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 النشرة األلكترونيةكنعان كنعان كنعان كنعان 

Kana’an – The e-Bulletin 

 2392  ـ  العدد العاشرةالسنة 

 2010) اكتوبر(تشرين االول    29

 
  "نضالية"حتت قشرة  إغواء الشباب للتطبيع

  التطبيع" رسالة"عزمي بشارة يف . د

 عادل مسارة

  

 

A Strategy for Israel in the 1980s, translated, edited, and retitled " The Zionist Plan for the 
Middle East" (read document below) by distinguished Professor Israel Shahak (1933 – 

2001), longtime activist, analyst, and outspoken Israeli critic. 
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��، ُ�����، وُ	���، وُأ���ت ��
	��� ب ���ا'��ا��*�( إ'�ا&�% $# "��	����ت ا���ن ا�
��ق ا-و',"/� )�	
- 1933(م� :9% ا��9و8�$
ر ا6'�ا&�/# إ'�ا&�% ش�ح�ك " ا�12( ا���0


A  و	�:� 6'�ا&�%)2001Bش, وم�/% وم���ث م��آ E�
F ��زم HI: يK�وا ،.  

 * * * 
 رسA/2 إ/? ا/<26ب.. >;5678,9:4 ا/234ل ا/.-,

 9FG: ب<2رة
 
 
 

  
 

 

 * * *  

AHIJ9 :  
  
$# م
:R " رسA/2 إ/? ا/<26ب..  5678,9 ا/234ل ا/.-,>;4::"��ت م���( �Pم# ب��رةُ	
��ةا"P*� " �S�� : ا��V ا��Sم% �/H ا��اب, ا����#/��رئ :�اءة�و
-ED97-B405-AB3E-49E042E5/exeres/NR/net.aljazeera.www://http 
1=GoogleStatID?htm.4F52F138381B  
  

LMرا Aس2.8ضJ/ :  
  
م��ر�R  -  "��&�( ا��
م�(، وا��S} ا�Kا�# ا���z$#، ودو�( �S% م
اF����:"�دل '��رة�) 1

��
  51- 33، ص ص   1997 	��8ن 85ا���د ، "آ���ن"، $# "(ص��
  

'ً�:"��دل '��رة) 2S�$# ، "�ف حPب ا���Pم# ب��رة إ�H ا�S��H/� �8 أآ: ا��R�91 م
�� أول 107 ا���د "آ���ن"��  .135-125   ص ص 2001، �
  

* * *  
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5OP9 : )�	
�P�} آ��z م�� 	�� ا���ب أ	�} آ�	
ا :9% م�( ��م $# ���ة ��% ب�91�( ا���0
{�����% ب�� أB}، وب��ي ح0% أم�م أ��K��2اب ا�ا ���9� �. وح�H ا6م�9����( ه�د$�� م� ذ�

 $��ذا �� ا��
م؟ 

K�ا �����18/B�ب وخ�ص( ا����*�ه/
ن ح���( أه�اف و��S، ب��( ��( �/��� ا��
�� إ�H ا� ��

ن م��، و���دون ب�� �/��
د $# �و'��'�ت وم��ر'�ت ا���Sن ا���0
	# ا6شS��زي، �91�$

  $/��18 م��8ٍو مR ح� ش�9��؟ 

وح�H هKا ا����$� آ�ن ���S �� ا��1ف ��� �
 أن ا���Sن �} ����S ا��*�زر و�
 أن ا���Sن 
 )�
د����% ��و�( ��/� أ	� ��� /0(خ��/خ���("�} ���/� أ	� �	��(  م� أي ��ب#، و�
 أ	� � 
  ). ا	�� ا��2�1( أ�AE(ا��1�8ة م� ا��Bات إ�H ا���% 


���ذا ��*�ه% آ��z م� ا����ة ا���8'�( وا���z$�( ا���ب�( آ% هKا : و�/��، $���8ال ا������ ه
9
	�� ب�����م# �� ��و ����ا	� ب�ه�ا$�؟ ��1�  و

  ه% هKا آ�م؟ 


��؟ ه% ه
 ا'��I�اء ب�  

  ه% ه
 آ�A ��ب# �/��وب(؟

  أو ه
 ا'
أ م� هKا آ/�؟

آ% م� � ��� ض� هKا ا���2ذل وا���1م�، آ% م� � . � أح� م�HًB م� ا��د وا��0 وا���0ي
����% ا��R�91 مR ا���Sن وا6م�9����( وا��9�Sادور ا���ب# ه
 $# خ�	( ا�*�% وا�Eإب���(، 

�� ا��91���، $# اي م�8
ى م� ا��R�91، ه
 . �وا6دا	( إن آ�ن ��ري، ب% أخ1��وآ% م� � 
��� $# و�� ه��ء � ����F )م�
و:� �BS# ���} م� 	�
ل  $/���أ م� ! $�:� ��ه/�( ا�
F��( وا��


�� آ�$( ا���0��( $# ا���Sن�� . )�
د��
دة، اي مR دو�( �أ��8
ا ����ً� وم1/�� ض� ح� ا�

ن ا���ب ب�����اف ب�} ب�ءًا م� ر&�� '/1( ا��S} ا�Kا�# خ��0(؟ $/��ذا ���9ع ا����9�

���  . ور&�� وزرا&� وص
� إ�P� Hم# ب��رة، وآ% م� ُ�R91 مR ا���Sن ومR ا��91

 ����� ا���و ه*
م� ا�����% أخ�1 م� 	��� ا��
م ه
 أن 	�ى، و	�� ح�ً� 	�ى، آ�� �
B�zوم ��ب/� '�'����$�، ب�����اف ب�، ا���
ة �/��8واة م�� $#  ب����� أه�ا
	�وا���
اص%، ب���� 

وم� ب�� م� ���م
ا هKا !. أرض وF���، وب������� �	�م��� $# ا�
�F ا���ب# ا	�م��� م�����
��و، د/� �zوأآ .��  .�Pم# ب��رة؟ و�S# � 	�/} ا���%، ��� وح�A م� ����S آ% هAK ا��12

  .. 5678,9 ا/234ل ا/.-,>;4:"

  ":-9FG Q: ب<2رةب7: رسA/2 إ/? ا/<26ب
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��ة. د" وه��9":�أت ا�����( ا��# P*��9 ا�ل مE�9ب م� خ�، و� ��اب( ��ي� P�1م# ب��رة �/

ان  . و� ا'���اب��ب9FG Q-7: : رسA/2 إ/? ا/<26ب.. 5678,9 ا/234ل ا/.-,>;4:"وه# ب

  "ب<2رة

�/( ب�� ا���Hء، وم�� أ�F��� ذ�� ا���ح ا����
ف وا����8 ��
F )�����وا-م( وا ��� ا�
����� ...وا���Iل �� ،��/� #S�'Eا'} أي آ ���ا�� وا�Kي $��� �
 	P��� ا'} �Pم# ��� ووض

  .��ى ا���رىء ا�����س ش� 
  

��9ب ��� آ�ن /� )��
�ً�، و-ن هAK ا��'��( م�S$رة ���ًا ش�02ً� و��وب�� أ	�# أ��ف �Pم# ب
�( وآ
ادر بS/�( أخ�ى، �
 آ�	� . �/#� أن أآ�� $# م��
اه�
هAK ا��'��( م
��( �*�% ا��8

 )����
ن مR ا���Sن ا���0
	# ا6شS��زي وا6م�9�91�ُ ��K�ب ا��م���( ا������ وا����B�z ا�
�� ص�ر ا��9��8% خ/�B} وه} K�ا، اي ا
9
ا دون أن ���ض/�� ��K�ب�(، وا��وأ	��( ا��9�Sادور ا�

��S ا ��و�*�ر . ��8ب� إ�H ا�2/�، ��� آ�� آ��9خ/�B، ب% ���9د�
ن ه
 وا�Pم� ا-��9 إ
�( ه} $# م
ا:R :��د�( �/*�% أو �/H ا�*�% ا���ب 
�� م� ��% ا��8��zأن آ H�ا6ش�رة إ

 H/� �1أم� خ 
وب�����#، $¢ن ا����م ا���9ب -	
اع ا��E�� ا��SBي وا���8'# ��ى �Pم# ه
  .ا���9ب �����ًا

  

ي أ���ق ا� H/� م# و:�ر��P� # أ��ف�	- ��ه�ه�، وم� ه
� �S�����&� وإخ�ا��� ب

و:9% أن أ��1ق إ�H ا�/�} ا��B2# ا��# وض�� �Pم# . خ1
رة آ��ب��، و�Kا :�رت أن أآ��
  :��� أرض�( 	�Iل ا���9ب، أود ذآ� ا�
ا:�( ا�����(

  
 آ�� و�Pم# اص�:�ء 	/��# و	���دث إ�H در�( أ	�� :�ر	� م�ً� 1994ح�H  آ�	
ن أول ��م 

م
'H . أ	� وه
 و د" 1948 وه# ص��B( حPب� ا��
م $# ا����% - 5ST ا/27Rل"إص�ار م*/( 
��B:
زرا	# �Pم# �/��ة ا-خ��ة $# م��S م*/( . ب���ي ح�£ اص�ر	� م��� ا���د ص�B و�

  .  $# ض�ح�( '��� أم�� ��
ب رام ا� و���"�� '����� آ�م/���، $# م
اض�R ش�H"آ���ن"
  :لو$# ا��:�&� ا���2 ا-خ��ة :�

  
• U/ ف؟XYن: ه5 تP78أن [ان Q`R/ا ab/ن:آ5 ا/24س، [ ُی7-47:، وP784تiأن . 
� ��Kا ا��
ل: :/� •�$�� £� م�ذا ���0؟. م�ذا ب�؟ 	�� 	���ث آ�ص�:�ء و�} ��ر ب���� ح�
 .أ	� ا¤ن �/H �*% '�م� م�ة أخ�ى: :�ل •

                                                 
آ2R ) ب;Xس و/;.4:(رP/ A6sيr ب.p-9 q8 ا/FoیXة، /44b: وبPY تnآPي l a9;92`2 ب2س23k8ر ا/S`2یG A4-? ش2ش8`2  [ 1

 Q5 ا/27سS;T P;,/ا t92نXب :T A4س a9 Xu56 اآl A2رآ>R/ا i3T2ء، رTXب2 شXG X3k8,ت)w2آYR/ا x2o2ن: ) ا[تGوآ2ن د
Rة اسXاآz/44: ا{ت Q/ إن ،xPG2,9 pا/`2ت ?-G |/z/ })و أوXRG P/2O...:~X>;/ا ( i-lب: وXY/ا a~U/ا :T A;R48/ع اUضUR/

أن2 أQ-G .  دG A7;l-? ش2شA ا/FoیXة أث24ء XIق Fsة40/{ [ اسL;<8 ا/U3kر G-? ش2شA سUYR>/ ikRن ب;Xس أن یPk8ث 
Aت-| ا/<2ش ?-G اUنUbن یnن بUR-kی aیX;uأن آ!  
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  .�} 	/�� ب��ه� :,. وآ�ن هKا ¥خ� ���ي ب����%

  
�( أ��م I9ب ���9( ح�H ح���، وأح�I �# ب�� ذ��زار	# و��� '��} وآ�ن م� زال $# ا�*�9( ا�

ور:( آ�ن �Pم# ب��رة :� :��م�� $# م�آP درا'�ت ا���ق ا-و', $# ���ن وُ	��ت $# 
شA;GX ": و��
ا	��1948ص��B( ا����ة $# ���ن وص��B( ا�0��رة $# ا-رض ا����/( ��م 

 Qbk/ان8}2ب2ت ا :T a;;4;<,-./5 ا;uRات:تz/ا."    
  

� آ% إ	���	#ه% ���ف؟ �
 : " :�أت ا�
ر:(، وح���� $�, ��$� ���ذا أ��P� Hم# ب*�/�� �/
م� هAK ا�
ر:( ��$� أن �Pم# م��� .  أ	������	#ا���س، � ��/��#، و��S ا���} أن � 

#	
وب��R91 ب��ه� . �	��2ب�ت ا��S} ا�Kا�# ��� ا�ح�Eل ا�'����ري ا�'���1	# ا���0
#	

د ا'��2ام . ��ش¦ ه
 	�8B �	��2ب�ت ا�S���8 ا���0�ا	��2ب�ت " ش���("ه% آ�ن �Pم# 

�� ا��6ب('
ب�� . ا��S} ا�Kا�# آ��خ% أو مA��B� )�1 و���} ��ش�¦ 	 �8B�S/���8؟ ه
 ا�Kي ب
أن ) ح�8 :
��(ا����0 أن �Pم# آ�ن أ"��ء ���ر$�� ��1ح 	�8B آ�
م# ��ب#، أدرك 


��( ا	�����
م#ا�: H�إ #�
و��S أن ��خ% :
م# ��ب# . � ب�س هKا ح��.  $��
ل م� ش�
���� ا�
�ء �/�و�( ا���
د�(، هKا  {8���( ا�S���8 أي ب����ن ا��و�( ا���
د�( و
I� ص�ي�	و

أم� ا���اه�( ا-خ�1 $�# �� ا��1ف م� . 2أم� م�2/, و���� وم
ارب وم�اه� �/H ا-:%
�B�zاب��ث وص�� وم Pا:9% م�اآKا ب% ! � ��بً� �� هK�1ف �� ه�( ��� ا��	أن ا- {�B	

 !و��9رآ�
 

 �B�� 
�} ه�: ����ة ا����ة 	��8B ب��8��ة ص��� #$ ����آ��9 ردًا �/H ور:( �Pم# �/� و	
��% ه��ك، و	����� $# م*/( �- 28ص ص . 1994 آ�	
ن أول 59 ا���د "آ���ن"ا-ح�� آ�ن 

32" .  
  : وم� ر�� $/��� �/��0ر، وه#، ور:( �Pم# دون ��0B%أورد ه�� ا����ط ا��&��8( $#

  
وأن{ a9 أ5M هPف ا/Xk8ر a9 ا[J8Iل ی�o ا/U67ل بnش2bل PY89دة  5u9 ا/R,2واة ..." •

 أ	� ����ث �� [UHIا  ."L9 ا�XO وا/Xk8ر ا/U~4: وا/L9 592b8 ا/a~U ا/XYب:
��18/$ ��و ��1�� ب��
ص
ل إ�H ب���� ا���: �ح�
ا. ا����ر م� ا�ح�Eل و��� ���

و����ث �Pم# �� ا���8واة مR ا�ح�Eل ر�} أ	� ا'����ر ا'���1	# ! ا���% وا��Bات
 Rب# م��
 �/��Sم% مR ا�
�F ا����ا:�E�# م���0 ��رض وا�9��، وا-خ�1 أ	� 

اي أن !  و�
د ا���Sن ا�'����ري ا�'���1	# أي ا��R�91 مR ا���Sن آ�� ه
 وا��9
ل ب�

                                                 
!  نak نQ`;-G |k3:بa9  Q`/U7 یU/UR8ن 2RH49 a9ت ا�نFoة وا/Pول ا/2RنAk یzآXن: هzا بa9 X;ub ا/X68یXات ا/8: یP6ی`22

  .a9 یa9 ?-G |k3؟  ا/2r9Fر أم a9 یLTP /{؟
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2�'�Eحª . (�م ا'��ا��*�( ا�ح�Eل $# ا�	�م�ج ا������ �/H ا�
�F ا���ب#�Pم# 
�:
 ).أد	�A $# ور:�� ا��Kآ
رة أ	� م� زال �/ H	�B ا��

 
• ���رض( ب�	�� أر"
ذآ�8( ب��£ ��$� آ% ش#ء ب�� $# ذ��/� A��	 ..."  }Y9 592Y8/ا

 G AR�2l-? ر3T{ بA;�Fo [ بP ان یUbن 2M 2`;Tن� ت>L9 :Y;6 ان`2) أي ا[J8Iل(
}84GXش �Tأن در�( م� م� ". ور H���91���، ب�� �
��# ا��9
ل ب��ح�Eل :9�هKا 

 �0�� 
��B# ب�� ا���% ر�} أ	� ��ى ان ا�ح�Eل ��� ش��#، وب��R91 هُ R�91��ا
ا���} أ	� ��9% ا��R�91 ومR ا�ح�Eل و��$� ش����� $# . 1948 و��� 1967اح�Eل 

 ����، أن هKا ا���» $# ����� ا��UHI] R�91ا. 	��B0 ا-ول 	��B0 ا��z	#��/( واح�ة 

ن� . ات '�Bحً�/ه
 ا�Kي و��� ح��( ا��R�91 ا�����( ح�£ ����'% ا��91

 
ا�	��2ب�ت �/H أرض�( ) 1994ف ¥	Kاك .ت.:��دة م(أآ� �Pم# أن دخ
ل ا����دة ا�����(  •


� ح��س ا�	��2ب�ت و$�زت $¢ن هKا ر�} أن ب��س آ�ن :� ص�ح إذا دخ/. ر$� أو'/
س;Ubن X;s a9 ا/abRR دو/;2ً ت2oه5 ا/U7ى ...:$P� ��Sم#. إ'�ا&�% '�/�# ا�	��2ب�ت

وب��R91، دخ/� .  "ا/A6{َ84R أو XSl ا/G 2`Y9 592Y8-? درAM ا/Xض? ا�سXا�;-:
)�	�z��2ب�ت ا�	3ح��س ا� �S� ً�، أي��92َ( دو����ى ا
م� ، و�} �*�ه% ب% م��ص�ة ا��


�� . آ�P� �9م#���ف أ	� � �ا'�� دو��ً�، $�� ه
 " ش�Hء"$�% آ�ن ا���% '�ذ�ً� � 
 ��
د ه
 ا���ب م� ض
ار�
��ت ا�����ة وب���1	�� و$�	�8(م�
وا��ول ا�
آ�/( ) ا�

 )/����� و(وا�
وه} ����ً� آ�	��( و��9Fت ح�آ�( وإ�H ح� آ��9 آ��z$( ) ا��	��ركا�8
أم ه% آ�	� ر�P� �9م# ا6���ع ب���س . ب���1Bة وا�9��( وا��
ا��را'����( أ��اء ��� 

  و���ه�؟
  

9
� واض�� ب���Bق او'/
 وب��	��2ب�ت ��� '��1ة : [UHIا: AKم# هP� ):ور �	آ�
 آ�� آ�	� م���م( ��خ
�� ا�	��2ب�ت �/S���8 ا���0
	# م� ،ا�'����ر ا�'���1	# م� ��(

)�	�" )��.  
 * * *  

  
9��رة ه
 ا��V أد	�A ا�Kيم� أود � %�
  :�B���A و	��A م� ا��12ب ا�1

  
•  K�م( $# ���ن م����م� ور:�� ا AE�آ� م� ��( م� اورد�� أ��  ��مً�،16
 

                                                 
3 a9 a;kشX9 AY6س L9 Q`62نM ?/ل ا[ن8`2ب2ت إUO2س دRI a9 أخ r:-G ضXG :اتz/ا Qbk-/ A;2نu/ا[ن8}2ب2ت ا A/UM 5;6l 

  .أ56l  بX9 |/zتFbًا G-? أن ایA ان8}2ب2ت سUb8ن تA-H9 ik أوس-Q/U . ن a9 ا�UOة ا/2S4رى2ب;Q`4 إث4
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•  H/� م� زال �	( أ�	��9 م� ��( "��$# ا���9ر ا���Sن ا���0
	# آ��	ً� " ���A"وم� 
 ! $# $/��18، و��S ب����H/� )�1 ا-م� ب��9ر ��ب#" ش����"

 

ن �� �Pم# ب�	� ��� ��91��ً� وه��ك ��ب:[UHIا����ح
	�   ر�} آ% هKا ه��ك م� ُ��ا$
وه�� أذآ� م���( آ�EF ��9ل '/��ن $# ا���B8 م�خ�ًا، وأخ�ى آ���9 $�0% دراج $# . ب¢$�اط


ه�ا	#� ��zم �	م# ب�P� �0�و� أدري آ�� �} �� ه��ء آ% هKا .  4ا����ة ا�/��	�( 
إن هKا ا���1م� ه
 ا�Kي �Pج ب����zS م� ا���ب $# ! ��
	# ��ى �Pم# ب��رةا�
ض
ح ا�0


ن ب�	� /�B� أو زو��ن ً%خ/"أوح�ل ا��R�91 ا����
�( رب�� دون إدراك، أو -	�} ���ر	
ن م� 
�% ���ه}" ب�8,B�$���2/# �� ا�
�F �/��( أو �Pم� ه
 . وهKا ا�P�} ه�اء! م��ر	( مR م� 

 !�� $# ا��
عاخ�Eف $# ا��ر�( و�
  

  :2R9 ورد 9FG A/279 :T: ب<2رة إ/? ا/<26ب ا/.-,>;4:
"2Yا/234ل ا/.-,>;4:: راب �Tأ  
  

..."7I aG 2م ا/.-,>;4: ا/248زلY/أي اX/ا �Tر q6أص P7/ طXا/.-,>;4: ش �Y>/ق اU
 A;بXY/ا A;RسX/ا ARHا�ن iGرzأن ت PYب A2صO ،2;/2I a;<,-T A;37/ :بXY/ا PY6/2دة اY8اس

 5u9 ت]U7Rب"P;IU/وا :GX>/5 اuRR/2ب`2"، و"اY>أدرى ب Ab9 5ن "، و"أهUbن a/
ab و/. وهzا abR9. وهU شXط ت.XI 5;YآA ا/a9238 ا/Pو/:". a;;4;<,-T أآa9 Xu ا/.-,>;4:

[ یabR تXkی| ت.Y;5 ا/a9 L9 a9238 یMXk{ ا/a9238، وتAY~279 }MXk إسXا�;5، 
 :T2وض2ت و.R/ا :T JOP2 تRهX68Yا�;5"ویXإس L9 A;�24u/8{ اlJG."  

  
 AوبXGل، وJ8I]دة، وزوال اUY/ا �I 5u9 ،فXS8-/ A-2بl X;s A8ق ث2بU7kب |,R8/ا a9 Pب ]

وآ-24 یXYف أن هzا ا/R8,| ی�6k ا/U,8یA، . ا�ب2Yدا/P7س، وX;s ذ/| /�Xض اس2Y8دة هzا 
  .�TسXا�;a/ 5 ت567 بU,8یA هxz شXو~`2

  
وa9 هJM2YT 24 أم �JM ی�o أن ی>Xح أ�T أوسL /-234ل یabR أن نU4G xX68Yان2 س;2س;2 
 A-IX9 :T PIأ a9 دون إذن a9 i92l :8/ا A;-kR/ا A;4;<,-./26درات اR/2ت ا�R/ 2Y92M

 A<-,/ا �;R`ـت/ A;4;<,-./ف. ت. م"ا."  
  

                                                 
 9Ul;2ً أو 2G 2ً ?8I/;2ً  ا�دی2ن ا/27RرنA أو O>2ب UIار ا[دی2ن و T:2ً یz{8 ا�JOص /-L;6<8 أI;2ن2ً اش2bً[ بA;,;/U، أو أب2kث4

 X>G a9 A-T2lات ا/Xس5�2 تPاaG LT ا/P7T L;6<8 تUا/i إ/? ن<Xة آ2Y4ن ا�/X8bون;A. ا/ ..إد2Gء a9 :lXG plU9 ا/;`Uد
�ن ن2دي ا/UMX6ازیQ/ A ی2G 567دل "و " بP7k/2 ا/<}9FG":S: ب<2رة ن2سA6 نP7ن5MX-/ 2 و�6I 5;9;6: . وإPIاه2 تP8Rح د
2;S{2رة شRا/ ..."س .  

 



 

             Kana’an e-Bulletin     ـ النشرة االلكترونية ـ النشرة االلكترونية ـ النشرة االلكترونية ـ النشرة االلكترونيةكنعانكنعانكنعانكنعان

  www.kanaanonline.org         A Quarterly Review          جملة فكرية ثقافية

- 8 - 

ی�o أن ُتLRo 2�9ت ا/26Rدرات ا/<26ب;A وا/>Jب;A، وا/-2oن ا/p-8{9 :T A;-kR أ29آa وUMد 
 X;s A82بu/ق اU7k/ا aG ا/248زل �Tان{ رU4Gس;2س:، و p7س ikا/.-,>;4:، ت �Y>/ا

a;8/دو :T a;آ;2ن a;ب A/2دG AیU,ص5 إ/? تU8/َر اzYف، وأن{ تXS8-/ A-ا/27ب.  
  

و29 ت>6;� نURذج ا/Pو/a;8 إ[ هxz ا/A/2k ا/U>RهA ا/G 2;/2I A77kR-? ا�رض، L9 تPYیJت 
  .~.;.T A: ا/T 5678,R: أ53T ا/2k[ت

  
وا��T ا/P;IU �ي تXkر یM }-Rk;-24 وا/o;5 ا/27دم هU أن یY;� ا/,2bن a;<,-T :T آ-`2 

  .U9ا~a;4 2,89وي ا/U7kق T: دو/A واPIة
  

o5 ذ/| یSkی :b/و |;b.ت ،A2,8ویR/ا A;~اX7RیP/ا A4~اUR/ا ?-G A/وP/ا xzم هU7أن ت �
ا/U;`Sن;A شXط /7k8;� ا/URا~A4، وأن تa;<,-T :R84 ا/PیX7Rا~;A هxz إ/? 2IضA4 أآX6 ه: 

  .ا/a~U ا/XYب:
  

وإن ا/P6یz`/ 5ا ا/5k ا/2Yدل G-? ا/PRى ا/5I w;/ P;Y6 ا/Pو/ak4T ،a;8 نXى ت>2M }7;6ری2 
،244;Gأ29م أ A7<4R/ب اUY56 شl a9 2ن;b/ا اzه L9 592Y8/ي اXo2 أن یR8`2( وإنRH2 �نTJO (

JM� أم JM2G ولFة تPیPM A;6;-ص A/وPآ.  
  

وXo9د ا/T X;b.8: ذ/| ی5I 5Yo ا/Pو/A ا/UاPIة a;<,-T :T یP6و آ2R ه2G JI JYT Uد[، 
2TX<89 2راYش w;/و"."  

  

د�( ا��و�( و�/H اح���ل إ��1ء ا���Bوض �� H/� ن��S��0 :�دة ا�وهKSا $# ا�
:� ا�Kي 
 )��P� )/2/خ H/� رة��ا�B/�18�# آ��	ً� م��� $# أ�Pاء م� ا�BI( ا���ب�(،  �P� �0م# ب

 {��

د"���م�
ا ب " شS/�ً�"ا���9ب ب���". ��وب( ا���س"و " زوال ا�ح�Eل"و "  ةح� ا�
 ���
ه} �
ه��ً� �/�R�91 ب�����اف ب����Sن؟ 	�}، � ���V هKا ا���% م��رة ا������ 
ب���� ه

  .ب��/�(
  

ab/دة: و
�!  ه% '��} هKا ب�ر��Bع در�( ح�ارة ا���0؟آ�� '�Pول ا�ح�Eل و����� ح� ا�
وب��رة ��1�� !. ، $�� ا�Kي '�Pول إذن1948# ب���� ��0 ا�ح�Eل ح��F H/� Hد $/�18��

9�ً� �� م���F ا�ح�Eل ��م F لEوزوال ا�ح� ����ِ�. 1967ا���9ب ب�9
ل ا���8واة مR ا���8

ل �/��9ب��9
ا ب����� ا-رض ا����/( : اي أن ب��رة ��1948 ��1 ��دو�( "، $�AK ب�أ

هKا م� �*� أن ����9 إ��� . 1967��م آ% م� �/�S} ا��/} ب� ه
 زوال ا�ح�Eل ". إ'�ا&�%
   .هKا ه
 درس ا��R�91 م�  ب��رة، و�R�91 ا���9ب إذن. ا���9ب
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$# م�ذا ��2/� ا���8 ب��رة ه�� �� م��
د ��9س و'Eم $��ض وم�2/� $�ق أو'/
؟ $# ا�/�( 
,�$ )�
م� أ�( :�س ا��# ��1�� ب��رة ب��وب���؟ أ���8 ا���س ا���:�(؟ أ. وا��
ارب( ا�/�

 ���}، إ'�ا&�% ا��# ا:8} ���� ا�
�ء ��� $# ب����	�� ". ��ص�( إ'�ا&�%"ا���ب�( $�# ب�أ	
"�8��S�ا ."  
  

 $�,، وب����س 1967���ذا ��1�� بPوال اح�Eل : آ} شV2 م� آ�9ر ا���' ��B�z��UHI] :ا
�9�( :9%  ه
 أرض �/��
د وا���س ا���ب�( م���( ب���� ا��19489ا���:�( $�,؟ ه% ا����% ��/( ا�

��ة ا���ب/ '�(، مR أن هAK ا���9/(3000P� #$ %ب ��ه �S� {� )�و����0 . ا�ا #���أ� 
   وا���اءة ��� ا���8و�( أن ا��R�91 ب�أ ��8ي $# دم�ء ه��ء؟

  

ل��و��S ه% هAK ه# . �TسXا�;a/ 5 ت567 بU,8یA هxz شXو~`2 "  :إذا آ�	� إ'�ا&�% آ�� 

�9�� وأم���؟ ش�وط و�����ًا ح�
ق ش  
  


دة"آ��zًا م� ��HB2 ا�9�� وراء ��9رة �
دة . آ/�( ح� ُأر�� ب�� ب�EًF". ح� ا�����S ا� %�$
ب�ون �����؟ ه% $���� م� هKا ا���و أ	� ��B} ��� ��( ا��� ا��# ه# ا��
ة؟ و�
 ا$��ض�� ��� 


دة �
ن وضR ه�" ا�����E أو �����"أن هKا ا���و '
ف ��9% بS�' آ�� £��ء؟ إن ا���
 ��"����E�دة ا
� "#���  : ب�Kا ا����H ا��BIBض 

  

ن ��م  •�F
��}1948ا��8/�} ب�ن ا-رض ا��# اح�/�� ا���8�� . '�H�9 ب�
 
• �SB���Pم وُ {� ����F ،ة ��وان
 . وأن ا�*�� ا���0
	# '�H/� H�9 ح��� :
 
• ����ِ� .وأن ا�0����ت ا�����م( وخ�ص( ا���ب�( '�H�9 ب�� ا���8
 

 �� ،AKدة آ�

دة هKا  '
ى ا����اف ب����Sن ��� أآ�z؟ �
 ح0/� ��$�% م� م��H ��� ا�
��% خ�مً� $# م��ز��} ومPار��} ا��# ��1�8 �/��� ��وه}/� �����18/B�ى إ��دة ا

ن 'S� .  

  
 �� £�ب��� ا��
ة ورب, هKا " زوال ا�ح�Eل"ومR ذ��، $�� ا���او�( وا��
ارب( ا���

�/� ا�ح�Eل أ	� '��1د م� ��9
ا $# وF��} ��م ب�" ا�Pوال"�
دة ب���� �، �1948 ا�
�% م/�
ن " ��9دل ا-رض وا��S8ن"���Bوض م�� ا��
م م���( ا������ ض�� م� �H�8 و
أي ��

��18/B��0 ه} ب��( ا	و����� H�وا إ�*/� {� ��K�ا ���!   
  


ه�A ����9 و�� #$ 
��( ا���9ب �/H إن هKا ا��V ا���2B} �/��8 ب��رة هP����B ��� م�9ش� �
  !و�S�� وب�� ا'/
ب ذآ# ��2ع ا���®� و���I ا����اف ب����Sن. ا���Iل
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 ��ا�ح�Eل �� أراض# " زوال"�} ���S ب��رة ب�� أآ�A أ�H/� AE ب��ء ا���Sن $# $/��18 ب
ِ����  ا�����90ِ�َ ب�ه% ا�E9د، وهKا �1967�
د و��آ� �/H م�8واة ا���8��� ، ���	 �� �S� {

��
ل .$# ا���ر�� ��K�:  
  
" ... a;<,-T :T 2نb,/ا �;Yأن ی U5 ا/27دم ه;o/24 وا-;M }-Rkر یXkي ت� P;IU/ا �Tوا�

  ".آ-`U9 2ا~a;4 2,89وي ا/U7kق T: دو/A واPIة
  

 #$ ���F
 '�S	ً� 1948ه�� ���رس �Pم# ب��رA و�&� ا����� �/��Sن ا���0
	# ب����9ر ا���8
 ��
ل. مR أه% ا�E9دم��8و��و�
 ا$��ض�� ��� :9
ل هAK ا���8وة . "م��8و�� $# ا���
ق "و
. 5$�� ه# هAK ا���
ق �F��� ا-رض م� �Pال ب�� ا���
د وا�*�� وا���} ا�:��0د�(. وا���
ق

و$# ح���( ا-م�، �} ��/} ا���
د أ	�8B} ب��ب# ���9} هKا آ/�، اي دو�( واح�ة ��} $��� ا-رض 
�؟ ! �0د وا�*�� وا���9/( ا��
و�(وا�:��K9% ب�� #��18/B�ب# ا���� ا��آ�� ��2% ب��رة أن ا�

   وم�ة أخ�ى م� ا��Bق ب��� وب�� :
ل ��9س ا����زل �� ا���
ق ا���ر��2(؟
  

��( ��� ا���9ب ب�
�� ا����#P�
د ب��رة �ُ�*� P	��H/� ��& ا�
�# وا���  :و
  

G A-? ا/URا~A4 ا/PیX7Rا~;A ا/2,8RویA، ت.b;| و/b: ی5Sk ذ/| ی�o أن تU7م هxz ا/Pو/
ا/U;`Sن;A شXط /7k8;� ا/URا~A4، وأن تa;<,-T :R84 ا/PیX7Rا~;A هxz إ/? 2IضA4 أآX6 ه: 

  .ا/a~U ا/XYب:
  

 ������� {��" ب�Sم وإ	�8	�("إذن، ا��1/
ب م� ا���9ب ب�أي ب��رة ه
 دو�( د����ا�F( واح�ة 
��H/2 �� ا-رض ا��# ا���0 و� �� ا�E8ح و���ز ا���و و��� ب�������، ودون أن 
)�
ن ا�B/�18�# . ا�*�� و� �� ا���} ا�:��0دS�' ��رة م� خ����هAK ا��و�( ا��# ���Bض�� ب

����
ن ا-رض م� ا����% . $��� أ'
أ وض�� م� ا-'
د ا��
م $# ��
ب إ$�S�' ��آ/�� 1948ه 
ِ���� ا���9،  ب���� $# ��
ب ��8�/� �ًS/د أرضً�م
��آ� :
�� : [UHIا!  إ$�����، $¢ن ب���ي ا�8

")�Fا
ِ���� �/H أرض ش�9��، " ����� ا���أن ب��رة �} و�� ��H/2 �� ا6:�ار ب��9ء ا���8

ن ب����8واة ا���م( مR اه% ا�E9د��������Sس ا��E� ��� R�91ف .  وب�	�} '
ف  
وب�Kا $�

)�Fا
  .ا����داة ب���
  

���آ� ب��رة م� ب��ء آ% ش�Hء ب�� ا���
د، ��ش# و�# ا���9ب ب��9رة ��� م��H وا���}، ب�� أن 
اي �R�91 آ% ا-م( ا���ب�( . أن ����# $/��18 ا������ا�F( إ�H ا���ض�( ا���ب�(: أخ�1 وه#

أ���8 هAK ه��( ���/( �/��Sن؟ وم� ه
 ا���}، . ��9
ل '��1ة ا���0��( �/H أرض $/��18
ا���ب�(، مEz " ا���ض�("��و أم ا	��Iم $/��18 و:� ���0�� إ�H ا'���دة ا-رض م� ا�

                                                 
 . a9 هzا ا/2Yم143 و 142، 141 أنXH ب`zا ا/PSد ا/PراسA ا/XG PY,R/ A;T23ب;P و2Gدل س2Rرة A-o9 :T آ2Y4ن، ا�PGاد 5
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��م�( ا��ول ا���ب�( ا��# '���B ا-�/H ه
 ا���9درة ا���ب�( ا��# رآ/�� ش�رون :9% "��ن 

ى/�� ��&��
ات وم� زا�� أم�'!  

  

:�، وأن ا���و :� خ/� ��
شً� ���رب م� �� � R�91����2} ب�ن ه*�( ا	ى أن 
' ��� ���

���م � �ًI�
 	�م، ه} ان ���م
ا، و�S�� أ� H��$ ،�/ا�!  

______  
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