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  ةـــدمــاملقــ

ة مرور عشــرة أعوام على 1990ب في عام يأتي نشــر هذا الكت مناســ  ،
ـــــط ، المجاهد العري الفلســـ ــقير ــــ ــطين في عام وفاة أحمد الشــ ــ ــ ــة "فلســ ــــ يني، ودراســ

ة بخ يده في عام  2000 تو اته وحتى 1975؟" م ــر في ح ــــ ــــ ، ولكنها لم تنشــــ
  اآلن.

م) 1975تتضـــمن هذه الدراســـة تحليالت للماضـــي والحاضـــر (حتى عام   
غض النظر عن مد  عد رع قرن، مع حلول العام ألفين.  و واستقراء للمستقبل 

ــيجد فيها حقائ هامة وآراء تحق توقعات الكاتب، فإن القار  ــــ ــ ـــــــة سـ  لهذه الدراســ
ان قو  ـــقير  ـــ ــ ــــتقبل، ذلك أن أحمد الشـ ــــ المسـ التفاؤل واألمل  حس  ــ ــ مة، وســـــ ق
ـــع رحمته وأجزل له الثواب  ة.  تغمده هللا بواســـ قدرات األمة العر ا ثم  مان  اإل

ة. ة والدول اة العر ر في الح   على ما قدم من عمل وف
 م.1990و) تموز (يولي –عمان 
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  ؟ 2000فلسطين في عام 
  

  إنه سؤال مثير حقا، وخطير حقا..  
ـة وأقـدس أمـانيها،    ـأعز آمـال األمـة العر ـــل  ــــ ــ ــ إنـه مثير حقـا ألنـه يتصــــ

زد،  ة عبر خمســين عاما و ل مرر خاضــته الجماهير العر رت بنضــال طو و
ــهداء ه ـــ ــ ــ ــ ات، والشـــ ـــح ــ ــ ــ ــــ ذلت من أجله أغلى التضـ وٕانه  …م األغلون واألعلون و

ــة في وحــدتهــا ووجودهــا، ودورهــا  ـــير األمــة العر ـــــ ــ ــ خطير حقــا ألنــه يتنــاول مصــ
ة جمعاء.   التارخي في أداء رسالتها نحو نفسها ونحو اإلنسان

ـــــورة أكثر تحديدا    صـــ عة الحال و طب طرح  ـــــؤال،  ــ والجواب على هذا السـ
ــير إســــرائيل ف ، ما هو مصــ غة أخر ــ صــ ؟ هل  2000ي عام ووضــــوحا الســــؤال 

ـــــطيني، تحتل ذلك الجزء الغالي من  ــ ــ ــــرائيل قائمة على التراب الفلسـ ـــــ ـــتكون إسـ ــ ــ ــ سـ
ائه  عيدا عن أرض آ ـــــطيني  ــ ــعب الفلسـ ـــــ ظل الشـ ــ ـــ الوطن العري الكبير.. هل ســـ

ه ومقدساته؟ ا عن مدنه وقراه، ومغان   وأجداده، نائ
ون قادرا   س ألحد أن يدعي النبوة ل ـــر النبوات، ول ــــ ـــى عصــــ ــــ  لقد انقضــــ

حت   –على التحدث في المســـتقبل واإلفاضـــة في األحداث قبل وقوعها، فقد أصـــ
احث والدارس على قراءة  ـــــوا تعين ال ة" علما له قوانين وضـــ ــتقبل ــــ انت "المســ و
الكهنة والعرافة والســــحرة،  ــتعين  ســ ان هذا "العلم"، في الماضــــي،  ـــتقبل.. و المسـ

نظم  ام، يجمع الحقائ و ح في هذه األ لها من سجل ولكن أص الوقائع مأخوذة 
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ه  ون المســتقبل، عندئذ، هو بنفســه جواب المعادلة.. أشــ الماضــي والحاضــر، و
ة في الجبر والحساب.. ات الراض العمل ون    ما 

ه العديد من    قع ف اد ذ بدء، يجب أن نحذر من خطأ فادح  ولكننا، 
ثيراً  ــين، ذلك أنهم  ــ احثين والدارســ ـــه يجر ما يتوقعون للم ال أتي بنفســـ ـــتقبل أن  ســـ

غتة أو يبرز من  ــماء  ــق من السـ سـ ان قائم بذاته  ــتقبل له  اله.. أو أن المسـ أذ
ــاة  ــ ــــاني وقوانين الح ــــ ــــ ــــ س التطور اإلنســ ــأة في معزل عن نوام ـــب فجــ وراء الغيـ

ة دائماً    .وسرمدا.ً  المتحر
ما صـــنع الماضـــي    قة الثابتة أن المســـتقبل تصـــنعه عوامل شـــتى،  والحق

لها تطور من قب اة  ـــــيرة الح ذلك، ومســـ ـــنع  ــ ــــه قد صـــ شــــ ــــر الذ نع له، والحاضــــ
س مصادفة أو لُ  صنعه اإلنسان، ول ..مستمر    قطة يجدها على قارعة الطر

ــــرائيل القائمة اليوم على    ــــ ــ ـــ د أن إسـ ان ال بد لهذه المقدمة الموجزة لنؤ و
ــــنعتها "عوامل" متعددة قد ت ين ظهرانينا قد صــــ ـــنا و ــأرضـــــ ــ امها افرت لتحق ضــــ ق

قة أخر  د حق ما لنؤ ــــتمرارها إلى يومنا هذا..  ــ ذلك على اســـ ووجودها، وتعمل 
أن تزل وجودها من على أرضــنا وتعيد الوطن الســليب  فيلة  أن "عوامل" أخر 

ه الشرعيين  . –إلى أصحا   شعب فلسطين األصيل العر
حث عن هذه العوامل    ة القاطعة إلى أن ن لعوامل ا –وتقودنا هذه البديه

ـــعافها وٕاذابتها أو قهرها  ــــ ـــرائيل، والعوامل التي تعمل على إضــ ــــ ــنعت إســ ـــ التي صــــ
طمئن الخائفون أننا نقصد إسرائيل الدولة، فإن مصير الشعب الذ  –وٕازالتها  ول

ان في هذا المقام. س له م حث آخر ل   خلقته هذه الدولة له 
ــاً    ــائن ــإن هــذه العوامــل هي التي تحــدد  و ــان األمر، ف ــة عن مــا  اإلجــا

  ، أو في أوائل القرن الواحد والعشرن حتى 2000مستقبل فلسطين في العام 
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ـــــتقبل  ذا.. والكالم عن مســـ ذا، من عام  ـــهر  ذا، من شـــــ ون ملتزمين بيوم  ال ن
ــوعين،  ــ ال الموضـ ــرائيل.. والعوامل في  ـــتقبل إســـ التالي يتناول مســ فلســـــطين هو 

ة.في هما وجهان لقطعة النقد الواحدة تتلخص    الصفحات اآلت
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  ل األولـالعام
  ةمستوى القدرة القومي         

  
ــــــدر وعد بلفور في    ــ ــك االنتداب على 1917حينما صــ ــ ــــ عده صــ م، ومن 

ــطين في عام  ــــ ــ ــ ـــ ة في االنخفاض 1922فلسـ ة غا ـــتو القدرة القوم ــ ـــــ ان مســــ م، 
ة في أواخر ادة العر ، فمنذ أن سقطت الس اسي فقد العرب العهد  واالنحطا الع

اســـي وتجمدت طاقاتهم وســـادهم التخلف على مد خمســـة قرون في  انهم الســـ
ــت ــ ــ ة لتســـ م العثماني، وجاءت الحرب العالم انت ثروتهم نعهد الح زف طاقاتهم و

ت حوافزها  ـــــتقالل، وقد تحر ادة واالســ ـــــ الحرة والســ الوحيدة هي آمالهم العظمى 
  عده.في أواس القرن التاسع عشر وما 

ا    ة تحد ة أوزارها حتى واجهت األمة العر وما أن وضعت الحرب العالم
ــمــال اإلفرقي تحــت  ــ ــ ـــ ــ ــ ــه، فــالشـ ــــ ــ ــ ــــ ضــ عــه أو ترو بيرا ال تملــك القــدرة على تطو
ــــا في تونس والجزائر ومراكش،  ــر، فرنســ ا في مصــــ ة، برطان ـــــتعمار والحما االسـ

ان مقر الحر ــــرق العري، و ا.. أما المشــ ا في ليب طال ة، فقد وقع فورا وٕا ة العر
ــورا ولبنان،  ــا في سـ ا في العراق واألردن، وفرنسـ ة، برطان طرة األجنب تحت الســـ
ه  ا ف انت الكلمة العل ل ذلك في عالم  ـــطين.. و ة في فلســ ـــهيون ا والصــ رطان و

ل للمغلوب..   للحلفاء، فقد خرجوا منتصرن في الحرب.. والو
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ارثة الكوارث تلك التجزئ   انت  ــرق العري، فقد و ــ ــ ــــ المشــــ ة التي حلت 
ســـوراً  ح م ة قطراً  أصـــ طر على البالد العر ســـ وعلى األمة  قطراً  لالســـتعمار أن 
اً  ــع ة شــــ اً  العر ــع ــ ــرق العري شــ ــ يده على المشــــ ــ ســ ـــتعمارا واحدا  .. ولو أن اســـ

ة "أمة" المشرق  سر وأسرع، ولواجهت الصهيون أجمعه لكانت مقاومته الشاملة أ
ان هذا هو  املها، بدالً العري  ــطيني، و ــــ ـــتمائة ألف فلسـ ــ من أن تجد أمامها ســ

 عدد الشعب الفلسطيني في أوائل العشرنات..

ـــد  ــطيني يتصــ ة.. الشـــــعب الفلســـ ــطين ـــراع على الســـــاحة الفلســـ دأ الصــ و
ــغولة  ة من حوله مشـ ة، واألقطار العر ة العالم ــهيون ــتعمار البرطاني وللصـ لالسـ

الكفاح النتزا  ذلك  م الوطني على أرضــــها، هي  ــتقاللها وٕاقامة الح ع حرتها واســ
ان الصـــراع الفلســـطيني، والعري  ــســـاته، و م األجنبي بجيوشـــه ومؤسـ وٕاجالء الح

اً " في قدراته، "فقيراً  ــطين واألمة  غن ــــ ــــ ــ ــعب فلسـ ــ ــ ــــ في طموحاته، وال تثرب على شـــ
.. عد قرون من التخلف واالنحطا عة األمور  ة في ذلك، فتلك طب   العر

ــــي،    اســ االحتجاج الســــــ ــطيني في مراحله األولى  ــ ـــراع الفلســ ـــد الصـــ وتجســـ
ة، ثم تطور األمر  ة والمظاهرات الشعب وٕارسال الوفود، وٕاقامة االجتماعات الوطن
عد ذلك إلى ثورات شاملة  ة، وتصاعد  س إلى اصطدامات مسلحة في المدن الرئ

ادين  ـــعب بخيرة أبنائه إلى م ــ ــلة ودفع الشــ ــــ ات متواصـ ــطرا ــ ــ ــــهادة، ولكن واضـ ــ الشـ
ة لم تكن متكافئة إطالقاً  ـــد المعر ــ ــطيني محدود الموارد يتصـــ ــ ــعب الفلســــ ـــ ــ ، فالشـ

ة  ــندها اإلمبراطورة البرطان ة تســ ــاالتها الدول ة بثرواتها واتصــ ة العالم ــهيون للصــ
قرب من  ات ما  ـــــها، وقد بلغت في أواخر الثالثين ــتعمارة وجيوشــــ ــ ــ بخبراتها االســـ

أ ل مائة ألف جند برطاني  ــفحاتهم.. و اتهم ومصـــ ا تائب د ة و ــرابهم الجو ســـ
ــة إال ــاة الــدول ن في الح ــة األمم، وهــذه تمثــل الــدول  ذلــك في زمن لم  ــ ــ ــــ ــ ــ عصــ
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ا  از، وال دن ــرة، فال رأ عام دولي، وال دول عدم االنح ــ ــــ ــ ــ ــتعمارة المنتصــ ــــ ــــ االســــ
ـــراعاتهما  ــ اردة، وصـــــ هما ال نف حرو ـــغيرة في  ــــ ــ ـــعوب الصـ ـــ ــ ش الشــ العمالقين تع

ة.المتعا  ق

ة التي خاض الشعب الفلسطيني    صراعه الدامي فيها وخالل معظم الحق
ن في الوطن العري شيء اسمه الدول  ة واالستعمار، لم  في مواجهة الصهيون
طرة  ــ ــ ــــ ــ ــ لــه من المح إلى الخليج تحــت الســ ــان الوطن العري  ــة.. لقــد  العر

ة، احتالالً  ةً األجنب اً ، أو حما آخر.. ومع هذا فقد  أو نفوذاً  ، أو انتدا ل أو  ــ ــ شــــ
ــي، والمتطوعين،  اســــ التأييد الســــــ ـــطين  ـــعب فلســـ ــاند شـــ ــ ة تســ انت األقطار العر
ـــدوا  ــــ اء األمر في الوطن العري في أن يناشــ ــــلحة، ولم يتردد أول ــ واألموال، واألســـ
ـــع حد للغزوة  ــــ ــطيني ووضـ ــــ ـــعب الفلســ ــــ ـــاف الشـ ــــ عملوا على إنصـ دول الحلفاء أن 

قودها و ة التي  دها االستعمار البرطاني..اليهود   ؤ

ــانوا ملتزمين بــإقــامــة دولــة    ــا في المقــدمــة،  رطــان ولكن دول الحلفــاء و
د ينتصـــــف  ـــطيني، فلم  ــعب العري الفلســ ـــطين على أنقاض الشـــ ة في فلســ يهود

انوا ال يزدون 1948عام  عد أن  ان  ـــــ ــ ــ ح اليهود يؤلفون ثلث السـ ــــــ م حتى أصــــ
ملك أحدث األسلحة تولت شر في أوائل العشرنات.على العُ  ش  ح لهم ج . وأص

ــــطيني  ــ ــعب الفلســ ــ ة في نفس الوقت الذ حرمت على الشــــ ادة البرطان ه الق تدر
ش في مدن مفتوحة  ع ح الشعب األعزل  ر وحمل السالح، فأص التدرب العس

شوفة.   وقر م
ـــــطين في عام    ــــ ا عن دورها في فلسـ اب ال 1948وتخلت برطان ــ ــ ــــ م ألســ

ره لة، على مجال لذ ات المتحدة، فعملت في قصـــة طو ا، وانتقل الدور إلى الوال
ــطين  ــــ ة على أرض فلســ ـــاء دولة يهود ـــــدار قرار بإنشـــــ دفع األمم المتحدة إلى إصـــ
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ــة األمم المتحــدة.. وتو  ـــو ــــ ــــ ــ ــالح والعون لــوأقحمتهــا على عضـ ــ ــ ــــ ــالســــ ت إمــدادهــا 
  االقتصاد إلى يومنا هذا..

ص الموجز ألبرز و    ة  احداً وقد أوردت هذا التلخ ــ ــ ــــ ـــــاسـ من العوامل األســــ
ة  ة، ودخولها في حوزة الصهيون التي أدت إلى خروج فلسطين من الحظيرة العر

ة، واالستعمار،  ادة " وعضو في األسرة الدول دولة ذات " س ام اسرائيل فيها  وق
ة  ة عن الوقوف في وجه الغزوة اليهود ـــعف القدرة العر ــــ ــــ وهذا "العامل" هو ضـــ

  ها على أعقابها.والتصد لها ورد
فضـــي    ان هذا "العامل" هو ســـبب وجود إســـرائيل، فإن اســـتمراره ســـ وٕاذا 

ــعف  حتماً  ــ ــ ــــتمرار هذا العامل، وأعني ضـــ ـــتمرار وجودها.. والواقع أن اســـــ ــ إلى اســــ
ن إلســــرائيل أن تنقل حدودها على أقدام جنودها من خطو  ة، قد م القدرة العر

ـــرم الشــــيخ في م، التي امتدت من ج1967م إلى خطو 1947 ــيخ إلى شـ بل الشــ
ام الستة..   حرب األ

قفز الســؤال:    وهنا يبدأ التطلع من الماضــي والحاضــر إلى المســتقبل.. و
ـــرائيل والذ دفع بها إلى احتالل فلســــطين  ـــتمر هذا العامل الذ أوجد إسـ سـ هل 
ستمر  الم أوضح، هل  ة من ورائها في سيناء والجوالن.. و لها واألرض العر

ة في مســـا عامل اهر القدرة العر اه وفي مســـتواه إ والجواب على وجه قاطع  …ه إ
 ال.. ثم ال..

، ال    ـــوب الدقي ــ ــــاب المحسـ ح، والحســ ــح ـــ التحليل العلمي الصـ أقول ال.. 
ا، فإنها روح النضــــال  صــــة وال عي ســــت العاطفة نق ة فحســــب، ول العاطفة القوم

ال.. وٕاذا فقدت األ ة أمة  –مة اإلنساني عبر العصور واألج "  –أ عاطفة "التعل
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ـــات  ـــتحال من موئل مقدســ ـــال من أجله، واســ ــــاع الوطن وانعدم النضــ الوطن، ضـ
ة بهائم وأنعام. رات وأمجاد، إلى زر   وذ

ـــرنات قد    ــ ــ انت في أوائل العشــ ة التي  ة العر أقول ال.. ألن القدرة الذات
ـــــرح بل ــين عاما من تصـــــ ــ ــ ــ عد خمســ عينات  ــــــ ثيرا في الســــ ــك تطورت  ــ ــ ــ فور، وصـ

ــاة  ـــمــل مختلف جوانــب الح ـــ ــ ــ ــة، وهــذا التطور شــــ ــدء الغزوة اليهود ــداب، و االنت
ة..   العر
ع    ات في جم ، انتشـــرت المدارس والمســـتشـــف ففي مجال التقدم الحضـــار
ـــاآلالف من أرجـــاء  عـــد  المـــدن والقر في الوطن العري، وتخرج جيـــل جـــديـــد 

ـــين والح ــ ادلة والمحامين والمهندســ ــ ــ اء والصـــ عدون األط ان هؤالء  عد أن  رفيين 
ــــر  ــ ــحافة وٕاذاعة ودور نشــ ــ ــــائل الثقافة العامة من صــــ ــــرات.. وتعاظمت وســــ العشــــ
ـــــاطات هزلة أو معدومة.. وغدا راديو  انت هذه النشــــ عد أن  وندوات ومؤتمرات 
انت  ام.. و ـــارب الخ ــــى الرف وفي مضـــــ ــ ـــيلة للمعرفة في أقصــ ــــ الجيب أكبر وسـ

ــة منبثقة من ط ــها اآلخر جزء من حوافز هذه النهضــ عضــ ــان العري و موح اإلنســ
ان.. ل م ان إلى  ل م شر الزاحف من   التقدم ال

ع   ة العامة نشـــطت الزراعة والصـــناعة والعمران في جم  وفي مجال التنم
له متخلفاً  أرجاء ان ذلك  عد أن  ال من االحتالل، والفتن  الوطن العري  ألج

ة م العري.. والقالقل التي سادت األقطار العر   عد أن انحسر الح

اً    ة جيوش مدرة تدر رة أنشــئت في البالد العر  وفي مجال القوة العســ
ــناً  ح ، ومســـلحاً حسـ ــاً  اً تســـل شـ ســـت ج ، أو على  واحداً  جيدا، وعيبها الوحيد أنها ل

ن لألمة  ة.. ولم  ق ة تمارس ســلطات حق ة مشــتر ادة عر ســت تحت ق األقل ل
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ة قبل ذلك ة ســالحها العصــا، لمن  –في أحســن األحوال  – العر إال شــرطة عاد
  عصى.
م، نملك من الطاقات والقدرات، ومن 1975ونحن اآلن، في عامنا هذا،   

أخذ  ــاء فل الجيوش واألســـلحة ومن الثروات، أضـــعاف ما تملك إســـرائيل.. ومن شـ
ــاب.. والفارق الوحيد، وهو  ـــــ ــــ ــير نتيجة الحســ ــــ ــــ القلم واألوراق وســـ ه  على بين يد

ومة واحدة.. وقدرات  ـــرائيل بيد ح ــــ ــ ــ ة، هو أن قدرات إســـ م من األهم جانب عظ
ة في أيد عشرن ملكاً  ساً  األمة العر   ..ورئ

ة في هذا العام،    م، وهي قدرات تتنامى وتتعاظم 1975هذه قدراتنا الذات
ه حال القدرة  ــتكون عل ــه، ماذا ســــ ــ طرح الســــــؤال نفســ ل يوم.. وهنا  ل عام بل 

ــــــالعر عد خمســـ ة  اة، في التقدم  ةة الذات ع مجاالت الح ــــرن عاما في جم وعشـــــ
ل ذلك في  م والصحة والعمران.. وفوق  الحضار وفي الزراعة والصناعة والتعل
ة في مصــير  فصــل في النها رة، فهي العامل الحاســم الذ ســ مجال القوة العســ

الذات.   فلسطين في عام ألفين وهو مصير إسرائيل 
ثيراً وال ب   الغ  د لنا أن نالح في هذا المقام أننا نخطئ  ــوع  ــــ ــ ــ في موضــــ

ــة.. لقــد  ـــــرائيــل ونهون من قوة األمـة العر ــ ــ ــة.. وهو أننــا نهول في قوة إســـــ األهم
نســجت إســرائيل األســاطير حول تارخها ووجودها، وحاضــرها ومســتقبلها، ونحن 

حنا نتخذ منها أســـاســـاً  ا للمســـتقبل.. تنطل منه تصـــوراتن صـــدقنا األســـاطير وأصـــ
  مستقبل فلسطين وٕاسرائيل.

ة    ــــاب، برو ة الحســ عمل ة، ألننا ال نقوم  ونحن نهون من قوة األمة العر
ة حين صــدر وعد  ه األمة العر انت عل وهدوء.. إننا ننســى حال التخلف الذ 

ــك االنتداب عام 1917بلفور عام  ــــ ذلك على مد 1922م وصـــــ ـــاه  ــ ــــ م، بل ننســ
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ان الوطن القومي  التي الثالثين عاماً  ة يبن ــهيون ــــ ــ ــ ان االنتداب البرطاني والصــــ
ة.. وفي نفس  رة اليهود ـــــ ــ ــ ـــاء القوة العســ ــــ ة الدافقة وٕانشــــ الهجرة اليهود اليهود 

  الوقت بإضعاف الشعب العري الفلسطيني وٕانهاكه..
بر    ــده وهو  مــا ال ير الوالــد ول ــة،  نحن ال نر تعــاظم قــدرتنــا العر

عض المثقفين منا عد يوم،  يوماً  ر طفولته يدرك رجولته.. وألن  ولكنه حين يتذ
ـــتقبل في  ــ ــورون المسـ ــ صــ ة، ف ون الطاقات الكبر التي تملكها األمة العر ال يدر

ــوراً  2000عام  ــ ــــ ة إلى ختام هذا خاطئاً  تصــ اق ـــرائيل الدولة  ــــ .. فهم يرون أن إســـ
عري، على صورة  في نظام فدرالي القرن.. وأن المستقبل سير إسرائيل عضواً 

ــين، ولكننا نأخذ  ــ ــ ـــمير" هذا النفر من الدارســـ ــــ .. ونحن ال نطعن في "ضــ أو أخر
  عليهم "عقلهم" وهو يخطئ الحساب والتقدير.

ز    ـــرة، ثم نر ــ ة والحاضــ ــ ــ ة الماضـــ فوتنا ونحن نقارن بين القدرة العر وال 
فوتنا أنن عد خمســة وعشــرن عاما.. ال  ه  ما ســتفضــي إل صــر عليها ف ا نملك ال

تا على ذلك.. ة، أو أوش ادة العر حتا تحت الس متين تحررتا وأص   طاقتين عظ
ــان ما    ــــ ــــ ــ ــ عد حرب رمضـ الطاقة األولى هي البترول العري.. وقد رأينا 

ـــة، ومـــا معنـــاه في  ـــا الغر ـــان وأورو ـــا ـــانع ال ــ ــ ــــ معنى البترول العري، في مصــــــ
ارات والمصـــ ــ ة.. وما معناه في السـ ات وســـائر األســـاطيل األمر ــتشـــف انع والمسـ

ـــناها  ة البترول التي خضــ أن معر أســـــرها، هذا مع العلم  ا  اة في الدن مراف الح
ح  ادينها رائحته الكرهة.. وهذا التلم ـــه، وفاحت في م ــــ البترول نفســــ انت لزجة 

  غني عن التصرح!!
ة للوطن العري.. إنها فردة ف   ة، هي المواقع االســـتراتيج ذة والطاقة الثان

ــــوفييتي مثلها، وال  ــ ــ ــــ ملك االتحاد الســ ـــعيد العالمي، وهذه المواقع ال  ــــ ــــ ــ على الصـ
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ــ وقنـــاة  ــ ــــ ــ ــ حر المتوســ ح جبـــل طـــارق، وال ـــات المتحـــدة.. نحن بيـــدنـــا مفـــات الوال
حر  ـــي هرمز، وال ــــ ــ ــ اب المندب، ومضـ ــي  ــ ــ ـــ ــ حر األحمر، ومضـ س، وال ـــو ــ ــ ــ الســـ

ة.. ا ــفنا إلى ذلك الموانئ والمطارات العر ــ ــ ــ ــــ ـــح أمامنا أن العري، وٕاذا أضــ ــــ ــ ــ تضـــ
ــرايين  ـــدر تمتد الشـــ ه، ومن هذا الصــ ه وقل ــدر العالم برئت ــ مثل صـ الوطن العري 

أسره..   واألوردة إلى "جسد" العالم 
ون هذه الحقائ إدراكاً    ـــين ال يدر ـــ ــ ــ عض الدارســــ ها امالً  إن  ، وال يدر

ـام العرب الذين أخذوا يرددون أخيراً  ة، للقـدرات العر ، تكرمـاً معهم عدد من ح
عض  ـــة في العالم، ولو عقلوا  ـــــ ــــادسـ ــ ــ حت تؤلف القوة السـ ــ ــ ــــ ة أصـ أن الدول العر

ة في عام  قنوا أن األمة العر ع أن تكون القوة الثالثة ال  2000الشـــيء أل تســـتط
  السادسة..
طرة    ــ ــ ــــ ــ ون الدولة العظمى الثالثة، للسـ غي من وراء ذلك أن ن ونحن ال ن

ش أحراراً على أحد، أو التعاظم على الغير.. ولك غي أن نع في وطننا وأن  ننا ن
ة جزء ـــطين العر ــــ عد ذلك في  اتكون فلســـــ ـــــاهم  ـــ ــ ال يتجزأ من هذا الوطن، ثم نســ

ة، ونؤد قســـط ب الحضـــارة اإلنســـان ل ســـخاء  نار ادين الثقافة والعرفان  في م
غداد والقاهرة وفاس.. ما فعلنا في العصور الوسطى، من دمش و   وتواضع، 

ه وهذا "العام   ــ ــ ــــ ــ ــ ـــتواه في ماضـ ــــ ــ ــ ـــنا مســ ــ ــــ ة، وقد لخصــــ ل" عن القدرة العر
ـــع ــ ــ ضــ انيين  قودنا إلى خطين ب ــتقبله،  ــ ــــ ــره، مع النظرة إلى مسـ ــ ـــ ن أمامنا اوحاضــ

ة وأثر ذلك على مستقبل  2000صورة المستقبل في عام  ة إلى األمة العر النس
فصـل الواحد م ن أن  م ة.. ذلك أن المسـتقبل واحد.. وال  ة الفلسـطين نهما القضـ

ــرائيل في  ــــ ام إســ ـــى إلى ق ة هو الذ أفضـــــ ــــعف األمة العر عن اآلخر.  إن ضــــ
ــي إلى تحرر  ــ ــتفضــ ـــتقبل هي التي ســــ ة في المســـ ــــي.. وأن قوة األمة العر الماضــ
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ــطين وزوال إســـرائيل.. و  ــادقة إ فلسـ ة صـ ة معرفة علم عرفون األمة العر ن الذين 
فون إليها ضــ ة و ة الماضــ عرفون قدراتها التارخ صــلون  و قدراتها المعاصــرة، ســ

ة، التي توضحها الوقائع واألرقام. ة العلم قة األكيدة.. إلى الحتم   إلى هذه الحق
ـل    ـــحــان  ــــ ــ ــ ـــــمهمــا الوقــائع واألرقــام واضـــ ــ ـــ ــ ــان اللــذان ترســ ــان والخطــان الب

ـــــوئها إلى يومنا هذا نراه آخذاً  ــــ ــ ــرائيل منذ نشـ ـــــ ــــ اني إلسـ ــوح.. الخ الب ــ ـــــ في  الوضـــ
ـــة والع ــ ـــعود عبر الخمســ ميل إلى الصــــ ة، وها هو اآلن بدأ  ـــــ ــــرن عاما الماضــ شـــ

عد عندها مجال  اع، ولم  االنحدار.. ذلك أن قوة إســرائيل قد وصــلت درجة اإلشــ
  لصعود.
طـــاً    ـــان هـــا ـــاني العري، فقـــد  ـــي في اتجـــاه  أمـــا الخ الب ــــ ـــــ في المـــاضــ

صــل إلى 1975االنحدار.. وقد أخذ يتجه نحو الصــعود وهو في هذا العام  م لم 
ل في الصــعود ألن طاقاته في درجة  ة وأمامه طر طو اع.. إنه في البدا اإلشــ

اع قرن أو قرنان. ين درجة اإلش ينه و ة االستخدام و   بدا
ـــاعد    انيين، أن الخ العري الصــــــ ة لهذين الخطين الب ـــــاب والنتيجة الحســــ

ة "القطع" في عام  ـــتكون حق ــ ـــــرائيلي المنحدر، وســـ ــ قطع" الخ اإلسـ ـــــ ــ .  2000"سـ
ـــمى  –نا  وٕاذا ــ ــــ ــتقبل األكبر واألســــ ــــ ــ ـــ قدر لنا أن نر ذلك المســ أنا وجيلي _ لن 

ــيراه أوالد والماليين من أبنائنا الذين يدبون على األرض  ــ ــ عيوننا، فســ واألعظم، 
ة.   العر
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  ل الثانيـامالع
  ربي المعاصرـم العـالحك        

  
ة الفلســط   اكه عن ماضــي القضــ ن انف م م العري ال  ة، وال عن الح ين

ة في  ـــطين ــ ة الفلسـ ــ ــ ــــتقبل القضــ اكه عن مســ ن انف م ذلك فإنه ال  ـــرها.  و ــ حاضـ
ـــتقبلها عند "فاتح" العام  ــ ــ ـــــ .  وال بد لنا في معالجة هذا "العامل" أن ال 2000مســ

، وأكبر  الوثائ ـــراحة، وأن ال تخوننا الذاكرة، وهي مدعومة  نخون الصـــــدق والصــ
ـــطين، وهي ارثة فلســـ ل  هذه الوثائ هي  ــاتها وعارها  ماثلة أمامنا تطالعنا مأســــ

اح ومساء..   ص
ة في أواخر    ة الفلســطين القضــ م العري المعاصــر  ولقد بدأت صــلة الح

ان الشعب الفلسطيني يخوض ثورته الكبر في وجه القوات 1936عام  م، حين 
املة عده، وقد امتد ستة أشهر  ه الشهير و ام إضرا ة، أ ة والصهيون   ..البرطان

انوا قلة في ذلك الوقت    ة، وجه الملوك واألمراء العرب، و في تلك الحق
طلبون إليهم وقف  ـــــطين  ع اليد، نداء إلى "أبنائهم" عرب فلسـ ــا ــ ال يتجاوزون أصــ

ــــراب والثورة، اعتماداً  ــــ اها"  اإلضـ ـــــن نوا حســــ ا والثقة  ــداقة برطان ــ ــ ــ منهم على "صـ
ه الكبير وثورته  ــرا ــ ــ ــطيني إضـ ــ ــ ـــعب الفلسـ ــ فعل الملوك وأوقف الشــ ــــلة.  ولم  ــ اسـ ال
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الراحين، طرة  رات، ناعمة  ات ومقابالت ومذ ـــع برق ــ ــــ ــ ــ ضـ واألمراء أكثر من 
  الورود.
م العري المعاصــر في دور آخر 1939وفي عام    ة م، دخل الح في قضــ

ومات  ة تمثل خمس ح ة دعت وفودا عر ومة البرطان ـــــطين، ذلك أن الح ــ ـــ فلسـ
ومات ل الح انت هذه  ة، و ة  عر ـــــ ــ ــ حث القضـــــ ة يومئذ، إلى مؤتمر ل العر

ة،  ــطين فض ذلك المؤتمر إال إلى فالفلســــ ة، فلم  ـــــ اسـ ـــــ ة وسـ احثات قانون تمت م
ـــطيني ال للجدل القانوني  ــ ــــ ـــعب الفلســ ــ ــ ــ ــــل فيها لثورة الشــ ــــ ان الفضـــ نتائج محدودة 
ــــــرعان ما تبخرت تلك النتائج المحدودة تحت "الحرارة  ــي.. ومع ذلك فســ ــ ــ اســ ـــــ الســـ

ة" للح ة. ربالاله ة الثان   العالم

ــام    ــــة، 1942وفي عــ ــة الجــــامعــــة العر م العري في مرحلــ م دخــــل الح
ــــرحات،  ــــ ــيرة، والمآدب، والتصــ ــ ــ ــ ـــت ثالثة أعوام من االجتماعات التحضــ ــــ ومضـــ

ع  ة في ر ـــع ميثاق الجامعة العر ــــ ــ ــ اغات إلى وضــ ــ ــ ــــ ان ح 1945والصـــــ م، و
ــد ـــــ ارعة، ثم تال ذلك حشـــ اغة ال ــ ــ ــــ الصــ ـــم  ــ " يتســـــ ــطين "ملح ــــ رات  فلســــ من المذ

ة في القاهرة ولندن وواشــنطن لتأييد عرب فلســطين  ة واللقاءات الدبلوماســ اســ الســ
  في مطالبهم العادلة المشروعة.

عد أن تطورت 1948وفي عام    م العري في حرب فلسطين  م دخل الح
م الذ أصدر في  ة تنفذ قرار التقس األمور تطورا خطيرا، وراحت القو الصهيون

ــة.  وانتهــت حرب الثالثين 1947متحــدة في خرف األمم ال م بــإقــامــة دولــة يهود
ــطيني عن مدنه وقراه،  ــ ـــعب الفلســ ــــرد الشـــ ما نعرف من حلول الكارثة، وتشــ يوما 

ــتها لها  ــــ ـــصــــ ـــ ة التي خصــــ ـــطين ــ ة متجاوزة األرض الفلســـــ في وٕاعالن الدولة اليهود
ا وعدوانا. غ  األصل األمم المتحدة ظلما و
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ـــام وفي األدوار األرعــــ   ورة، من عـ ـــذ ــام 1939ة المـ م 1948م حتى عــ
ة  ــ ــ القضـــ ة الكاملة عن الترد الرهيب الذ حل  ـــــؤول م العري المســ يتحمل الح
ة وعن إقامة إســـرائيل، وما تال ذلك من تشـــرد الشـــعب الفلســـطيني عن  الفلســـطين

ائه وأجداده.   موطن آ

ـــانـــت الكـــارثـــة التي وقعـــت متوقعـــة من غير أدنى رـــب، ولم    ن لقـــد 
ة  ـــــ ــ ــ ـــ القضــ ح  ان  قرة ليدرك الخطر الذ  م العري في حاجة إلى ع الح
ة،  صورة واضحة وجل ة تعلن عن أهدافها  انت الصهيون ة يومئذ، فقد  الفلسطين
عد  اخرة  عد يوم، و ة تغمر البالد يوما  ـــم ــ ــ ــ ة وغير الرســـ ـــم ـــ ــــ انت الهجرة الرســ و

البالد  ة تعيث  ات اليهود ـــا ــ ــ انت العصـ تدميرا وتقتيال، وجاء على رأس اخرة، و
ة  الجالء عن فلســطين تحت حجة مخزة، مضــح ة  ومة البرطان ذلك قرار الح
ان التوفي بين التزاماتها لليهود وللعرب"،  ة، خالصتها أنه ثبت لها "عدم إم م
ا للفرقين  ة قبل ثالثين عاما، يوم تعهدت برطان ــحا من البدا ــ ــ ــ ــــ ان ذلك واضــ و

  مات المتناقضة!!بتلك االلتزا
ـــاحة    ــ ة تجر على الســــ م العري يراقب هذه األحداث الرهي ان الح وقد 

الجهود  عالجها إال  ــــتعمارة وال  ة االسـ ـــهيون اء الغزوة الصــ ع أن تا ة و ـــطين الفلســ
وم دخل الحرب  ة الرخوة والقليل من العون الماد للشعب الفلسطيني، و اس الس

ع  ادة رشـــيدة، م، دخله1948الشـــاملة في ر ا من غير اســـتعداد وال تخط وال ق
ـــــرة  ة أو تلك، حتى أن األســـــ ـــمة العر ــ ــ ــ ــارح بين هذه العاصـ ــ ــــ وفي جو من التصــ
ـــر أمرا  ــ ان النصـ غداد.  و ل من عمان و ة لم تكن على رأ واحد في  ــم الهاشــــ
ة. م العري.. وال أقول لألمة العر ة للح ا إلسرائيل والهزمة نتيجة منطق ع   طب
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ــدوان و    ـــاء العـ م العري في دور خـــامس، أثن ـــه، دخـــل الح ل عـــد ذلـــك 
م، فوقعت ســـيناء وقطاع غزة تحت االحتالل 1956الثالثي على مصـــر في عام 

ة وحلت محلها قوات  ـــرائيل ــــ ــ ــ ـــافرت ظروف متعددة فتم جالء القوات اإلســـ ــ ــ ــ ــــ وتضــ
ة. ة وتم إلسرائيل المالحة الحرة في خليج العق   الطوار الدول

ام الستة، فاجتاحت ثم دخل الح   م العري في دور سادس، في حرب األ
راء،  ة هزمة ن الجيوش العر ة وســـيناء والجوالن وألحقت  ــفة الغر إســـرائيل الضـ
ـــار مائة  ــ سـ ــرائيل من جذورها، ذلك أن ان ــ قتلع إســ ـــاح  ـــــر ســـ محوها إال نصـ ال 
ـــت  ــــ ــــاعات الســـ ــ ــ ر المجيد، في حرب الســ ـــــ ــ مليون من العرب لهم تارخهم العســـ
ع ان ينجو من  ــتط ــ ــ ـــــ ســـ م العري ال  ون له عوض.  والح هيهات هيهات أن 
ـــل مـــا قيـــل دفـــاعـــا عن تلـــك الهزمـــة الكبر او تبررا لظروفهـــا  م التـــارخ و ح

االزدراء واالحتقار.. ه  م عل ة المقبلة وتح ال العر   سترفضه األج
ها ب   ع في حرب رمضــان المجيدة، و م العري في دور ســا  أدودخل الح

اني العري يتوقف عن االنحدار، وأخذ يتحرك نحو الصعود قليال.  لقد  الخ الب
طولتــه، وأعــادت  ــانــت حرــا مجيــدة حقــا أعــادت للجنــد العري ثقتــه برجولتــه و
ـة وتقـدير  احترام األمة العر مـانهـا بذاتهـا، وألزمت العـالم أجمع  ـة إ لألمة العر

ة.. ة والماد   قدراتها الروح

ة، ولكنها ألول مرة في تارخ ولقد    ا محددة الهدف منذ البدا انت حر
ــرا  ــــجل نصـــــ ســـ ـــــرائيلي من أن  ش اإلســ ـــرائيلي، حرمت الج ــ ـــراع العري اإلســ الصــــ
شـــف  مة لم  ــوضــــا شــــديدة وتثخنه بجراح أل ه رضــ ــتطاعت أن تلح  جديدا، واســ

  منها حتى اآلن.
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ـــــلة، حرب البترول.. وانتهت ا   اســـــ ـــــان ال تان ولقد راف حرب رمضـــــ لمعر
ــــهر،  ـــعة أشــ ــ ضـ عد  ة  ـــر يوما، والثان ــ ـــتة عشـ عد ســـ بوقف إطالق النار، األولى 
تاب  حتاج إلى  ان وقف إطالق النار في الحالتين غير رشيد وال سديد، وهذا  و

صه في مقال أو مقالين.. ن تلخ م   وال 
عــد الحرب المجيــدة، هو الخ    م العري،  ــه الح ولكن أخطر مــا وقع ف

ــــي ا اســـ ــ ــ ، فقد الســـ ــــاء العرب في مؤتمر الجزائر والرا لذ أقره الملوك والرؤســـ
ة تنتمي إلى حرب الهزمة ال إلى الحرب  ــ ــ اســـــ ــ ــ ة ســـــ ــو ــــ اختاروا الوقوف عند تســـ

ــرة.. إن قرار  ام الســـتة  242المنتصـ الذ اعتمدوه قد صـــدر في أعقاب حرب األ
م لعام  عد قرار التقس م، وٕان أسوأ ما 1947وهو أسوأ قرار اتخذته األمم المتحدة 

ــــو  ه وســـ ثيرة، ءاف ــي أته  ــ يلومتر من األراضـــ ـــة آالف  ــ ــرائيل خمســ نه أعطى إلســـــ
ة   ــطين ـــرن  –م 1967حدود  –الفلســــ ــــل عبر عشـــ ـــيلة عدوان متواصــ وهذه حصـــ

التجاوز على خطو الهدنة لعام  م لعام 1949عاما    م.1947م وخطو التقس
م العري منقسم وٕان صورة المرحلة الحاضرة قاتمة من غير شك.     فالح

ــها أمام واحد من اثنين: أما عودة إلى الال  ــ ــتجد نفســـــ ــــ ة ســـ على ذاته واألمة العر
ـــلم، و  ة ال عادلة وال شـــــرفة.. ولن تفلح األجهزة إ حرب والال ســ اســـــ ة ســـــ ـــو ما تســ

ــة والمتغيرات  ــارات الرائعـ ــ ــــ ــ ــ ــــ ، واالنتصـ ــازات الكبر ـــة التي تنفخ في "اإلنجـ العر
ة" في أن تقنع ا ة.الدول اس ة بجدو هذه المسيرة الس   ألمة العر

ـــتقبل    ــ ـــورة المسـ ـــتكون هي صـــ ــ ــورة القاتمة سـ وقد يبدو للرائي أن هذه الصــــ
ة في عام  ــطين ة الفلســ ــ ة حتى ذلك العام، وأن ال 2000للقضــ اق ، وأن إســــرائيل 

ة وتتعامل معها، فذلك أمر واقع ما له من تمناص من أن تع رف بها األمة العر
  دافع..
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ـــــورة القاتمة التي  إن   س تماما.  وأن هذه الصــــــ ون على الع ــ ــ ــــ األمر ســـ
أخذ الخ  ة، وس نشهدها اليوم، هي بنفسها ستكون نقطة االنطالق.. نقطة البدا
م العري في الصــعود، وأن األعوام الخمســة والعشــرن  اني العري، ومعه الح الب

المتغيرات، وقد  األحداث، مليئة  ـــتكون حافلة  ــ عض من هذا المقبلة سـ ــــخر ال ســ
قة، والذين  ة عم التصـــور المســـتقبلي.  ولكن الذين قرأوا التارخ العري قراءة واع
ون ما  ، والذين يدر ــــان العري، الجند والمواطن العاد ــ ــ ــــالة اإلنسـ ــ ــ عرفون أصـ
ا  ما عر له أن ح قين  ــــرائيل في قلب الوطن العري، يوقنون ال ــــ ــــ قاء إســ معنى 

ة إلى النصر.جديدا، حازما ورشيدا  قود األمة العر   س
ثيرا من العبر    ــد  م العري الجــــديــــد وراءه، فــــإنــــه واجــ مــــا ينظر الح وف

عد حرب فلســطين في  م  م الســالف قد وثب على الح والدروس، وســيجد أن الح
م الرجل الواحد هو 1948عام  أن ح ـــعب ولكن بدافع الظن  ــ ــ ــيئة الشـــ ــ ــ مشــــ م ال 

ة تعد الطر المختصر إلى فلسطين، فا أمر واحد، والميزان درب  سلح و ش  لج
ة بهذه المحاولة  ــيت األمة العر ــــ ــ ــ أمر ثالث، وقد رضــــ أمر ثان، والتحرر يتم 
ـــدة تمت في عهدها  ــ ة فاســ ــة لهذه المغامرة، وقرفا من نظم برلمان ــ ــ إلعطاء الفرصـ
ة  هزمة العرب في ســـاحة القتال.. ولم تثبت األعوام الخمســـة والعشـــرون الماضـــ

هذه التجرة فحســــب ولكنها أثبتت أنها أدت إلى احتالل مزد من األراضــــي  عقم
ة وتفاقم مأساة الشعب الفلسطيني. ة، وتعاظم الدولة اليهود   العر

ـــتمد وجوده    ســ ـــالف، ألنه ال  م الســ م العري الجديد أن الح ــيجد الح وســـ
ــات على  ــات، وانقال ـــعــب، قــد تعرض لموجــات من االنقال ــــ ــــ ــ ـــيئــة الشـ ــ ــــ ــــ من مشـ

م والحاكم اال ة الح ح "واجبها" حما ـــــ ــ ــ ة وأصــــ ات، وأهمل أمر الجيوش العر نقال
  بدال من أن تؤد دورها األكبر في ساحة الشرف والكرامة.
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م السالف قد صادر حرة الشعب،    م العري الجديد أن الح وسيجد الح
ــنع أجهزة اإلعالم  ــ ات واالتحادات وصــ ة وصــــــنع النقا ـــنع المجالس القوم ــ فقد صـ

ــ ــ ــــ ــ ــ أمره تقام الندوات ووضــ ــــمه و ــــ ــــ اســ ـــيئته، وله و ـــ ــ ــ ــ ل ذلك تحت إمرته ومشــ ع 
ــر اال ــ ــــ ع من له رأ والمؤتمرات والمظاهرات، وتنشــ ــتط ــ ــ ســــ عالم والالفتات.  وال 

ـــنجر  سـ عقد اجتماعا، أو أن يدعو إلى مظاهرة، وهذا  تب مقاال، أو  آخر أن 
ا أمامه ة فلم يجد عر ـــم العر ــــ العواصـ ي طاف  قول  الوزر األمر حمل الفتة 

سنجر قد لقي نقدا شديدا في  طا"، هذا على حين أن  ون وس فيها: "العدو ال 
ات في إسرائيل.   بالده ومظاهرات صاخ

ة    ــ ــ ــــ ــالف قد اتخذ من قضــ ــ ــ م الســــ م العري الجديد أن الح ـــيجد الح ــ ــ ــ وسـ
ة، مع  ــوت المعر علو صــ ـــوت  م، وأنه ال صـ قاء في الح ـــبيال إلى ال ــطين سـ فلســ

ــــف المدفع وأزز الطائرات.  فإن أن المع ــــ ــ ـــوت الحرة قبل قصـ ــ ــ ــ صــ ة مرهونة  ر
حرة الشعب، الحرة الكاملة، هي طر التحرر، واألحرار وحدهم هم المؤهلون 

  للتحرر.
م العري الحر الجديد،    الح ل هذه الدروس والعبر هي التي تأتي  إن 

مـــة،  ـــام أمـــة عق ـــة في يوم من األ ـــانـــت األمـــة العر ـــانـــت األمهـــات ومـــا  وال 
ار واألحرار، وهؤالء الرجال  طال واألخ ات إال ولودات للرجال واأل اد  –العر ون

ـــرن المقبلة  ــ ــ ـــة والعشـ ــ ــ ــــورة  –نراهم في األعوام الخمسـ ـــ ـــعون صـ ــ ضـــ ــ ـــ هم الذين ســـ
تصــــدرون  فجرون طاقاتها و قادتها الذين  ـــتقبل في ختام هذا القرن، فاألمة  المسـ

ــعوب د ــ ـــأن الشـ ـــالها.  ذلك شــ ـــأن معارك نضــ ائما، إنها ال تتحرك بذاتها، وذلك شــ
ــرب ــ ــ ــــــعــ ــادة الــ ــ ـــادة، وقــــ ــ ـــ ــ ــ ــر قــــ ــ ــ ــيــ ــ ـــن غــــ ــ ـــــاد مـــ ـــقـــ ـــا ال تـــــ ــ ـــهـــ ـــر، إنـــــ ـــــ ــــر ــــحــــ ـــتــــ ـــ   الــ
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ســـت هذه بنبوءة.. ولكنها الفجر الذ  المؤمنون المناضـــلون قادمون قادمون.. ول
عــد الظالم مهمــا طــال.. ومهمــا طــال فلن يتخلف عن األعوام األولى من القرن 

  الواحد والعشرن.
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  ث ـل الثالـالعام
  ةـــالصهيوني        

  
ة.  وأن    ـــطين ـــ ة الفلســ ــ ــ ــتقبل القضــــ ـــ ن عزلها عن مســـ م ة ال  ـــهيون ـــ والصــ

ة ســيلق مزدا من الضــوء على المســتقبل في األعوام المقبلة،  يمســتقبل الصــهيون
ارز  ــر ال ة وحاضـــرها هو المؤشـ ان ماضـــي الصـــهيون ــرائيل وٕاذا  على نشـــوء اسـ

ارز فإن  ــر ال ضــــا هو المؤشــ ون أ ــ ة ســ ــتقبل الصــــهيون على زوالها، وفي هذا مســ
ة: ر الحقائ التال   اإلطار ال بد لنا أن نتذ

ـــتعمار، ولواله    ة االســ ة الحديثة هي ري ـــهيون ، أن الصــ أولى هذه الحقائ
ـــاد  ــ ــ ــ ــــرائيل هي حصـ ـــ ــرائيل، فإن إســـ ـــ ــ ــ انت إسـ التالي لواله لما  انت لتكون، و ما 

ة زرعت ــهيون ــــ ــ ــ ه الصــــ ت قرأ ما  ــطين، والمواطن العري حين  ــ ــــ ــ ــ ه على تراب فلســ
راتــه  م وايزمن في مــذ تور حــاي قــة من  –التجرــة والخطــأ  –الــد يــدرك هــذه الحق

ما  تور وايزمن  ان الد ة، ذلك أنه حين  خالل واقعة ال تخلو من الطرافة والجد
ة  في لندن ة البرطان ـــه، ينتظر في مقر وزارة الخارج ــــ في نوفمبر  – قول بنفســـــ

رتير  –م 1917 س ســـ ــتوفر ســـا رسـ ــير  ه السـ صـــدر تصـــرح بلفور، وخرج إل
ـــارة إلى أن  ــ ــ ــــ تور وايزمن.. إنه غالم"، إشـــ ا د ة وقال له: " وزارة الحرب البرطان
غته  صـــــ ــدر  التصـــــرح البرطاني بإقامة وطن قومي يهود في فلســـــطين قد صـــ

ة، والواقع أن هذا التعبير  ـــم ــ ة الرســ عد على أرض النهائ ما  ـــد ف الرمز قد تجســــ
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عد ثالثين عاما دولة  ح  ـــطين، وأصـــــ بر "الغالم" على أرض فلســ فلســـــطين، فقد 
ة لم تكن  ــهيون ــــ ــ عد رقعة، والصــ ة رقعة  ــــر، وتحتل األرض العر ــــ تحارب وتنتصــ

ــو "نط ل مقومافســـ الوجود  ت ة" التقطها "رحم" االســـــتعمار، تكفل بها وأعطاها 
ة والنماء، ومن أجل ذ ة هي ري ـــهيون ــ ــ ــ ــ ــائع من أن الصـــ ــــ ــ ــ ــــ لك، فإن تعبيرنا الشـ

ة ال يرقى إليها  ســــتند إلى وقائع تارخ الم الشــــارع، ولكنه  س من  ــتعمار ل االســ
ان الصـــــراع على  ــك.. وحينما  ــّ أالشـــ ة شـــ ة والبرطان ده بين اإلمبراطورة الفرنســـــ

ــ ــ يزة لتحقي أطمــ ر رة الوطن القومي اليهود  ـــان الى ف ـــ ـــا تطلع الفرق اعهمـــ
ان نابليون في عام  ا وجه إلى يهود 1799االســتعمارة، فحين  م أمام أســوار ع

ــــرعيين"!  ــ ــ ــطين الشـــــ ــ ــ ــــ ارهم "ورثة فلســـ اعت طلب معاونتهم  ــهير  ــ ــــ ــ العالم نداءه الشـــ
ــدهم العمل "على إعادة احتالل وطنهم" وأنه قد اتخذ مقره العام في القدس  ــــ ــ ناشـ و

" المف ــ "والتق ــ ــــ ــ ــ عد قليل في دمشـ ـــيجعله  ــــ ــــ ــى هس دعوة وســ ــ ــــ ــــ ر اليهود موسـ
ـــا ال تتمنى أكثر من أن تر الطر إلى الهند  ه اليهود إلى أن فرنســـ نابليون، ون
عها (فرنسا) حتى الموت، وهل  ) مستعد أن يت نها شعب (يهود والصين وقد س

صلح من الشعب اليهود لهذا الغرض، فالفرنسيون واليهود قد خلقوا لكي أهناك 
ادلوا المنفعة م ا بدورها في التصـــد لألطماع يت ة، بل عا، وقامت برطان الفرنســـ

اد  ة و ــام ار الشـ شـــه على الد اشـــا الكبير، حينما زحف بج ألطماع محمد علي 
ة  ة البرطان ـــتون وزر الخارج ــ ــ ــ المرســـ عث اللورد  ـــتانة، ف ــــ ــــ ــــل إلى األسـ ــــ صــــ أن 

ع1840( طلب فيها أن  ة  ــــمة العثمان ــ ــ ـــــ ـــفيره في العاصـ ــ ــ ــ ــــ مات إلى سـ مل م) تعل
ونون حجر  شـــجع عودة اليهود إلى فلســـطين، ألنهم ســـ "إلقناع" الســـلطان، وأن 
ال محمد علي أو من يخلفه، والتصرحات  ة أهداف تخطر في  عثرة في سبيل أ
ــة البرطانيين في القرن التاســــع عشــــر والعشــــرن  ــاســ ة الصــــادرة عن الســ البرطان



  

-31-  

امله وأبرزها أقوال السير ونستون ت ا  تا شرشل، آخر عمالقة اإلمبراطورة تمأل 
ــع  ــــ ضـــ نها  ـــــ ــ ســ ــطين  ــ ــ ــ ة في فلسـ لها تتحدث عن إقامة دولة يهود ة، و البرطان
ـــة  ــالح اإلمبراطورـ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة مصـ ـــا ــــا لحمـ ـــان ــا برطـ ماليين من اليهود لتكون "موقعــ
قتصــر األمر على  س والطر إلى الهند" ولم  ة، والدفاع عن قناة الســو البرطان

ا فقد  رطان ــها فأقامت مؤســــســــات فرنســــا و ـــرة المطامع نفســ صـ ا الق ان لروســــ
ــــأت  ــ ــ ــ ة فقد أنشـــــ ذلك اإلمبراطورة األلمان ـــطين، و ــ ــ ــ ــــ ة في فلسـ ة ودين بر ثقاف
ة.. واليهود  ة وثقاف ا في فلســطين، تســندها مؤســســات مال مســتعمرات ليهود ألمان

، و  عد أخر عا فاتصــلوا بهذه الدول واحدة  المراجع قاموا بدور العمالء لهؤالء جم
الوقائع واألحداث لتثبت أن الدول االستعمارة  ة  ة غن قد  –بال استثناء  –العلم

احتضنت "الغالم" الصهيوني في فترات مختلفة وأن "الغالم" الصهيوني قد تعامل 
ع.. ا للجم ان ري ع، و   مع الجم

ا وٕالى هنا يتعين علينا القول أن االســــتعمار العالمي قد فقد    وجوده أســــلو
ـــــراع الدولي أنماطا أخر في  ــــ ــرن، واتخذ الصــــ ــ ــــ ــــ ـــــ القرن العشـ ــ ــ وهدفا منذ أواســــ
ـــاليب الحرب الحديثة والثورة  ــ ة وأســ اة الدول ـــبب تطور الح ــ ســ ـــلوب والهدف  األســــ
ح العالم الدولي في  ــ ــ ــــ ــاعدة، فقد انتهى عهد اإلمبراطورات وأصـــ ــ ــ ــ ة المتصـــ العلم

ــان مؤلفــا عــد أن  في أوائــل هــذا القرن من  يومنــا يرو على مــائــة وأرعين دولــة 
طرة على الطرق التجارة والمواد  ـــاف إلى ذلك أن الســـــ ضــ ــع إمبراطورات،  ضـــ

حت له ، وضم  االخام واأليد العاملة أص ر وسائل أخر غير االحتالل العس
ـــلحة الحديثة وغز  القوة المســــلحة، ثم إن تطور األسـ ـــي  ـــاء قد أفقد  واألراضـ الفضـ

مة "األرض"  بير ق ة" إلى حد  عد احتالل "المواقع األمام رة، ولم  ــ قاعدة عســ
قة، وال أرد أن أقول أن األطماع  ـــا ـــ ــــ ان في الحروب الســــ ما  ـــــرورا  ــ ــ ــــ هدفا ضـ
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ة  اق ة  ة، فاألطماع الدول ش في عالم من المالئ ة قد احتجبت، وأننا نع الدول
ــ ــ ــــ عيد والتطور التكنولوجي أصــ ـــائلها قد تغيرت إلى حد  ــ ــ ح على حالها ولكن وســـ

عــد في حــاجــة إلى هــذا الموقع، أو حتى إلى  ــة لم  قول أن بلوغ األطمــاع الــدول
عينات  ة في س مة دول ة لم تعد لها ق هذه الدولة، وأرد أن أقرر هنا أن الصهيون
التالي فإن  ــر، و ـــع عشــــ ــ عينات القرن التاسـ ـــــ انت لها في سـ ما  ـــرن  ــ القرن العشـ

ض حر األب بير في  إسرائيل القائمة على مشارف ال المتوس قد فقدت إلى حد 
انت مقدرة لها في الماضــــي، فقد تحررت  رة" التي  متها العســــ ة الراهنة "ق الحق
ــالت إمبراطورة  ــ ــرها مواصــ أســــ س، ولم تعد في المنطقة  ــو الهند ومعها قناة الســــ

ــــائل ذلك، في عامنا هذا  يتحتم "ابتداع" الوســـ م، 1975للدفاع عنها.  وٕاذا األمر 
ة في عام فإن األ ،  2000طماع الدول ــائل أخر ـــ ــ ـــتتخذ أنماطا أخر ووســ ــ ن اســــ

ــراع،  ـــ ــ ــ ون ميدان األطماع والصـ قينا بديال عن األرض، ل ون  ــ ــ ـــــ ـــاء" سـ ــــ "الفضـــ
ذلك تفقد  ة" و وســتجد إســرائيل نفســها وقد قل عليها "الطلب" وضــاعت فيها "الرغ

لها والدفاع  حها وتمو ــــل ـــتترك أهم مقومات وجودها، وأهم الحوافز لتســـــ ــ ــ عنها، وســ
ـــتقبل،  ــ ــورة العامة للمسـ ـــم الصــــ له يرســـ ة، وهذا  عي وقدرتها الذات ـــــيرها الطب لمصـ

شـــهدها ذلك العام نحيلة هزلة تنتظر الضـــرة  2000مســـتقبل إســـرائيل في عام 
ة الكامنة أصال في بذورها وجذورها. ع ة الطب   األخيرة وتبلغ النها

ة ال بد أ   ـــهيون ــ ــ ، أن الصــــ ة إلى وثاني هذه الحقائ ـــــع في النها ــــ ن تخضــ
ة مصــطنعة، مهما  ة في األصــل حر عة، فالصــهيون اة وقوانين الطب س الح نوام
ــار  ــة وال بــد أن يجرفهــا ت عض الوقــت، ال بــد أن تفنى في النهــا تــأل وجودهــا ل
ـة الوجود  ل إلى حتم ــــع على المـد الطو ــــ ــ ــ ، وال بد أن تخضــ ــر ــ ــــ ــــ شــ التـارخ ال

ضـــعة ماليين من ا " اإلنســـاني، إن  طلقون على أنفســـهم "الشـــعب اليهود لناس 
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ش تحتــه  ع ــاتهم نــاموس يختلف عن نــاموس العــالم الــذ  ون لح ن أن  م ال 
عا،  شر جم اة واحد لل ع قارات األرض، إن قانون الح شر في جم ارات من ال مل
ــــرة  ــــ شـــ ون لليهود قانون خاص بهم، إن المجتمعات ال اة تأبى أن  عة الح وطب

انت ـــعت لقانون "التمثل أو االندماج منذ  ــــر  خضــ شـ ل مجتمع  ان"، و أو الذو
ان لجماعات مختلفة األجناس واألعراق والدماء، ولم  ــيلة ذو ــ ــ ــ في يومنا هو حصــــ
ــوا  ــ ــــتثناء لهذا القانون، فالواقع أنهم ذابوا في المجتمعات التي عاشــ ن اليهود اســ

ـــأ  ـــورا هود يلافيها، في فترات مختلفة من التارخ.  لقد نشـــ القدماء في العراق وســـ
ا  ان ــ ندرة وٕاسـ ــ ابل واالسـ ــر وفلســـطين، وحينما ارتحل منهم جماعات إلى  ومصـ
عض اآلخر، وفي  عضـــهم وأســـلم ال ة واإلســـالم تنصـــر  عد النصـــران ذابوا فيها، و
رهم وفالســــفتهم أن يندمج اليهود  ثير من مف شــــون، ودعا  ع ا ذابوا حيث  أورو

ش ع حت له مدرسة بين الشعوب التي  ان من أبرزهم مندلسون وأص ون فيها، و
ة  انة اليهود الجانب الروحي من الد ـــك  ــ ــ ـــ ــمه تدعو إلى التمســ ــــ ــ ــ اســ رة تعرف  ف
ة وخاصــة  ة االندماج اســي، وقد انتشــرت الحر ة من أ جانب ســ ارها خال واعت

اد اإلخاء والعدالة والمســــاواة، حتى أن  ة التي أعلنت م را عد الثورة الفرنســــ مف
ه "إسرائيل والعرب" أن اليهود  تا م رودنسن قد أكد في  س ا معاصرا هو م يهود
ح اليهود  ــ ــ ــــ حيث أصــ ة  ا الغر اة أورو ة قد اندمجوا في ح ـــــ ــ ــ عد الثورة الفرنسـ

ا  لج ا و رطان ا و ــعب اليهود قد  منفرنســــ ح تعبير الشــ ـــل يهود وأصــــ أصـ
ان حال االندما ذلك  ه الزمن، و ا، لقد رأينا أثر عفى عل رطان ا و ج في أمر

ــا ــة اليهود في أمر ــــون  ذلــك أن أكثر ــ ـــ ــ ــ ــانوا ينــاهضـ ــا  رطــان ــة و ــا الغر وأورو
ا ة، فالصـــــهيونيون في أمر ـــهيون انوا أقل من ثالثة في المائة من اليهود،  الصــ

لهــا،  ــة  ــا الغر ــان األمر في أورو ــذلــك  ــا فقــد وفــدت عليهــا  مــاإو في برطــان



  

-34-  

ــه ــ ــــ ــــ ة الصــ قاومون الحر ا  ان معظم يهود برطان ة و ـــرق ــ ــ ــــ ا الشـــ ة من أورو يون
ـــرح  ـــــدار تصــــ ــوع إصــ ــ ة تدرس موضـــ ومة البرطان ما بدأت الح ة، وف ـــهيون ــ الصــ
ــديدة، وفي عام  ــــ ـــــة الشـ المعارضــ ا  ة في برطان ات اليهود ـــدت الجمع بلفور تصــــ

ة الوثائ السرة المتصلة بوعد بلف1966 ومة البرطان شفت م نشرت الح ور فان
عارض فيها إصــــدار  ن مونتاجو  عثها الوزر اليهود أدو ان قد  ــائل  ثالث رســ
ة وأن اليهود البرطاني  ســت قوم ة دين ول د فيها أن اليهود ؤ تصــرح بلفور و
ـــتعمار في مجموعه هو  ـــطين، ولكن االســـ ان يتطلع إلى فلســـ ا إذا  خائن لبرطان

ة الصــ خالذ نف اة في الحر اب أخر لم تكن روح الح اإلضــافة إلى أســ ة  هيون
  في الحساب..

ــــر    صـ اليهود على يد الق ة التي حلت  اب المجزرة الرهي ــ ــ وأول هذه األسـ
ندر الثالث، فقد اغتال جماعة من اليهود والده في عام  ــ ــ ــــ ــ ـــي اسـ ــــ م 1881الروســــ

ة  ا الغر ضعة ماليين منهم إلى إورو ع ذلك اضطهاد لليهود أد إلى هجرة  وت
ة ، ومولد وإ  ـــرق ا الشــ ة في أورو ـــهيون ة الصــ ــوء الحر ــ فســـــر نشـ ا، وهذا  لى أمر

ة،  ا الشــرق تور وايزمن من يهود أورو ة الحديثة وعلى رأســها الد ادة الصــهيون الق
ة أثناء الحرب  ومة البرطان الح ــــلوا  ــ ــ ــــ ــــهيونيين الذين اتصــ ــــ ــــ ومعظم القادة الصــ

انوا م ة األولى الســــتصــــدار وعد بلفور  ة، ومن أجل ذلك العالم ا الشــــرق ن أورو
ن ــد لهم الوزر البرطاني اليهود أدو ــ ــ ــ نهم "غراء ال ح إمونتاجو وقال  تصـ

اسة بالدنا". ا وال في س   لهم أن يتدخلوا في شؤوننا في برطان
اب، محاكمة درفوس، الضا اليهود الفرنسي، وهي    وثاني هذه األس

ة التي أشـــغلت المحاكم الفرنســـ ان هذا الضـــا قد اتهم القضـــ ة عدة ســـنوات، و
ان من مضــاعفاتها أن انتهز  ا فثارت ثائرة الشــعب  الفرنســي و التجســس أللمان
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ــة فثار الجدل حول االندماج وعدم االندماج، وأن  ـــ ــــ االنعزاليون من اليهود الفرصـــــ
االندماج بل اللشعب اليهود ق حث عن وميته وال خالص له  ال ن خالصه هو 

ـــا اليهود قد لقي محاكمة عادلة وطن له أ ان هذا الوطن، ومع أن الضـ ينما 
ــنوات، ودافع عنه اثنان من ألمع رجال  ــ ـــــي عدة ســـ ـــاء الفرنســ ــ ـــتمرت في القضــ ــ اســ
ة  لمينصو المقلب بنمر فرنسا وقد ترأس الوزارة الفرنس فرنسا، هما: إميل زوال، و

ة، إال أن هذه المحاكمة أثارت  ة الثان ، في الحرب العالم ــــاو ــــ ـــحفي النمســـ ــــ الصــــ
ان أحد أعالم االندماج بنفســه، فانقلب إلى ث ارها و ع أخ ان يتا يودور هرتزل، و

ة  ــهير عن الدولة اليهود ـــــ ه الشــ تا ـــع  ــــ ، ووضــ م، دون أن 1896 –قومي يهود
ـــت  ــا اليهود قد قضــــ ــــ الذات.  ورغما عن أن الضـ ـــطين  ــ ه إلى فلســ ــير ف ـــ شــ

ــدر مجلس ــ ــ ــ ة، وأصـــ النها مة ببراءته  ره على  المح ـــــ ــ ــ شــ ـــي قرارا  ــــ النواب الفرنســــ
ش  ــرف، ثم أقام له الج ــــ ــــ ـــام فرقة الشـــ ــــ ــــ ة وســ ــــــ ــــ ومة الفرنســـ خدماته، ومنحته الح
اره األدبي، ومع ذلك  رة واعت ــــــ ه رتبته العسـ ا، وأعيدت إل ــــي احتفاال مهي الفرنســـ
حي،  قع أل ضــا فرنســي مســ ن أن  م ان  ان هذا الحادث، الذ  له فقد 

ـــهيوني أوقد الجمرة التي ــ ــ ــــ ة ودفعت إلى عقد المؤتمر الصـــ ـــهيون ـــــ ــــ ة الصــ ت الحر
سرا  ال سو م، الذ قرر إنشاء وطن قومي يهود في فلسطين 1897األول في 

تور ثيودور هرتزل، اليهود الذ ا و  ـــة الد لها برئاسـ ـــتة مؤتمرات أخر  عقبته سـ
ا إل ا داع ا يهود عد قوم ما  ح ف ة وأصــــ ا في المواطنة النمســــاو ل ة ذاب  ى قوم

ل المقومات.   فاقدة 
اال على    انت و ة التي  ة الناز ة الهتلر اب: الحر ــ ــ ــــ ــ ــ وثالث هذه األســ

ة، ومن غير مناقشـــة لمبررات هتلر في عدائه لليهود األلمان،  ــطين ة الفلسـ القضـــ
، وهذا أقل ما يوصف،  ل العالم، فإن االضطهاد الناز انوا صفوة اليهود في  و
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اه اليهود ـــحا ــــ ضــ ان  قد دفع  عد أن  فة، ف أعداد مخ ــطين  ــ ــ إلى الهجرة إلى فلســـ
ــطين من  ــــ ــ ة إلى فلســ ألف  53م قد بلغ 1923م إلى 1919مجموع الهجرة اليهود

ــة في عــام واحــد،  ــــلــت الهجرة اليهود ــــ ـــــ ، وصـ ألفــا  62م وحــده إلى 1935يهود
ذلك فاقت أرعة أعوام مج ة تو ا االتحاد معة، وال بد أن نضيف إلى ذلك أن ألمان

ة  – ة الثان ارات الدوالرات وأطنانا  –عد الحرب العالم قد دفعت إلى إســــرائيل مل
ـــد اليهود  ــات على الجرائم النازة التي اقترفت ضــ ضـــ تعو ــلحة والذخيرة  من األســـ
المال  ــرائيل  ـــــ ــــ ا في دعم إســـ ة الهتلرة عامال قو اتت الحر ذلك  ا، و في ألمان

انت ف ل ذلك في ظرف  ـــالح والرجال،  ــ ـــــ اء والســــ ـــــرائيل ترزح تحت أع ــ ــ ه إســـــ
اة  ة "أعواما جديدة" في ح ــــخ ــ ة الســـ ات األلمان انت اله ـــــخمة، و ــ ة ضــ ـــاد ــــ اقتصــ

ل ذلك، فإن الهتلرة قد دفعت ـــرائيل، وفوق  ة إلى أن تؤمن  إسـ الجماهير اليهود
ة وتر فيها الخالص.   الصهيون

اب م   بر لعبتجتهذه األســـ ة قوة  ة الصـــهيون  معة قد جعلت من الحر
حت قوة  ــ ــرائيل، وأصــ ، ثم في إقامة إســ بيرا في بناء الوطن القومي اليهود دورا 
ات المتحدة، والمؤتمر  ــها الوال ــــ ــــ ة، وعلى رأســــ ة لها نفوذها في الدول الغر عالم
ة والتعمير والتجهيز  التنم مارس نشـــاطه في داخل إســـرائيل  الصـــهيوني ال يزال 

ومة اليه مثل الح ة األموال وهو  ا ومة إسرائيل.وج ة ومن تحته ح ة العالم   ود
س من الســـــهل أن    ـــرها ، ول ة وحاضــ ــهيون ة الصـــ ـــي الحر ذلك هو ماضــ

ة  قوتها ونفوذها، ولكن النظر إلى المستقبل على ضوء ماضي الصهيون نستهين 
ثيرا عن  ة.. تغيرت  ـــتمرار قوتها، فقد تغيرت الظروف العالم ــ ــ ـــ ــ ال ينبئ عن اســ

ه ال ة قد ولت وعالمنا الزمن الذ نشـــأت ف ح الروســـ ة الحديثة، إن المذا صـــهيون
ــهد التارخ  ــ ــي شـــ ــ ـــبب، في الماضـــ ــ ـــــبب وســ ه أمثالها لمائة ســ الحديث لن يتكرر ف
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ك  ة بين النصار أنفسهم، على البروتستانت في فرنسا وعلى الكاثول مجازر دين
ح  ــواد على هذه المذا ــ الســ ــح  ي ال يزال يتشــــ ة، في انجلترا، والتارخ األورو الرهي

انت  ائنة ما  ــواء، و ــ سـ حيين ســـــواء  ــ ــ ام الغابرة على اليهود والمسـ انت تلك األ
ذلك  ــت إلى غير رجعة، ولن تتكرر، ولن يتكرر  ـــــ ــــ ابها ودوافعها فقد مضـــ ــ ــ ــــ ــ ــ أســ
ة، إلى عالم تســود  مقراط ة تســير نحو الد " من جديد، إن االنســان "المذهب الناز

ه اليهود ون ف ــــان، و ــــ ــ ــ ه حقوق اإلنســـ ش ف ع ا في الوطن الذ   مواطنا عاد
ــاعر العالم، ومعه  ــ ــ ه مشــ ة أكبر حوافزها الذ ألهبت  ـــهيون ــ هذا تفقد الصـــ ه، و ف
فلســـطين إال األســـاطير الضـــارة في  ة التي ال ترطها  مشـــاعر الجماهير اليهود

  أعماق الخرافات.

ـــرة،    ــ شــ عة ال مة ال تتف مع الطب ـــفة"عق ــ ة تقوم على "فلســ ـــهيون ــ إن الصــ
ة  عتبر أن العالقات االجتماع تور هرتزل  ان الد ـــر أوال وآخرا، لقد  ــــ شــ واليهود 
تور وايزمان  ـــــا"، وذهب الد ــ ــاســ ــ ــ بين اليهود واألمم األخر "غير قابلة للتغيير أســـ

ة  ـــــهادته أمام اللجنة االنجلو أمر ــــ ر في معرض شـ عد من ذلك، فقد ذ  –إلى أ
ــاســـي لمعاداة اليهود1946 بدو أننا  م "إن الســـبب األسـ هو أن اليهود موجود، و

را بررا، ال  س ف ع نحمل معاداة اليهود في حقائبنا أينما ذهبنا"، إن هذا الكالم 
انت ال تزال قائمة، فال  ة إذا  لة اليهود ــ ــ ـــــلة، إن المشـــ صــ ة  ـــان مت إلى اإلنســــ

ـــــون  ــــ ــ شـــ ع ــــل اليهود عن المجتمعات التي  ــ ــ ــ ــــ عزل وفصـ ن حلها  ها، ولكن فيم
ون مواطنا بتهذيب اإل شـــون بها، ل ع ، وتهذيب المجتمعات التي  ــان اليهود نسـ

بيرا  ـــوطا  ــ ة شـــ ـــان ــ ــ فل له حقوق المواطن، وقد قطعت اإلنسـ ــالحا في وطن  ــــ صــ
 ، ، على هذا الطر قى على االنسان اليهود أن يؤد دوره على هذا الطر و
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ـــــارة "لخلع"  ة معا عن حمالتهما الضـ ــهيون ــرائيل والصــــ والء اليهود وأن تكف إســــ
  عن مواطنهم "وسوقهم" إلى فلسطين.

  
ــير في هذا االتجاه، على غير إرادتها، لقد    ــ ســ ة  ــهيون ـــر الصــــ ــ وٕان حاضـ

رقها، فلم تعد بيدها "ورقة" ــحرها و ــ ة سـ ــهيون ــطهادات  فقدت الصـــ ــ ح واالضـ المذا
 ، ــان اليهود لتلعب بها على عواطف الرأ العام الدولي وال على عواطف اإلنســــ

ــان ــا لألمن  وٕاذا  ــــي طل ــــ ــ ــ ــة في المــاضــ ــهيون ــ ــــ ـــــ ــة الصـ ــالحر اليهود قــد ارت 
اد األمن والطمأنينة في البالد  واالستقرار، ففي األعوام المقبلة سيجد اليهود ازد
ه  ـــتقبل لماذا أهاجر من وطن أنعم ف ــه في المســ ــ ــــأل نفسـ سـ ش فيها، وســـــ ع التي 

ل واالضطراب.  وٕالى الحرة والمساواة واألمن، إلى فلسطين حيث الحروب والق
ا  ــع ــراع، ولكن سـ ا في الصـ ــراع، ال ح ــطين ســـاحة صـ ختام هذا القرن ســـتظل فلسـ
ــتمرار هذا االحتالل على  ــ ــ اسـ ة  ـــى األمة العر ــ يف ترضــ وراء الح والعدل، إذ 

ها ؟ ة من وطنها، وهذا التشرد لشعب من شعو   رقعة غال
ـــطورة "الع   ــ ـــــ ال على أســـ ش طو ـــــرائيل أن تع ــــ ع إســــ ــتط ــ ــ ــــ ودة إلى ولن تســـ

ــرقي  قع شـ ــهيون جبل عري  ة وشـــعارها، فإن صـ ــهيون صـــهيون" وهو هدف الصـ
ة، والعبرانيون  نعان ة  لمة عر ــــهيون نفســــــه هو  مة، ولف صــ مدينة القدس القد
ـــتتهم في  ــــ ابل وتشــــ ـــبيهم إلى  ــ ــ ـــ عد سـ ــطين، وقد انتهى أمرهم  ــ ــــ طارئون على فلســـ

ة رمزة، والحاخا ا مون وهم مرجع الشـــرعة اآلفاق، والعودة إلى صـــهيون هي ح
ـــيــد  ــ ــــ ــ عودة الســـ عــاد ال تتم إال  ــة، مجمعون على أن العودة إلى أرض الم اليهود
ـــل عودة أخر هي إلحـــاد ألنهـــا تخـــالف النبوات  ـــادتـــه، و ح وتحـــت ق ـــــ ــ ــ ــــ المسـ
ح نفســــه وهو أعظم يهود في التارخ  ــيد المســــ ة، والســ وتســــتعجل المشــــيئة اإلله
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ــــات ــنع على اليهود ممارســ ــــاني، شــــ ـــرائيل ، والعودة ، اإلنســ ــ هم وانحرافاتهم، وأن إسـ
ــول أعظم  ــ ــموات" وزاد على ذلك بولس الرســ ــ لها "ملكوت الســ عاد هي  وأرض الم
ة في الســماء، وأن العودة  أن "القدس" هي القدس الروح ح،  حواري الســيد المســ

  إليها هي عودة إلى الروح.

ـــور ،   ــــ ــــ ة ، فإنها من مخلفات العصـــ ــــهيون ــ ــــ ــ انت الصــ ائنة ما  ولوال  و
ـــاطير  ــــ ــــ ام األســـ قيت مطمورة مغمورة تحت ر ــتعمار الذ تكفلها وراها ل ــــ ــــ ــ االســ
ح ال بد أن يرتحل من  ــــاه وارتحل، وأصـــــ والخرافات ، وقد حمل االســـــتعمار عصـ
ح  ــ ــ ائدة، وهذا اتجاه أصـــ ات ال ة، لتندثر مع الحر ــهيون ــ ــ عده "الرديف" وهو الصـ

مضي في طرقه إلى ختا ة وس شهد خاتمة مثل حاضر الصهيون م هذا القرن، ل
ـــهد عام  ــ ة، وقد شـ ــهيون ة، في القرار الخطير الذ  –م 1975 –الصــــ ة النها بدا

ال العنصــــرة،  ال من أشــــ ــ ة بوصــــفها شــ أصــــدرته األمم المتحدة تدين الصــــهيون
ــرائيل "الروح" التي عملت على  ــ ة تفقد إســـــ ـــهيون ــ ــ زوال الصــ الهما إلى زوال، و و

ــ ــ قى إال الجســ ـــوئها وال ي ـــمة، وتعود إلى نشـــ ــ ة الحاسـ د يتهاو في اللحظة التارخ
ـــتقلــة، ونحن على موعــد في عــام  ــ ــــ ــــ ــة حرة مسـ ــــطين عر ــ ــ ــــ الوجود مرة أخر فلســ

2000.  
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  العامل الرابع
  اــانيـبريط         

  
ة الناشئة ال تعرف دور االستعمار البرطاني في فلسطين    ال العر األج

ـة، وهـ ـــورةإال من المراجع العلم ــــ ــ ــ متهـا ال تؤد الصـــ ق ذه على ق ة الكـاملـة ـالحق
ة ، التي  ــطين ــ ــــ ــــ ة ، ومنها الفلســ ال العر ـــابها، ولكن األج ــ ــــ ــ ــ بلحمها ودمها وأعصـ
ناء إسرائيل ، قضت من  د فلسطين، و واكبت دور االستعمار البرطاني في تهو
ــــة بخبراتهــــا  ــــة البرطــــان ـــهــــد االمبراطور ــ ــــ ــ ــ ــا طواال وهي تشـ عمرهــــا ثالثين عــــامــ

اســي، تقتلع الشــعب الفلســطيني من االســ رة، ونفوذها الســ تعمارة، وقوتها العســ
عــد يوم لتحــل محلــه المهــاجرن اليهود  عــد عــام، بــل يومــا  وجوده القومي عــامــا 
ن في األمر خفــاء وال تورــة ، فقــد أعلن  عــد موجــة.. ولم  غزون البالد موجــة 

ا "مسؤ  ة أن برطان ولة عن وضع البالد في أحوال صك االنتداب في المادة الثان
" واعترفت المادة  ة تضمن إنشاء الوطن القومي اليهود ة وٕادارة واقتصاد اس س
ة في بناء الوطن  ومة البرطان ــترك مع الح ـــ ــ ــ ة لتشــــ ــهيون ــــ ـــــ ة الصــ الجمع عة  الرا
ــهل  ة "أن تسـ ومة البرطان القومي اليهود وأعلنت المادة الســـادســـة أن على الح

ـــي الموات" وفي الهجرة اليهود ــ ــي األميرة واألراضــ ـــ ـــــد اليهود في األراضــ ة، وحشــ
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ــار  ـــعب الفلســـــطيني، وأشـــ ـــك االنتداب الوجود القومي للشــ مواد متعددة تجاهل صــ
ة". الطوائف غير اليهود ه "   إل

  
ة لتنفيذ هذه االلتزامات الظالمة أن    ومة البرطان ان أول ما فعلته الح و

ـــموئيل، الصــــــهيو  ــير هررت صـــ ــام على عينت الســــ ــ ني المعروف، أول مندوب ســ
ة للوطن  س فلسطين، فوضع خالل واليته التي امتدت خمس سنوات األسس الرئ

تور في للتــدليــل على ذلــك أن الــد ، و ــار في  وايزمــان القومي اليهود ــ ــــ ــــ ــ قــد أشــ
ــموئيل راته إلى أن "صــ رة  مذ ل حال فهو صــــاحب المذ هو صــــموئيلنا"، وعلى 

ـــعهـــا عـــام  ــ ــــ ـــوا في مجلس الوزراء 1915الخطيرة التي وضـــــ ــ ــــ ــــ ـــان عضـ م حين 
ـــالح االمبراطورة  ــــ ـــرد فيها مصـــــ ــ ــ ــ ــــطين" ســـ ــ ــ ـــتقبل فلســــ ـــــ البرطاني ، وعنوانها "مســــ
ـــــقو الدولة  ــــ ــ عد ســـ ــطين  ـــ ــــ ــــ ة في فلسـ ـــاء دولة يهود ــ ــ ــ ــــ ة التي تحتم "إنشــ البرطان

ة".   العثمان

ـــــ عام    م البالد حتى أواســ ــموئيل، تعاقب على ح ــ عد صـــ عدد  1948و
ـــــامين ا ــــ ين الســ ار الموظفين البرطانيين، وهؤالء من المندو عاونهم  لبرطانيين 

ــتعمرات  عة لوزارة المســـ ــــطين" وهي تا ومة فلسـ ـــمى "ح ســ انوا يؤلفون ما  عا  جم
ة.   البرطان

م البرطاني عبر ثالثين عاما ، فقد تدفقت الهجرة    ــــا لهذا الح ـــــ ــ ــ صـ وتلخ
ش البرطاني ، ووهبت "ح ة الج حما ــطين، و ة على فلســــ ـــطين" اليهود ومة فلســـ

ة  ــات الجمع ــ ــــ ــســـــ ــ ــ ــ ــي العامة والموات إلى مؤســـــ ــ ــ ــ ـــ ــعة من األراضــ ـــ ــــ اقطاعات واســــ
ة، وما أطل عام  ش مؤلف 1948الصــهيون ح لليهود في فلســطين ج م حتى أصــ
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ما اعترفت بذلك لجنة التحقي االنجلو  امل ســالحهم وعتادهم،  من ســتين ألفا 
ــمن  ــ ومة ضـ ة "ح الة اليهود حت الو ــ ذلك أصـــ ة، و ـــهدت أمر ما شــ ومة"  ح

ة  ة البرطان ـــيء ألن  –بذلك لجنة التحقي الملك ــــ ــ ــ ل شـــ أ  لجنة اللورد بيل، وته
ع  الفعل في ر ما جر  ة عن نفسها ،  ومة اليهود   م.1948تعلن الح

ان البالد   ــ ن اليهود في ذلك الوقت يزدون على ثلث سـ ــهد  ولم  ما شـ
ق ـــطين  ــ ـــام برطاني على فلسـ ــ ـــطين قد زاد بذلك آخر مندوب سـ ــ وله "إن يهود فلسـ

ة 1948ألفا عام  640م إلى 1922ألفا عام  48عددهم من  م وذلك تحت حما
فضله".   السالح البرطاني و

ـــة في    ــطين، فلم تكن تتجاوز خمســـــ ــ ــ ــــي في فلســ ة اليهود لألراضــــ أما ملك
ما اعترف بذلك بن غورون أمام لجنة األمم المتحدة في عام   ،م1947المائة 

انت مل ـــــي في عام و مقدار اثنين في المائة من األراضــ ـــلوا 1920كيتهم  ــ م حصــ
م العثماني، ثم زادوا على ثالثة في المائة  ذلك عليها خالل مائة عام أثناء الح

ة. اسة البرطان   فضل الس
ة للمؤامرات    ان نتيجة حتم ة في فلسطين  ام الدولة اليهود ولهذا، فإن ق

ان ا ة، و ة الصـــهيون ذلك البرطان ة، و رة اليهود لعامل الحاســـم هو القوة العســـ
ح اليهود  قوة الســـالح، وأصـــ ة  ة في حوزة الدولة اليهود وقعت األرض الفلســـطين

ةأكثرة  ان ــ ــ ـــرعيين، ولقد أجمع الخبراء  ســــــ ــــ ـــرد أهلها الشـــ ــ ــ عد أن أفلحوا في تشـــ
ان لن و يالبرطان عة أنه ما  ة على الطب ة الفلســطين ليهود أن الذين درســوا القضــ

عي للعرب ســـيجع الهجرة ألن النمو الطب ان حتى  ــ حوا أكثرة السـ هم دائما لصـــ
ة. جعل اليهود على الدوام هم األقل   هم األكثرة و
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انت تقديرات الخبراء البرطانيون أن    ة المتالك األراضــي فقد  النســ أما 
ازة األرض الفلسطي فلحوا أبدا عن طر الشراء في ح ة.اليهود لن   ن

ة في عام    ـــة البرطان ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــر الســ ــ ـــ فســـ له،  م، التي قررت 1948وذلك 
ــالح على إقامة  ــ ـــــ قوة السـ ه اليهود قادرن  ان ف ـــطين في وقت  ــ الجالء عن فلســـــ
رهين على  ــمود، بل م ــ ــ ـــــ ــطين عاجزن عن المقاومة والصـــ ــ ـــــ ــــ الدولة، وعرب فلسـ

  النزوح.
ــرائيل، وقد    ــ ــــ ــــرائيل ولواله لم تكن إســــ ــــ ا في بناء إســــ ان ذلك دور برطان

ح جز  ـــــ ــ ــ ا في  ءاً انتهى هذا الدور وقد أصـــ ـــي، ولم يب لبرطان ــــ ــ من تارخ الماضـــ
ــــرائيل مع  قاء إســ د ل ـــي، وهو دور مؤ ـــي والدبلوماســـ اســـ ــ ــ ــــر إال الدور الســ الحاضــ

ســـيرة إلى ظالمة الشـــعب الفلســـطيني ال تتعد التصـــر  لما التفاتة  حات الهادئة 
طة  ة المح مات الالجئين في األقطار العر ة مخ ــرائيل ـــ ــــ ــفت الطائرات اإلسـ ــ ــ ــ قصــ

ا  رطان تزال في أكثر من موقف في األمم المتحدة تطرح صــوتها  البإســرائيل، و
ة لصالح إسرائيل وضد الشعب الفلسطيني..   هي والمجموعة األورو

ـــتمر هذا الموقف البرطاني في الم   ســـ ظل على وهل  ـــــ ــتقبل ، وهل سـ ـــ سـ
ــــيتغير  ــ ــ ا ســ التأكيد أن موقف برطان حاله هذا خالل رع القرن المقبل، والجواب 

ــهده متغيرا حتى  ـــنشــــ ا لم تعد  نّ إبل ختام هذا القرن، قتغييرا جوهرا ، وســـ برطان
ا  ــ ــ ــاســ ـــرائيل جزءا أســــ ة تحتم أن تكون إســـ امبراطورة، ولم تعد لها مصــــــالح عالم

ادلة وهذه تعتبر قليمنها وســـتقتصـــر هذه  ة مت ة لالمصـــالح على عالقات اقتصـــاد
ــا في عــام  ــة، إن برطــان ــة العر م لم تعــد 1975هزلــة أمــام العالقــات البرطــان

ه الذهب اإلنجليز  الجن ة  ات مال انت حتى الثالثينات تقدم ه ا التي   برطان
ع  ســــتط ــيخ في الوطن العري ل ات إلى هذا الملك أو األمير أو الشــ أن يدفع مرت
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ــه المحليين، لقــد ولى ذلــك العهــد إلى غير رجعــة، وحــل محلــه عهــد آخر  موظف
و  ـــــ ــ ــ ــة تشـــــ ــا ومعهــا مجموعــة الــدول الغر ض منــه تمــامــا، إن برطــان على النق
س لها  ة خانقة، ول ـــاد ة واســــعة ومشــــاكل اقتصـ طالة عمال بيرا و ا  ــخما مال تضــ

التعام ة الهائلة التي خالص من هذه المصاعب الكبر  إال  ل مع الثروات العر
ح الوزراء البرطانيون  ـــــ ــ ة، لقد أصـ ـــحار العر ــــ البراكين الهادرة في الصـ تتفجر 
قة أن  ــا اتهم" الســـــ ــون من "محم ة وغيرها يلتمســـــ ات الجزرة العر قفون على عت
ح وزر البترول العري قادرا بتصـــرح صـــحفي  منحوهم القروض والعقود، وأصـــ

سق ا ات  هلجنأن  سق معها أسهم الشر ة، و اإلسترليني في البورصات العالم
ة ، وقد وقع هذا فعالً  ـــــدر  البرطان ــــحح الموقف في اليوم الثاني حين أصـــــ ــ ــ وتصــ

  الوزر العري تصرحه الثاني..

ــــر    ــــ ة ، وحاضــ ــــة البرطان ــــ اســ ـــــ ــ ــ ــــي السـ ــــ وفي هذا التحليل الموجز لماضــ
ــ ــ ــــ ــ من المســـ ة  ة البرطان ة العالقات العر ــ ــ ــــ ــ ــ ــــرائيل والقضـ ــ ــ ــــ ــتقبل إسـ ــ ــــ ــ ــ تقبل، مسـ

ة، و  ــــطين ة،  نّ إ الفلســ ة الكبر في الوطن العري والثروة العر المصــــــالح البرطان
انت  ما  ــــتقبل، تماما  ـــرائيل في المســــ ــ ا من إســـ ــتحدد موقف برطان ـــ هي التي ســـ
 ، ــة هي التي حــددت موقفهــا من الوطن القومي اليهود ـــالح اإلمبراطور ــــ ــــ ــ المصـــ

ون المستقبل عل ا وس ة في حمل برطان ض الماضي وستنجح الثروة العر ى نق
ــــل المنط  ــــ عد أن فشــ ــــــطيني  ــعب الفلســــ ـــ على الجنوح إلى العدل إلى جانب الشـــــ

ة ثالثين عاما. فيوالقانون والعدل المجرد    دفع الظلم عن الشعب الفلسطيني قرا

ا ملزمة    ــنجد برطان ــــ ـــــرائيل في رع القرن المقبل سـ ــــراعنا مع إســ وفي صـــ
صـــــــ فاح " د  ــــك االنتداب" أن تؤ صـــ انت ملزمة " ما  ة"  ـــــالح البرطان ك المصــ
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ة  اس اغة الس ا العرقة في الص ة لتحرر فلسطين، ولن تعدم برطان األمة العر
ـــرائيل وال  ــــ ـــــ االة بإســ ة من غير م ة العر ـــــ ــ ــ ـــ د فيها القضــ ة تؤ أن تجد حججا قو

ان في "دليل ون لهما م الهما لن  ة ، ف ة.الصهيون   " المصالح البرطان
  
  
  

  امسـل الخـالعام
  اـــريكـأم            

  
ــاء الوطن القومي اليهود    ــؤولة عن إنشــــ ا العظمى مســــ انت برطان إذا 

ة، هذا مع العلم أن دور  ا مسؤولة عن إنشاء الدولة اليهود في فلسطين فإن أمر
ة أقدم عهدا من عام  ة الفلســــطين ــ ـــي القضــ ا في ماضـ انت 1948أمر م ، وٕاذا 

ـــع ــــال في أواخر القرن التاســ ة قد خرجت أصـ ــهيون ة الصـــ ـــر الحر ا  عشــ من أورو
ا ،  الذات، فإن اليهود الذين هاجروا من روســـــ ــــرة  صـ ا الق ة ومن روســـــ ـــرق الشــ

ة ثالث انوا قرا ة  ةو انوا أقل ة ، و ــهيون ــ ـــهم بذور الدعوة الصــ عضـــ ماليين، حمل 
ة ة حتى أواخر  قليلة.. غير أن الجماهير اليهود ة الصهيون قيت معارضة للحر

ة، ففي يونيو  ة اليهود ـــــجب القوم ــ ـــ ــ ان وعد بلفور 1917الثالثينات، تشــ م حين 
س مؤتمر الحاخامين في  ة ، أعلن رئ ومة البرطان يدرس في لندن من قبل الح
ـــفنا خدام هللا  ــ ــته للوطن القومي اليهود وقال "نحن بوصــ ــ ــ ورك معارضـ افالو نيو

ة التي تســتهدف التجمع على أســاس والعار  ان في الحر س لنا م الشــرعة ل فين 
ه قانونا ، ونحن  ة أو وطن معترف  اســـــ عنصـــــر أو قومي، أو إلقامة دولة ســـــ
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ة  ــانا عن أ ــــ د عدم رضــ ــة ونؤ ــ ـــ ة محضـ ــــــالة اليهود هي دين نعلن من هنا أن رســ
ة  ـــم ــ احثات الرسـ ــــرفت الم ة" وما أن أشــ ـــتهدف أمورا غير دين ة تســـ في لندن حر

ــــون موافقته على  ــ ــــ لســــ س و ــــدار وعد بلفور حتى أعلن الرئ ــ ــ ـــ ــ على االنتهاء إلصــ
عــد من الوطن القومي، فــأعلن في مــارس  ـــرح، ثم ذهــب إلى أ ــ ــ ـــــ م 1919التصــ

ــــرحاً  ـــعبنا التامة  تصـــ ومتنا وشــــ موافقة ح أن دول الحلفاء  ه: "إنني مقتنع  قال ف
ة في فلسـطين" ة  هي متفقة على وضـع األسـس لدولة يهود انت هذه هي البدا و

ة. ة الفلسطين ا إزاء القض ة لموقف أمر   الرسم

انت    انت على غير ذلك، فقد  ــــرق العري  ـــورة في المشــــ ــ ــ غير أن الصـ
س  ــر التي أعلنها الرئ اد األرعة عشـــ الم ة  ــوانة في تلك الحق ة نشـــ األمة العر

ـــبت ـــعوب ، وحســـ ع الشـــ ــير لجم ـــون وفي مقدمتها ح تقرر المصــــ لســـ أن هذه  و
ة  ـــتتمتع األقطار العر ــ اد ســ ك الم ـــتنادا إلى هات ــ ــملها، وأنه اســ ـــتشـــــ اد ســــ الم

حقها في االستقالل والحرة. ة، ومنها فلسطين،    المنسلخة عن الدولة العثمان
ة حتى أن لجنة    ــفوف الجماهير العر ــــ ــ ــ ا في صــــ ـــمعة أمر ــــ ــ ــ وتألقت ســـ

ة  رن  –التحقي األمر ــتفتا –نج  ــ ــ اســ ة التي قامت  ـــام ــ ء عام في البالد الشـــ
ة أن أكثرة 1919في عام  ومة األمر م أعلنت في تقررها الذ قدمته إلى الح

ـــورة  ــــ صـــ ن التحقي  ـــتقالل مم ــ ــ ن االســـ ا إذا لم  انتداب أمر ـــعب تطالب  ــ ــ الشـــ
ـــــت اللجنة في تقررها  ــ ــ العدول عن تجرة الوطن القومي اليهود عاجلة، وأوصـ

ام اتحاد بين فل ة األولى وحبذت ق انت  هذه هي المناس سطين وسورا ولبنان، و
ة مهمال،  قي تقرر اللجنة األمر ه ف ــــــهيوني مخال ـــب فيها النفوذ الصـ ــ التي أنشــ

عد أعوام.   ولم ينشر إال 
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ــير األمور في فلســــطين، ذلك    ارز في ســ عد ذلك دور  ا  ن ألمر ولم 
انت تراقب نمو الوطن القومي اليهود في فل ا أنها  ـــطين على أيد برطان ــ ــ ــ ــــ سـ

ا  م الهتلر في ألمان ام الح عد ق ــــتها العامة، و ــــ اسـ ــــــ د ســـ ــادقة وتؤ ـــــ فتها الصــ حل
ا  ات المتحدة تلح على برطان ــطهاد الذ جر على اليهود، راحت الوال ــ ــــ ــ واالضـ

ة إلى فلسطين. المزد من الهجرة اليهود   أن تسمح 
ة أوزارها   ة الثان ــــعت الحرب العالم ــ ــ ات  وما أن وضــ ــــــطت الوال حتى نشــــ

س ترومان،  ـــة في عهد الرئ ــ ــ ة ، وخاصــ ــهيون ــــ ة الصـــ ــــاندة الحر ــــ المتحدة في مسـ
ومة  اســــة الح ة وتنفذ ســــ ـــطين ة الفلسـ ادرة في القضــــ ا تأخذ زمام الم فبدأت أمر

ــاطــأ في تنفيــذ التزامــاتهــا إزاء اليهود، وفي عــام  ــة ألنهــا تت م وجـه 1946البرطــان
ه الشـــــه تا س ترومان  ه بإدخال مائة ألف يهود الرئ طالبها ف ا  ير إلى برطان

ا، في تأييد  ة، ومن أمر ة العالم ـــهيون ــ ــطت المنظمة الصــ ــ ـــطين، ثم نشـــ إلى فلســــ
ح  ــ ــ ــطين، وأصـ ــ ـــعب العري في فلســ ان مســــــلطا على الشـــ اإلرهاب اليود الذ 
بير  ة وعدد  ـــحافة األمر ـــ ه الصـــ ا تناد  ا أمر ة"مطل ــعار "الدولة اليهود ــ ــ ــ شـ

  من أعضاء الكونجرس.

ـــطين،    ــ ــ ـــ ــ ــا رغبتهــــا في التخلي عن االنتــــداب على فلســ ــ وأعلنــــت برطــــان
ات المتحدة،  ة على األمم المتحدة، وهنا بدأ الدور األكبر للوال ـــــ ــت القضـ وعرضــــ

م 1947فأخذت على عاتقها خالل عام  ة إلقرار التقســــ م "ســــوق" المنظمة العالم
ــح عدد من ال ــ ة، وقد فضـــ تب متعددة وٕاقامة دولة يهود ان في  ــفين األمر ــ منصـــ

الضغ واإلغراء لحمل  ات المتحدة،  ه الوال الدور المخز الفاضح الذ قامت 
عد  س ترومان،  م، وقامت إســرائيل، واعترف بها الرئ األعضــاء على إقرار التقســ

امها. قة من ق   إحد عشرة دق
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ا   ـــرائيل  ـــــ ــــ ـــــها دعم إســ ــــ ــــ ا على نفسـ ألموال ومنذ ذلك التارخ أخذت أمر
ة الواحدة  ة األمر أنها الوال ــرائيل  ــــ ــي، وغدت إســـ ــ اســـــ ــ ــ ـــلحة والتأييد الســـــ ــ واألســــ

.و والخمس ض المتوس حر األب   ن، انزلقت عبر األطلنطي واستقرت شرقي ال
ي    ـــف قرن من الزمـــان بـــدأ الموقف األمر ــ ــ ــ ــــ ـــذا ، وعلى مـــد نصـ وه

قا ح  ــ ــ ة ، وأصـ ـــهيون ة الصــ ــــاندة الحر ــيئا في مسـ ــ ــــيئا فشـ ــاعد شـ ــ ــرائيل يتصـ ء إســـ
في  ـــواء ، و ة على الســـ ة وخارج ة داخل ة أمر وازدهارها وقوتها ومنعتها قضــــــ
حمل إلى مطار  ان  ي" الذ  ـــر الجو األمر ــــدد "الجســـ ر في هذا الصــ أن نذ
ش اإلســــرائيلي وتدفع  العرش أحدث وأضــــخم األســــلحة المتطورة، فتســــلم إلى الج

ة.   إلى المعر

ــــي، وال ي   ــــ ـــــ ون ان ذلك هو الماضـ ــــــر ، فماذا  ــــ ذلك في الحاضــــ    زال 
ــتثناء الموقف  ــ ــــ اسـ التحليل ،  ع األدوار التي تناولناها  ين جم ـــتقبل و ـــــ ه المسـ عل
س  ي هو أخطرهــا وأكثرهــا تعقيــدا ، ومع هــذا فــإنــه ل العري ، فــإن الــدور األمر

قه، و  عه وتطو ســتعصــى تطو ســتحيل التصــد له أو  المســتقبل  نّ إ الدور الذ 
ق ادين ، وال بد مرهون  ع الم ي ، وفي جم درة العرب على مواجهة الدور األمر

ي  ة الدور األمر يف واجهت األمة العر ــي لنر  لنا أن نعود قليال إلى الماضــــ
يف سيواجهونه في المستقبل.   في الماضي والحاضر.. ثم نستقر 

ا عن طر الحوار في عام    ة ألمر م ، 1946لقد بدأت المواجهة العر
س روزفلت شارحا وجهة  عث الملك عبد العزز آل سعود رسالته إلى الرئ حينما 
ة  ة ، وأعقب ذلك اجتماعات الجامعة العر ة الفلسطين شأن القض ة  النظر العر
ازات  ـــرة" بوقف البترول وعدم إعطاء امت م و "قراراتها السـ رة التقســــ مناهضــــة ف
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مقــاطعــ ــة  ــة دولــة أخر تواف جــديــدة وتهــديــد الــدول العر ــات المتحــدة وأ ة الوال
ة. ام الدولة اليهود   على ق

ة القائمة على    اســ رات الســ ولكن هذا الموقف العري لم يتعد حدود المذ
ة،  ـــاندتها لليهود وللدولة اليهود ا تواصــــل مسـ ــدة والرجاء ، فقد راحت أمر المناشــ

ازات ال ات دون أن تنفذ المقررات الســـرة، بل إن االمت ة التي منحت للشـــر بترول
ه الجماهير  ـــعارا تناد  ــ ــ ـــــ ـــالح البترول" شــ ــــ ــــ قي "ســـ اد، و االزد ة أخذت  األمر
ه من يوم  ه من عام إلى عام ، وتنام عل ة تماطل ف ومات العر ة، والح العر

  إلى يوم.

ســــبب    ــرعة الهزمة  ة صــ ــتة، فوقعت األمة العر ام الســ وقعت حرب األ
ـــا ــ ادة وفســـ ــوء الق ــ ــ ة ســ ير والتدبير، ولكن الجماهير العر ــحالة التف ــــ ة وضــ د الرؤ

م العري  ة التي ساندت العدوان، فدفعت الح ا ولسائر الدول الغر تصدت ألمر
ــيف  ــ ــ ــ ات، فتوقف البترول العري وانعقد مؤتمر الخرطوم في صــ إلى فرض العقو

ة من المؤســــســــ1967 اب المقاطعة وســــحب األرصــــدة العر ــتكمال أســــ ات م الســ
ة  ة، ولكن الهزمة التي وقعت في سـيناء والجوالن والضـفة الغر ة والغر األمر
ـــدر قراره المــارق معلنــا  ــ ــ ــــ ــــ قــد وجــدت طرقهــا إلى قــاعــات مؤتمر الخرطوم، فــأصـ
انت بيد قادة العرب،  بر  ــــة  ــاعت فرصـ ــ ذلك ضـ ـــتئناف تدف البترول" ، و "اســ

ع  ـــــاب ـــعة أســ ــ ضــ ــا ولو ل ــــ ــتمر محبوسـ ــ ــ أخر لتألب العالم على فلو أن البترول اسـ
ــرائيـل وزحزحهـا عن  ـــــ ــــ مـا جر أثنـاء العـدوان الثالثي على إســـ ـة،  االرض العر

ــــــر عــام  ــــ ــ ــا 1956مصــ س ايزنهــاور المعتــدين الثالثــة معــا، برطــان م وأجبر الرئ
الذات.  وفرنسا وٕاسرائيل، على الجالء عن مصر وعن سيناء 
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ان على األمة   ـــبب هذا الموقف المرق والمارق،  ســــ ة أن تتحمل  و العر
ة هذه األعوام الطوال و    تزال.ال عناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العر

ــــان المجيدة،    ــــ ــ ــ ا في حرب رمضـــ ة ألمر وأخيرا ، وقعت المواجهة العر
ــــل من غمده ،  نســ ــــلة أن ينطل البترول من عقاله و اســ ـــت هذه الحرب ال وفرضـــ

ر  ــهر أكتو عض م قرر و 1973وفي الســــادس عشــــر من شــ زراء البترول العرب 
ل  ــــرائيل من  ــحاب إســـ ــــ ــــدير البترول، حتى "يتم انسـ ــ اإلجراءات والقيود على تصـ

ة المحتلة" وحتى تعاد للشــعب الفلســطيني حقوقه المشــر  ، وأن ةعو األراضــي العر
مـــا تقرر  ـــات المتحـــدة في المقـــام األول، وف يوجـــه الخفض (البترولي) نحو الوال

ة وقف إطالق النار في الثان ر، أعلنت الدول البترول ي والعشـــرن من شـــهر أكتو
ســـتمر إلى أن يتم انســـحاب  ا ســـوف  أن "الحظر على تصـــدير البترول إلى أمر
ة المحتلة، وتستعاد الحقوق المشروعة للشعب  إسرائيل الكامل من األراضي العر

، وفي الخامس والعشرن من شهر نوفمبر أصدرت منظمة األقطار  "الفلسطيني
قة واســـتمرارها في تنفيذها، وفي ا القرارات الســـا ها  ة المصـــدرة للبترول تمســـ لعر

ــــدر مؤتمر القمــة العري في الجزائر قرارا 26/11/1973اليوم الثــاني ( ــــ ــــ ــ م) أصــ
ة للدول  النســـــ ـــتمرار في الحظر  ــالح واالســ ســـ ــتخدام النف العري  اســـ ــي " قضـــ

ـــرائيل"، وفي  ــــ ــــاندة إلســ ــــ ــــدرت منظ29/12/1973المسـ ــ ــ ة م أصـ مة األقطار العر
ــــحاب  ــ ــ ــــــل إلى اتفاق حول االنســ علن أنه "إذا تم التوصــــ ـــدرة للبترول قرارا  ـــ المصــــ
موجب جدول زمني  ــي المحتلة وفي مقدمتها القدس  ل األراضــــ ـــرائيلي من  اإلســـ
ات المتحدة فإن الحظر على تصدير النف  موقع من إسرائيل ومضمون من الوال

ات المتحدة سيرفع فور ب   دء تنفيذ الجدول الزمني لالنسحاب.إلى الوال
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ة    ــ ة راضــ ــنا، واألمة العر ــيرا حســ ســــير ســ ـــيء  ل شـ ان  إلى هنا، فقد 
ـــالقــــدر الكــــافي،  ــة  ــــة لم تكن رادعـــة وال مـــانعــ ــا عن أن اإلجراءات البترول رغمــ
ة البترول  ة الدهماء في معر الكحل وال العمى"، غير أن الداه ـــــيت األمة " ورضــ

ــر م ـــ ـــع عشــ ــ ـــهر آذار وقعت في التاســ ــ ة في 1974ن شــ م، فقد أفاقت األمة العر
قة،  ـــا ــم إلى فواجعها الســ ــها أمام فاجعة جديدة تضـــ ــ حة ذلك اليوم لتر نفسـ ـــب صــ
ة قرارا آخر من قراراتها المارقة، ورفعت  ومات العر ففي ذلك اليوم أصــدرت الح
ة  ــــي العر ــــرائيل من األراضـــــ ــحب إســـــ ــ ات المتحدة دون أن تنســـــ الحظر عن الوال

ا.ودون محتلة ال فول من أمر   جدول زمني وال تعهد موقع من إسرائيل وم
ــين    ــبب في هذا التراجع العري المشـــ ــ ــأل المواطن العري عن السـ ــ وٕاذا سـ

سنجر  تور  عد القرارات الواضحة الحاسمة، فالجواب هو الد وال سواه، المحزن، 
ــنجر  ــــ ــــ ــ ســ تور  ا الد ة، و ـــم العر ــــ ــ ــ العواصـــ ذا أراد في طوافه  ن له ما أراد، ه

ة تحت االحتالل. قيت األراضي العر   و
ة في الماضــــي والحاضــــر،    ة الفلســــطين ــ ا في القضــ ان دور أمر ذا  ه

ظل  ــ ــ ــــاءل، هل ســــ قى أن نتســــ ي، و ة للدور األمر انت المواجهة العر ذا  وه
ا ومواجهتنا له على نفس المســتو في الخمس والعشــرن ســنة المقبلة؟  دور أمر

ـــــنجيب ــ ــ حث الج ســ ــؤال حين ن ــ ـــــ ة وفرقاء اعلى هذا الســ المعر نب الهام الخاص 
  الحرب..
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  ادسـل السـالعام
  ياــــروس           

  
ان    ما  ة،  ـــطين ــ ــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ ــ ـــوفييتي دورا هاما في القضـ ــ ـــ ــ إن لالتحاد السـ

ا في  النا أن روســـ غيب عن  صـــرة في الماضـــي، وال  ة الق لإلمبراطورة الروســـ
ا  الماضي م تر انت لها مطامع في الشرق األدنى، وعلى وجه التحديد في أقال

ـــالح،  عيدة عن إطار هذه المصـــ الذات  ـــطين  اتها، ولم تكن فلســـ القائمة على عت
ا  ــ ــ ــــ ــ ة التي أقامتها روسـ ـــــ ــ ــ ـــآت والمدارس والكنائس الروســ ــــ ـــر المنشــــ ــ ــ ــ فســ وهذا ما 

ـــة في بيت الم ــ ـــطين، وخاصـ ة في جهات متعددة من فلســـ ــ ــ ســ قدس، وٕالى األرثوذ
مة، وفي  ــــــوار المدينة القد ة" قائمة خارج أســــ و ــ ـــ ــــ يومنا هذا ال تزال عمارة "المسـ
و، أضـــف  ة" أخر هي مصـــغر بناء الكرملين في موســـ و مدينة الناصـــرة "مســـ

ـــة في الإلى ذلــك أن  ــ ــــ ــــ ــ ــار المقــدسـ ــانوا يتوافــدون على الــد حجــاج الروس الــذين 
انوا في الواقع مظهرا ة،  ات الدين ـــــ ــ ــــــؤون  المناســ ــ شـ ا  ـــــ ــ من مظاهر اهتمام روســ

اع  ــطين هم من أت ــار في فلســ ر أن أكثر أهلنا النصــ فوتنا أن نذ ــطين، وال  فلســ
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ســـي،  ة المذهب األرثوذ ا تعتبر نفســـها حام ــ انت روسـ ة، و ســـ ســـة األرثوذ الكن
ي. ة المذهب الكاثول ة وفرنسا حام ة البروتستانت ا حام انت برطان   ما 

ة وحينما           ـــــبت معها المطامع الدول ــــ ة األولى نشـــ ـــبت الحرب العالم ــــ ــــ نشـ
ة الرجل المرض  ا على اقتســام تر ا وفرنســا وروســ واتفقت الدول الثالث: برطان

ـــة  ةالـــدولـــ - ــــــرائح  -العثمـــان ــ ــ ـــه، وتحـــددت بينهم "شــــ ــ ــــ ــ ــ حينمـــا يلف آخر أنفـــاســــ
و  س ب ـــا ــ ــــ ــ ــ اتفاق ســ ة"  ة إل –م 1916 –اإلمبراطورة العثمان ـــــ ــ ــ ــــ النسـ ى أما 

ة التي يجب أن تقام عليها  ـــيب في اإلدارة الدول ــ ا نصـ ـــــ ان لروسـ ــطين، فقد  فلســــ
ة  ة الدول ا أخرجت من اللع ـــيل الواردة في ذلك االتفاق، ولكن روســــــ وف التفاصـــ
ة.. ففازت  ة الدول ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــوصــ ــ ــ قع عادة في اللصــــ ما  ة األولى،  عد الحرب العالم

موا لها تحت اسم االنتداب و فلسطين  ا  ة األمم يوم ذاك.برطان   فقة عص
ة مشــغولة عن فلســطين والشــرق األوســ          ا الشــيوع رت األعوام وروســ و

ة  ة وعرضت قض ة الثان ة، إلى أن انتهت الحرب العالم بثورتها وشؤونها الداخل
ـــــانحة التي  ــــة الســ ة الفرصـــ ــيوع ـــ ا الشــ ــ ــ ـــطين على األمم المتحدة، ورأت روســـ ــ فلســ

صــرة،  ا الق ة فلســطين ضــاعت على روســ دا دور االتحاد الســوفييتي في قضــ و
  ارزا وحاسما..

التفصــيل، فإن          امله، ال داعي لشــرحه  ا  تا وهذا الدور الروســي يؤلف 
ه منذ بدايته في عام  ــــيل، وقد واك ــ ـــ ــ ــ التفصـ عرفه  ـــــر  ــ ــ ــــ المواطن العري المعاصـ

ة 1947 ــ ــ ــــ ــ ســ ان موقفا يناقض العقيدة المار ما م حتى يومنا هذا، لقد  ة  اللينين
ة، وخلع االتحاد الســوفييتي نفســه  س ولينين عن الصــهيون ات مار تا أوضــحتها 
ة، ورأ من مصلحته أن  حث عن مصالح الدولة الروس من تلك العقيدة، وراح ي
الخطب  ة  ة، وقد امتألت محاضر المنظمة العالم م وٕاقامة دولة يهود د التقس يؤ
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و، ا ــان يومئــذ المنــدوب الــدائم التي ألقــاهــا أنــدرــه جروم ــذ  لوزر الحــالي ال
ة للشعب اليهود في فلسطين،  الحقوق التارخ لالتحاد السوفييتي، حيث ناد "
ـــطين، وأن إقامة دولة  ــ ـــــالم في فلســــ ــ م هو الطر الوحيد لتحقي الســ ــ ــ ــــ وأن التقسـ

ة أمر ال مندوحة عنه".   يهود

ة أصـــواتها إلى ج         صـــوت وألقت الكتلة االشـــتراك م، الذ فاز  انب التقســـ
ــة أو لو أنهــا قــد  ــــــواتهــا مع المجموعــة العر ــــ ، ولو أنهــا طرحــت أصــــ واحــد فق
ة، ولتغير مجر التارخ في  ت، ما قامت الدولة اليهود ـــو ــ فت عن التصـــــ ــتن ــ ــــ اســ

ان يرد أن  ـــوفييتي  ، ولكن االتحاد الســــ ــ ــ ــرق األوســـ ــ ــنالشـــ ــ ــــرق صـــ ع تارخ الشـــ
ــورة التي انتهى  ــ ـــــ على الصــ ة من األوسـ ــــنة التال ــــرن ســ إليها في الخمس والعشــ

ان له ما أراد. ات وحروب، و   قالقل واضطرا
ة الوحيدة التي اتف عليها          ــ ــ ـــــ ة هي القضـــــ ــــــطين ــــ ة الفلســــ ــ ــ ــــ ــ ــ انت القضــ و

ل منهما  اينة، غير أن موقف  انت األهداف مت ا، وٕان  ا وروســ العمالقان أمر
ان إل ـــع ــ سـ انا  ـــفينا في قد حق لهما األهداف التي  ــ ا ترد أن تدق إسـ يها، فأمر

رة  ــ م لها قاعدة عســ ة، وأن تق ــتنزف طاقات األمة العر الوطن العري، وأن تســ
ة األخر  ا من قبل، ومن الناح انت تهدف برطان ما  في قلب العالم العري، 
ا وأن تجر  ــلحتها أن تؤرث العداء بين العرب وأمر ــ ــ ــ ا رأت من مصــــ ــ ــ ـــــ فإن روســـ

اسي.األمة العر ، والتأييد الس ر ا وراء العون العس   ة إلى أحضانها، سع

ــات المتحــدة          ـــوفييتي أهــدافــه، وحققــت الوال ـــ ــ ــ ــ ــذا ، حق االتحــاد الســ وه
ــــيرة األحداث  ــــ ــــرن عاما، ولكن مســـ ــــ ــة وعشـــ ــــ أهدافها، وامتدت هذه المرحلة خمســـــ

  ستختلف في الخمسة والعشرن عاما المقبلة.
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ة لال         ــ ــ النســــ حثنا اآلن، فلن أما  ــع  ــــ الذات، وهو موضــ ــــوفييتي  ــ تحاد الســ
انت في  ما  ـــتقبل  ـــــرائيل في المســــ ة وٕاســ ـــطين ــ ة الفلســ ـــــ ال القضــ تكون مواقفه ح
ــــر  ــوفييتي في الحاضــ ــ ــــر، إن موقف االتحاد الســ ما هي في الحاضــ ــي، و ــ الماضــ
ة،  دولة في المنطقة العر ــــرائيل ولوجودها  ه، إنه تأييد إلســـــ ــــح وال خفاء ف ــ واضـــ

ة والشــعب الفلســطيني في حدود ومؤ ذلك للوصــول إلى اتفاق مع الدول العر د 
ا في  ا موقفها هذا ال ح ــــــ ــــ ــ ــــرائيل، وتبني روســ ـــــ ــــ ، وهو وجود إسـ هذا اإلطار فق
ــــلحته  ــــوفييتي الذ ير في مصــــ ــ ـــالح االتحاد الســ ــــ ا في مصـ ـــرائيل، ولكن ح ــــ إسـ

ــتمرار الحاجة إلى عونه الع ــــ ، واســ ـــــ ــ ـــرق األوسـ ـــ ـــتمرار القل في الشــ ــــ ر اسـ ــ ــ ســــ
اسي.   والس
فرض على          ولكن الموقف العري في الخمس والعشـــرن ســـنة المقبلة، ســـ

املة، وســـيخرج  صـــورة  دة للموقف العري  اســـة أخر مؤ ــ االتحاد الســـوفييتي سـ
ـــعار  قى"، وهو الشــ ـــرائيل وجدت لت ـــة "أن إســ اســ ــــوفييتي من إطار ســـــ االتحاد السـ

ه، ورما ا وثنت عل ة. الذ ابتدعته أمر ــوفييت ه الدولة الســ اســــة  زاودت عل ــ وســ
اب متعددة، ومن  ة على أســـ ما نترقبها، مبن ــوفييتي،  ــتقبل هذه لالتحاد السـ المسـ
ا سينتقل من منطقة الشرق األوس إلى آفاق  ا وأمر أهمها أن الصراع بين روس
اب أخر منها، وهذا على جانب  سبب التنافس التكنولوجي بينهما ، وألس أخر 

ة ، عظ ـــر، وتردد االتحاد ام من األهم ــــ ــــ ـــوفييت من مصـــ ــ ـــــ ن إخراج الخبراء الســــ
ـــــار  صـ ـــع أمام أ امال، قد وضـــ ة تأييدا  ــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ــوفييتي في تأييد القضــ ــ الســ
ة، وعلى رأس  ة التعامل مع األمة العر ف ة في  ـــوفييتي تجارب غن ــ االتحاد السـ

بر ال ة  ة قوم ـــــ ــ ة هي قضـ ـــطين ــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ ــاف  التجارب أن القضـ ــ ـــ تحتمل أنصـ
ـــا  س فيهـ ، فل ـــدول األخر ين الـ المواقف والحلول وهي محور العالقــــة بينهــــا و
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ـــداقة الكاملة، أو  ــــف عدو، وعلى اآلخرن أن يختاروا الصــ ــــدي ونصـ ــف صـ نصـــ
  العداوة الشاملة..

ـــوفييتي ســــتتدرج    ـــعوب االتحاد السـ له أن شـ وعلينا أن نضــــيف إلى ذلك 
ة والحرة مقراط قيت حتى ذلك  نحو المزد من الد ــتر أن أيدلوجيتها، إذا  ، وســ

ة  ــ ــ فرض عليها أن تكون إلى جانب القضــ ل ذلك  ــالحها..  ــ ذلك مصـــ الحين، و
تها المقبلة.  ة ، وٕالى جانب تطوراتها في معر   الفلسطين

  
  

  ابعـل السـالعام
  ينـــالص           

  
ــر و        ــ ة مختصـــ مقراط ة الد ــعب ـــ ــين الشــ مفيد، فإن والكالم عن جمهورة الصـــــ

س له ماض، وأكثره في نطاق الحاضر، ذلك أن  ة ل ة الفلسطين دورها في القض
ـــرائيل، ولكن موقف  ــ ــوء إســ ــ ــــأت مع نشـــ ــ ــين حديثة  العهد، وقد نشـ ــــ جمهورة الصـ
ـــرائيل وجودا غير  ــ ، ير في إســــ ان وال يزال، موقف عقائد ثور ــين منذ  ـــــ الصــ

ــــح هذا الموق ــ ــيل، وقد وضــ ــ ـــ الموقف العري األصـ ـــرعي،  ام شـــــ ف في  حرب األ
ــت آثاره في األمم المتحدة، ومن المتوقع أن  سـ الســـتة، وفي حرب رمضـــان، وانع
س  ة، ذلك أن جمهورة  الصين ل ة الفلسطين قيت القض ستمر هذا الموقف ما 
ة، متحررة مزدهرة موحدة،  ــرائيل، وتر في األمة العر ــ قاء إســ ــــلحة في  لها مصــ

ــال ــة  تحف التوازن العــ ــ ـــة قوة دول ـــا والكتلـ ـ ــــوفيتي وأمر ــ ــ ــــ ـــاد الســ مي ازاء االتحـ
ة ا.…األورو ة جان ة العقائد   هذا إذا طرحنا الناح
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   نـامـل الثـالعام
  ةــالمعرك          

  
ل قدرتها        ة  ــها األمة العر ة التحرر مقبلة ال محالة، وســــتخوضــ إن معر

ة ة حتم ة، وهي معر ة والروح رة والماد حتمها أن هدفها هو تحرر .…العســــ
م ــميها القانون الدولي قد ــ ــــ ســـ ما  ــليب، وهي حرب عادلة  ـــ ــــ ، هوحديث هالوطن الســ

ــالم، ذلك أنه منذ أن  ــــ وأنها حرب ال من أجل الحرب، ولكن من أجل العدل والســـ
ــة أمنهــا  ـــــرائيــل" على تراب الوطن العري، فقــدت األمــة العر ــــ ــ ــ قــامــت "دولــة إسـ

ح ال  بد من النضــال المســلح من أجل تحقي الســالم.  وســالمها واســتقرارها، فأصــ
قاء  ة مع  ته..وال تســـو ن تســـو م انت الخالفات مما  ن تجنبهاإذا  م والحروب 
ة الوحيدة  ة، والتســـو ة تســـو قبل أ العدوان واالحتالل، ذلك أن احتالل الوطن ال 

س هذا بدعة عند األمة العر ة، فإن هي الجالء الكامل عن التراب الكامل، ول
ــل ، قــد انتهــت بجالء  ــارخ الطو ــات التحررــة في العــالم وعبر الت ع الحر جم
قل عن ثمانين دولة عضوا،  الغاصب مهما طال أمده، وفي األمم المتحدة ما ال 
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ــتق ةحر  ــ ــ ـــ ــ ــعة  لةمسـ ــ ــــ ــ عيد أجزاء من إمبراطورات أو خاضــ انت إلى عهد غير   ،
طان، ولكن ــت ة أو اســ ـــتها  الحتالل أو انتداب أو حما حروب التحرر التي خاضـ

ة أمور المستوطنين. ون تلك الشعوب الثمان   قد انتهت بجالء المحتلين وتسو

  
قي االحتالل اإلسـرائيلي جاثما على أ جزء من التراب الفلسـطيني    وما 

قبل  ــوع وطن، والوطن ال  ــوع موضـــ ة قائمة، ألن الموضـــ ة المعر قى حتم ـــت ، ســ
ة مهما طال ال   زمن على احتالله.مساومة وال تسو

أ في    ة التي ته ـــو ــــ ــ ــ ــطينيين، أن التســـ ــــ ــــ ــ عض ، العرب والفلســ وقد يبدو لل
ـــراع العري  ــــ ــــ ــتنهي الصـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــواء في جنيف أو في غيرها، سـ ــ ــــ ــــ "المطبخ الدولي" سـ
، ال تعتد  ــ ــرق األوســ ن أن تكون إحد دول الشــ م ــرائيلي، وأن إســــرائيل  اإلســ

عتد عليها أحد.. وأن ال جدو من ا قة على أحد وال  لقتال.. وأن الحروب السا
ه  نأ تثبتا س ف ات ل ال جدو من الحرب، وأن رفض السنين الخمسين الماض

ل البالء ـــلم…نفع وال غناء، بل البالء  ة الســ ـــو التســ ة، وأنه وأن ال خالص إال 
عد منها مناص.   لم 

ــــواء، يخطئ في             ــ ــ ــ ـــطينيين على الســــ ــ ــــ ــ عض، من العرب والفلســـ وهذا ال
ــــاب ـــــ ــــ ــة الحســـ ــ ـــ ــــ ــــ عرف القضـ عض من هــذا ال  عض من هــذا ال ــان ال ، ورمــا 

عرفه ــــرائيل جيدا، أوال  عرف إســ ة جيدا، وال  ــــطين ــب أن  مالفلســ حســــ ا معا..ولعله 
ا إلى جالء  ة ستنتهي بجهود أمر س وأن إسرائيل ساذجة.. وأن التسو األمر 

ة وقطاع غزة والقدس، ــفة الغر ــ ــيناء والجوالن والضــــــ ــ ــ ــرائيل عن ســــ ــــ ــ وأن دولة  إســ
ــــــما من وطننا من غير  ــــ ــتقوم، وما أحلى هذه المرحلة.. رحنا قســ ــ ــــ ــ ــطين ســ ــ ــــ ــ فلســ

  قتال!!.
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ة على    حملة ضخمة "لتجرع" هذه التسو ة تقوم  ة الرسم واألجهزة العر
عض يجد  ــطيني.. وهذا ال ــــ ـــعب الفلســ ة ومعها الشـــــ ـــورة إلى األمة العر هذه الصـــــ

، ــير في هذا الطر ـــ ــــة متاحة أمامه للسـ ل أجهزة األ الفرصــ ملك  عالم من فهو 
.. و  بر ــســـات  ع الدنو من  نّ إ صـــحافة وٕاذاعة ومؤسـ ــتط سـ أ مواطن عري ال 

  هذه األجهزة!!.
   " ــارات الرائعة واإلنجازات الكبر االنتصـ ولكن هذه الصـــورة وقد تورمت "

ــــمي  ــ ــ ــ ما تدق طبول اإلعالم العري الرسـ ة،  ة العر ــــــ ــــ هذه  –التي تحققها القضـ
ــ ــورة قصــ ــد معها الصــ تجســ ة، و ة المعر يرة العمر، وســــتبلغ أجلها، وتتجســــد حتم

ة في عام  ة الفلسطين   .2000مستقبل القض
ة مثقلة    عض"، فإن األمة العر اال ألولئك "ال ة قد تبدو خ ة المعر وحتم

ة  ق ا حق ة التي لم تفلح.. وأنها لم تفلح ألنها لم تكن حرو اء الحروب الماض أع
ة لنا، ـــــ ــ ــ ـــان المجيدة، وفي إطار أهدافها المحدودة.. ثم  النسـ ــ ــ ــ ن اإال حرب رمضـ

ة وقناعتها الراهنة، وٕانما على  ـــــوء أوجاعها اليوم ــــ األمم ال تحدد أهدافها على ضــ
ـــاس أهدافها الكبر التي ال تتغير.. بل  ــــ ـــــ ـــت اأســـ ــــ ــــ ســــ ة وهي ل ة المعر ن حتم

ه، تفرضــها المرحلة الحاضــرة  التي تواجهنا ، الضــرورة في هذا العام أو الذ يل
ــواء.. ولنبدأ  ســـــ ــواء  ــ ة ســـ ـــتفرض المعر ــ ة.. فأ منهما ســ ـــو ة أو الال تســــ ـــو التســــ

  األولى.
عد خطوة، إذا أفلحت، فإن الدالئل    عد أن تتم األلف خطوة  ة،  ــو ــــ ــ والتسـ

ون على الوجه  ـــــ ـــــ ســ ـــرق األوســ ـــير إلى أن حل أزمة الشــــ ـــ والقرائن الراجحة تشـ
  اآلتي:
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ــل ، أو م ـــينــاء والجوالن تحــت أوال: الجالء عن  ــ ـــــ عض ســــ عظم ، أو 
ة. ادة العر الس   شرو مخلة 

عمل المقص  عد أن  ة وقطاع غزة  ـــــفة الغر ـــــحاب عن الضـ ا: االنسـ ثان
ون  حيث  ـــعار الحدود اآلمنة،  ــ ـــة" األطراف تحت شـ ــقصـــ ــ ــــرائيلي في "قصــ اإلســ

م ق ــتوعب أهله الذ  ســ ة وال  ة والدفاع ا من المقومات االقتصــــاد اقي خال ون ال
ـــــرائيل"  اب إلى "إســــ ــ ــ ا للعمل، أو االنســـــ ـــطرون للنزوح إلى الخارج طل ــ ــ ضــ ه، ف ف

ة.   إجراء مبتذلين في المزارع والمصانع اليهود

ــرائيلي،  مة والحديثة، تحت االحتالل اإلسـ املها، القد قاء القدس  ثالثا: 
ة. ة أمر حرب طاحنة، ال بتسو   فإسرائيل ال تخرج من أ منهما إال 

عا: اسـتمرار تشـرد مليونين من الشـعب الفلسـطيني، من الذين أخرجوا  را
ارهم ومدنهم وقراهم في عامي    م وما بينهما.1967م و 1948من د

ادة  ـــــ ــ ـــ سـ ه، وأعني االعتراف  ــوع قل من يلتفت إل ــ ــ ــــ ــا: وهو موضـ ــ ـــ ــ خامســ
ة  يلومتر مرع من األراضي الفلسطين قل عن خمسة آالف  إسرائيل على ما ال 

م لعام الواقعة بين  م، وهذه المســـاحة 1967م وخطو يونيو 1947خطو التقســـ
ة  عة للدولة العر س تا ــرائيل.. بل هي على الع ــملها أ قرار لصـــــالح إســـ شـــ لم 

م لعام    م.1947التي خصصتها األمم المتحدة لعرب فلسطين في قرار التقس
ل مقومات الدولة، تحت رحمة  ة، فاقدة  ــطين ــا: إقامة "دولة" فلســـ ســـــادســـ

را لالجئين.   إسرائيل، وال تصلح في أحسن األحوال إال أن تكون معس

ة،  س وخليج العق ــو ة في قناة الســــ ـــرائيل المالحة اإلســـ ــماح  ـــ عا: السـ ــــا ســ
ة وتحت علم إسرائيل. ضائع والبواخر اإلسرائيل ة لل النس   ح شرعي 
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ـــرائيل، وٕانهاء حال ــ ــ ــــلح مع إســ ــ ة صـــ ع اتفاق ة ثامنا: وهو الواقع أوال.. توق
ـــــرائيل من جانب  ــــطيني من جانب وٕاســـ ــ ــعب الفلســ ــــ ة والشــ الحرب بين األمة العر

ة، ــطين ة على األرض الفلســـ ـــرائيل ادة اإلســ ــ ــ ة السـ ـــرع شــ والغاء آخر.. واالعتراف 
ة ــطين ــــ ــ ة الفلســ ــ ــ ــــ القضــ ــــلة  ــ ــ ــــلمي مع  المطالب واالدعاءات المتصــ ــ ــ ش الســ والتعا
ل هذه األمور، مضـــافا إليها غيرها، واردة  النص في قرار مجلس إســـرائيل.. و

ة  338و  242األمن رقم  ة على أساسهما لتتم التسو اسة العر اللذين تسير الس
االستناد إليهما. ة    السلم

  
وما، أكاد    ان أو مح ـــفاقا على عقل أ عري ووجدانه، حاكما  ــ ــــ ــــ وٕاشـ

عها أحد..  ة لن يجرؤ على توق ــو قين، أن مثل هذه التســـــ ه ال ـــــ شــ أكون على ما 
عده ولكن إذ ــــت ــــ س لنا أن نســ ومة أو تلك، وهذا األمر ل عها من هذه الح ا تم توق

ـــها،  ـــــ ـــترفضــ ــــ ة ســـ ــــك أن األمة العر ــ ــ ة، فال شــ ة العر ـــــ ــ ــ ـــالمة القضـ ــــ من أجل ســـ
ــــتكون حافزا جديدا للحرب،  ــ ــ ــطيني.. ومن هنا، سـ ــ ــ ــ ــعب الفلسـ ــــ ــ ـــها الشـ ــــ ــــــيرفضــ وســـ

ة التي هي الحافز األول واألخير..   اإلضافة إلى صلب القض
ة   ــ ــ النســـ األمة  هذا  ة، وهي العودة  ـــو ــ الال تســ الك  ة.. فما  ــو ـــ إلى التســ

ة إلى حالة الال ـــتة.. حرب والالالعر ام الســ عد حرب األ ـــائدة  انت ســ ـــلم التي  ســ
ــان المجيدة، وٕاهانة  ــــ ــ ــ ة إهدارا لحرب رمضـــ ــو ــــ ــ ــ ة في الال تســـ ــتر األمة العر ــــ ــــ ســـ

ة.. مصير األمة العر   لشهدائها األبرار، وعبثا 

ة أو الال ومن هنا، فإن ا   ـــو التسـ ــواء انتهى  ــي الراهن، ســ اســ ــ لموقف الســ
قى أن  ة الحرب.. و ــــي إلى الحرب ال محالة.. وهذه هي حتم فضـــ ة، ســـــــ ــو تســـــ
ــــها مع  ــــنخوضــ ــتقبل.. هل ســ ــونها في المســــ ــ ــيخوضــ نعرف فرقاء الحرب الذين ســــ
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ــؤالين  ــــ ا منها؟ فإن الجواب على هذين الســ ــرائيل وحدها؟ وما هو موقف أمر ــ ــ إســ
ح   دد مصير الحرب، ومعه مصير فلسطين ومصير إسرائيل.هو الذ س

  
  
  
  
  
  
  
  

  عـاسـل التـالعام
  رب؟ ـاء الحــفرق           

  
انت فرقا عدوا ومحارا منذ زمن    ا  ننا أن نعتبر أن أمر م الواقع أنه 

ـة واحـدة للوطن القومي  نـدق ـل.. منـذ اليوم األول الـذ قـدمـت دوالرا واحـدا و طو
، ومن ثيرا، هو عدوان  اليهود ان أو  ة.. هذا العون، قليال  عده للدولة اليهود

ع مراجع القانون الدولي..  تعرف جم ــطين امحض و ن الوجود اليهود في فلســـ
ــــالخها  عد انســـــ ـــطين  ــ ــ هو وجود عدواني منذ أن نزل أول يهود على أرض فلســ

ة هجرة، بدون موافقة أصحاب ال ة.. الهجرة، أ بالد الشرعيين، عن الدولة العثمان
ـــعــب، وهي أمعن في العــدوان حينمــا  ــ ــ ــــ ــ هي عمــل عــدواني على حقوق ذلــك الشـ

طاني وٕاقامة دولة ألولئك المهاجرن الغزاة..   تستهدف االحتالل االست
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ة،    ـــطيني ولألمة العر ـــعب الفلســ ي للشــ ــخمت حالة العدوان األمر ــ وتضـ
ة وا رة واالقتصــــاد ــ ـــاعدات العســ ـــيل الداف من المسـ ة التي أغدقتها بذلك السـ لفن

ــــع في  ــــ ينها من الدفاع عن عدوانها والتوســـــ ــــرائيل لتم ـــــ ــ ات المتحدة على إســ الوال
ة، وما يزد عنها بثالثة  ــــطين ــــ ل األرض الفلســــ ــمل هذا العدوان  ــ ــ ــــ رقعته حتى شــ

احتالل سيناء والجوالن.   أضعاف 
ســمبر من عام    م، 1975وآخر الدالئل على ذلك، وأنا أكتب في شــهر د
مات الالجئين في لبنان، وقتلت انطالق ث ــفت مخ ــــ ــــ ة قصــــ ـــرائيل ــ ــــ ــ ــ الثين طائرة إسـ

هذا  ة، و العشــرات من الشــيوخ والنســاء واألطفال.. وهذه الطائرات بذخائرها أمر
ـــــطينيين عن وطنهم  ــــرا في نزوح الفلســ اشـــ ا م ــــب انت ســـ ا، وهي التي  تكون أمر

طرتها العال ان ســــ ا إ م الذ صــــنعته أمر ــ ة وجبروتها على ســــبب قرار التقســ م
ة  الطائرات  –المنظمة الدول عتهم  ــــطين ثم تا ــــ ــ ــ ا قد هجرت أهل فلســ تكون أمر

ماتهم ومالجئهم.   لتدمرهم في مخ
ن    م ان  ذلك، أن حرب رمضــان المجيدة،  والمواطن العري ال ينســى 

ــرائيل  ـــ ي الذ أنجد إســ ـــــر الجو األمر ، لوال الجســ أن تحق نتائج أعظم وأعم
عتبره القانون الدولي عمال  في أحلك ــــدها حرجا. وهذا العمل  ـــ ــ ــ ام الحرب وأشــــ أ

ـــتهدف تحرر  ــ ــــ ــــ انت تسـ ة  ة العر ا، ألن المعر ا من جانب أمر ا عدائ حر
موجب ميثاق األمم المتحدة. ة  ة.. وهذه حرب دفاع    األرض العر

موج   القانون الدولي، وال  م العري المعاصــر، لم يلتزم ال  ات ولكن الح
ان و  ة، فقد  ة العر قة، الالقوم ـــد ــــ ــــ ــ دولة صــ ات المتحدة   يزال يتعامل مع الوال

طة!!. دولة وس ام ثقته الكاملة    وقد منحها في هذه األ
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ون هو موقف    ي على هذا المنوال، و ســـتمر الموقف األمر ولكن هل 
اشرة أ صورة م ا فرقا في حرب المستقبل،  و غير المستقبل.. وهل ستكون أمر

ا في هذه الحالة أو تلك.. ه الموقف العري إزاء أمر ون عل اشرة.. وماذا س   م
ون لها موقف آخر    ا ســـــ أن أمر ة  ــ ــ طرح المرء فرضـ ن أن  من المم

ي ال يرد  ــعب األمر ـــ ـــتقبل، وأن يورد حججا من هنا وهناك في أن الشـ في المســـ
عد فيتنام، وأن ــــــة  عاني  أن يتور في حروب جديدة، وخاصـ ي  ـــــعب األمر الشــ

طالة مستشرة، وأنه قد ضجر من معاونة إسرائيل  ة ضخمة، و متاعب اقتصاد
ـــرائيل ــ حمل إســــ حتمل أن  ـــي، وأنه ال  ــ ه في رع القرن الماضــــ تف في رع  على 

  قرن آخر.. وأنه.. وأنه..
ـــحة،    ــــ ــ ــ ة، فإن هذا الجدل معقول، وله جوانب من الصـــ ر ة ف ومن ناح

ــداد  ة، وتخوض ولكن هل من ســــ ة على هذه الفرضــــــ الرأ أن تعتمد األمة العر
ا ال تتدخل، وأنها قد ضجرت وملت.. وهل  حرب المستقبل على أساس أن أمر
ــر  ــ م العري المعاصــ ـــمعنا الح ــ ـــتقبل، وقد سـ ــ يجوز أن تكون هذه النظرة إلى المسـ

ــر  ــ ــ ــ ــــ حارب اقول في الحاضــ ا.. وال يرد أن  حارب أمر ع أن  ـــتط ــ ــ ــ ــ ســـ نه ال 
  ا..أمر 

ــتكون فرقا    ــــ ا سـ قين أن أمر ومن أجل هذا، يجب أن نقرر على وجه ال
ـــرة، لتحول دون تحرر  اشـ اشــــرة أو غير م ـــورة م صـ ــتقبل  محارا في حرب المســ
ا هي صـــانعة  قى إســـرائيل الدولة آمنة مطمئنة، خصـــوصـــا أن أمر فلســـطين، لت

قى"..   إسرائيل وصانعة الشعار: "أن إسرائيل وجدت لت
عرف المواطن العري، وٕان   ي ألرجو هنا، وأنا أكتب ما أكتب اآلن، أن 

ا"  ، "وقد وهن العظم مني واشــتعل الرأس شــي عين من عمر أني قارت على الســ
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ما   .. لة من عمر ة ســنين طو اة الدول الح ام حماســتي، وتمرســت  وأطفأت األ
ســا أو ما، وال أحســد  أني في هذه الســن ال أكتب مزاودا على أحد، ملكا أو رئ زع

ة.. ة العر ه القض   أحدا على أ موقع في هذا المستنقع الكبير الذ انزلقت إل
ما أك   ة، أرد أن أقول، ف ــيرة وتجر ــ ــ ــــ صــــ ن حرب اتب اآلن، عن عقل و

ــــلة،  ــــ ــ لة، أو مجموعة من الحروب المتواصــ انت حرا طو ــواء  ــ ــ ــــ ـــتقبل، ســ ــ ــ ــ المســـ
م العري القادم، على أساس أن أ ساند إسرائيل سيخوضها الح ا فر فيها  مر

ل  اشــر أو غشــ اشــرم ذلك ير م ة قادرة ا.. وأرد أن أقول  على ن األمة العر
أن تخوض هذه الحرب على هذا األساس، وستخوضها من غير شك وال رب.. 

الم حماسة وال مزاودة، وال انفعاال س هذا  ة، ل   ..ومرة ثان

ذلك، أننا قادرون ع   لى هذه الحرب، وقادرون أن نتصد وأرد أن أقول 
ــــر  ا وال نقدر أن ننتصــ ه أننا ال نقدر أن نحارب أمر ـــلم  ا.. إنه من المســـ ألمر
عليها، وذلك على أرضها، ولكننا قادرون أن نحارها وننتصر عليها في وطننا.. 

اب..   وأنا أسرد األس
ون قد تحرر إلى حد غي ي ســ ر أوال: يجب أن نســلم أن الشــعب األمر

ساطته ومطاوعته للنفوذ الصهيوني، خالل رع القرن المقبل،  قليل من سذاجته و
ة ســاقطة إلى  وٕاذا انســاق أبناؤه للقتال في ميدان فلســطين فســتكون روحهم المعنو
عيدا عن بالدهم، ومثل هذه الروح ال  حارون من أجل غيرهم،  عيد، فهم  حد 

ان من  تفضي إلى النصر.. وفي عهد حرب فيتنام، فر اب األمر ثير من الش
ثيرون من  عــد انتهــاء حرب فيتنــام.. و ــة وال يزالون فــارن إلى يومنــا هــذا  الجنــد
طـاقات  ــــروا، وتظـاهروا، ومزقوا  ــــ ــ ــ ـان قـد تمردوا في الميـدان وأضــ الجنود األمر
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ة إلى  ال األمر طارد األج ح الموت والهزمة في فيتنام  ــ ظل شـ خدمتهم.. وســـ
عيد.. هزمون. زمن  قتلون و فرون و   فإذا انساقوا إلى الشرق األوس فإنهم س

ا: إن حرب المســـتقبل ســـتكون حرا شـــاملة ال تقتصـــر على الجوانب  ثان
ة  ــاد ة واالقتصــ ــمل المقاطعة البترول ــتشــ ة فحســــب على أهميتها.....فإنها ســ القتال

ة على الطائ ــتحرم المطارات والموانئ والمضــــائ العر ة، وســ رات والبواخر والمال
ل  ل بيت، و ة إلى البترول إلى  النســـــ ــل نتائج هذه الحرب  ـــتصـــ ة، وســ األمر
ــــاها إلى  ــ ــ ات المتحدة من أقصــ فة في الوال ــح ــــ ل صــــ ــينما، و ــ ــــ ـــنع، ودار ســ ــ ــــ مصـ

ة وما أكبرها وأكثرها ســـتصـــل الحرب إلى و أقصـــاها... ة لالســـتثمارات العر النســـ
ة،  ات وسائر المؤسسات المال ة البنوك والشر له البيوتات المال وعلى رأس ذلك 

ا نفسها. ة في أمر   اليهود

ــا ثــالثــا:  إن دول       ــا في هــذه الحرب، فقــد  أورو ــة، لن تكون مع أمر الغر
ثيرا من سالح البترول في أعقاب حرب رمضان، وال ترد أن تتكرر هذه  عانت 

، فضــــالً  ة مرة أخر ــن ــااعالقأن عن  التجرة المضــ ــخمة مع تها االقتصــ ة الضــ د
ا من الدول  منعها من أن تتخذ موفقا عدائ بيرا  ــــتكون رادعا  ــــ ة سـ األقطار العر
ــة المتحــدة  ــا الغر ــة، ومن المتوقع خالل رع القرن المقبــل أن تفي أورو العر

ح لها إرادة مستقلة، ومصالح  ات المتحدة.مستقلة وتص   عن الوال
ات ال       ة الوال ــار ــ ــــ عا:  إن مشــ ــها را ــ ــ ــــتعرضــــ ــــ ــــتقبل ســ ــ ــ متحدة في حرب المســ

ـــــوفيتي، وجمهورة  ــ ـــيتخذها االتحاد الســ ــ ة للمواقف التي ســــ ــ ــ النســـــ ة  لمخاطر رهي
ة، وهذه ستكون العمالق الكبير في رع القرن المقبل...أضف إلى  الصين الشعب
ـــــبب  ــ ــ ــــ سـ بر  ــتتعرض لهزة  ـــ ـــ ــ ــ ا مع دول العالم الثالث ســ ذلك أن عالقات أمر

ة الحاضرة  ة، والتي ستزداد قوة في المستقبل.صالتها القو   مع األمة العر
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رة        ــ ــ اء عســـ ات المتحدة أع ـــتكلف الوال ــ ـــتقبل ســ ــا:  إن حرب المســــ ــ ــ خامسـ
حار إلى الشـــرق  بر في حشـــد ونقل قواتها عبر ال ة ضـــخمة، ومصـــاعب  ومال
ــامــل ترابهــا....فــإن إنزال الجنــد  لهــا على  ــة  ، لتواجــه األمــة العر ـــــ ــ ــ ـــ األوســ

حفز معي األول األمر ون -مليون عري ئتيلى شواطئ تل أبيب، س وهذا س
ة الشاملة...والفرق شاسع بين الفرقين...نحن نقاتل في  ا، إلى المعر عددهم قر

عيدين عن وطنهم ومن أجل اآلخرن.و وطننا  قاتلون    من أجله وهم 
ة،        خوض هذه المعر قود و م العري، الذ ســـ ســـينطل ســـادســـا:  إن الح

مــا جر  ــام الثالثين  قــاتــل حرب األ ــه...إنــه لن  بر يجــدهــا بين يــد من عبرة 
ما جر في عام 1948في حرب  ــــتة  ام الســـ م، وال حرب 1967م، وال حرب األ

ما جر رمضان، ولكنها ستكون الحرب الصابرة ...فالنصر  ام الستة عشر  األ
  مع الصبر.

انت حرب رمضان ق       عا:  إذا  د فضحت أسطورة أن إسرائيل ال تقهر، سا
أننا ال  ام،  ــاعت في هذه األ ــ ، شـ ــاطير أخر ــح أســـ ـــتفضـــ ـــتقبل ســ فإن حرب المســ

ع أن  ا ال تقهر.ننستط ا، وأن أمر   حارب أمر
مضِ         عيـــدة عن الـــذاكرة، ولم  ـــــت  ــ ــ ــــ ســــ على  وهـــذه المالحظـــة األخيرة، ل

ــا في حرب فيتأ ـــرت أمر ــ ــــ ســـــ ــــر حــداثهــا عــام واحــد...لقــد ان ــــ ــ ــ نــام، وانهزمــت شــ
ين فيتنــام  ــــابهــات والمفــارقــات بيننــا و ـــ ــــ ــ هزمــة...ولو أننــا وقفنــا قليال أمــام  المتشـــ
ـــانبالج الفجر وفل  ـــتقبـــل، مـــاثال أمـــامنـــا  ــــ ــــ ــ ـــة المسـ ــــر في معر ـــــ ــــ لوجـــدنـــا النصـ
ح...فماذا عند فيتنام، وماذا عندنا... ولنحتكم إلى األرقام، وٕالى الوقائع،  ــ ــ ــــ ــ ــ الصــ

ــأتي على ر  ـ ــارنـــة بين هزائمنـــا إلى العلم.....و أس هـــذه الوقـــائع، في مجـــال المقـ
ــر  ــ م العري المعاصــــ ــمع الح ــ ــ ا" فقد ســ ــوع " التكنولوج ــــ ــــارات فيتنام موضــ وانتصــــ
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ــتة، بهذه الكلمة، فتلقفوها وراحوا يرددونها في  ــــ ــــ ام الســــ عد حرب األ ــــة  ــــ ــــ وخاصـــ
ــامـــــ ـــــا ولكن تبرر  اً خطبهم ال اهتمـــ ـــالتكنولوج ـــدهم   اً ــ لهزائمهم التي يتحملون وحــ

ة هذه الكلمة من ؤ مسـ ة الرسـم هم...وتلقفت أجهزة اإلعالم العر وليتها دون شـعو
ة، ونزلت  ة وغير مناســ هم ورؤســائهم وراحوا يرددونها بدورهم في مناســ أفواه ملو
ة في مجالســــهم، وتعزة عن  الكلمة إلى الجماهير فأخذوا يتندرون بها لهوا وتســــل

هم ورؤسائهم.   همومهم في ملو
ســت هي الســبب واقوال        ا ل البالد  ذهي انتصــارات فيتنام فهفع أن التكنولوج

عد ا، وهي قطر متخلف إلى أ ا ال تملك شيئا من التكنولوج  الواقعة في شرق آس
ـــــبيل   شأنها في ذلك شأن األقطار  حد ــ ــ ة المتخلفة، وعلى ســــ ة واإلفرق ـــيو ــ ــــ ــ اآلســ

ة أكثر تقدما وأر  حة فإن بالدنا العر ــح ــــ ــارة، المقارنة الصــــ ــ ــ قى ثقافة وأعلى حضــــ
ة مجتمعتين، وتعدادنا  ة والجنو ــمال ـــاحة فيتنام الشــ ــعاف مسـ ــاحة وطننا أضــ ومســ
ة، فنحن  ة إلى الثروة القوم ــ ـــ النســــ عا.. أما  ــعاف الفيتناميين جم ــ ــ يبلغ أرعة أضـــ

  فيتنام تمثل واحدا من األقزام.بينما نمثل العمالق 

ه من   ما ابتلينا  االســــــتعمار والتجزئة معا، تماما  ثم إن فيتنام قد ابتليت 
ـــا  ـــر احتلت فرنسـ ـــى، ففي أواخر القرن التاســــع عشـ ــد وأقسـ مثل حالنا، بل رما أشــ
ة، واحتكرت خيرات أرضـــها وجهود عمالها، وقســـمتها ووحدتها  األراضـــي الفيتنام
ما فعلت في األراضي السورة في عهد االنتداب الفرنسي في  ثم قسمتها، تماما 

ــانيين، الثالثينــات، وف ــا ـــقطــت في أيــد الغزاة ال ــ ــ ــ ــــ ــة سـ ــة الثــان ي الحرب العــالم
عد أن أخرجوا منها في أعقاب هزمتهم  فالبرطانيين، ثم عادت إلى الفرنسيين، و

ار  ان فو (أ ان ب ة د ا، ونشـــبت حرب 1954في معر ضـــة أمر م) وقعت في ق
م  ــــر التارخي العظ ــــ ـــــ النصـ فقير المتخلف البلد ال –التحرر المعروفة.. وانتهت 
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ــارة والمال  ا، والحضـــ ي، المحتكر األكبر للتكنولوج ـــر على العمالق األمر ينتصــ
  والسالح.
الم    المي.. ولكنه  س  أنه شــعب متخلف ل والحديث عن شــعب فيتنام 

ان يردد  ش التحرر الفيتنامي، فقد  اب القائد العام لج طل التحرر الجنرال ج
ه ق ت ة و ــــــحف ــــ ــ ا في أحاديثه الصــ ــــاد ــ ــ ــ ــعب متخلف اقتصــــ ــ ــــ ــ ــ وله المأثور "نحن شــ

ة الواحدة ، فإنه  ة ذات القوم ا".. وفوق ذلك، وعلى خالف األمة العر واجتماع
ــين  ـــــبب موقعه الجغرافي على مقرة من الصــــ سـ ات  ــعب مؤلف من عدة قوم ــ شــ
ة، وهذه  ح ـــــ ـــــ ة، والمســ ــ ــ ــــ ة والكونفوشــــ ة والبوذ انات: التوتم عدة د دين  والهند، و

انت دخلت البال ـــر.. و ـــع عشــ ــيين في القرن التاســ ــ ان والفرنسـ ــ ــ د عن طر اإلسـ
ـة،  ـات القوم ــ ــ ــــ ــ ـــ ـالمنـاسـ ــعـب الفيتنـامي،  ــ ــــ ــ ــ ـة تخـاطـب الشــ جبهـة التحرر الفيتنـام
ة، واألحزاب،  ات، والمذاهب الدين مختلف القوم منشــوراتها موجهة إلى الشــعب "

له جبهة واحدة،  ان الوطن  ة" ومع هذا فقد  ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ــ ة واالتجاهات الســ والمعر
  واحدة.

ــوع    ــ ــ ـــــ ـــــر إلى موضـــ ــــ ــــ م العري المعاصـ ا، لجأ الح وٕالى جانب التكنولوج
د أن الصراع العري  ؤ ة، فأخذ يردد و "الحضارة ومشتقاتها" تبررا لهزائمه المتوال
ــارة  ــراع حضــــار بين أناس متقدمين وأناس متخلفين.. والحضــ ــرائيلي هو صــ اإلســ

متها وأهميتها في قوة األمم فإ ما على ق ـــرائيل ،  ــ ــار إســ ــ ــبب انتصـــ ــ نها لم تكن ســـ
اه، وفيتنام التي انتصرت  انوا هم سبب االنتصار إ زعم الملوك والرؤساء، ولكن 
ـــة بهــا، واللغــة عنوان  ــ ـــــ ــــ ــة، خــاصــ ي لم تكن لهــا لغــة قوم على العمالق األمر

ة سائدة في فيتنام لعدة قرون  انت اللغة الصين   ..الحضارة.. فقد 
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ة هي لغة التخاطب م صدر م1945وفي عام  رسوم يجعل اللغة الفيتنام
ة في الشـــعب الفيتنامي،  ة فاشـــ انت وما تزال األم صـــورة عامة فقد  ة، و الرســـم
ــافة إلى العادات التي  ــــ اإلضـ ـــى حد،  ة إلى أقصــــ ـــــناعة بدائ وطرق الزراعة والصــ

  تسود الشعوب المتخلفة.  
ـــــيء، ول       ل شــ ـــعب الفيتنامي فقيرا في  ــ ان الشــ ذا  ة ه ملك ثروة روح كنه 

ة، مع ميزة  واحدة األمة العر ـــابرة …هائلة،  ــجاعة صــ ــــلة شـــ ادة ثورة مناضـ .ق
ة " قد تجف األنهار ولكن الوحدة تؤ س ذلك أ.وعلى ر …صادقة الوحدة القوم من 

قو  ان  ما    "هو شي منه" قائدهم العجوز. للن تنفصم " 
ـــــد ا       ة ضــــ ــبت حرب التحرر الفيتنام ــــ ة في وحينما نشـــ ــــــ إلمبراطورة الفرنســـ
ن بين فيتنام وفرنسا تكافؤ  حضار أو تكنولوجي  1946أواخر  وما تالها، لم 

ـــا  ، فقد بلغت قوات فرنسـ ر ـــد 800أو عســــ ات  لهم  ألف جند يتصـ ـــا "عصـ
ة احتقارا وازدراء  ــ ــ ـــحافة الفرنســـ ــ انت تطل عليهم الصــ ما  ـــفر"  من الجنود الصــــ

ات المتحدة تمد ف انت الوال انت الحرب في  رنســـاو ر ف العون المالي و العســـ
ـــا ــ ــ ــ ــــ ـا الواقع في مواجهـة فرنســ قـل أحد …وأمر فيتنـام أننـا ال نقـدر على في ولم 

ا.   محارة فرنسا وال نرد أن نحارب أمر
ان فو" في عام   ان ب ـــهيرة" د ة الشـــــ ــــا في المعر ــ ـــــرت فرنســ ســـ وحينما ان

ــــا في م، دبّ 1945 ــت محلهـ ـــ ــا، فحل ــ ـ س  الهلع في أمر ـــــة، وأعلن الرئ المعر
ان فو ان ب ـــقو د ــــحفي في إبرل من ذلك العام أن "ســ  ايزنهاور في مؤتمره الصـ

ســقو الخطو األخر  ؤذن ذلك  ة الدومينو، و ه ســقو الخ األول في لع شــ
ا في جزر  هاوا… ح الدفاع عن أمن أمر ص ا نفسها".  -و   في أمر
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ا من   انت فيتنام أهم ألمر ة  ولقد  ــــــتراتيج ــ ــ ــرائيل، في إطار االســــ ــ ــ ــ ــــ إســ
لة.. فقد  ــنين طو ة على مد ســـ دها المواقف األمر قة تؤ ة.. وهذه الحق العالم
 ، ند ات المتحدة: ايزنهاور،  ــــاء األرعة للوال ــــ ــــ تعاقب على حرب فيتنام الرؤســـ

سون.. ما بين    م.1974م إلى 1952جونسون، ن

ــا   ـــــ ــــ ــــ ــهر رؤســـ ــــ ــ ــ ــة ثالثــــة من أشــــ ــ ــــادة المعر ــــان: تيلور، وتولى ق ء األر
رة على أن الدفاع عن  ة والعس اس ادات الس وستمورالند، وابرامز.. وأجمعت الق

ا نفسها.   فيتنام هو دفاع عن أمر
ان    ة في القرن العشـــرن،  ة األمر وفوســـتر داالس ألمع وزراء الخارج

ة الت ـــف القوات الفيتنام رة خطة لقصـــ ـــــ ادة العسـ االتفاق مع الق انت قد أعد  ي 
ة انتهت قبل االنتهاء من  ــــــلحة الذرة، ولكن المعر ــــ األســــ ان فو،  ان ب تطوق د

  الخطة.
   ( ز ـــنتو (الحلف المر ــأ حلف الســ ــتر داالس نفســـــه، هو الذ أنشـــ وفوســـ

ة. ة لمحارة القوات الفيتنام ضم قوات الدول المتحالفة مع القوات األمر   حتى 
، فقــد بلغ من اهتمــامــ   نــد س  ــه أمــا الرئ عــد تول ــام  ــوع فيتن ــ ـــ ــ ــ ــ موضـ ه 

ــهيرة ".. يجب علينا  ــ ــ ــ لمته الشــ ة وقال  ــــاعف القوات األمر ــ ــ أن ضــ ــــــة،  ــ الرئاســ
ـــر.. و  م وٕاما النصــ ا، فإما الجح الحرب في فيتنام  نّ إ االحتفا بجنوب شـــــرق آســـــ

ساو  بير  اسي  ر وس  نزاع عس

ــة.. و  ــ نّ افي أهميتــه حرــا نوو س معنــاه انه ـــحــابنــا من الميــدان ل ــ ــ ــ ــــ ار فيتنــام انسـ
لها..". ا    فحسب، ولكن جنوب شرق آس
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م    ـــلفه، في تقي ــــ ــ ــ ه ســ عد مما ذهب إل ــون إلى أ ــ ـــ ــ ــ س جونســ وقد ذهب الرئ
ــلتها  ة يجب مواصــــ ة، فقد أعلن "أن المعر ـــالح األمر ة إلى المصـــ ـــــ النسـ فيتنام 
ات المتحدة أن تتخلى عن المح  ــــر فيها وٕاال فإن على الوال ــ ــ ــــ ن النصـ م حتى 

ــون الهاد وأن  ــ ـــــ ســ س ن " وقد عبر الرئ ــواطئنا فق ــ ـــــ تعتبر أن أمننا هو على شــ
  مثل هذه المعاني وأشد..

ــــاح   ـــــ ــــ ضــ ة، أكثر إ ـــم ــ ــ ــ ــــ انات الرسـ  اً ولكن األرقام، أكثر من الخطب والب
ا في حرب فيتنام، حتى لتكاد إسـرائيل أن تبدو في المقام الثالث  الهتمامات أمر

ة.. ف ة األمر ـــتراتيج ــ ــ ــ ع في االســ ر 1959في عام أو الرا ــ ـــ ــــ م بلغ العون العســ
ما يزد على  ة،  ــاد ـــافة إلى المعونات االقتصـــ اإلضــ مليون دوالر..  500وحده، 

مــــة  .  وفي العــــام التــــالي بلغ مجموع ق متــــه الكبر ــان الــــدوالر يومئــــذ لــــه ق ــ و
ار  ار دوالر، ثم أخذت تتصاعد على مر األعوام!! االمساعدات مل   ورع مل

ر    ــ ــ ا، من فيتنام وفي الجانب العســــ ــــــا فيتنام شــ ــئ ج ــ ا تنشــــ  راحت أمر
ة العم ح عدده في عام يالجنو ـــــ م ثالثمائة ألف مقاتل تم تدربهم 1954لة، وأصـ

ان  معرفة الخبراء األمر حهم  ــــل ــ ــ ــــرائيلي مع  –وتســــ ــ ــ ــ ش اإلســ وهذا أكبر من الج
أكمله. اطي    دعوة االحت

ــة، عــددا   ش الفيتنــامي في األعوام التــال ــاعف الج ــ ــ ــــ ــــ وعــدة.. حتى  وتضــ
ـــم "فتنمة  اســ رة التي عرفت  اســـــة العســـــ ــ ــ ، وهذه السـ ح عدده مليون جند ــ ــ أصـ

عضا. عضهم  قاتل الفيتناميون    الحرب" حتى 

ر    ــة، ففي أكتو ــاعف عــدد القوات األمر ــــ ــــ ــ ــ ــذلــك تضـ ــانـت 1965و م 
ــة  ـ ــارس  148القوات األمر ـــا، وفي  215م زادت إلى 1966ألفـــا.. وفي مـ ألف
ــمبر من نفس  ســ حت د م تصــــاعدت إلى 1967ألفا، وفي يونيو  390العام أصــــ
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ان األســـطول  524ألفا، وفي أغســـطس قفزت إلى  463 ك.  و ذا دوال ألفا.. وه
ة..  ــخمة، وقوات المظليين تلعب دورها في المعر ــ ــ ــ امله، وقاذفات القنابل الضــــ

ات ا خاصا لمقاومة العصا الجرذان الحمراء" درت تدر   .ومعها قوات تعرف "
ـــــوحا المعارك الطاحنة التي    ــ ــ ــــ فيتنام، تزده وضـ ا  ان اهتمام أمر ذلك 

ة آخر  ائ م ــتعملت فيها إلى جانب الحرب الك ــــ دارت رحاها في أرض فيتنام واســـــ
ادة، مما  ــلحة الدمار واإلحراق واإل ــ ة من أســـ ا األمر ه التكنولوج ـــــلت إل ما وصــ

ـــدودا وأق املها، وســ امال مدنا وقر  ــــحا  ــح" مسـ ات "مســـ ــف ــ ة، ومعابد ومســـــتشـ ن
  لها من غير حصر وال عد. –ومدارس ومالجئ، ومزارع ومصانع 

  
عد حرب  يوفي نفس الوقت الذ بن   ــفة القنال  ارليف على ضــ ه خ  ف

ة ــمال ــــل بين فيتنام الشـــــ فصـــ ا خطا هائال ل ــــتة، أقامت أمر ام الســـ ة األ ، والجنو
ي ـــــم وزر الــدفــاع األمر ــــ ــ ــ ــاسـ ــان هــذا الخ معجزة وعرف بخ مــاكنمــارا  ، و

ـــــرة  يلو مترا، وعمقه (!!) عشـــــ ـــعين  ــ ـــ ة، فقد بلغ طوله تســ ة األمر ــتراتيج ــ ــــ االســ
ة، وانبثت  ه األبراج المحصــنة، ومن حوله األســالك الشــائ نيت ف يلومترات.. و
ة، وســـلســـلة من الرادارات تكشـــف أقل  ه اآلالت اإللكترون ه األلغام، ونصـــبت ف ف

ـــللين، ت ــ ة من المتسـ ـــــف في حر القصـ ادر  ة لت ادات الجو ـــل إنذاراتها إلى الق ــ رسـ
ــــة  ـــارات من  –المواقع المطلو ـ ــــرات المل ــــ ــ ــ ــاليف هــــذا الخ عشــ ــت تكــ وقــــد بلغــ

عد إتمامه مبلغ    لزادة تحصينه!! اً مليون 750الدوالرات.. وأنف 
ـــد في وزارته مجموعة    ـــــ ة، حشــ وحينما تولى ماكنمارا وزارة الدفاع األمر

الخبراء والعلماء والمستشارن لوضع الخط الالزمة للتغلب على بر من خيرة 
ــين  ــ ســ عمل تحت رئ ـــنوات  ع ســـ ــ ــ ـــــتمر في عمله ســ ة، واسـ حرب التحرر الفيتنام
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ة، عرف  ات األمر الفشل.. وهو من أقدر الشخص اءت خططه  متعاقبين.. و
ــــي  مشـ أنه عقل إلكتروني  ــــاب حتى أنهم وصـــــفوه  بهدوء األعصـــــاب ودقة الحسـ

  لى قدمين.ع
ــيء في الكالم عن فيتنام، وال أعتذر، فإنه في    ــــ ــــ عض الشــــ ولقد أطلت 

ــطين.. و  ــتقبل لتحرر فلســ الم عن حرب المســ فيتنام هي أبلغ رد على  نّ إ جوهره 
ا،  حارب أمر د أن  ـــر الذ ال ير ــ ــ ــــ م العري المعاصـــ حارب و الح قدر أن  ال 

ضيف إلى ذلك أن أزمة الشرق األوس ال ا، ثم  الحرب..أمر    تحل 
  

ع هذا العام.. في نفس    ان في ر وانتصــــار فيتنام في الشــــرق األقصــــى 
ة الفضل في وجودها وقوتها،  ا صانعة إسرائيل وصاح أمر ه  العام الذ نلوذ ف
ه منها، أو  ـــنا أو ما تجود  ـــ أرضــ أن تحن علينا  ــعها، أن تقنعها  وعدوانها وتوســــــ

  يني".من "الحقوق المشروعة للشعب الفلسط

ـــاحقا في أطول حرب عرفتها    ا سـ ـــارا تارخ ان انتصــــار فيتنام انتصـ لقد 
عد أن تكبدت  ا  ـــوئها.. وانســـــحبت فلول قواتها إلى أمر ات المتحدة منذ نشــ الوال

ألف جرح، وأكثر من مليون جند فيتنامي..  300ألف قتيل، و 60في الميدان 
ـــرة ماليين طن من القناب 150و ــ ار دوالر، وعشــ ـــف إلى ذلك مل ل والذخائر، أضــــ

ي، وفي آالمه  ــعب األمر ـــ ــ ــ ــ رامة الشــ ــــارة الكبر التي تتعد األرقام في  ــ ــ ــــ الخسـ
ل.. ي لزمن طو ح المخيف الذ سيؤرق الشعب األمر   وأحزانه، وفي الش

ـــا على فيتنـــام مـــا    لقـــد قـــدر الخبراء أن قوة النيران التي ألقـــت بهـــا أمر
ـار قنبلـة هي تعـادل ـانـت ألف قنبلـة من ع ـة  مـا.. ولكن الهزمـة األمر ـــــ ــ ــ ــــ روشـ
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ة  ة معر قعة من العالم حينما تكون المعر ة  ة في أ ــتكون حتم ــ ــ ــــ ــ ة.. وســ حتم
  التحرر.
رة المتزنة    ــ ــ ــــ ــ الم العســ ـــة.. ولكن  ــ ــ الم الحماســـــ س هذا  ، ل ومرة أخر

ي  المجرة، ففي اليوم الثاني من ســقو ســايجون، حينما انســحب الســفير األمر
مار وهو الذ ولف العلم  طه، أعلن الجنرال الفرنسي مارسيل ب ي تحت إ األمر

ــــرن عاما " ــــ ــ ــ ان فو قبل واحد وعشــ ان ب ة د انت إقاد معر ة  ن الهزمة األمر
ن أن تفعل شـيئا ضـد أ شـعب عقد اإلجماع، سـواء  م أمرا محتوما.. إذ أنه ال 

ــاس الوطني هو نزعة أ ــيوعي.. إن اإلحســ ا أو غير شــ قة، ان شــــيوع ـــيلة عم صـ
ستطع أحد أن يجد لها بديال..".   ولم 

سار    ة، النتصار فيتنام وان أسرها، ومعها األمة العر ا  ولقد اهتزت الدن
ــيد، أصـــابتها جفلة ورجفة إزاء  ات المتحدة.. ولكن إســـرائيل، وهنا بيت القصـ الوال

ير وانطلقت صــــحفها، وتصــــرحات قادتها تطمئن الجماه –هذا الحدث التارخي 
ون لها أثر على مصير إسرائيل". ا لن  ة أن "هزمة أمر   اليهود

ــتقبل..    ــــ ة المســ ـــادق عن معر ة، هي حس صـــــ ــــرائيل هذه المخاوف اإلســــ
ــــهمه إلى  ســ ـــير  شـــ ـــطين.. وهذا مؤشــــــر واحد  ــــتقبل فلســـ ــرائيل، ومســ ــ ـــتقبل إســ مســـ
ه إســرائيل إلى شــعبها وٕالى األمة قى العامل العاشــر الذ تهمس   المســتقبل.. و

ة.   العر
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  ر ـل العاشـالعام
  ةـلة الذريـالقنب           

  
عيدة عن إســـرائيل، إنها تملك من غير شـــك القدرة    ســـت القنبلة الذرة  ول

ـــــنع القنبلة الذرة، فلديها طائفة من العلماء والمختبرات  ــــ ة لصـــ ة والتكنولوج العلم
جب أن نفترض أنها تملك ا ذلك.. وعلى في هذا المضمار، و ة  انات الماد إلم

ـــــرس أنواع الحروب،  ـــوأ االحتماالت وأشـ ـــــرائيل أســـ ة أن تفرض مع إسـ األمة العر
ة  س معنى هذا أن األمة العر ـــردها.. ول ـــ ــع المجال لسـ اب متعددة ال يتســـــ ــ ــ ألســـ
ــلحة أخر لها  ــ ــ ــ ة أســـ ـــدد القنبلة الذرة أو أ ــــ صــــ ـــيلة  ـــ ــــ تقف معدومة الحيلة والوسـ

ــائص التدمير الشـــــامل انت في خصـــ ما  ــرارا  .. ذلك أن العلوم الذرة لم تعد أســـ
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احة" في رع القرن المقبل.. ونحن عندنا  رع القرن الماضــــي وســــتكون علوما "م
ل الوجوه، فضــــــال عن أن  ة الذرة من  علماء وخبراء قادرون على امتالك ناصــــــ
ادين ــتو عال في م ــ حوا في مســ ـــــ ــتى أنحاء العالم أصـ ـــ  علماءنا المغترين في شـ

ا، وهؤالء إذا  ق اء، وفي اختصاصات الدراسات الذرة نظرا وتطب م الفيزاء والك
ع فإن  ـــج ــ ــ ــ ــر أجواء الحرة والتشـــــ ــ ــ ــــ م العري المعاصــــ انوا لم يجدوا في ظل الح
أن  م العري الحر المقبل،  ـــك، وفي ظل الح ــ ــ ـــ ــ فيلة من غير شــ األعوام المقبلة 

ة أدمغتها المهاجرة،  أن يؤدوا واجبهم تعيد إلى األمة العر ــعد العلماء  ســ ومئذ  و
قل عن واجب الشهداء.   ما ال 

قرتها الذرة"  اً والواقع أن جزء   ار التي "تسرها" إسرائيل عن "ع من األخ
حق غايته، فالقنبلة الذرة فضــــــال عن  يلتلق ة لن  الرعب في نفوس األمة العر

ــ ـــ ــــ ـــــرائيل أشـــ ــــ ــالح ذو حدين، إال أن خطرها على إســـ ــ ـــــ د وأفتك، فإن الرقعة أنها ســـ
الصــغيرة من أرضــنا التي تحتلها إســرائيل ســتكون مصــيدة ذرة ال نجاة إلســرائيل 
ه  واد حواضــره و منها.. والمصــيدة ســتنقلب إلى مقبرة.. أما وطننا العري الكبير 
ح.. وٕاذا تعرضـت هذه العاصـمة أو  ه رحب فسـ ة ف وصـحاره، فإن مجال الحما

قى الوطن العري في حمى أرضه وناسه.. أما إذا تلك لضرة ذرة إسرائيل ة، ي
ــرائيل  ــ ـــــ ة على إســ ــ ــ ــــ ــ مة، فإنها تكون القاضـ ــت تل أبيب لهجمة ذرة مح ـــــ ــ تعرضــ
ما  ــــرائيل  ـــــلم إســـ ــتســ ــــ ــتسـ ــ ــ ــــرائيلي، وسـ ــ الدولة، فإن تل أبيب هي قلب الوجود اإلسـ

ان، و  ا ــتســـلمت ال ما يتحدث اليوم عن ســـاسـ يتحدث التارخ عن قنبلة تل أبيب، 
ان وخضعت واستسلمت..قنبلة ه ا عدها ال عت  ما.. ر   يروش
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ة القائمة مهتزة، غير رشـــيدة وال ســـديدة.. فلن    انت األوضـــاع العر وٕاذا 
م عري  أتي ح م العري الذ صنعها.. وس قاء لهذه األوضاع وال للح تب ال
قظة ساهرة يتصد  عين  ش طرقه إلى المستقبل  أصيل يتخذ لألمر عدته.. و

ــنج لل ــوارخ برشـــ ــ ــامل.. وما حديث صـ ــــلحة الدمار الشـــ قنبلة الذرة ولغيرها من أسـ
اء أن  االت األن ـــوارخ التي تحدثت و ــــ ـــــ عيدا عن األذهان، تلك الصــ ة  األمر

ة صل إلى العواصم العر   مداها 

ل    ة تملك  ون في الحســاب، حتما.. فإن األمة العر هذا وغير هذا ســ
قيت.. مقومات ال ل أخواتها في التارخ و ادت  ــمود والخلود.. لقد  ـــ ــ ــ ــ وجود والصـــ

ة حرة، سيدة أمرها ومصيرها.. قى معها فلسطين عر قى، وت   ومن أجل ذلك ست
ة  عد، فهذه هي العوامل العشـــرة التي ســـتحدد صـــورة المســـتقبل، مســـتقبل القضـــ و

ة في عام  م في روعها الح والعدل، وت2000الفلســطين ســتق رتفع على مدنها ، 
ة األمن  ـــهولها ومروجها، وأنجادها وأغوارها، ألو ــ ــ ــــ انها، وســـ الها وود وقراها، وج

فرح المؤمنون بنصر هللا. ومئذ  ات السالم.. و   ورا

ون قــد ألقى    عــدو أن  ــال رائع وجميــل.. ال  قول: هــذا خ ورب قــائــل 
ال واألوراق،  ــير من الخ ــ ل ظالله على أوراق معدودات، أجل: ال ضـ ذا بدأ  فه

ــال  ـــالخ ـــذا..  ـــات التحرر في التـــارخ بـــدأت ه ـــل حر ـــاة، و ــــيء في الح ــ ــــ ــ شــ
عدها انتقلت إلى الميدان.. ومن الميدان إلى النصر..   واألوراق.. و

  أحمد الشقير                                                           

 م1975 –سمبر د

 
 



  

-79-  

 
 
 
 


