهويفويالقلاعبلايتصلبانمنبد

مسالةو+نيبقى،وبلاهةبلادةيردادانمننفسهالوقت

فت-!ةفي،البا،ستيلفيالمعشقلينعددهو،ممعرفة

ناهو،مهمهوماأن.لهاأهميةلامسألة،معينة

.كانوقتأيفي1سان)ياايههاترسلانبالام!إن

ن!،5برضيتراجصعانيستطيعلا((القد،ليمالعهد"و

ا)يهوديةالدولة.نترأجعلم"نفسها4وبالمطريقالناستيل

التي3591اعام((اريءالطواقوانين"ءنتتراجعاولن

أهـىانسان؟لبسصوق-،ا،استبداديةكالاوامر،تسمح

لاإقواني!ناهذهولكن)حدودوبلاسبببلاالسجن

.(اليهودغيروجهفيالاتشعمل

لوضعاشرح،اولا:شقينذاترأيىفيوالمسللة

صصدوضعفييسهما.نوالنقانتىفالشرح.هوكمس،

اخطائهرغم،يكونجديد.نطاماواقامة(،القديم2للعهد"

سيعترفالاقلعلىانه.السابقمنافضل،الممكنة

،وليسلمنلانساحقهيالحريةوان،بشرهم.البشران

.اليهودياوالكلأ.لوليكيحقفقط

مادا":يسألوناانالفرنسيوريسصتصليع،والآن

قضصةهي،حسابكلبعد3،القضشبةان؟مصنماتريدون

-54ع!أالصفحةالئئئمة



نمي!أسرادوءف!يلأعنصر!فث!

-ى-اال!م!الفيتةعلىاك!نتهورإبرعزأ

.نحاربوه"انانتمفعديكم.بىستيلنا،،(أخيلمبال!"

ليسمتالممسألةاناحقأ؟قلل!ر/-بجزكترباذنفلو-،ذأ

عرىفقطولهـيسرحسسيا-ايضاانها.إ-خامسمأفق!

فكما.كلهالمالمومسألةملت؟ورط-اننظريالصعيد

ف،ن،كلهالعالملحريةنصراكانسقوهـلي،ستىلمكمان

الاقل،عاى،يهدؤ!نظامةامةاوكذلك'با.صتيلن،سقو!

باأضسبة،سصث!زون"والاخزةوالمساواة"المحرا"الى

معدية.،كا!خمييز،زرالحران.للحرطتنصراأيضااليكم0

نا،18.!امءيقىولبانحقعلىأنلنعوأابراهامكان

حرة-نصفتبقىانطويلأتسمتطيعلاألاميركيةالامة

تما"-،-او3حرتصبحانمنبدلابل،عبدة-ونحهف

المخردذالولاياتعنصهحيحاء،نومالأ.زصاماعبداذ

.كل"العالمعنصمحيغاليومهوا086عامالاميركية

إ-قالتوللرجالالاديانجميع.لرجاليحقلاكانؤ،ذا

.القدسفييرغبونحيثاليوميسكنواانلهمدينلا

باريسىفيال!-قهذافيهوجدلنيومتي!فسيئ

الشخصيسطلونلسوف،باري!حرفيانهمبحيث.ايضا

مكانفيسكنبانلهيسمحواانقبل.4معتقدأزعن

،أخرىمرةالشصر"زهذايسق!ألااادرازوهـ!.هـ،

انة!سهم؟اليهودرؤوسعلى،وأقيساهاص-ورةرأبثع

الىليهودانعودةمةمقد"اليهـودر"4الدول"أ.نحسلح

وهل"القديمالمهد"فيفيهدانواالذيالئمييهزونحع

الي!م)،!يخضعونمالمثلاًوروبافيغداسيخضمون

هذهفي؟المرخلهاالأراضيفيوانرانيلفياًكنل!صطينىجن

نا"يقولأذيااذقديمأإ:دأصحيحايىقى،ابضاالحالة

شعبايعوناني!"قلا،اخرشممبماريضطهدالذيا)ثحب

منمايقدرطوؤلم!.نحتفظواانشثتماذا،واذن."حرا

،!178تراثعلىتحاؤظوأوان،واتحرية!التحرر/ب"

فكط،!ضاورفاةجمماانا،تساعا+ونيانواجبكممنفان

زعسسها.اإ"،ديءاجلصقالنضال

مواطنشنبح!فتكم-مفانت،اخرىجهةمن

الذيالقمعسيادةعلىاًلحفا!فيتسهمون-فرنسييق

يستخدمالديالالانذلك.4اليهودر"الدولتمارسه

ءضدكم،منجزئيالأتيالارأض-ي"لخلاص".هكا

،وهي"ةخيراعمالا"عندكمتعتبرالمساهماتوهذه

لف-رةلماالمداخيىمنتمشطعانيهكن،الهصفةبهذه

فردكللحقمناصراذنفازا،ايليبراانني.الضرائب

تألمتوقد،يهـودياننييشاء.كماأ"مايستخدمبدن

ا.نمكانايفيانسانايحقوامنع،هتلرعهدكي

از،اعارصوأكن!ي.ا)لمنازبةلحركةباماليايشارك

وهكذا،.ذلكلفعلانفصهارووصثلىالتيالدولة50تمساعد

مالثميعطواانيريدوناشخاصؤرنسمافيوجدذأ

وليسمحوا،رالمنصريةوا)خمييزالفصعف،ليغذوا

هنا"مناندفعوا":للعرب.تقولباناليهوديةللدولة

هذهتعتبرالفرنسيةالد.ولةكاتاذاونكن.حقهم!هذا

أضرالبعلىامنوتكفيها،13(خبريةلااعما"المساعدات

فرنسا!يمواطنيجمبحالطريقةهـبهذهوزور،الدخل

غبرهذافان-،فساداهنايعيخانالمذيناوالتمييزالقمع

الواطنينامحلالببانانذاكالحق.ليملءأن!مقبول

ب-درانبناءفيثءإركواالاودولتهمالفرنسي!ن

تحصرنها!فياو"باستجلي"

عرفتبماذا:الجوهريكونقدبمااحتتم،وا-خبرا

إسمبقى"اؤكإرالاىالصصاتكونوانءنشففتمو.تحاتعإوأ

اها،الانحي،زفييبالمضيممظمكماتهما-ياوالاكاذيب

نا.-"بمحراكائناتبصفتكمانفسكمثساعدونفانكم

الانسانؤيهـ!بستسلم-حاة،الخقدورت4أ-خااز2:

الامتحان،محكعلى.يض!!،أنغيرمنسابقةلاؤكار

فيهتخثىالذيالوضعان.بالانسانجد.يرةليست

وتخشى،اسثلحةتطرحانالاوروبيالجمهوراغلببقى

بالدولةمتصلهوماكلىفيقدوزخشى،الشكلاتاض،ءة

)كلذابالضبةصحيض!-روضعهوانص،،اليهودية

،وضرحتموعقلمدنيااحرانقاشااقمتمفاذا.نفسهأجمهورا

وفكرتم،ىالاوقمساعبيىنوقارنتم،قاعديعةاسئلة

وجميحنحن،ونصحتمونا،وعقلانيةمستقاةيقةب!إر

،9781لثققتهودء،ملذ!اتدربافينمضي،بانينأ!خر

وتساعدوننا،.انفسكم.نساعدون،قانم،الحريةدرب.

.الامامالىخطوةالتقدمفيالانسانبةوت،عدون

!!ااسرال!صلك!يا!!ا!بمعةالحيةوق-ب

حركثةالسرهـائبلفيألأءرهتاكانحقاكنييحر

يقاتهـلانالشس!ب!هنأن.وقادرناجابيةعربيةي!ودية

."العربيال-إ،وديمالمنالتضيحيا))ءوشعارممامعا

المخساويةالعدال-"منطرازاجلمنيقاتلانانهما

.بشريكائنكللصالح

نجقريتى،المتملقةبالتظاهرةالحركةهذهتعززتوقد

كان:القدلسفيتبحتاالتيئوبالتظاهرة،وبيرميت/ايكر

مصصايسيرونوالمربالىهودمنورصخصلاف7خمسحة

اودؤ،ني،ذلكرمع!واحدةقضيةاجلمنويناضلون

عملكلشجبالى،ميونيخ)ممليةبالنسبة،ابادران

ناواعتقد.لالعزوالاشخاصالدزجينضد،ارهابي

ليانوأعتقد.حقعلىانهيقولبأنالحق،نانس!لكل

نالرهائثاخذترددبلااشجببان،كذللثانا،الحق

اق!بملاوانا.حكوكلخيبهد-،تقوماللذبنالمدنيينوقتل

نذلعيلوتصعصخهمالرهائناحذانواقول،تمييزاي



ناوأضيف/ليرهـ"عالمهوانسانكلان.ذا!!"بجد

مع--،يذد،.ظونادذينمهمةصعوبةتزيدالقضينه3هذ

.م!أالاولىالشرقفيواحدتعدالةلاقامة

،ء،ناحيهوديةاعيرالاقمياكأعنانحدتأنالانأودوأ

باختصارتحدثوسل.أرر-هـائيلفينالفلسطينيىالعرب

.رلكئالعربيئغىرا!لطوأئفازاءالش!ييزعن،بعدفى!،

افلسسطيخية1الاقليةضديمارسالذيهوالاهمالتميحز

جهلهبمفهومفآبدأ:اقسامثلاثةالىالموضوعوسأقسم

كمصىدرا!حافةباالرتمنطىنانتم،مهنكمكثيرونعمليش،

فعلى:لهلامثاباا"ضو،"يدلتهوا"ممفهوهو،معلاا

حيفا،شرقلنثممالمىنتقرلى،لاكلبعشرخمسةإخعد

ارضءربىةضلىا65!عاماقبهـت،كارمب،لتدعىمدينة

المربية.الاكىحدديرقريةتخصر!صادرة

وو.نف!هودشرسمى،فأنونيامخصحصمةالمدلنةهذه

ناحتىبل،ؤي!يسكنوأانفق!الحربعلىي!!ر

ولححعفعامزهاءمندبرزتوقد.تجارقيفي!اًيكلتروا"

ساببئضمابطبالتحديدوهو)ؤشط!ضيدرزيحاله

)ححعرمقلعاينشىءن01اراد(ألاسرانيليئألشرحلةفي

،منذصدمااكثرخالةوحدثت.طلبهفرفض،ألمطع

ارادلقدةلارم!-،ل!نلقربلي،2،اشرممرخمسةزهاء

ديرقريةمنغنيرجلوهو.م!روفمحمدالسيد

نىش،لضىلفقام،كارروجيالوفم!ش!،يفىتحان،الإسد

،.تانالا؟نوحتى.لااماذناسيمنح.لاناذالمعرفةتهنبف

سلبيا.الجوأب

اسرأئيل،ؤشصالمربىوضىعجورولتصو

ااوض--حعنا)حقائقفلةنبدغحدايأنىولتدركوا

اعيانعنهاعبرأدتنا؟راءأبعضىلثمد-،قدمءادوأقعي

هيمه!دريبأنالعلمممع.المسألةهذهحولكارميال

اليهودية.الححافةألىاسا

81بتاريخ،الهامةألاسراثيلمةالصحيفه،ار.بسها

مجلمىرلىكرتبريقول:(؟167)العامذلكمنشباظ

رارإ"اكاناذ!"-وربريشمموشهبامممان،العمال

عم،له،/ؤعلىمثروعهيفتحانلعروفاذنواذا،ايجابيا

كارميالمننجعللنولكننا.هتي!عمشواانالعرب

ا)عربفب".اي!ث!مد*ضة!رصاعكا).اخرىعكا

وحدهـمويعملوااليهوديعبشاننريسد(معاواليهود

."هنا

أذاولكن)):تيرو!لىراهلاسيد!ككر"-رهـاويقول

نءكارمي،لإضاءحس!يحرفونظن،يعيثىواًانلهمسمحنا

."لجىليلايدتهو:ليتهغا

ليالدبةالجل-ررئيسالنائب،فرايدرئيللثمويقولو

داموماهمناالعربيعيشاناعارضانني":المحلي

افا،إ15نصيححيمن.ز-!مة05،.يتجاوزونلاسكاننا

"...ؤربما
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هـ--رمئاثولكن"ةملأحاش"الصحهفيبديو

."كاراكليالفي،فعليا/يصملونامرب!االعه،ل

طؤفقطيحملونوإ؟تهم،صحيح":الجوابفكان

."يدويةاعمالوفياليهودبةالمنشاتا

انشاءهالعربصنتجماعةدزوجد/يدممشروعايوان

بى4يست!شدمثصترهـاناذنعلىيحرصلأن.يمبغي

.نجمتهيهصد!و

يحصل.نفسهالوضعأنتصىو""روأ:أنظاهرةولذهم

مسبحولؤسهجمعحةانمثلاتصوروا.باريسىفي

،،((باسي"-طمسيحاوا)!نتمانزليزيهلسسيحيطالمدينة

البل!ديالمجلسريساعدهاالتييالجم!يةهذهوان

شرهـ!انعوالهالدكاكينبشراءاوبمصادرةتبدألباريسر

والا،مسيحيينالشىبسامحلهبكل،تغطىاوزؤجران

واف،.يدويةاشغالبرالااليهتىدفىهمايستخدم

/.الصددبهذاطيبةوتائقعنديلانففط-هذاالىمجل

أ--"حاهتال!.ألوحيدةألتألةهيكارميالولشمت

فيهي،-،.تطرحال-طالمدنمنغىرهاوكثيرالفوقاالناصرة

.اسرافيلفيعامالوضعهذاان.الالسئلة

يل،ؤقطكانسانالتصرفاتهذهاعارضلااننط

لااانفي.يهوديااءونبانزخوووأنا،ايضاكيهودي

انحاءفيبحقوقهانيه!!ريللثسمبالجااكااناتطيم

الفلمممطينيونل!منحالتاجلمناقاتللمأذاال!الم

.نفسهاالحقوق

عنحرليااضطهاداانأؤكد،ذلكألىبالاضافة3

مزيدإ)ى؟ؤديانمنبدوعأىرائبلفىأيهودالفير

تكحز-ئةبالامكانليمىى.الصالمط9السا،!ىورمناهضةمن

ؤسهـبقلكل،نفسيهيإبر*نوقاتكزلىانفا!صما:العدالة

يصضكرواانفياءرباحق-الاوسطالننرقفي

وان،اسرائيسلمنملاحان-ثلفيويعملواشواويعب

بحيىنالموقفيترحولأرواصا-لهمتشازاتيفتحوا

يؤش،باريسفيالع!صهـريارزمبيرموضعاليهودرصبح

ؤشط.الالىا!ربايعيشهاالتنينفىهاالظروفمثل

اسرائيل.

البرناهـ-جهذاتحركا)تيالرئيمىيةوالضظما،

هىي،فرنساوفيهناجداناشطا،وهي،التهويد

نثلمة41ثظ!طثارفضانصي."اليهوديالوطنيالصندوق))

انظمتي--صالان،ظىعاوخارجهماالسرائيلداخلفي

الىجرعالتاكلالاراءميعلىزحصلانهاتشترهـصراحه

اروصصر.سى--لعلىيهـودافيهالتمستخدماويهود

ؤش-يالاراضيمصظمبل،كبيرةكميةفمان،وبالفعل

خاضعةوهـبالمنظمةهذهملكهي،اسرائيل1

لعثروطها.

هـ-بزالثاضمكالمناخرلثكلانلاحظانوبامكاننا



أقأمت،-مأمكنةفي،الانسأنحقوقبصددإ)مربازأء

الىكارميالور،لالانتص!نهنالتحدثلاونحن.الخاصة

حقعننتحدثبلاسراقيلىفياخرمثانايالىو21

مواتأت*نباعتبادهم،حاليايمكنونهااصكنةفيالعيتر

.العامونصفاعاصوعمشربناربمحةمنذالرانيليين

اللجنةفيبزميايالثاللىجبلعلىوسأستشهد

وهـو.الانسانلحقوقالاسرائبلي"للرابطةالتنفيدية

.دروزة!كلبدالحفيفيدعىالضاءرةمنعربيمحام

الن،صرةفيالجيريةالاقامةفان،محامألهمنور،لر!حم

جر"حضرانيريدحينيحدثفماذا.عليهمفروضة

نااير!دحينالاجراءاتهىوما،حيف!محكمة!ي

الاسراليإب-،،للراب!طةالتنفيذيةللجنةاجتماعايحضر

نااالفدس!ؤشباوابيبتلفيألانسانإحقو!

اسصوحكين،وبليقصدانءليهان:الت،ليةهيألاجرأءات

ادنا.أ-طلبللشرطةمذوضيةأقرباالى،الاولعاى

نافاما.للصسطقةال!سكريةالقيادةالىألطلبأويرسل

منصفاأدونو)كي.علإ"ليحصصلاأوا!!ذنعلىححل

الحكمة،ليقهصداذنهعلىداثمايحءلانهاقول

رابصس4اجتماعاتلحضوردائماعليهيح!للاولذكنه

.الانسانحقوق

،وهـونثمخش!-ءااعرفرجلمثل:آخرمثلأواورد

.رالسرار--وعثمان.يدعىالعرباصدقائيمنصديق

السرائيهية*قرؤبايضايةالجبرا،قامةعايهفرصت

ؤ--.يوهـء،ماعشرخهسةمنلاكثر"زيره"نمد!عى

ف!،ن،ا!-ء،ز؟"!بالم،يعانياخد،الأ!اشباطش!ر

طلبوقد.ناز،ز-،شوارفيللاسنانطبيبايزورانعليه

ؤ"ط:-ب.ز،راتلثمازيرسميةبصورةعليهفصلاذنا

ركس-!يةلىحر"الاذ؟!منهلصمرب،الرابعةلزيارةاوبعدا

زه-اذهبيكنإمانه(القضببةزفسصيالادوليتلانجنيا

.الشوارعفيتسصنعوهورؤيوانما،سالطبيبالى

طوالقوروواان"-،اؤرادبضع-ةعلىوجبوقد!

اذنعلىللورثفىلجادةبمساعسعب!"اواسابيعستة

للطبيب.إزياراتامناخرىهـ!رر)4

إوضع؟اهذا4يعنصماعلىاحفرمثليرادهل

يدخى،لث!اءلمهواهـ-هـائيلفيالعرباصدقائيأحدان

و.اهـ-ةالاعلي"مفروضةالرجلوهذأ.القاسمسميح

-في،-دالموور!نليسىفهـ!ذلكومع.ح!غافيالجبرية

ايالص-:!"اصوعس!،تسدلتصسا"رامة"يةقرمنبل

ربفىوشأنلمص"ط-جعلاانهر!مسيماهدا.كيلومتراوثلاثين

،اهـ"ضحتمر،الا07اواخرفيو.باذنالات"عائل

،رتها.لز،انعتادةألاجراءاتوفق،ادنافطلب

الاذنهذازمنحالتيا)سملطاتبرضىلم-حظىلاولكونه

فانه،(ميالرسالظبمول.دلاؤ!نيلاأشطرايكتبفهو)

،اسبوء-نوطوال.وبلالمطاًذنهبننبأا"ييتهـلقلم

ف-ك!الامرهذابنتروهددوا،اشخاصرعدةلملمفن

الفرنسيب!-نلمالشعراءليعصزبينسيماولا،الخارج

وعداانتزعس،انفكان،العربيبالشاعريهتمونالذين

،اتإإ-ي+أالجمعةيوما،ذنعاىسيحصل4دإز،قاطع

قصهـ،اًلجمصةوصباح.حيفاأ)ىرلمفورحااثذأ،5وابلغت

أ--أء-"افيفتسلمه،الاذنوانتظرطةاإشمفوضية

مظفم)الاوتوكارفيالمسافةومع.الظهربعدالثاز:-ة

هدا(وكالأنالعامةباهـياراتتتماسرائيلفىيالنقليات

،وانرأمةاقالص!بارةيستقلان"ع/-متطكانأنهيمني

ربماأودقي،ئقعفرف!"فيبقى،أمهبصتالىيرضش

وقد.حيفماالر!دةالعو.يارةليدركانقبل،عشر)بئ

الشرطىبوجهالاذنقذفجعلهنشدلم!غضببهاستصد

قدامهاتاض-فانوإت-خى.امهبزيىرةيقمولم..

،رإببالعصنراتلا،كهذهامثلةاوردانليوسصعىان

قاتلاوان،لناسذاهؤلاءاساعدادطهووءملي.بالئات

'اخبرل!فكماطلبلاوان!ا.معهمبل،اجلهممنلا،فعهم

انشءالحطينئيفإسعرإيموضعانفسصكمتضعواان

صباحكليتلقىقدانهيعلمهو..اسرائيليمواطن

قة،التطقائد،ادناهقعالوناا":تقولرسمميةةمذكرة

الاقامةاغرضنيقفسصاسرائيلدولةصالحالىاعتبر

مربمايلهول-صى"..كذالفترةعلبكالجبرية

رئيسلدىيستدنفانهـوالوحيدالمرجع:شرعي

فبىلان،ذ)كافعلأءدلمولكني..العامةالاركان

.وورقوزسضياعهذا

الامن.هوالمعاملةهذهلثلالألوؤ،والتبرير

مستحدا.سأكون،اسرائيلياة(مقيما)موأطناوبوصفي

اقصلمهلامى،واكن.ا)تبريرهذالقبولمعينحدالى

لف-د.كقضاةالعسكريةا)سلطاتفتتصرانهو

خرين،اصبئبل،فقط"صنيليسى،كثصهـةاقتراحاتوردت

الدنيينالقضاةمنفريقبتكوبن،افنيري!3وريمثل

هذانتكوولو.القضاياهذهفيليقضيالمسصتقابن

!النا!منكنتلاسأطلبفقد،خ!أاوضوابالمالفريق

فانهذا،ذلكومع.يقا.نلوااوانقرارأتهالىوايلجطان

عدبدةطلبارزمنبالر!م،ه-لتجونشدالاقتراح

طويله.حمقبةغطت



دنسشع-إننستطيغ،هذ؟الامنمسمألةوصول

نالهمنىهح،الالحمىائيفجببنالعربأن.كارمجالحالة

سلهحولكن،فيهايعصىواأناودكاكصنؤيهايفتحوا

بيىوتبناءفيئعملونانهمواًلواقع.فيهمىأبالعهللهم

نجمىطنورينم-!،هذااجلدكلن.سىم،هاعليهميحظر

احسمالى،اًحس،أحالاتابعضؤبالامنحجسةتبرير

آهـربااضحيش"ذهبإ-اتتيالتم!جزاتبأنقويا

!.ؤيبالاءقلها"علامىلااسرائيلفيافلسطينيونا

سيىطلا،هاهـةحجةالامنان.اتحالاتمنبالمئة

.بصحأعلاملديههمليسللذينرالنسبه

اسرائى-لءرب(بصدد،-رذوالاخلمالثةاوالحالة

.ذالعودبقازونءحةوخحا،لمواىصشيةبىيتعلق،الفلسطينيين

الذلىنالفلس!طىت--نلي!شىم-ةطب!،ابدأانويىمكنني

لدولةحقاصى:"(اجا!كلافعاتكىما)اسألوار،محلردوا

كلتهءحانؤ"،-،،مواطتاناالتي-دولتي-اسرائيل

فيمولودايعونحيمن،حيفافيللاقامةالمجيءحقيهودبى

دلينالمولوللاشخاصاحقاهذأتهحرمبينما،صوسكو

منىمكل-ةعناتحدثانارلمدولكني"؟حي!،في

و،1دو)"كلانتمعرلمحونفألشم.هذهمناكثراساسية

التزوجينللهواطنينيصصهح،الاقلعلىمىنهاكثيراان

ؤاذا.اقامتهممكانيختارواان(العكساو)رأجنبيه

الزوجى،نارادواذا،امرأةايةبريط،نيموامحلنجنزو

نفصما،والحقآذ)كؤفيالءكأفلهم!،،انكلتر)فيالعيسن

الحق!ذافان،اسرائيلؤئياما.مصى،نكلفيقائم

رقضايااهتمانلياتيحوقد.الحالتر-؟!فيمرفوض

ومىد)فيجنبص-ةفل--!اورءفيعربيفيهاتزوجعديدؤة

دفكماز!االفاسلان67!اعامالحالاتهذهتعددت

بعجدالقركسزيارةأتنأ"ءفياوقصرصفياللقاءاعتادوا

حن3ول،(ا67!بعداحى،لاتاهذه.وتزايدت،الفصمح

.وا!ودنج!،رالا،إ-حالاتاجميعفي،الزوجينامام

وانا"ا!بمادالىركافا،زاوجبنزجمقيااناردتملاذا"

ر،كأفالالزواجؤ-هىاصمدقالتيالحالاتعنارحدث

"حا!،إصحء!امن،ضاحدعرفتمولعلكم.حقيمىي!

ق!-دت!قد.ق!،زيالمىتالاتحادفيءوقعتعكممية

ا!ت-،امواوتزوجتىصومولصاميركي!"يهود-ةعواطنة

.البلادبهغادرةل،،نىحلم،ذلكوبعد.فياتمياسو

،بالالوؤطتعدلاتالثلأهذهىملاناقولانوينبغي

الاقامةزطمضع،احالاتاجميموفي.ا76ىمبعدوخاصة

اسرائيل.ف!

عددأفان،-،نبماينىاتاالمضطالوانوضعناواذا

برفض،ونيجاباسرائيلفيالعامىضينالعربمنكبيرا

زهاء.فطروهـو5ضسيرا)حقجورئبماوعددهم.لمواطنيةامنحهم

وخمسببئتلاتهئةاصلمنالرو،سبعيناو،لوراستسيسن

لاءءمىمنحفضروقد.اًلاسرائيليينأدعربمنالمز،

وءشربنارلي!ةخلالالاسرائياية:يةالمواطالاشخاص

ينالونها.لاايضااولادهماناسموأطووهـ،،عامما

وصىحعهمأن؟الالثىط،صدهـمىلاءيحدتالذي،ف!

اسصىاصبيل،وئي--نيعجتداموأما-،--حبقيالحتكعديمجم!ا

از*يقيملاا،كمىرأئيمى.ئيالقانههـنلان،صىرا.نزعحكربملا

فان،ذلكوهـع.الدائمإقيموأالموأطنبيإنقلإلمؤوزنا

موقتا:اسمىائيلةمغادفييريدونحج-نإظهرالتعي-ز

سفرليبطاشةبل،اسراىص،يسفربجواقيخرجونلاأز،م

مالىمببنجقو!فأذا.راحدويومعاملدذتماماتىمديح

اراد.نهم(غصرىاعمىهذا!ءخدتهـ،وضهـالصتاطوقمده

.ابلاداالىيعودوأانأرفادلكبثدأهميسمحلاؤ،نا،

7191،اني،فيخاصأةبص-ورةمؤس!مةحالةعرفت

إجاحل،أؤمى"ار"عر"قريةمنعربوئ!بمىطبزتعذق

15!91إ-"ؤ،،إمىياسمىازجلفىطهـىمادر:الناصرذقرب

دلاز-،،وحىدهرذهب،خط!يرةاقشىمادير-ةازمة!رذفي

أهـى-ولىص،فر.جدا!ى-ىءوضصىمفيكا.ن،الصمرذكمىا!لى

تلاتةكوالو-،ول.إصاروررعاهـ،بقصيحىثيأ3تر

!،نهدشدلىى/بمءإ-3اورمتههـلىتمظيعرداىتقر،ء،اعوإم

عرابة.فيكلمى،وعائلت،ء،تربهب،فيوحدهيعيصزكان

مطىطرفيو!ررط-،4تركىطائرذركب،7191ابوفي

وبقي،ز،فلىالىيشحاتبأنحتىلهي!هحفلم:اللد

،رلإمس!االحأر-يةبالمنطظ،كأرسمص،يممم!ىفيممامحجوزا

يزإلىلاحيثاًنركجألى!ائرذاولعلىتسمفيرهواعصمى

.م-ول-الىاا

عايهمخكمائذريئإعربابفئةيشعلقاخىروكمثل

ىمهمفهـب/اعرمثلاذح-هـايخما،رأسىهم-مسقطيتركوابأن

وبحمففي.جا-3بالتأ،7)كاممرجعلاإ-نوالذلتخميا

اهمىطملا،الازمانلحقوقالاسرائى)يةللرابطةرئيما

لح:سابحالاتؤمىلىزعاوأ،المحكومصنالحىجتاءبحالات

مىثي.إ؟سونونو-جن.الأءشىاطيألسجناوألاداري

هـ-ذ!ىم-حون،بعيدةقريةؤيالمنفىفياواهـجن

."ايىوماحراراتكونوابلدكمتركواا)):الخرج

.مغزمىذات4امتلتلائةواورد

صمى!نالاشهبنع-بمايدعىبرجلرتعتقالاولالمثل

فنياًأتمياررصيقماراضربلإنمصأذكره.اثرقية1الفدلىلى

،ومىولاووبمصرثر:ررادزىبلاالتعسفىمالاداربىالحبس

مىضا!ءشىتلاثةمنهالدىهراوثلأثين4ثمانصحوايي

بادحرية،عروضتلقتى،المدةهذهوطوال!.متخفيا



الرجلوهذا.البلاديتركبانقبلاذا،الفورية

فقد.السجنفيتقريبلاعمىاصبح،جداالشجاع

.أيجنىىأعيهنا،ونصفالشرىعينهاستممالفقد

وراءهمخلفا،فذهب،الخضوعالىالامربهوانتهى

وصبيين.زوجته

محمديدعىاسرائيليعربيحالةهيالثانيةالحالة

هذاسجنوقد.عمروشفلمدينةمنصديقيوسف

في-للمسجمبئمبرربلا-ايضااعتباطيةبصورة.الرجل

بآحتىالسجنفيوظل،7691الثانيتثريناوأخر

الخروجالىدعوة"يسمىلماخضعواخيرا.9691

فيووضع،المطارالىفسيق"المتحداةالولاياتالى

لا":الضابروا"وقال.ا!لمهيخبرالتغيرمنطائرة

."الممىجنألى،فمىخذهباسرائيلألىعدتاذا.برجع

يعود.انيورمفمحمدقرر،1671في،ء،مينوبعد

رابطةةالىرسا.لةكتباذرسميبشعلذلكفعلوقد

الأجلةومنها)الاسرائيليةالحححفأىؤاالانسانحقوق

ا)صذيأفنيرييوريلحماحبهاهازههاءوليمألاسبوعية

كانوأنه،بشيءيتهملمانهيقولوفيهما!ننترهـ!ا

بيتالى،الرائيلالىيعودارحالاولتم،كلجابررئا

.عمروشفافيابيه

فيئيوحصحجز،الفورعلىالطائرةفياعتقلولكنه

عمروشفافيممزلولالىئقلتم،أيامبضعةاللدمطار

زركعلى"حفلررقد.رزال%ءرالإقامةفيو!ححت

،-ييومكل،مركزالثوطةالىازياراتلثلاتألاالبيت

.محددذساعة

ءلج!.م!روفةالمثروهـظتتهذهأنلزكدوهو

ص؟تحدغالمتالولاياتفيالانو!و.البلادتركحتى

حالاتبايراداكتفبهناوانا،)1(((دنفير"فييدرس

الرجلهذأاعرفرارا،اءرفهمالأءيناالاشخاص

شخمحسيا.

لافف-منحىديقافتخحىالتالخةا)ح،لةاما

ب3إلورالثب،ن3الث-عرااحد،الارر-!مرؤوزي.اصدقائي

إمسجنفياوظل9691آبوئيأعتقلاتذي،اسرائيلفي

معبهاقمتالشيالساعيوجمرح،ش!راعشرسبعة

-،وشفهخط!حا،رسمياجواباتلق!ت.،اخريناشخاص

3.ح.!اثرص-صةعلىصديئيروليفكم!هدصص)1(

.اً&!دةالولاياتالى4وصواررهد.7191عامكولفيتجامعةمن

لجاهعة2مرش!حميا.هالانوهو،وا-طناليال*ربء!لم
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ظر،ارهمابيرألهمفيالرجلوهذأ،واحدوقتفي

عبرمتها.اسرافيلدولهوجوديهددسراحهوامحلار

الىدهبتانيتعلمواأنثيدهتضملا،أويدهشفموور

4الغليزيسشخصتعدهأجعلانواستثعتوخدن

للحكومةألكتابةالىيادر.ولأابحيت،بمسألتهتهتممعرووو

سراحاطاقؤقد،توضيحامنهاطالضينالا+سرالىلمية

الرلسالل،ارسالمنستةاواسابيعخممبعةبعدارجلا

ر-يسىاًاحط"منز)في"الجبريةالاقامة"فيفنقل

بالرحيل.لاقناعهعديدةمحاولاتقامتوقد.ألدد

ثروا)ربخ!هذألان،سدىذهبتإلتهديدأت،جميعو.كن

وورضتض!يه.العربياليهوديالتضامن/اصواتاحد

فهـدانو.اخرىشهراعشراتيالجبريةالاقامة

وحين،ابيبتل!يعاهـ،عنتراتهيعاننىان/لهسبق

يسعتطيعكانلانهالاصليةمدينتهالىالعودنبحقاحالب

اجيبأوص-رجمكاتبفهو)ءجشسهلمحيهماينسبان

الشلبيعية.بيعتهمفيالعربؤصهمراا،سهلمنلىطةجماكأ:حم!

أدلد؟لمحيالطبيعب،،هدهـالبينةهي!ما

تضميهودةمدينةرئبيةب!صورةهياللدان

وخصمون.مئتانويعيس.زمسمقيالفعثرخمسةزهاء

!نهى-و-"مجبرا"وصراحةرسمياي!سمئماتقريبافيعربيما

منمقربهعلىوذلك،(التحدةأ)ولا،تفي-دمما/

اًلسكشةحي"ت!قنياالمكانسمىو،اذحديديةالسكة

الذناو!خكبهيعرفالذقيالالصصمولكن،"الحديدية

يهى-ذا."العربيالمحبر"هواهلهميارة)فىيأنون

الجميع.يسميه

الفلسطبت-نالعربجانبانتركانالانوسحسن

لىأئ!الهسلهودعناتكلمبضعةنقولواناورصائبلملفي

أةمسأبالظكيدهناك.العذابيساموناًلديناولئك

وصفيم!نألذين"الشرقييناليهود"يدعونالذإن

نااودولكنى،مانحوءلىاجتماعيبأنهرعذيبهم

فئتين.الىالنقسمالمتروعالتعذبعناتحدث

،يهوداليسمواالذيناليهودفئةهيالاولىالفئة

مثلااشخاسفهناك..واقعهوبل،مزاحاليسهذاان

صتاليهوديوالقانون.يهوديةتهمجدليست

يهوديتين،وجدتهامهكانتاذايهوديالشخصان.على

دك!-ئي.اورتوحاخامبدعلىاليهوديةاعتلمنقاًذاأو

جد!ان،غالباالح،لهواكما،صدفةاكتشففاذا

امر!طرؤع،يههسديةتكنلمالسرائيليينرجلاوامرأة

لتغييرهويتهمامصمادرةويحاولون،الحكومةمكتبألى

،ازهمذلكمن!الاطرفغير"يهود""يهود"الىمنلسجلهما

ص-نالجدةقدمتاذاالبطاقةسكلى"الماذية"يمسجلون



هناكو.و!ميارمنقدمتمذاا،(سصفرو"او،الانيا

تتريةكانترجلةجدانثبتفقدا(لانبهاا!محالة

."تنتري"رلىصصيا؟ارجلاهذافمصمجل،روسيامن

يسمتماصمعلنإرجلاهذأاناولاإمني؟هذايعنيماذا

وحدهالدرجيوالزواج،اصمائيلىؤيلتزوجانابدا

واعولادهزوجش--"انالاهمأواقعةاولكن،صالح

انهأواقعوا.اليهوديةي!شمقوالكيهمأئلةضغوطمايتلقون

.للدو)""كصصمرة!حص،تتحص"ميقدانأليهي!طلب

يرسلنالرهـيداتاروادهـ-،تاقان،اخرمثألاولنماخذ

علىليذجبرنو،أنحنادقأاحدألى،نفقتهىنعلى،ا"لآن

الى،واولاد!نءن،يدءقىز،!تالحا-صاص-نالىألاستماع

تضح--.قى"لي!-ددواردالأخح!وأءاليهوديةاعتناق

مايي-رغولداالميهـةخطابصنمقتبمصر"الدينتغيير

توتجهتماييراشسصمدةان0(،شماليت"حالةحول

(للوازصما)خمصاء.لصإئروالىشاليتالسيدةالىبنفسها

التضتيةبهذه،مالقصالي.*نطالبة،وضكلهافيهن

أليهردية.اعتضاقلاحتفالوالرضوح

يهوداالمزءومين"فئةهياليهودمنالثانيةالفمة

+زلملأعبهذافيلشىاناؤكد،اخرىومرة."هجصاء

ودياليهأقانونأفي.لع!نيؤ،زونب،فيعب،رةهيبل،كلام

ينحلبقاز".ترجمش"عنكافميااختلافامختلفاشيئا

زواخال!المضارا)زواًجمنإولوديناالاشخاصعلى

بل،ؤقمصا،لثخاصثصؤلاءيشمللاوهو.(باتنتيمن

زواتعناعلنؤ،ذا.الاددألىواحظدهماولادهميشممل

الىالت،ريخفيإمودأو"ح!ملكانولوحتى،مضاربأنه

واهجينايعانا)شمخصفان،الجكدةةجدوالىأ)جدة

.احوالزاعل!"حظرو،نغار

ماجور،شسخحصببئحا)4ا!مرائيلىفيحايى،هناك

زواجصنلنمتحدراعلضا،4واخشأئىإفيالاا-إجبشفي

نصأخرىمرةتزوجتقدكانتامه!،-،لان،مصضار

ناعلجهماحنظرو!-د..الدلىيللطلاقتخضعأنغير

سجس-لهـاك؟عالشمتمصهذايطبتقوكيف.يتزوجا

،"اجهمزوإووظوراالاشخاص"قبلمنرسهياصعروف

يحملوهو،"الا!ودالكتاب"رسهيشبهبشكلوهو

.يتزوجأنيريديهوديكل،وخصوص،شحصكلاسم

ه،ئل.ءددالزواجعلإهمححأرالذبنالاشخاصوعدد

،/الافعشرةيحصوالو)كش"،مجهولالدقيقوالعدد

.دفةاعثرالفاعمثمصنالىواعتقد

اريبرريمكنلات!ه-يرايان،الختامفي،رواكر

عل-،!.لالعزوالرهائنالمدنيينقتلوبخاصة،القتل

يدإ:--أنإذيناعلىبأن!عء-قاشعورااشعرالي

!ه

القتلاي!ضماارتوإلىانالفلسليفونلمكبهإرالذيىالقتل

بأهـر-صمل،فق!اليهوديدبرهلاالذينعسهألارهابي

ومضطهد،مذلشعبكلفياًن.الراثلىدونةلاطات

اذا،-ايى،-وديالمثعبؤنيحتى،المتعحبصنمنعحصمبة

الش-ي،يرنشسوع!،بة"لةاثالطءيعةزذكرنا

.ذ)/كعلىلامثال،مرو،تل"جرالمار*نكبت

السملاملافعةامامناتنفشحايحابص-"دررحاان

جه--ءواجبنهـ-ار:الاولصمحأا)ثسقؤيوالعدل

المقاتلينوالعرباليهودنءمال،!سمزجواانالعالمفيالبشر

الذيهووثمعارهصمال!ثدالةاجلمم!جنبالىجنبا

ألصهوديا؟-ضص،جمنؤا-!ثر":رياالمما-راناياهاأعطاز

."طويلةحياةالعربي

(1امصاصد))قرصمممن


