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املصري؟! أين إىل

س��ادوا ق��د ال��ُه��ود ف��ي��ه��ا ف��ل��س��ط��ي��ن ه��ذي خ��ط��ٍر ف��ي ال��ي��وم ن��ح��ن ال��ُع��رب أم��ة ي��ا
وب��غ��داُد ال��ف��ي��ح��ا ب��ع��ده��ا ت��غ��ف��ل��وا ال ع��ب��ث��وا ق��د ال��ق��دس ب��ُق��دِس ال��ي��ه��وَد إنَّ





الرحيم الرحمن هللا بسم

مجيب. سميع إنه بنا، والرأفة العون أطلب ومنه كلمتي، أفتتح هللا بسم
أصحاء إىل بعروبته، املؤمن الشباب الواعي، املثقف الشباب إىل العرب، شباب إىل
وال فيها لبس ال رصيحة حرَّة هذه، كلمتي أكتب العرب، شباب من والعقول األجسام
الكارثة من العرب بتخليص آمايل أعقد وحدهم وعليهم كتبت، ما م تفهُّ إليهم طالبًا إبهام،

الهالك. إىل العربي بالرشق أَْوَدت أخرى سنني عنها غفلنا إذا والتي أصابتهم، التي
لم فإذا الحديد، إال الحديَد يَُفلُّ وال الشبان، أيدي عىل قامت الصهيونية الحركة إن
العرب عىل السالم فُقل الطريق، هذه يف بالعرب ويسريوا الخالص طريَق شبابنا يعرف

والعروبة.
اْألَْلبَاِب﴾. أُولُو َولِيَذَّكََّر … ِللنَّاِس بََالٌغ ﴿َهذَا
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فلسطني كارثة

وخطورتها فلسطني كارثة هول (1)

الناس، أذهل ا حدٍّ وبلغت الصميم، يف فأصابتها العربية باألمة فلسطني كارثة أملت
امُلخِجل، الخرسان هذا يف السبَب وال الهزيمة هذه تعليَل يَْدرون ال َحيارى، فجعلتهم
محاولتهم يف وتفرَّقوا ِعَللها، إىل النتائج يردوا أن يحاولون يتخبَّطون، حريتهم يف فاندفعوا
ل توصَّ فيما الصواب كلَّ والصواَب إليه، ذهب فيما الحقَّ يرى كلٌّ وأحزابًا، ِشيًَعا هذه
وآخرون لهم، وتأييدها للصهيونيني الكبرية الدول مساعدة إىل الهزيمة عزا فبعضهم إليه،
يف رآها والبعض والذخرية، السالح من يجمعوه أن الصهيونيون استطاع فيما رأوها
األمم منظمة استكانة يف رأوها وآخرون حديثة، علمية طرٍق عىل القائم الصهيوني التنظيم
ما األسباب هذه كل أن يرون آخرون وقوٌم لهم، ومماألتها الدولية، الهيئات من وغريها
بعض أظهره ما لوال العربية باألمة حاقت التي الكوارث من إليه أدَّت ما إىل لتؤدي كانت

وخصام. وتنافر تخاذل من شئونها عىل القائمني
ِعَظم فعىل يشء، عىل دلَّ إْن وِعَللها الكارثة أسباب إىل الوصول يف االختالف هذا إن
الصميم. يف وحلَّت األمة كيان من الظاهر تخطَّت قد أنها وعىل وهولها، الكارثة هذه
يف العربية بالقومية حلَّت التي النكبات من بغريها النكبة هذه نقارن أن الخطأ ملن وإنه
تاريُخ به حفل ما مع األندلس كارثة من أعظم ألنها املديدة؛ وحياتها الطويل جهادها
قياِم قياُس يمكن ال أنه كما الرائعة، ووجوهها البديعة الحضارة مظاهر من األندلس
أكثر فما الحديث. التاريخ يف رأسمالية استعمارية حركة بأية بالدنا يف اليهودية الدولة
من سبيَلها اعرتض ما أكثر وما الطويل! جهادها يف عقبات من العربية األمُة قابلت ما
املجد إىل السبيل كان وال مأمونًا، ُمعبًَّدا األيام من يوم يف الجهاد طريق كان فما الصعاب!



العظمى فلسطني كارثة

الحرُّ إليه يصبو ما نحو بأمته السري عىل العزَم وطَّد َمن وإنَّ والورود، بالرياحني مفروًشا
ما واقتحام الِعدى، ومجاَلدة الخطوب ملقاَرعة النفَس يهيئ أن به َلخليٌق وُسْؤدد عزٍّ من
الكارثة وإن تحتسب، ال حيث من تأتيك يوَم تشتدُّ املحنة ولكن العراقيل، من أمامه يُقام
َمن بك أوَقَعها إذا نْكُرها َليتضاعف الهزيمة وإن أَِمنَت، حيث من بك تحلُّ ساعَة َلتَعُظم
من عدًدا وأقلُّ قوًة أضعُف أنه تعتقد كنَت ن ممَّ محتِقًرا، ولقوته مستصغًرا، لشأنه كنَت

قال: َمن هللا ورحم وغلبك، طاَوَلك وقد به فكيف ويغالبك، يطاولك أن

ال��ع��ي��ون ت��س��ت��ب��ك��ي ال��ق��دس ف��ي ح��ال��ٍة إل��ى وان��ظ��ر ق��م ال��دي��ن ص��الح ي��ا
ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ون واس��ت��أس��َد ذلَّ��ًة ت��ع��رف��ه ال��ذي ال��ع��زُّ أُب��دل

نمنا أمرنا، من غفلة يف ُكنَّا الصهيونيني، مع العربية األمة شأن ذلك كان لقد
العدو ر وشمَّ آمالنا، ح َرصْ عليها نبني الخادعة، الكاذبة األوهام إىل وركنَّا العدو، واستيقظ
بعني إليها وينظر أطماعه، ْرصَح عليها يقيم الحقائق إىل وعمد وعمل وجدَّ ساِعده، عن
باملوازين األمور ووزن الشئون، من يُعرضعليه ما عىل العقل نور وسلَّط واملعرفة، الخربة
هذا إىل فريكن إياه، وتأييدها له الكربى الدول سند من يرى ما يلهيه ال لها، ُوضعت التي
واالزدهار العلمي التقدُّم من نفسه يف يراه ما يفتنه وال ُمطلًقا، ركونًا التأييد وذاك السند
من ذلك يمنعه وال َقْدرهما، حقَّ فيقدِّرهما يراهما بل كله، االعتماَد عليهما فيعتمد املادي
اليهود زعماء كان كله، ذلك عن وبالرغم فيه. الجهَد يضاعف وأن عمله يف يستثمر أن

العمل.» فهمها من أكثر القوَل فهمِت قد الصهيونية املنظمات «إن يقولون:

الصهيونية إىل نظرتنا (2)

ما أمره من نستصغر ومقاومته، العدو هذا مكافحة يف هوانا نساير ُكنَّا فقد نحن، ا وأمَّ
العاطفة نحكِّم غرورنا، االحتقار أقنع ما شأنه من ونحتقر شهوتَنا، استصغاُره أرىض
ثبت ما عىل إال االعتماد يجوز ال حيث األوهام عىل ونعتمد العقل، يُحكَّم أن يجب حيث
كتُب إىل نحن فنعمد مركزه، ودعم شأنه إعالء يف جاهًدا يسعى العدو نرى الحقائق. من
حزبنا كلما نكن ألم أعصابنا، به نخدِّر ما ماضينا من ونتخذ صفحاتها نقلِّب التاريخ
هللا أن نذكر بأن قلوبنا، إىل والسكينة نفوسنا، إىل الطمأنينة نعيد الهول لنا م وتجسَّ األمر
ال أمًرا ونتناىس ذلك كل نفعل ُكنَّا واالنحالل؟ والتفكك د الترشُّ عليهم كتب حكمته جلَّت
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ما وا يغريِّ حتى بقوٍم ما يغريِّ ال هللا أنَّ وهو أََال الذكرى، هذه معرض يف تناسيه يجوز
يف وتضافرنا اتحدنا إذا إال الرض عنَّا يدفع لن قدرته جلت هللا أن ننىس ُكنَّا بأنفسهم،
شملهم تفرَّق الذين املتخاذلني املتواكلني عباده من يحب ال وتعاىل سبحانه وأنه دفعه،
وداهيًة بهم، حاق خطًرا أنفسهم عن ليدفعوا واحد رجل هبَّة يهبُّون فال ريحهم، وذهبت
ننىس بنا لتعصف ع تتجمَّ النوائب ورأينا الخطب ادلهمَّ إذا ُكنَّا لقد بكيانهم، تعصف
وأقاموا الفتوح فتحوا عاليًا، الحضارة نرباس حملوا األَُىل الغطارفة أبناء أننا إال يشء كلَّ
كان وقٍت يف العصور، تمحوه لن اسًما التاريخ يف لهم سوا وأسَّ الجيوش، وهزموا املمالك
لهم التاريخ سطَّر ما الذين دون املرشَّ هؤالء ا فأمَّ سائًدا، والتخاذُل فاشيًا فيه الجهل
إذا هؤالء كان فهل واملسكنة، للذلة ُمراِدًفا العاَلم يف اسمهم أصبح والذين مجد، صفحَة
اآلفاق ُشذَّاذ من الصغرية الِحفنة هذه تستطيع وماذا يُذكر؟ وشأن خطر ذوي بنا ِقيسوا
العز وال املايض ْؤدد السُّ وال التليد املجد ينقصه ال الذي العربي العالم ِخَضم يف تفعل أن
قد متشائم ا إمَّ رجَلني، أحد كان كياننا يهدِّد خطًرا النفر هذا يف يرى َمن إن القديم؛
صفوفنا يف الوهن ليُشيع العدو اشرتاه قد خائن أو لذلك، مجاَل ال حيث التشاُؤم يف أغرق

املايض. بأمجاد نكفر ويجعلنا قلوبنا، يف الشك ويبعث
العمل إىل يدعو صوٌت فينا ارتفع كلما فِرصنا ُسبَاتنا، يف وأمعنَّا غفلتنا يف ِرسنا هكذا
فيه سكت وقٌت جاء حتى املشعوذين، املهوشني رصاخ وسط نضيِّعه أو ونكبته، نخمده
ذهبت وكم ال، الجهَّ مهاَجمة من خوًفا بالحقائق، الجهر عن األمة ُعقالء من الكثريون
تاريخنا جعلنا فكأنما واٍد، يف صيحًة رجالنا من املخلصني ودعوات ِمنَّا، املصلحني ِنداءات
أيَقَظنا إذا حتى واالستكانة، التخاذُل فينا ويبعث يُربئه، وال الجرح آالَم يُسكِّن ًرا مخدِّ
من َوْهٌم إليه نَركن ُكنَّا ما أن وجدنا ُسباتنا، من فاستفقنا غفلتنا من الحوادث ضجيُج
الجبال روايس عىل بنيانَه يُِقيم العدو كان بينما قصوًرا، الهواء يف نبني ُكنَّا وأنَّنا األوهام،
شظف من كابَد ومما املاضية، وآالمه مآسيه من اتخذ فقد الصحيحة، العلمية باألُسس
والسري واالئتالف الكلمة، وتوحيد والتكاتُف التآخي إىل يدعوه سببًا االضطهاد وذُل العيش

الحديثة. الفنية بالطرق القومية املناهج عىل
عاملية حركة وهي املعرفة، عىل وتُشاد العلم عىل تقوم قضية الصهيونية القضية إن
حركًة األوىل بالدرجة تُعتَرب أنها كما أجمع، العاَلم يف الضخم اليهودي املال يؤيدها
يف كافًة االستعمارية القوى جميع مع تضافرت قد نجدها لهذا استعمارية؛ رأسمالية
باملجد نحلم نائمني ُكنَّا أياَم ِركابها، يف وتسري تُماِلئها العاَلم دول أكربُ زالت وما الدنيا،
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الوقوع، قريبَة الرأسمايل النظام يف املتناقضات كانت ومهما القديم. بالعز ونفخر الغابر
املستعمرة، األمم بني الشقة وتبعد الُعرى تفصم أن وشك عىل كأنها لنا ترتاءى بحيث
األمم بني الشقاق بإيقاع نكتفي أالَّ آِملني إليها، فنطمنئ الخالفات، تلك مثل يَغُرْرنا فال
القتسام املستعمرون يستعملها مخدِّرات املتناقضات هذه ألن صفوفها؛ يف البغضاء وزرع
أن َألرجو وإني مؤملة، كانت مهما هذه رصاحتي عىل سأبقى الغنائم. وتوزيع الفريسة
العربية باألمة حاقت التي الكارثة هذه إزاء بواجبهم للقيام لشبابنا دافًعا األلم هذا يكون
إنِّي وأملها. األمة اعتماد يقوم وحدهم عليهم الذين الشباب أولئك لنشاط وباعثًا جمعاء،
يف العدو، حقيقة عن معلومات أية لدينا وليس فلسطني حرب دخلنا قد إننا لهم أقول
الدوليني املراقبني أكثر كان وقد أنفسنا، عن نجهله نحن ُكنَّا ما عنَّا يعلم العدو كان حني
الغباء بنا ذهب ولقد علينا، جواسيَس وامليادين الجهات مختِلف من بالدنا إىل وفدوا الذين
حتى البالد أنحاء يف بالتجوال لهم نسمح فكنا وأرفعها، الخدمات أجلَّ إليهم نُقدِّم ُكنَّا أن
الفوىض من أعمالنا به اتسمت ا عمَّ عالوًة إنه القول من َألخجُل وإني األوىل، خطوطنا يف
وال عليه، متفق معني هدٌف الصهيونية مكاَفحة يف العربية لألمة يكن لم واالضطراب،
تخبط أعمالها جميع يف كانت بل املعالم، مرسومة محدَّدة وسائَل أمانيها لتحقيق اتخذت
مستقبله، يف يجتنبها أن فحاَول املايض، بأخطاء اتَّعظ َمن العاقل ولكن عشواء، خبط
نعرتف لم إذا كياٌن العربية البالد قلب يف للصهيونيني أصبح وقد اآلن فاعلني ترانا فماذا
تتاخم التي الجديدة الدولة هذه نقاوم وكيف عنَّا، بالرغم العالم به اعرتف فقد نحن به
بواسطة وتقدير تأييد كلَّ الخارجي العالم من وتجد السبع، العربية الدول من أربٍع حدوَد
رتها وسخَّ فاشرتتها ضمائرهم، فسدْت َمن عىل أغدقتها التي وأموالها املنظَّمة، دعايتها
تغيريًا ِمنَّا َليتطلَُّب صدورنا فوق الجاثم املميت الخطر هذا إن تشاء. ما بها تصنع ملآربها،

عليه. نسري الذي املنهج يف جوهريٍّا وتعديًال سياستنا، يف أساسيٍّا

الصهيونية أطماع (3)

من ألنفسهم أقاموه فيما — نالوا قد الصهيونيني إن يقول َمن وبالده أمته حق يف يَجرم
ذلك بعد يلجئوا لن وإنهم تحقيقها، إىل يسعون التي النهائية الغايَة — فلسطني يف كيان
الصهيونيني تركت إذا رشٌّ أقطارها بقية يف العربية األمَة يصيب لن وإنه والغزو، الفتح إىل
ما اعتبار إىل يدعواننا الحال وحقيقَة الواجَب إن فلسطني. من اغتصبوه فيما وشأنهم
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من موقفنا وعىل الصهيونية، مع الرصاع يف جوالت ستتلوها أوىل، جولًة بفلسطني حلَّ
من الجزء هذا مصريُ يتوقَّف استعدادنا وُحسن بأسنا وقوة ِمَراسنا وشدة الجوالت هذه
بن خطاب يف جاء فقد معاٍن، من الكلمات هذه تعني ما بأوسع مستقبلُه ويتقرر العالم،

بعد): فيما بكامله منشور (والخطاب ييل ما ١٩٤٩ حزيران ٧ يف غوريون

فسيكون التالية األقسام ا وأمَّ فقط، واحد قسم غري بالدنا من نحرِّر لم نحن
اآلن. الباسلة ُقواتنا عليه تسيطر الذي القسم مصريَ مصريُها

التاريخ صفحة إن الواسعة. الصهيونية َمطامع يف للشك مجاٍل من هذا بعد وليس
األبدي، بالفناء دٌة مهدَّ مجد، من ذلك تال وما الخطاب، ابن بعهد ابتدأت التي املرشقة
باملايض، نتَِّعظ لم إذا إليها سنصري التي امُلرَّة الحقيقة مواَجهة من َوِجٍل غري األبدي أقول
والخطوب املرعبة باملفاجآت اململوء املستقبل ملواَجهة الُعدَّة نهيئ ولم الخطر، ندرك ولم
بنظر العروبة كلمة تعنيه ما إن القريب. الواقع لهذا أُْهبتَنا نتَّخذ ولم الداهية، املريرة
من تمثِّله وما وذكريات، صور من نفوسهم يف تثريه ما األقطار هذه سكان من املاليني
ويتضاءل، نفسه عىل وسينكمش عني، بعد أثًرا سيصبح ذلك كل أثيل. ومجٍد خالد تراٍث
هذا أوطاننا عن لندرأ ونهبَّ كلمتَنا د نوحِّ لم ما رابطة أيُة األقطار هذه بسكان تربطه فال

املحقق. الخطَر
يف أرواَحهم بذلوا الذين امليامني الُغرِّ األبطال من األلوف مئات أعمال تضيع فال
فيه غمرْت وقٍت يف النور يُرِسل ِنْرباًسا وجعلها عنها، الرضر ودفع البالد هذه عن الذَّْود

العالم. سائَر الظالم حلكُة
أجزائها بعض يف فاستقرُّوا إيمانهم، وقوِة سيوفهم بحدِّ األندلَس العرب فتح لقد
وطنهم عن بأنفسهم فُشِغلوا بينهم، الفساُد دبَّ ثمَّ زاهرة، عربية دولة فيها وأقاموا
من فيه كانوا ما وألهاهم بهم، امُلحدق العدوان رؤية عن اللَّذات ُحبُّ وأعماهم الجديد،
وأخرجهم وأبادهم بهم، العدو ففتك بالعواقب، التبرصُّ عن الحياة وَمباِهج الدنيا فتنة
عصوًرا الجهد من إقامته يف بذلوا ما سنني بضع يف وأزال يشء، عىل يَْلوون ال ديارهم من
وليست الكلمة، وتفرُّق التخاذُل يف مثًال وذهبوا معاملهم، حت وامَّ آثارهم فَعَفْت طويلة،
األندلس بالد دخلوا ألنهم عنها؛ ندافع أن يجب التي كبالدنا إليهم بالنسبة األندلس
ارتوت والجدود، اآلباء عن ورثناها بالد من ذلك فأين حاكمني، فيها وأقاموا فاتحني،
وال وطنًا، األيام من يوم يف غريَها عرفنا وما ألعمالهم، َمْرسًحا وكانت بدمائهم، أرُضها
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العدو يد يف سقطت إذا الحال تكون فكيف بلًدا، العصور من عرص يف ِسواها اتخذنا
السنني؟ آالف منذ بها اتسمت التي ِصبغتها عنها وأزال أهليها، شمَل فشتَّت بها، املرتبِّص
حيلة، وأبعد ُعدَّة وبأكثر بل به، يحاربوننا ما بمثل أعداءنا نحارب أن علينا الواجب فمن
التي الراسخة والعقيدة املتني الُخلق ُعدتنا ونجعل والعلم، العقل من مفاهيمنا نستوحي
كل يف الحاسمة الكلمَة والتنظيم للعلم ألن فيها؛ النهائي الرأي وْحَده لعديدنا يَُعد لم
تكوينه وإحسان العدد هذا بتهذيب نُْعَن لم إذا عددنا كثرُة تَغرَّنَّنا وال وميدان، مضمار

وتوجيهه.
العالم يف مسلم مليون و«٥٠٠» مسيحي، مليون «١٥٠٠» أن من َألعجُب وإني
الناس، من مليونًا عرش بضعة عن عددها يزيد ال اليهود من حفنة أمام ويخذلون يَهنون
قرب ُحماة من املاليني هذه تخدِّر أن وأضاليلها الدعاية أكاذيب من اختلقته بما استطاعت

األوىل. الِقبلة يف املباركة الصخرة وُرعاة وَمْهده، املسيح

اليهود املسئولني أقوال ضوء عىل فلسطني مسألة خطورة (4)

يف األوطان هذه أن واعلموا الغشاوة، أعينكم عن وارفعوا غفلتكم، من أفيقوا العرب! أيها
وأنكم وعيىس، محمد تراث عىل املحافظة مهمة عاتقكم عىل أن واذكروا أمانة، أعناقكم
واعلموا اآلبدين. أبد إىل الرتاث هذا عىل وقضيتم ريحكم ذهبت وتخاذلتم ُقواكم وهنت إْن
عند فكونوا أعمالكم، وتتبع سلوَككم تراِقُب الحارضة محنتكم يف عليكم تطلُّ األجيال أن
عروبتها؛ وحفظ بالدكم عن الذَّْود سبيل يف والغايل الرخيص وابذلوا بكم، الظن ُحسن
ظَلْلنا إن نحن سيصيبنا بالدهم عن نزحوا الذين الفلسطينيني إخواننا أصاب ما وأن
نغادر عندما األموال هذه عىل فسنبكي اليوَم، أموالنا من بالقليل بخلنا إْن وأنَّا نائمني،
واملأكل، املأوى بعَض البالد هذه يف اليوَم الفلسطينيون الالجئون وجد وإذا البالد. هذه
ورائهم ومن فلسطني أبناء أن ولو غًدا. بالدنا ترك إىل اضطررنا إذا ذلك واجدين غري فإنَّا
وويالٍت مصائَب من حلَّ ما بهم حلَّ َلَما اليهود، بذله مما قليًال جزءًا ولو بذلوا العرب

وأنُفس. أمواٍل وضياِع
لألمة العدو بيَّتها التي الغدر رضوب من بيَّنته وما األخطار، من رتُه صوَّ فيما ليس
بيَّته ملا رسيع َلُمجَمٌل إنها بل ال، التشاؤم. يف اإلغراق أو التصوير من مباَلغة أيُة العربية
فكان بعيدة، سنني منذ تفاصيلها ورتَّب وضعها أحسن وقد محكمة، خطط من العدو
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النُرص واتاهم إذا حتى أخرى، أحيانًا أموره عىل القائمون بها ويهمس حينًا للمأل يُظِهرها
رءوس وعىل املنابر أعواد من يُعَلن األرسار من ا ِرسٍّ كان وما جهًرا، املهموس أصبح األخري،
تتَّسع البالد فال آمالهم، غايَة الحارض الجغرايف بوضعها كلها فلسطني تكن فلم األشهاد،
من فيها أُجرَي مهما حاجتهم لتسدَّ والغنى الوفرة من الطبيعية مواردها وال ملاليينهم،
فذلك غربًا، النيل حتى رشًقا الفرات من املمتدة البالد إىل يَْصبُون هم وإنما التحسني،
وضعوا وقد يهتفون، كما وأجدادهم آبائهم أرض وملك يدَّعون، كما الحيوي مجالهم
ثمَّ ثالثًا، ودناءتهم وبدهائهم ثانيًا، السيايس وبنفوذهم أوًَّال، بأموالهم لغزوها الخطَط
ا سدٍّ ونقف خطرهم مدى ندرك لم ما يأملون، كما أخريًا وجحافلهم بجيوشهم يغزونها

يهيئون. ما تنفيذ دون منيًعا
اللجنة إىل لندن من حاليٍّا إرسائيل يف الوزارة رئيس غوريون بن دافيد أرسل لقد
عام ُمطوًَّال كتابًا — األكثرية ذو العمال حزب وهو — أبيب تل يف املباي لحزب املركزية
أحاط الذي السيايس الوضَع فيه استعرض تقريٍر بصورِة العمال حزب نرشه ،١٩٣٨
الحني، ذلك يف أَُوارها اشتدَّ التي العربية الثورة جرَّاء من الوقت ذلك يف بالصهيونية
املقام وذوي الربيطانيني، النوَّاب من أعوانهم عىل ضغط من اليهود يبذله ما عرض ثمَّ
وغريهما املتحدة والواليات بريطانيا يف الصحفيني من النفوذ وأصحاب املوظفني من
إخراج عىل وحملها واألمريكية، الربيطانية الحكومتنَي عىل للضغط األوروبية، البلدان من
العربي املكتب نرشه وقد غوريون، بن كتاَب وإليكم فيه. وقعوا الذي املأزق من اليهود
كانت التي السيئة الحالَة لنا يُظِهر فإنه ة ودقَّ بإمعاٍن التقرير هذا قرأنا وإذا ،١٩٣٩ عام

العربية. البالد يف الوقت ذلك يف باليهود تحيط

للمباي املركزية اللجنة تقرير (5)

الفلسطينيني العمال حزب العنوان: الفلسطينيني» العمال «حزب
٣٦ ص.ب أبيب، تل املركز: ١٩٣٨ أكتوبر ٢٤ أبيب تل

٣٠٢٢ التليفون: رقم ١٣١ رقم
رسي
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غوريون) بن د. لرفيقنا كتاب (من السياسية الحالة يف (1-5)

السيئة الحالة

للعالم السياسية الوضعية ضوء عىل للحالة تحليًال أعطي أن حاولُت األخري كتابي يف
يجب صادق، حقيقي تحليٌل باعتقادي ولكنه التشاؤم، عليه يغلب التحليل هذا واليهودية،
نفعل أن عمله يمكننا ما أسوأ فإن كاملوت، ُمرَّة كانت ولو حتى هي، كما األشياء نرى أن
رؤية من أنفسنا فنمنع الرتاب، يف رءوَسنا فندفن جناحيها، بني رأَسها تدفن إذ كالنعامة؛
وإذا الحقائق، هي الحقائق الخالص، طريق يقفل ولكنه الخطر، يمنع ال ذلك الخطر.
الجبن من بأحسن ليس والعقيل األدبي والجبن العري، تامة نراها أن فيجب سيئة كانت
أن يجب وال سوءًا، تزداد أن املمكن ومن ُمرضية، ليست الحارضة الحالة إن الجسدي.

هذا. نَُموه

اليهود جنود

وآمل الخاطئة، السوداء نظرتي تظهر وقد كتابي، يف ذكرتها التي تنبُّؤاتي ق تتحقَّ ال قد
مع تليفونيٍّا تكلمنا اليوم، ق تتحقَّ ال حتى بوسعنا ما كلَّ نعمل أن ويجب كذلك. تكون أن
ونيويورك «جوهانسربج مع الرشقية، وأوروبا أمريكا، وشمال أفريقيا، جنوب ثالثة: بالد
جنَّدنا إنكلرتا يف «وهنا الجدية، مساعدتهم وطلبنا الخطر، من وحذَّرناهم ووارسو»،
أعضاء جنَّدنا لقد والحكومة»، والصحافة الربملان يف السياسيني أصدقائنا كل وحشدنا
هنا مجهودنا إىل وباإلضافة الحكومة، أعضاء يف يؤثروا أن بالطبع يحاولون وهم الربملان،
الواليات رئيس وخصوًصا إنكلرتا، خارج يف لنا املساعدين كل «نجنِّد أن نحاول إنكلرتا يف
اليهود العمال زعماء إن هناك. ابتدأ والنشاط أمريكا إىل تلغراًفا أرسلنا البارحة املتحدة».
مع تليفونيٍّا تكلَّمنا اليوَم إنكلرتا. يف العمالية الحركة زعماء مع تليفونيٍّا اتصلوا أمريكا يف
مع اتصلوا أنهم أخربونا وقد كوهني»، وبن ووايز، «لبنسكي، األمريكية الصهيونية قوَّاد
كلَّ جانبنا إىل ووقفوا بلفور، ترصيح رتَّبوا الذين األحياء األربعة أحد منهم لهم، أصدقاء
الوضع هذا تحوِّل أن بعُد تنتِه لم التي وغريها املحاوالت لهذه املمكن ومن السنني، هذه

مؤكًَّدا. ليس ذلك ولكن السيِّئ،
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الغلبة؟ ِلَمن

الحركة يشجع َمن لندن حكومة يف يكون أن املحتمل ومن قوة، يزداد العرب ضغط إن
يف بنشاط يعملون النازي وكالء أن الحكومة ولدى لدينا املعلوم من إنه ضدنا. العربية
أيًضا يعملون العرب ولكن العربية، البالد من وغريها وسوريا وفلسطني والعراق مرص
يف يجري بما تهتم ومرص العراق يف الجماهري بأن أعتقد ال أنني مع أنفسهم، بوحي
من شخصية وكل الحركة، يف دوًرا تلعب واللغة والثقافة الدين صالت ولكن فلسطني،
وحاميًة ُمداِفعًة تظهر أن مصلحتها فمن مركًزا، لنفسها تبني أن تريد العرب شخصيات
لنا إنكلرتا أعطتها التي الوعود أقوى؛ سيكون الذي من يدري وَمن فلسطني. لعرب
ورغبتهم العالم يف اليهود عىل الواقع واالضطهاد فلسطني يف به نقوم ما ونور والعدالة
العربية البالد وتأثري وضغط العربية العصابات وألغام قنابل أم القديم، وطنهم إنشاء يف

العالم؟!» يف يوٍم عن يوًما تتقوَّى التي إرسائيل كراهة إىل مستنًدا

بيل لجنة صهيونية

ويطنب عنه، تنجم أن يُحتمل التي واألوضاع التقسيم، لجنة تقرير يف الكاتب يبحث هنا
إىل األودية انتقلت إذا سيَّما وال جيد، مرشوعها إن قائًال: امللكية بيل لجنة عىل الثناء يف
من صهيونيًة أكثر التقسيم «لجنة بأن االعتقاد إىل يدعو ما «ليس وأن اليهودية، الدولة

بيل».» لجنة
الحارض.» الوقت يف يهودية دولة بناء يف ترغب ال الحكومة «إن قائًال: يستأنف ثمَّ

اليهود مخاوف

«الحالة وب الحارضة. الحالة تستمرَّ أن تقبل لن الحكومة أن (١) خطران: هنالك
الحكومة تلغي أن وخويف االضطرابات، أخاف ال أنا االضطرابات، أعني ال الحارضة»
الحالة وتزداد الهجرة تقف وبهذا عليه؛ تحويًرا تُدخل أو االنتداب صك من ثالثة أو بنَديْن
اليهود والسكان الصهيونية الحركة وتتأثر معسكرنا، يف اليأس ويزيد سوءًا، االقتصادية
يبقون ال أيًضا العرب ألن طويًال؛ تدوم أن يمكن ال كهذه حالًة إن سيِّئًا. تأثًُّرا البالد يف

عربية. وحكومة الذاتي الحكم هو يريدون وما هادئني،
«الحكومة أساس عىل والعرب إنكلرتا بني املحادثات (٢) الثاني؛ الخطر إىل أتقدم وهنا
وال املستقلة»، «فلسطني ولكن العربية»، «اململكة يدعوها لن اللباقة باب ومن العربية»،
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العرب ألن عربية»؛ «دولة تعني الحارض الوقت يف املستقلة الحكومة إن االثنتني. بني فرق
السكان. ثلثَي من أكثر

وتسليم اليهودي، التوطُّن وجمود وركود الهجرة إيقاَف يعني ألنه خطر؛ أكرب هذا
العرب. أليدي اليهود السكان

الحارض، الوقت يف خياليٍّا ليس أنه رغم الحد، هذا إىل عظيًما ليس الخطر هذا أن أرى
هذه يعتقدون اإلنكليزية، الحكومة أعضاء بعض وربما اإلنكليز، من كثريين أن ورغم

بها. ويأخذون الفكرة

التقسيم إىل عوٌد

اآلن، فلسطني يف العربية الدولة ق تحقِّ أن ستحاول اإلنكليزية الحكومة أن فرضنا إذا
اليهود. السكان يستسلم لم إذا ثانيًة التقسيم مرشوع ظهور من بدَّ فال

مليونًا كانوا لو

العالم؛ يف اليهودي الشعب يَدي بني األوىل الدرجة يف الصهيونية قوة فيه كانت وقٌت مىض
لم الصهيونية إن سياسية. قوًة بعُد أصبحوا قد فلسطني يف اليهود السكان يكن لم إذ
أقوى اإلرادة هذه كانت ولو العالم، يف اليهود إرادة عىل بل فلسطني، يف قوتنا عىل ترتكز
االختالف تماَم مختلفًة فلسطني يف حالتنا َلكانت املاضية، السنني يف وتمركًزا نشاًطا وأكثر

اآلن. حالتنا عن
كان ذاك وإذ مليونًا، يكونوا أن يمكن كان فلسطني، يف يهودي ألف ٤٠٠ من فبدًال
الحارضة فالثورة الحارضة، بقوتها تكون ال ولكنها البالد، يف الثورة تشبَّ أن املحتمل من
وأملانيا، إيطاليا أيًضا: خارجية بعوامل تتأثر بل فقط، الزديادنا العرب معاَرضة تذكِّيها ال

إلخ. … العاملية الحرب نشوب وُقْرب

العمال أيدي يف

السبع السنوات قبل واضح قوي بَْرنامج لها يكن لم أساًسا الصهيونية التنظيمات إن
الحركة طالئع أيدي يف أْي أيدينا؛ يف السياسة توجيه فيه يصبح أن قبل أْي األخرية؛

20



فلسطني كارثة

املدة»، هذه خالل إليها هاجروا قد فلسطني يف اليهود نصف من أكثر «فإن العمالية،
هتلر اضطهادات مثًال النمو، هذا عىل ساعدت قد خارجية عوامل هناك أن وطبيعي
عندنا تكن لم إذا ُمجِدية تكون أن يمكن ال الخارجية العوامل هذه ولكن لليهود، وطرده

واستغاللها. منها لالستفادة اإلرادة
الزراعية «مستعمراتنا إن عمله. يمكننا كان ما كل نعمل لم املدة هذه يف حتى ولكن
بصورة املتوسط» األبيض البحر «وأُهمل اليهودية، املدن نمو إىل بالنسبة نموها» ف توقَّ قد
املنظمات فهمت «وقد واالزدهار، النمو هذا لتقوية الوسائَل الشعب يقدِّم ولم كلية،

للعمل». فهمها من أكثر القوَل الصهيونية

وخطرها الصهيونية قوة

ألف ٤٠٠ إن فلسطني. يف اليهود السكان يد يف هي اآلن األساسية الصهيونية قوة ولكن
كهذه، صغرية بالد يف عظيمة قوة هم ألًفا) ٥٠ عليها تزيد أن املمكن (ومن السكان من
أبيب»، وتل وحيفا القدس يف األكثرية لنا أيًضا، النوع بل فقط، الكمية نعترب أن يجب «وال
حيفا «وميناء ميناء، ولنا أيدينا، يف عمليٍّا الصناعة وكل أيدينا، يف الحمضية الزراعة وقوة
ومحطات السهول البالد، يف الزراعية األرايض معظم ونمتلك يوم، بعد يوًما يهوديٍّا يصبح
آالف ١٠ جنَّدنا وقد العسكرية، قوتنا وتنمو اليهود، أيدي يف امليت والبحر الكهربائية القوة
قوتنا، يُضِعف مما بيننا اآلراء يف االختالفات بعض هناك يزال وال الحكومة»،1 بمساعدة

املدركة. النشيطة بالقيادة االختالفات هذه عىل نتغلَّب ولكننا
العاملة القوى إىل بالنسبة أقوياء ولكننا العالم، قوى إىل بالنسبة يشء ال قوتنا إن
وهناك إرادتنا، ضد البالد يف أسايس تغيري أي إجراء يمكن ال أنه معتقد وأنا البالد، يف
ُقوانا كل ونجنِّد نحشد كيف سنعرف «فهل اإلرادة، هذه لنا كانت إذا وهو واحد، سؤال
بدون القريب مستقبلنا لتخليص القوى هذه كل ونستعمل للقرار، الحاسمة» الساعة يف

الوقوع؟ ممكنة خسارة أي من تخوُّف

الَخِطرة؟ الصهيونية مَلْحق ُقطر كل من وتداعوا واحدة، هبًة هبُّوا إذا هذا بعد العرب أيُالم 1
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العنف التحريضعىل

هذه لتأسيس العرب كفاح أن أعترب ال فأنا عربية، دولة إىل فلسطني يغريِّ أن أحد حاول إذا
األسايس الخطَر غدرنا حاَولوا إذا اإلنكليز أعترب ال أنني كما األسايس، الخطر هو الدولة
يف اليهود عرف وإذا فلسطني، يف اليهود السكان يستسلم أن يف َضْعفنا أكرب إن أيًضا،
واملظاهرات»، بالكالم «ليس السيئة، الخطط هذه يقاِومون وكيف يثابرون، كيف فلسطني
تُبنى آجًال، أو «وعاجًال تنفيذها، عندئٍذ يمكن ال لنا املسيئة الخطط هذه مثل أن أعتقد
كهذا عمًال وإن املوافقة».2 إىل إنكلرتا تضطر وعندها بقوتنا، وسنبنيها اليهودية، الدولة
أن أعتقد ال فأنا حرَّة، بالًدا املتحدة الواليات دامت وما طويل، الطريق أن رغم ممكن
والواليات إنكلرتا يف العام الرأي إن عربية. حكومة إىل الخضوع إىل ستضطرنا إنكلرتا
غدر وضح وكلما العرب، رحمة تحت لوضعنا محاَولة كل وجه يف ثابتًا سيقف املتحدة
إنه التسليم. وعدم الثبات من تمكَّنَّا إذا ومحوه وجهه يف الوقوف علينا سهل لنا، الحكومة
السهل من وليس العرب، رحمة تحت وضعنا عىل الحكومة عزم عن نتكلَّم أن ألوانه َلسابٌق
فلسطني يف عربية حكومة تأسيس بذلك وأعني التنفيذ، موضَع هذا الحكومة تضع أن
للشعب كهذا غدٍر عىل الرسعة بهذه يوافقون ال والربملان والصحافة إنكلرتا يف العام (الرأي
الوقت يف الثابت» األسايس «واجبنا أن أعترب ولهذا موجود؛ كهذا خطًرا ولكن اليهودي)،
الة الفعَّ مقاَومتهم «إلظهار فلسطني يف اليهود السكان منظمات» نهيئ «أن هو الحارض

االتجاه. لهذا الوسائل» بكل

للكفاح دعوة

أخري، كفاح التاريخ يف يوجد ال األخري. يكون أن املمكن ومن حاسم، بكفاح اآلن نُجابُه
كاهل عىل يقع آمالنا لتخليص األسايس الواجب إن وماديٍّا. روحيٍّا أنفَسنا نهيئ أن ويجب
العالم، «يف البسيطة العميقة الحقيقَة نذكر أن يجب الوقت هذا ويف فلسطني، يف شبابنا
تاريخنا»، ن ونكوِّ أنفسنا» مصريَ نقرِّر فنحن البالد، هذه «يف أما مصرينا، يقرِّرون اآلخرون

يف املساملني اآلِمنني بعرشات واحد يوم يف فتكت التي اليهودية واأللغام القنابل أن هذا بعد شكٍّ من وهل 2

املجازر؟ هذه مثل عن املسئولون هم وأمثاله غوريون بن وأن ُمدبَّرة، هي إنما ويافا والقدس حيفا
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كيف عرفنا إذا ولكن يريدون، ما األجانب َوْليفعل يريدونها، خطوة أية اآلخرون َوْليخُط
أحد. يغلبنا ال املرضية غري الظروف هذه يف التاريخ نصنع

الحكومة قرار كان إذا أنه يعتقدون الذين أولئك من واحًدا لست أنا السبب ولهذا
نهائيٍّا. انتهت قد الدولة هذه إنشاء مسألة أن ذلك يعني يهودية، دولة إنشاء دون يَُحول
تحقيق سبيل يف الكفاح عىل وقادرين ُمهيَّئني دمنا ما املسألة هذه عن نتخىلَّ لن
قيمة من أقلِّل ال أنا بينهم. فلسطني قضية حلِّ من يتمكَّنون ال والعرب اإلنكليز إن رغباتنا.
أن الرضوري من وليس لنا، ومقاَومتها العربية الحركة قوة قيمة من أحطُّ وال قوتهم،
الربيطانية. اإلمرباطورية قوة من الحط أو بنا، إنكلرتا غدر احتمال أستبعد ال أنني أذكر
األسطول، َلفاز الربيطاني األسطول وجود أو اليهودية الدولة إقامة بني األمر كان لو
مع األسطول وجود يتعارض ال القريب البالد هذه مستقبل يف أنه الحظ لُحْسن ولكن
هذه يف ونمونا موت، أو حياٍة مصالَح ليسْت البالد هذه يف إنكلرتا مصالح إن وجودنا.
يف خصومنا رأي من بالرغم ذلك عكس املحتَمل بل اإلمرباطورية، تحطيم يعني ال البالد
إذ لقضيتنا؛ ُحرَّاًسا وقفنا إذا ضدنا» الوقوف من العرب أو اإلنكليز يتمكَّن «ال إنكلرتا.
يف املمكن ومن إنكلرتا»، يف واسعة هامة دوائر يف وأنصار أصدقاء «لنا قوتنا إىل باإلضافة
وأغنياؤنا ِكبارنا استسلم وإذا وخوفنا، استسالمنا غري يخضعنا وال أيًضا، الحكومة داخل
فيكافحون. والعمر، الروح يف شبابنا شبابنا، ينهض فعندئٍذ واألذكياء، العمليون ورجالنا
السوداء نظرتي رغم متشائًما لست السبب ولهذا مطمنئ، وإليه واثٌق أنا الشباب وبهذا
الصحافة إن حقيقًة السيئ. الحل من أكثر «الالحل» أخاف السبب ولهذا الحايل؛ للوضع
لن اإلنكليز أن ر نتصوَّ أن يمكننا ال ولكن القضية، حل عدم خطر عن تكتب اإلنكليزية

األمر. لنا تكشف القادمة القليلة األسابيع فإن حال، كل وعىل شيئًا. يقرِّروا

تفاهم ال

لتفاهم إخضاعنا محاولة وهو وقوعه، ممكن ثالث خطر وهناك خطرين، عن تكلمت
ا. ِجدٍّ فيه ومرغوب مثايل حل الحقيقة يف هو العربي اليهودي التفاهم إن يهودي-عربي.
إىل أصل أن حاولت الصهيونية التنفيذية اللجنة يف عضًوا قضيتها التي املدة كل ويف
عندما االزدهار وقت يف لتحقيقه. والوسائل الطرق كل إىل ونظرت التفاهم، هذا مثل
ويف رسيعة، بخطوات األمام إىل تسري البالد يف وقوتنا وعظيمة، واسعة الهجرة كانت
إىل للوصول طريق عن وفتشت العرب، زعماء مع أتفاوض أن جربت االضطرابات أوقات
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واالضطرابات، التقتيل من شهًرا عرشين وبعد الحارض، الوقت يف ولكن مشرتك، اتفاق
مزارعنا وُمنيت العرب، من وآالف3 ِمنَّا مئات الضحايا من فيه سقط الذي الوقت ويف
ويف كلية، تكون تكاد درجة إىل البالد يف العرب اقتصاديات وتحطَّمت الفادحة، بالخسائر
أن عيلَّ الصعب من — هذا كل وبعد الوقت هذا يف — العرب كراهية فيه نََمت الذي الوقت

توافقنا. التي الرشوط يقبلون العرب أن أتصور

تكفيهم ال فلسطني

عندما اليهودية، الدولة خلق بعد إال ممكن غري التفاهم أن أرى الحارضة األحوال هذه يف
بوجودنا االستهانة من يتمكنون ال — العرب أي — وأنهم قوة، أصبحنا أننا العرب يدرك
لخلق األسس وضع يمكن فقط وعندئٍذ عليهم، نقرتحه شيئًا عندنا وأن ونشاطنا، وقوتنا

عربي. يهودي تفاهم
هذه من قسم يف يهودية دولة خلق إىل أدعو تجعلني التي األسباب من سبب وهذا
لتحقيق الواسطة ولكِن للصهيونية، النهائي الهدف الدولة هذه يف أرى ال ألنني البالد؛
إنشاء حول العرب مع التفاوض عىل قادرين نكون دولة لنا تكون فعندما الصهيونية،
أجزاء كل يف التوطن يف الحرية لنا تضمن التي الرشوط يف فلسطني يضم عربي اتحاد

لنا. الهامة االتجاهات كل يف ذاتي حكم فيها لنا فيكون دولتنا أما البالد.4
يقبلون العرب أن — نفرتض أن حقيقًة الصعب ومن — أفرتض ال الدولة بدون
يف البالد يف أكثرية ستجعلنا كهذه هجرة أن يعرفون ألنهم فلسطني؛ إىل واسعة بهجرة
يف العربية األكثرية بقاء لهم تضمن محدودة هجرة عىل هم وافقوا وإذا سنني، بضع
وقد كهذا، حل عىل نوافق لن فنحن دائمية، أقلية البقاء إىل تضطرنا هجرة أي البالد؛

اليهودية. الوكالة أصدرتها بنرشة البارحة بهذا حت رصَّ
السكان قاوم إذا ولكن الحلَّني، هذين من واحد عىل يوافقوا أن املمكن من يهود هناك
تتمكن الربيطانية الحكومة أن أعتقد ال الصهيونية، الجمعية بمساعدة فلسطني يف اليهود
نكون ولن الهجرة، تحديد من الحكومة تستطيع البالد يف أقلية نكون أن عىل إجبارنا من

التضليل. عىل حملتهم الدعاية ولكن أكثر، اليهود ضحايا كانت بالعكس، 3
جيًِّدا! هذا العرب فليفهم 4
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ليس يجابهنا خطر وأعظم الهجرة، إطالق عىل إلجبارها القوة استخدام عىل قادرين
بالطبع وهذا الهجرة، وتحديد االنتداب استمرار ولكنه البالد، من قسم يف العربية الدولة
يف وأميل ثقتي أضع الحالة هذه ويف لنا، أسوأها ولكنه الربيطانية للحكومة الحلول أسهل

!… العرب مساعدة

العرب مساعدة

حال كل عىل ملساعدتنا؟ العرب يأتي وملاذا كيف الكلمات: هذا تستغربوا أن يمكنكم
قصد. بدون خصَمه الخصُم يساعد األوقات بعض ويف التاريخ، يف غريبة أشياء هناك
بل مساعدتهم، قصدوا ألنهم ليس قليلة، مراٍت املفتي عصابات اإلصالحيون ساعد وهكذا
وهكذا جبهتهم. وقووا إرهابهم (العرب) أولئك فضاعف مقاتلتهم، يف فكروا ألنهم بالعكس
تساعدنا حقيقتها ولكن معاكستنا، بها يقصدون بأعمال سيساعدوننا وجماعاته املفتي
«بمساعدة» أبيب، تل يف مرفأنا أنشأنا يافا) يف اإلرضاب (بواسطة املفتي «بمساعدة»
العصابات «بمساعدة» الحارض)، الوقت (يف املستعمرات يف اليهودي العمل وسعنا املفتي
املفتي «بمساعدة» سنقيض أننا أظن فإنني وهكذا شبابنا، تسليح عىل الحكومة أُجربت

الهجرة. تحديد فكرة عىل
ذلك؟ كيف

صحيح هذا

هو إليه يرمون وما أجله من يحاربون فما فقط، الهجرة بتحديد يكتفوا لن العرب إن
إعالن بعد وال حتى الحكم، هذا سبيل يف كفاحهم العرب يوقف ولن الذاتي، الحكم
ضد أي االنتداب؛ ضد سيكافحون العرب إن أعتقد. كما التقسيم مرشوع إلغاءَ الحكومة
نفكر «االنتداب» نقول عندما شقني؛ ذو االنتداب ألن البالد؛ يف الربيطاني الحكم استمرار
وإذا وجوده، يستمر أن يمكن كهذا انتدابًا أن يف نشك واالستعمار، اليهودية بالهجرة

نظرنا. وجهة مع يتمىش فألنه كهذا انتداب استمر
هجرة يرافقه أن الرضوري من االنتداب استمرار أن يعتقدون الذين أولئك ولكن
استعمار، وبدون هجرة بدون االنتداب استمرار يمكن ا. ِجدٍّ مخطئون هم واستعمار واسعة
يعني العرب نظر وجهة من االنتداب ألن االنتداب؛ بهذا حتى يكتفون ال العرب ولكن

الربيطاني». «الحكم
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وبالرغم يهودية، هجرة قضية هناك تكن ولم الربيطاني، االنتداب تحت العراق كانت
الذاتي. الحكم يريدون ألنهم االنتداب؛ حاربوا فالعراقيون هذا من

بهجرة ُمرفًقا يكن لم ولو حتى فلسطني، يف االنتداب ضد كفاحهم يف العرب سيستمر
أمًدا النضال هذا مثل مناهضة من يمكَّنها موقف يف بريطانيا تكون ولن واسعة، يهودية
إن وبالطبع آجًال، أو عاجًال إن البالد هذه يف الحكم موضوع جديد من وسيُثار طويًال.
عربية». «دولة يعني إنما — البالد يف أقلية ظللنا طاملا — املستقلة بالحكومة يقصد ما كل
اإلجراء هذا عىل ترتتب التي النتائج جميع فإن الذاتي الحكم البالد هذه إنكلرتا منحت وإذا
حكومة تقوم لن أنه معناه أصبح عليه نوافق لم فإذا تجاهه، نحن موقفنا عىل تعتمد إنما
هي بالذات النقطة وهذه التقسيم. مرشوع إىل أخرى مرة يلجأ أن يرتتب وعندها عربية،
مرشوع نُبذ ما إذا إنه أقول فإنني السبب ولهذا لنا؛ العرب مساعدة بطلب أقصده ما
وسيصبح الزمن، من مدة بعد ثانية مرة سيعود فإنه القادمة، األسابيع خالل التقسيم
م تفهُّ مدى عىل يتوقف كله وهذا البالد، هذه من قسم يف يهودية دولة خلق الزًما أمًرا

فلسطني. يف عربي لحكم الظروف كانت مهما يستسلموا أال عىل وإرصارهم اليهود

غوريون بن دافيد
١٩٣٨ أكتوبر ١٧ لندن

قوله. إىل فارجعوا الكتاب، هو هذا

تفاهم ال (6)

الدولة خلق بعد إال ممكن غري الحارضة األحوال هذه يف العرب مع التفاهم أن أرى «إنِّي
بوجودنا االستهانة من يتمكنون ال وأنهم قوة، أصبحنا أننا العرب يدرك عندما اليهودية،
لخلق األسس وضع يمكن فقط حينئٍذ عليهم، نقرتحه شيئًا لدينا وأن ونشاطنا، وقوتنا
دولة خلق إىل أدعو تجعلني التي األسباب أحد لهو الرأي هذا وإن عربي. يهودي تفاهم
للصهيونية، النهائي الهدف الدولة هذه يف أرى ال إنِّي البالد. هذه من قسٍم يف يهودية
عىل قادرين نكون دولة لنا تكون فعندما الصهيونية، أهداف لتحقيق الوسيلة هي وإنما
حرية لنا تضمن برشوط فلسطني يضم عربي اتحاد إنشاء حول العرب مع التفاوض
االتجاهات كل يف ذاتيٍّا حكًما لنا فيها فسنتخذ دولتنا ا أمَّ البالد. أجزاء جميع يف التوطن

لنا.» املهمة
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أهداف يف للشك مجاًال يكون أن يمكن غموض أو ريب من الرصاحة هذه بعد فهل
الكالم هذا يقرأ أن بعد القوم هؤالء نيات حقيقة يف ريب ما أحًدا يخامر وهل الصهيونية،
يف الشأن ذوي من لجماعة رسيٍّا غوريون بن يقوله والذي إبهام، وال فيه لبس ال الذي
من ساعة ويف رخيًصا، كسبًا أو تهويًال ورائه من يبتغي ال األثيمة، الصهيونية الحركة
العاملية والحرب األبدي بالفناء مهدَّدة فيه وكانت بالصهيونية، مرَّت التي الساعات أحلك
ذلك يف شأنه، من يقلِّل أو الخطر دفع يف يتهاون ملن عذر ثمة وهل األبواب. عىل الثانية
يهودية دولة إلقامة الخطط ويضعون بالزوال، ًدا مهدَّ فلسطني يف كيانهم كان الذي الوقت
اتحاد لتأليف للعرب بها يتقدمون عروًضا ذلك بعد يجدون ثمَّ فلسطني، من جزءٍ يف

العربي. الرشق يف لتغلغلهم وسيلة يكون عربي
عاًما عرش أحد الرسي تقريره عىل مىض أن بعد نفسه غوريون بن ذا هو وها
اليهود الضباط يف خطيبًا يقوم بها، يحلم كان التي اإلرسائيلية للوزارة رئيًسا نفسه يجد

فيقول: ١٩٤٩ حزيران ٧ بتاريخ الحربية املدرسة من املتخرِّجني

تحريًرا اآلن حتى نُحرِّر لم فنحن النهائي، النرص إىل أي غايتنا؛ إىل بعُد نصْل ملا
هذا مصري مصريها فسيكون األخرى األجزاء ا وأمَّ منها، واحد جزء سوى كامًال
تُحاك تزال ما واملؤامرات الدسائس إن الباسلة. قواتنا عليه تسيطر الذي الجزء
إال طريقنا، ستكتنف الكثرية الصعوبات أن فيه شك ال ومما ضدنا، وهناك هنا
دولتنا يف املصري وتقرير واالستعمار الهجرة وإمكانيات وحريتنا استقاللنا أن
وأن الراحة إىل نركن أن لنا يجوز فال جيشنا؛ بقوة رهن ذلك وكل الكربى؛
رسالته أداء من ينتِه لم الجيش هذا إن جيشنا. نالها التي بانتصاراتنا نكتفي
اآلباء أرض إنقاذ فيه يتم الذي الوقت ذلك يوٍم بعد يوًما ننتظر زلنا وما بعد،
األول اعتماده سيكون بأرسه اإلرسائييل الشعب ومستقبل مستقبلنا إن واألجداد.
يهودية حرفة الحرب فسنجعل القائمة، الحروب يف العسكرية انتصاراتنا عىل
من يمنعنا خطر لناظرنا الح ما وسنقاتل بأجمعها، بالدنا تحرير يتم حتى
ولن إرسائيل، أنبياء رؤيا سنحقق أجل، واألجداد. اآلباء بالد البالد، تلك تحرير
لنفسك، تحب ما ألخيك أحب الكلمات: بهذه عملنا إذا إال الرؤيا تلك تتحقق
فإنه لغمده، أعدناه الذي السيف ا وأمَّ به. الالئق املكان يف االستيطان له وهيئ
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رؤى تتحقق وحينما بالدنا، يف حريتنا تُهدَّد حينما وسنستله تًا، مؤقَّ إال يعد لم
اآلباء أرايض يف االستيطان إىل سيعود بأرسه اليهودي فالشعب التوراة، أنبياء

غربًا. النيل حتى رشًقا الفرات من املمتدة واألجداد

كلمة كل يعي وإنه جزاًفا، الكالم يُلقي ال الذي املسئول الرجل هذا ترصيح إىل أرأيتم
فلسطني، ليست وأجداده آبائه أرض أن علنًا ويرصح إليه يهدف ما كل ويرى يقولها،
شعبه وأن النيل، الغرب ومن الفرات نهر الرشق من يحدُّها التي البالد تلك هي إنما
ما كل بعد الدليل يحوجنا هل أو الثمن، كلف مهما األرض هذه استيطان عىل مصمم
ويهتم وطنه، عىل يغار لعربي يجوز وهل الصهيونية؟ أطماع مدى عىل للتدليل تقدَّم
الخطرية النازلة هذه لدفع عمله يجب وما املحدق، الخطر بهذا يفكر ال أن وأقاربه بأهله
من نصيبنا فيكون أمُره، ويستفحل يسترشي أن قبل مهده يف وهو الداهم البالء وهذا
االقتصادية املرشوعات من أُقيم ما عىل عابرة نظرة يلقي من إن الالجئني؟ نصيب الحياة
أنها ويعلم اتساعها، ويدهشه ضخامتها، َلرتوعه االنتداب زمن فلسطني يف الصهيونية
بأرسه العربي العالم احتالل منها والهدف ُوضعت وإنما وحدها، لفلسطني أُقيمت ما
واألدوات األجهزة من له أُِعدَّت قد للكهرباء روتمربغ مرشوع إن أقصاه. إىل أقصاه من
الكهربائية القوى من تحتاجه بما ولبنان وسورية األردن ورشق فلسطني مد يَُمكِّن ما
الصهيونية الصناعية األهداف جميع لتحقيق يُذكر تعديل عليه يدخل أن دون الرضورية

يُقال. ما عىل

النيل إىل الفرات من (7)

«جمهوريت» جريدة نقلته الذي الخرب وتفسري لرشح يحتاج وال النظر يلفت والذي
ه نصُّ وهذا ،٣١ / ١ / ١٩٥٠ بتاريخ باء، ألف جريدة يف املنشور األهرام جريدة عن الرتكية

بالحرف:

التالية: العبارة أبيب تل يف اليهودي الربملان دار واجهة عىل كتبوا اليهود إن
إرسائيل. بني يا وطنكم هو هذا النيل، إىل الفرات من
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بقولها: ذلك الجريدة وأردفت

املطامع هذه إزاء العربية الدول تطمنئ كيف تتساءل: الرتكية الدوائر إن
إىل ترمي التي الصهيونية الخطط تخىش ال وكيف الجريئة؟ االستعمارية

ا.ه. املستقبل. يف إرسائيل دولة رقعة توسيع

العرب؟ يسمع فهل تعليق، دون العربي الشباب إىل الخرب هذا أنقل

نحن؟ جندنا ماذا (8)

تجنيد من تمكنوا وقد املختلفة، بطرقهم العالم يف السياسة رجال الصهيونيون يجند
جمهوريتها، رئيس حتى وأمريكا، وإنكلرتا أوربا يف النيابية املجالس رجال من الكثريين

نحن؟ فعلنا فماذا
الربملان يف السياسيني أصدقاءنا وحشدنا جنَّدنا إنكلرتا يف وهنا … غوريون بن يقول
الحكومة، أعضاء يف يؤثروا أن يحاولون وهم الربملان، أعضاء جنَّدنا لقد نعم، والصحافة.
وخصوًصا خارجها، يف لنا املساعدين كل نجند أن نحاول إنكلرتا يف مجهودنا إىل وباإلضافة
زعماء إن هناك، ابتدأ والنشاط أمريكا إىل تلغراًفا أرسلنا والبارحة املتحدة. الواليات رئيس

… إلخ إنكلرتا يف العمالية الحركة زعماء مع تلغرافيٍّا اتصلوا أمريكا يف اليهود عمال
تُويفِّ الحياة. قيد يف روزفلت الرئيس كان حينما ١٩٣٨ عام غوريون بن قاله ما هذا
يف علنًا لليهود ومساعدته تجنيده عىل للتدليل حاجة وال ترومان، الرئيس فجنَّدوا روزفلت،
السياسيني كبار تجنيد عىل الصهيونيني قدرة عىل عظيم دليل وهذا كفاحهم، نواحي كل

العالم. يف
منذ األمريكتني إىل هاجروا الذين أعمال وأين أمريكا؟ يف جهودنا فأين نحن، أما
ثمَّ تظهر وآخر، حني بني تظهر خافتًة أصواتًا إال لهم نسمع لم إننا السنني؟! عرشات
والجنوبية، الشمالية أمريكا يف جالياتنا مجموع من فلسطني تستفد ولم برسعة تختفي
لعمل نظًرا واحدة، حملة يف أمثاله أمثال اليهود يجمع الذي املال بعض إال وآسيا، أوربا ويف
توصلوا لقد للمستقبل. عربة ذلك من لنا يكون فهل العرب، كلمة وتفرَّق د املوحَّ اليهود
باهلل. إال قوة وال حول فال العرب، نحن منها ُحرمنا التي الدعاية طريق عن كله هذا إىل
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الصهيونية قوة (9)

ألف ٤٠٠ عن عبارة كانت عندما فلسطني يف الصهيونية قوة عن غوريون بن يقول
بل فقط، الكمية نعترب أن يجب وال كفلسطني.» صغرية بالد يف عظيمة قوة «إنها شخص:
أقوياء ولكنهم العالم، قوى إىل بالنسبة يشء ال قوتهم إن يقول ثمَّ أيًضا، النوع نعترب أن
الساعة يف جنودهم يحشدون كيف اليهود عرف إذا البالد يف العاملة القوى إىل بالنسبة
إمكانياتهم كل ويجندون برسعة اآلن يعملون وهم األوىل الواقعة يف ظفروا وقد الحاسمة،

الثانية. الوثبة يف برسعة إليه يهدفون ما لتحقيق
بتاريخ إرسائيل محطة أذاعته الذي غوريون بن خطاب يف جاءت كلمة وإليك
مليون ،١٠٠٠٠٠٠ اآلن إرسائيل سكان عدد بلغ لقد قال: ،٧:٤٥ الساعة ،٨ / ١١ / ١٩٤٩
معنا ليقطنوا العالم أنحاء جميع من اآلخرين املاليني العرشة جمع عىل وسنعمل يهودي،
يحتاج فهل ا.ه. إرسائيل.» حكومة له تعمل الذي الرئييس الهدف هو وهذا إرسائيل، يف

بالدنا؟ نحو الصهيونية نية عىل جديدة أدلة إىل الكالم هذا بعد العرب
اليهود يتمكن فهل العملية، الناحية من الوضع هذا إىل ننظر أن علينا يجب وهنا
فلسطني من إرسائيل دولة موارد تغطي وهل اغتصبوها؟ التي األرايض عىل املحافظة من
يف يحيوا أن يمكنهم ال العرب مساعدة بدون اليهود إن وجيشها؟ حكومتها موازنة فقط
من اإلرسائيلية الحكومة تجمعها التي اإلعانات وإن عربية، دول أربع بني محصورة بقعة
ست تأسَّ الدول من دولة أن األيام من يوم يف يُسمع ولم تدوم، أن يمكن ال اليهودي العالم
من الحياة عىل الدولة هذه تقدر فهل إرسائيل. دولة إال االستجداء من املجموعة باألموال

ترى؟ يا وحدها االستجداء أموال
الجيش لتسليح األموال جمع عىل يداوم أن اليهودي الشعب يقدر هل أدري وال
أن تظن اليهودية األحزاب بعض إن للتفكري. مثري هذا كل طويلة؟ مدة الصهيوني
أوارص إقامة عىل آمالهم يعلقون األحزاب هذه من والبعض ذلك، عىل قادرون الصهيونيني
طويًال، يدوم أن يمكن ال أمر بالقوة االعتصام أن ويرون والعرب، اليهود بني التعاون
علينا تقريره يتوقف إنما منها إخراجهم أو فلسطني يف اليهود بقاء فإن الحالني وعىل
نقاوم وكيف أعمالنا، د ونوحِّ ُخطانا ونحكم أمورنا نحزم كيف عرفنا فإذا العرب، نحن
ستخيب، الصهيونية اآلمال جميع فإن ضبًطا، وأشد إحكاًما أكثر بخطط اليهودية الخطط
عن وسيجلون ستنهار، أوهامهم عليها بنوا التي الرصوح وجميع ستتبدد، وأحالمهم

عام. ألفي قبل جلوا كما آجًال أو عاجًال فلسطني
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واالحتجاجات بالقول ال بالفعل، الصهيونية الخطط العرب قاوم إذا سيتحقق هذا إن
واملظاهرات.

األول الخطاب (1-9)

الحربية املدرسة من تخرَّجوا الذين الضباط أمام الوزارة رئيس غوريون بن ألقاه الذي
:١٩٤٩ حزيران ٧ بتاريخ

رشف هذا ويف اإلرسائييل، الجيش يف ُضبَّاًطا لتصبحوا هنا من «ستخرجون
لذلك قوَّاًدا ستكونون إنكم إذ أيًضا؛ الكربى املسئولية عىل ينطوي ولكنه عظيم،
الرسية. املقاومة ثوب عنه نفض أن بعد سنة منذ النور إىل خرج الذي الجيش
عرش الخامس بعد إال أسلحته يجمع ولم تدريبه يتم لم الحايل بشكله جيشنا إن
السبعة العربية الجيوش أمام يخجلنا ال هذا ولكن الدولة، قيام بعد أي أيار؛ من
الدم اختبار واجتاز معهم، الحرب إعصار خالل ونُظِّم ُجنِّد جيشنا املدرَّبة.
العرشة، واأليام «تخشون» أمثال الحربية فالعمليات مرشف، بتفوق والحديد
لقد قوتنا. عىل واضحة دالئل الجليل يف الستون والساعات النقب ومعارك
إىل أي غايتنا، إىل بعد نصل لم ولكنَّا تاريخنا، من جزءًا انتصاراتنا أصبحت
قسم غري كامًال تحريًرا بالدنا من اآلن حتى نحرِّر لم فنحن النهائي؛ النرص
تسيطر الذي القسم مصري مصريها فسيكون الباقية األقسام ا وأمَّ فقط، واحد

اآلن. عليه الباسلة قواتنا
تُحاك تزال ما السياسية واملؤامرات الدسائس أن الضباط أيها تنسوا وال
طريقنا، ستكتنف الكثرية الصعوبات أن فيه شك ال مما ضدنا، وهناك هنا
دولتنا مصري وتقرير واالستعمار الهجرة وإمكانيات وحريتنا استقاللنا أن إالَّ
نكتفي وأن الراحة، إىل نركن أن يجوز فال جيشنا؛ بقوة رهني كله هذا الكربى؛
رسالته، إبالغ من بعد ينتِه لم إنه جيشنا. انتزعها التي وانتصاراتنا باحتالالتنا
إنقاذ يف عزيمته ومضاء السالح هذا قوة استخدام يوٍم بعد يوًما ننتظر زلنا وما

واألجداد. اآلباء أرايض
العمل وإن العسكرية، الناحية من كثريًا سيتحسن اإلرسائييل الجيش إن

غري. ال كاملة سنة يف ننجزه أن علينا كامل جيل يف لخرينا يتم الذي
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رهينة ليست وكفاءته الجيش مؤهالت أن يعرف أن القائد واجب إن
باإلدارة أيًضا رهينة هي بل فحسب، لها وحماسته املعارك لخوض باستعداده
النفس ببذل يُكتب ال فالنرص األمتعة، وصيانة املستقيمة والتنظيمات الحازمة
رس أرباع ثالثة هو تفصيالته أبسط يف حتى الدقيق الجيد والتنظيم فقط،

االنتصار.
وحولنا أقلية، اآلن فنحن بابها، يف فريدة عسكرية مشكلة اآلن وأمامنا
تفوقنا ولكن علينا، خانقة كماشة لرضب اآلن يسعون األكثرية، هم ألداء أعداء
كذلك الوقوف عىل وسيساعدنا اآلن، حتى وجههم يف الوقوف عىل ساعدنا بالقوة
ولكننا األوىل، خرسوا أن بعد الثانية للجولة اآلن يستعدون إنهم املستقبل، يف
النظريات إىل باإلضافة والعقل، والخلق القوة يف تفوقنا بفضل عليهم سنفوز
العقيل برقينا نحسنها وأن األخرى، الجيوش عن نقتبسها أن يجب التي العملية
الظروف شاءت الذي جيشنا إن سبيًال. ذلك إىل استطعنا ما الفكري وإبداعنا
املمتازة، الجيوش طليعة يف املستقبل يف سيكون صغريًا جيًشا يكون أن املاضية

الفنية. الصناعية أو الروحية التقليدية الناحية من سواء
االهتمام واجبنا من إن ثمَّ املسئولية، بهذه أعناقنا يطوق الراهن فموقفنا
طاقتنا وتهذيب حواسنا وإرهاف املشاق لتحمل وإعدادنا الجسماني، بالتدريب
عىل والتمرن الحديثة، الفتاكة القتال آالت جميع عىل والتدريب امليكانيكية،
والفن العلم ميادين يف جديد كل واستغالل املعارك إدارة يف الفذَّة الحركة نظام
أهميتها مع األمور وهذه … والذخائر املؤن إلمداد املواصالت وتنظيم والتطبيق
تكون ولن وحده، يكفي ال الحديث العلم به يجيء ما فكل باملراد، تفي ال
تكون إنما الحرب، لكسب املقاتلة الطائرة أو للمدفع وال للدبابة األخرية الكلمة
أراد. وأينما شاء كيفما فيسخرها إلرادته، الوسائل هذه يُسخر الذي لإلنسان
تفوقه أو عضالته ملتانة العربي خصمه عىل اليهودي املحارب يتفوق ولن
املحارب فقوى مذكوًرا، شيئًا ليست الفائقة أهميتها الخصائصمع فهذه الفني،
وإخالصه ومثابرته عزيمته ومضاء وإدراكه وفهمه والنفسية، العقلية اليهودي
التي هي الخصائص من وغريها حيلته، وسعة واألخطار املصاعب أمام وثباته
الرسي، سالحنا وهناك العرب. مع الطاحنة الحرب معارك يف للتفوق له تلزم
الرسي السالح وبهذا محاربنا، بها يتمتع التي العالية الروح بالحقيقة هو الذي

منها. بدَّ ال والتي الحرب، تسوقها التي األخطار وجه يف نقف

32



فلسطني كارثة

عىل األول اعتماده وسيكون بأرسه، اليهودي الشعب مستقبل مستقبلنا إن
يهودية حرفة الحرب سنجعل نعم، القادمة. الحرب يف العسكرية انتصاراتنا
تحرير من يمنعنا خطر لنا الح ما وسنقاتل بأجمعها، بالدنا تحرير يتم حتى
تتحقق ولن إرسائيل، أبناء رؤيا سنحقق أجل، واألجداد. اآلباء بالد البالد، تلك
له وهيئ لنفسك، تحب ما ألخيك «أحب الكلمات: بهذه عملنا إذا إالَّ الرؤيا تلك
بها، نعمل أن يجب التي شعاراتنا هي هذه به.» الالئق املكان يف االستيطان
مؤقتًا، إال يعد لم فإنه لغمده، أعدناه الذي السيف «أما العدوان. من ونحميها
… التوراة أنبياء رؤيا تهدد وحينما وطننا، يف حريتنا تتهدد حني سنستله إننا
املمتدة واألجداد اآلباء أرض يف االستيطان إىل سيعود بأرسه اليهودي فالشعب

النيل.» حتى الفرات من

األول. الخطاب انتهى

الثاني الخطاب من نبذة (2-9)

يف األحد، يوم أُقيم الذي العسكري العرض يف إرسائيل ُشبَّان غوريون بن به خاطب الذي
وايزمن حاييم حرضه والذي الصهيوني، الجيش بيوم احتفاًال أبيب تل يف ١٩٤٩ تموز ٧

األجنبي. السيايس السلك وممثلو حكومته وأعضاء
«تيودور وفاة ذكرى يصادف فهو إلرسائيل، مزدوج عيد يوم هو اليوم هذا «إن
الدولة مؤسس الصهيوني «الجيش إنشاء وذكرى الصهيونية، الحركة مؤسس هرتزل»
وللجيش الصهيونية، الحركة تأسيس يف الفضل يرجع هرتزل «وإىل وأضاف: الصهيونية»،

الصهيونية.» الدولة تأسيس يف الفضل يرجع الصهيوني
باملائة ١٠ من أكثر اآلن حتى إلرسائيل يَُعد «لم يقول: غوريون بن واستطرد
يتوجب فإنه هذا وعىل أراضيها، من باملائة عرشة استثمار من تتمكن ولم أبنائها، من
مشاريعنا تنفيذ يف واإلرساع مشتتني، زالوا ما الذين أبنائنا جمع يف لإلرساع العمل علينا

والصناعية.» والزراعية العمرانية
حقيقي سلم إىل الوصول يف حقيقية رغبة ترغب إرسائيل «إن بقوله: خطابه وختم
العربية الدول ومصلحة مصلحتها يف هو السلم هذا أن ترى وهي العربية، جاراتها مع
مقيمة ستظل فإنها بعد، السلم هذا إىل تتوصل لم دامت ما إرسائيل أن غري السواء، عىل

كيانها.» لحماية الجيش هذا تقوية وستواصل جيشها، إبقاء عىل
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للكفاح اليهود دعوة (10)

:١٩٣٨ سنة تقرير يف يقول غوريون بن إىل ولنستمع

التاريخ يف يوجد ال ولكن األخري، يكون أن املمكن ومن حاسم، بكفاح اآلن نُجابه
لتخليص األسايس الواجب إن وماديٍّا. روحيٍّا أنفسنا نهيئ أن يجب أخري. كفاح
هذه نذكر أن يجب الوقت هذا ويف فلسطني. يف شبابنا كاهل عىل يقع آمالنا
البالد هذه يف أما مصرينا. اآلخرون يقرر العالم «يف البسيطة: العميقة الحقيقة
اآلخرون وليأخذ تاريخنا، ن ونكوِّ أنفسنا، مصري نقرر فنحن فلسطني) (أعني
نصنع كيف عرفنا إذا ألننا يريدون، ما األجانب وليفعل يريدونها، خطوة أية

أحد.» يغلبنا فال املرضية غري الظروف هذه يف التاريخ
هذا من دولة تؤسس كيف وعرفت اتحدت، اآلفاق شذاذ من الحفنة هذه
مليون عن يزيدون ال الذين ُشبَّانها بقوة تاريخها لتصنع تسعى وهي الخليط،
ستهزأ إرسائيل إن العالم. يف يهودي شاب كل جمع من تمكنت ولو نسمة،
الرباق التاريخ أصحاب العرب ونحن بنفسها، مصريها وتقرر الدول تقرِّره بما
أضعاف أضعاف السالح حمل عىل القادرين الشبان من ولدينا نُخذل، الزاهي

ُمخجل. هذا إن اللهم كثري، هذا إن اللهم بمجموعهم، اليهود

عىل يقع آمالنا لتخليص األسايس الواجب «إن اليهودي: للشباب قاله فيما ولنتمعن
من يتمكنون ال والعرب اإلنكليز «إن آخر: مكان يف ويقول فلسطني.» يف شبابنا كاهل
يف وأنصار أصدقاء لنا قوتنا إىل باإلضافة إذ لقضيتنا؛ ُحرَّاًسا وقفنا إذا ضدنا الوقوف
يخضعنا «وال يقول: ثم أيًضا.» الحكومة داخل يف بل إنكلرتا، يف واسعة مهمة دوائر
عندئٍذ واألذكياء، العمليون ورجالنا وأغنياؤنا كبارنا استسلم وإذا وخوفنا، استسالمنا غري
مطمنئ.» وإليه واثق أنا الشباب وبهذا ويكافحون، والعمر الروح يف شبابنا ينهضشبابنا،

عنرصالشباب (11)

صارًفا االستقالل، يف الشباب عنرص بأهمية منوًِّها غوريون، بن به ينادي ما بعض هذا
وال األغنياء ثروة ألهمية وال الشيوخ عقول ألهمية يكرتث ال فهو آخر؛ عنرص أي عن النظر
شأن من العنارص لهذه ما رغم عىل العظمى، الدول من تلك أو الدولة هذه تأييد ألهمية
الرتبية من عنايته كل وأواله باله شغل الذي العظيم األمر لكن إرسائيل، خلق يف عظيم
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والسؤدد العظمة نحو واالندفاع القوة عنرص الشباب، عنرص هو والتوجيه والتهذيب
فيه ووضع ثقته أواله الذي العنرص ذلك أهمية يف نبوءته أكثر قت تحقَّ ولقد والفخار.

أمانيه. وخالص آماله
أيًضا أنا ألتوجه به، نادى بما ينادي إرسائيل حكومة رئيس أسمع إذ اآلن وإني
املرتعة الجامحة، بالحياة اململوء العربي الشباب عنرص أمتنا، يف ال الفعَّ العنرص هذا إىل
بالد خالص أمر يقع الشباب عاتق عىل إنه قائًال: والتضحية، البذل وحب بالكرامة،
األيام واسودَّت الظروف عتمت مهما وإنه العرب، بالد بقية وحماية املقدَّسة فلسطني
أيامها تعاودها ولن خالص، البالد لهذه يُكتب فلن األعداء، بنا وأحدق الليايل، وأظلمت
سواعدهم فعىل السامية، الغاية هذه العربي الشباب تعهد إذا إال املقمرة، ولياليها املرشقة
وخالص الوطن إنقاذ يتوقف املفكرة؛ وعقولهم العامرة وصدورهم القوية وقلوبهم الصلدة

والعبودية. الرِّق من القادمة األجيال

الرأيصحيح؟ هذا هل (12)

وسوريا وفلسطني والعراق مرص يف بنشاط يعملون النازي وكالء «إن التقرير: يف ويقول
أعتقد ال أنني ومع أنفسهم، بوحي أيًضا يعملون العرب ولكن العربية، البالد من وغريها
والثقافة الدين صالت ولكن فلسطني، يف يجري بما تهتم ومرص العراق يف الجماهري بأن
لنفسها تبني أن تريد العرب شخصيات من شخصية وكل الحركة، يف دوًرا تلعب واللغة

فلسطني.» لعرب وحامية مدافعة تظهر أن مصلحتها فمن مركًزا،
فلسطني؟ يف جرى بما مهتم غري العربي الشعب وهل ترى؟ يا صحيح الرأي هذا فهل
ما هذا قال؟ كما عقيدة غري عن فلسطني لعرب وحامني مدافعني يظهرون الزعماء وهل
مؤمنني نكون أن ا وإمَّ … قضيتنا فنخرس قال كما العرب يكون أن ا فإمَّ الزمن! سيظهره

فينا! ظنه فنُخيب القضية بهذه
:٦ / ١ / ١٩٥٠ بتاريخ الجرائد يف جاء خرب آخر وإليكم

وصف ،١٩٥٠ الثاني كانون ٥ القدسيف
القدس أن اليهودي الربملان يف الخارجية الشئون مناقشة أثناء غوريون بن أعلن

والواقعية. القانونية إرسائيل عاصمة أمس يوم تاريخ منذ أصبحت
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اليهود إرادة عىل ترتكز الصهيونية (13)

اليهود إرادة عىل بل فلسطني، يف قوتنا عىل ترتكز لم الصهيونية «إن التقرير: يف ويقول
لكانت املاضية السنني يف وتمرُكًزا نشاًطا وأكثر أقوى اإلرادة هذه كانت ولو العالم، يف

اآلن.» حالتنا عن االختالف تمام مختلفة حالتنا
أن لنا يُظهر جيلٌّ ظاهٌر موضوع فهو املوضوع، هذا يف للفلسفة لزوًما أرى ال إنِّي
العاملان ثمَّ أوًَّال، بهذا العرب يحس فهل الدولة، هذه تأسيس عىل ُمتفقون جميعهم اليهود

ثانيًا؟ واإلسالمي املسيحي
فهذا النظر، فيه ويمعنوا التقرير بهذا يدققوا أن االجتماعيني علمائنا من أرجو إنِّي
الدقيقة، الثابتة واإلحصاءات الحقيقي العلم عىل مرتكز وهو خبري، اجتماعي عالم تقرير
متني أساس عىل مرتكزة رصيحة الصهيونية الحركة عن علمائنا كتابات تكون أن وأرجو

السبيل. سواء وإرشادهم العرب عيون لفتح والخربة؛ العلم من

العرب واجب (14)

كبري البلدان، من بلد أو األقطار، من قطر أي يف العرب أفراد من فرد كل ألذكر وإني
أنه قبيلة، أمري أم مقاطعة شيخ جمهورية، رئيس أم شعب ملك صغريه، أم كان الشأن
وآخر، مسئول عربي فرد بني خطرية ومنازعات عظيمة مشادات تحدث أن املمكن من
وشيع كبرية فرق إىل املوضوع هذا إزاء العرب ينقسم وقد وأخرى، عربية دولة بني أو
وقد ذاك، ينارص اآلخر والبعض الفريق، هذا ينارص بعضها والغايات، املآرب مختلفة
طويل زمن بعد إال تنتهي ال وقد رسيًعا تنتهي وقد أوارها، ويشتد املشادة هذه تحتدم
الزمن، به تمادى مهما النزاع هذا أن غري األطفال، د وتُرشَّ األموال وتُبذر الدماء فيها تُهرق
لدى وضوًحا وأشدِّها بداهًة األمور أكثر ومن ويتعانقا. يلتقيا أن بدَّ ال املتنازَعنْي فإن
حقرت أو شأنه ضؤل وعظم، مركزه كرب مهما لعربي يُغتفر ال أن يجب أنه عربي كل
زائًال، وأثرها خفيًفا املماألة هذه ظل كان مهما وماألهم اليهود صانع ما إذا مرتبته،
وتجتمع عليه، العرب يتفق أن يجب يشء من ما إنه التأكيد وجه عىل نقول أن ويمكننا
نفوس يف الحقد وزرع ومقاومتها، الصهيونية معاداة عىل اتفاقهم من أكثر حوله كلمتهم
االتصال يحاول فرد كل عىل القضاء يف نتهاون ال أن ويجب ة، خاصَّ منهم والنشء العرب،

مكانته. وارتفعت شأنه عظم مهما والعطاء باألخذ ويعاملهم بالصهيونيني
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يكونوا أن ا إمَّ إليه يسوقونها الذين فالرجال العمل، بهذا تعارض التي والدولة
أن يجب فهؤالء للصهيونيني، أو أجنبية لدولة مأجورين كانوا فإن بلهاء، أو مأجورين
عليهم، وما لهم ما يعرفون ال أغبياء كانوا وإن الدنيا، من وجودهم ويُزال العرب يقاومهم
برجال واستبدالهم االقتدار مواقع عن دفعهم يجب فهؤالء صدفة، الحكم تسنموا وقد

ودمائهم. بمالهم عنها للذود ويسعون أوطانهم يف هللا يخافون وطنيني عقالء
الدولة كانت إن إرسائيل مع سقف يضمها أن العربية الدول عىل العار من وإنه
أني كما ذلك، إىل الداعية األسباب كانت مهما العربية الدول بقية مع مجتمعة أو منفردة
اجتماع ألي كانت دولة أي دعوة العربية الدول تقاِطع أن الوطني الواجب من أنه أحسب

إليه. مدعوة إرسائيل حكومة كانت إذا كان
مع الدولية الرياضية األلعاب مباريات يف العربي الشباب اشرتاك من أعظم عار وأي

إرسائيل. شباب
وشباب والسالح البضائع تُهرِّب التي السافلة العصابات من النفوس أدنياء أما
وعربية عربي كل املفروضعىل الواجب ومن والناس، هللا لعنة فعليهم فلسطني، إىل اليهود
مقاطعتهم إىل ويدعو ويشهرهم عنهم العربية الحكومات ويخرب يقاطعهم، أن بهم عرف

علنًا.
الخائنني. هؤالء أمثال تأديب أمر يقوم وحده الشباب وعىل

الدعاية (15)

وقد الخبز، إىل حاجتنا عن تقل ال األيام هذه يف إليها وحاجتنا للدعاية، شديدة بحاجة إننا
البارودي»، فخري «مكتب اسم تحت ١٩٣٤ عام سته أسَّ الذي القومي العربي املكتب كان
يف نرش القومي» العربي «املكتب باسم ١٩٣٧ عام الوطنية الحكومة تشكيل بعد وبُدِّل

الدعاية: عن جاء ما بعض هنا منه أنقل بحثًا األسايس نظامه

الكيان لنفسها تبني أن استطاعت التي األمم نهضات تاريخ راجعنا وإذا
من أن نرى ،(١٩١٤ حرب (أي الكربى الحرب بعد أرادته الذي القومي
الدعاية. هي جهادها يف الفتية األمم تلك استخدمتها التي الة الفعَّ الوسائل
الناحيتني تشمل التي الدعاية بل فقط، الخارجية الدعاية بالدعاية نعني وال
الدعاية بتأثري األمم تلك يف النهضات رجال استطاع فكما والخارجية. الداخلية
هكذا عاملية، دولية أممهم قضايا يجعلوا أن العالم عواصم بمختلف القوية
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عاملية دولية قضية أيًضا القومية قضيتهم لجعل يسعوا أن العرب عىل يجب
بالدعاية إال يتيرسَّ ال وذلك العامة، الدولية السياسة يف ال فعَّ وتأثري وزن ذات

املستمرة. النشيطة املنظمة

:La révolte Arabe العربية» «الثورة كتابه يف يونغ أوجني املسيو يقول

النكبات من تبعه وما السالم، مؤتمر يف العرب لفشل الرئييس السبب إن
البولونيون عمل ملا خالًفا ألنفسهم الدعاية إهمالهم كان بهم، حلَّت التي

وغريهم. واليوغوسالفيون والتشيكوسلوفاكيون

اإلنكليزي العام الرأي اهتمام (16)

أبنائها من لجمٍع قال التايمس، جريدة صاحب نورثكليف اللورد فلسطني زار وعندما
فيها، لكم دعاية ال إذ اإلنكليز؛ بالد يف أحد يسمعكم وال هنا تبكون «إنكم زاروه: الذين
فلسطني.» بقضية اهتمامه من أكثر فوتبول لعبة بنتائج اإلنجليزي العام الرأي يهتم وقد
الضعيف نرصة عىل متعددة مواقف املايضيف يف الحر العاملي العام الرأي برهن ولقد
تمكنت إذا ومعاونتها الناشئة الفتية األمم إنصاف عن يرتدَّد أراه فما بالحق. واملجاهرة
العام الرأي بأن لوطيد إيماننا وإن حالها، حقيقة وإفهامه صوتها إسماعه من األمة تلك
إفهامه إىل ُوفقنا إذا نهضتنا يف معاضدتنا عن لحظة يتخلف ال عامًة العالم يف الحر

مشوهة. غري ناصعة الحقيقة
العرب حق بإظهار الفلسطينية للقضية الدعاية اآلن به األخذ علينا يجب ومما
من مواقفها اختالف عىل األخرى ولألمم جهة، من نفسها العربية للشعوب فيها الواضح
وخطر كربى أهمية من العاملي العام للرأي أصبح ملا وذلك أخرى، جهة من القضية هذه

العالم. قضايا من قضية كل يف جسيم

الخارجية الدعاية عامل (17)

فاإلعالنات الدعايات، من غريها بني األوىل الدرجة احتلَّت قد العالم يف اليهودية الدعاية إن
والسينما العالم، صحف بها يشرتون اليهود أيدي يف منها باملائة تسعون الصحف يف
يهود، كلهم فيها الفن ورجال مدراؤها … يهودية أموال رشكاتها أموال من باملائة تسعون
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نصفها من وأكثر اليهودية، بالدعاية تتأثر منها باملائة تسعون الدول جميع يف واإلذاعات
عنها سأضع الوقت يل وسمح هللا قدر إذا شيطانية طرق ولهم … يهود بموظفني تُدار
عىل أكثرها بُني التي دعايتهم يف اليهود اتبعها التي الطرق كل للعالم ألظهر ا خاصٍّ كتابًا

ضدهم. املوجهة الدعايات إلطفاء يعملون وكيف والخداع، الكذب
العام الرأي لتأليب قواها تُجنِّد فالصهيونية الخارجية؛ الدعاية من لنا بدَّ ال وأخريًا،
ساذجة بدائية بمحاوالت قمنا ولقد النجاح، من الكثري ذلك يف أصابت وقد علينا، العاملي
من سبيلها يف بذلناه مما بيشء علينا تَُعد ولم الشديد، باإلخفاق ُمنيت السبيل هذا يف
نتكلم ُكنَّا ألننا أفعالنا؛ من بكثري أكثر كانت أقوالنا أن ذلك يف والسبب واملال، الجهد
يصدقنا، أحد يعد فلم نقوله، ما كل يُكذِّب نفعله ما أن أو يُذكر، شيئًا نفعل وال كثريًا
معذورون، بذلك وهم والكذب، التهويش محمل املستمعون حملها الحقيقة قلنا إذا ورصنا
مثًال فاليهود نكرانه، إىل سبيل ال الذي العمل هو أساس من الناجحة للدعاية بدَّ فال
يف ليس وهمية ألعمال الدعاية لبث سببًا إقامته يف نجحوا صغري عمل كل يتخذون كانوا
لفتنا إليه، أملحت الذي الداخيل اإلصالح من بيشء قمنا إن نحن وكذلك تنفيذها، طوقهم
لجانبنا، العاملي العام الرأي نكسب أن نستطيع ذاك وإذ إلينا، الخارجي العالم أنظار
وإنشاء األوروبية، العواصم أمهات يف املكاتب بإقامة امليل هذا نستغل كيف عرفنا إذا
إنسانًا الخارجي العالم يساعد فلن وأحاديث، ونرشات صحف من الحديثة الدعاية وسائل
اليهود، بأيدي العالم يف السينمائية الرشكات أكثر أن العرب عرف وإذا نفسه. يساعد ال
الخطرية األداة هذه اتِّخاذ عليهم الواجب من أصبح الدعاية، يف السينما قيمة وعرفوا

الشعوب. أذهان إىل الحقة دعوتهم إليصال سبيًال وأمثالها املهمة
كل وجماعاٍت أفراًدا ِمنَّا يستلزم فهو اليسري، الهني باألمر الُخطة هذه تنفيذ ليس
كان فمن إليها، نسعى التي الغاية بعظم قيست ما إذا تهون الجهود هذه ولكن الجهود،
يف تضحية بكل استهان بالده، أمجاد عىل واإلبقاء واألجداد اآلباء تراث عىل املحافظة ه همُّ

السواقيا. استقل البحر ورد ومن السبيل، هذا

واملوت الحياة معركة (18)

وذلك الواسعة، الدعاية بعنرص خاصة عناية نُْعنَى أن هو به األخذ يجب مما لذلك
مثقفون قوميُّون ُشبَّان عليها يقوم الفلسطينية، للقضية ة خاصَّ دوائر بتأسيس يكون

والغرب. الرشق يف القضية لهذه يعملون مخلصون،
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والتي طويٍل، أمٍد منذ الصهيونية أعانت التي للحكومات مماألتنا من ألعجب وإني
الفضل لها وكان املقدسة، األرايض يف الصهيونية أقدام تثبيت يف العوامل أقوى من كانت
ثانيًا، أجمع العالم ثمَّ أوًَّال، العربي الشعب ذلك. نفهم أن فيجب ربيبتها، بتنشئة األكرب
ننظم كيف عرفنا إذا لنا ظهريين سيكونون األمم يف الحقيقيني األحرار أن يف شك وال
الحاسمة الثانية املرحلة تتلوها ثمَّ صحِتها، عىل قضيتنا ونفهمهم إليهم، ونوصلها دعايتنا
استولت ما واستخالص مهدها، يف الصهيونية عىل النهائي القضاء هدفها سيكون التي
لحرص أوًَّال يدعونا فالواجب منه، وباًال أشد أو كالرسطان الداء هذا إن البالد. من عليه
إىل نعمد ثمَّ الجسم، أنحاء بقية يف باالنتشار له يُسمح ال وأن املصاب، العضو يف الداء
وصعوبة أهمية الثانية عن األوىل املرحلة تقل وال نشفيه. حتى الالزم بالعالج العضو ذلك
أنها يعرف وهو الكثري، اليشء والدهاء العلم من أوتي قد نقاتله الذي فالعدو التنفيذ، يف
تحقيق إىل والدهاء الخبث من أوتي ما بكل فسيلجأ لذلك مًعا؛ واملوت الحياة معركة
من ليأتينا واألساليب الخطط ابتكار يف وسيَفتنُّ الوسائل، وشتى الطرق بمختلف أهدافه
بدهاء ودهاءه أدهى، بمكر مكره نقابل أن فعلينا سمومه، صفوفنا بني وينفث مأمننا
السبيل هذا يف نكون ولن وجهودنا، إمكانياتنا كل الغاية هذه سبيل يف نَُجنِّد وأن أشد،
النهائي نجاحنا وعىل النهائي، نجاحنا يتوقف املرحلة هذه يف نجاحنا فعىل مرسفني،

بالدنا. يف أحراًرا أوطاننا يف سادة بقاؤنا يعتمد

الدعاية مقاومة يف اليهود بعضطرق (19)

مع لندن إىل ذهب ملا إنه والرتجمة، والتأليف النرش لجنة رئيس بك، أمني أحمد األستاذ قال
«فلسطني بعنوان مؤلًَّفا املكتبات إحدى يف رأى فلسطني، مؤتمر يف العربية الوفود أعضاء
الربيطانية، اإلذاعة بهيئة العربي القسم مدير باربر» ميل نيفل «املسرت ملؤلفه اليوم»
معايل صحب التايل اليوم ويف العرب. عىل املؤلف عطف وراقه منه، نسخة فاشرتى
النسخ أن فوجد باشا، للسنهوري أخرى نسخة البتياع املكتبة هذه إىل باشا السنهوري
لم أنه مع واحدة، نسخة فيها يجدا فلم فرابعة، فثالثة ثانية مكتبة إىل فمضيا نَِفدت، قد
يف الصهيونيني أن لهما اتضح وأخريًا فقط، أيام ثالثة من أكثر الكتاب صدور عىل يمِض

املوجودة. النسخ جميع ابتاعوا إنكلرتا
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اآلتي: الخرب ٢٠ / ١ / ١٩٥٠ بتاريخ النرص جريدة يف جاء ما القبيل هذا ومن

املسيحية الجمعية أن اللبنانية الخارجية وزارة لندن يف اللبنانية املفوضية أبلغت
ضد كتاب من نسخة ماليني ستة أخريًا أصدرت لندن يف للطباعة الربيطانية
من كلها النسخ اليهودية الوكالة فاشرتت املتحدة، الواليات يف لترصيفها اليهود،
الكتاب من نسخة أن إال لندن، يف وأحرقتها دوالر، ماليني ستة بمبلغ املتعهد
بالربيد بريوت إىل النسخة هذه فأرسلت اللبنانية، املفوضية إىل وصلت املذكور
ألف ٣٥ بمبلغ التأمني رشكات لدى املفوض لبنان وزير عليها َن وأمَّ الجوي،

الخرب. هذا عىل للتعليق حاجة من أرى وال دوالر،

املخلص والتضامن القومي العربي االتحاد (20)

عليها الحجة أقام وقد النهائي، للنجاح عنها غنى ال أمور من رسالتنا إتمام دون بدَّ ال
تبطش واحًدا ا صفٍّ تنتظم وأن العربية، األمة كلمة تتحد أن من أوًَّال بدَّ فال األخري، فشلنا
استعداده عىل يدل ما منه يظهر من وكل بها، العبث نفسه له تسول من بكل شعوبها
بها تفرقت إذا خريًا األمة تصيب فلن الخاصة، مصالحه سبيل يف األمة مصالح لتضحية
فباع الخاصة مصلحتُه أعمتُْه من بعضشعوبها أمر عىل وقام املصالح، وتضاربت األهواء
ثغرات العربية األمة صفوف يف يفتحون هؤالء فمثل الشيطان، سبيل يف رخيًصا نفسه
املتيرس من يكن لم فإذا علينا، ويقيض بنا ليعصف املرتبص العدو منها ينفذ ما رسعان
فال وبالده، ألمته مخلص كل أماني أقىص وهو واحدة، دولة كلها العربية األمة تجمع أن
القضاء سبيل يف خططها وينسق جهودها يوحد عام اتحاد دولها بني يقوم أن من أقل
وسيلة الحكم يتخذوا أن الحكام من األطماع أصحاب ألحد يسمح وال املشرتك، العدو عىل
ومما املصالح. ذوي األجانب بيد ألعوبة يكونوا أن أو رخيصة، شخصية أطماع إلرضاء
لإلغراء العربية الصفوف يف التفرق يستغل أن هي اآلتية العدو خطوة أن فيه شك ال
العربية الدول بني ُوجد وإذا الثاني. هجومه لشنِّ قاعدة ذلك من ليتخذ والوعود باملال
جزاء العدو معاملة ومعاملتها مقاطعتها عربي كل فعىل للصهيونيني، أبوابها تفتح دولة

خيانتها.
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العسكري العامل (21)

العدو استوىل فما النهائية، غايتنا لتنفيذ عنها غنى ال التي العسكرية املادية القوة وهناك
أنفسهم يعدُّوا أن العرب عىل يجب ولذا بالسيف؛ إال اسرتجاعه يمكن ال بالسيف عليه
لم وإن الستني، ابن إىل عرشة السادسة ابن من ورجاًال نساءً نُجنَّد لم وإذا للجندية،
كمصري سيكون ومصرينا اليهود، بأيدي ستصبح فبالدنا للدفاع، متهيئني جميًعا نكن
أجنبي قائد أمره يتوىل الذي الجيش أن اليهود وحرب التجارب علمتنا وقد فلسطني،
سالح معامل لها ليس التي الدولة أن علمتنا كما جوع، من يغني وال يسمن ال مستعمر

حلفاء. من لها يكن مهما أمرها عىل مغلوبة

الحرب؟ بعد أعددنا ماذا (22)

أوروبا من والعتاد األسلحة جلب يف كان سواء الظاهر، واستعدادهم اليهود نرى إننا
بينهم الحدود عىل واآلطام الحصون إقامة أم جهة، من فلسطني يف صنعه أو وأمريكا

ترى؟! يا العرب فعل فماذا العربية، الدول وبني
ذلك وتحضري والعتاد األسلحة رشاء عىل اآلن تعمل العربية الدول أن شكَّ ال إنه

اليوم؟ الصهيونيون يفعله ما مقابل الحدود يف فعلت ماذا ولكن الالزم، لليوم
ال؟! أم بذلك نعترب فهل لهم، معقل بمثابة هو الحدود عىل اليهود يبنيه بيت كل إن

والواقع الحقيقة عىل املبنية الخلقية الرتبية (23)

نحن فيما املعنوي االستعداد أهمية العسكرية بالناحية االهتمام ينسينا ال أن ويجب
اإليمان هذا قضيتنا، عدالة يف الشك إليه يتطرق ال الذي املطلق فاإليمان عليه، مقدمون
من تالقي ما بكل تستهني ويجعلها املجدي العمل إىل فيدفعها النفوس عىل يستويل الذي
إن العسكري االستعداد عن أهمية يقل ال تضحية، من تقدم ما كل وتستصغر صعاب،
الذين أولئك دائًما ليسوا املعارك يربحون الذين أن األخرية الحرب أثبتت فقد يفقه، لم
ألجله يحارب ما بأن الجندي إيمان وأن العسكري، باستعدادهم عدوهم عىل يتفوقون
عليه ملك قد مبدأ عىل للمحافظة يحارب إنما وأنه وألمته، له موت أو حياة قضية هو
عقب، عىل رأًسا املادة رجال خطط ويقلب العجائب يعمل ما كثريًا اإليمان هذا إن نفسه،
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وأن أمره حقيقة يُفهموه أن العربي الشعب أمور عىل القائمني فواجب معنا، األمر وكذلك
ال بالفعل األخطار هذه لدفع همته يستحثوا وأن األخطار، من به يحيق ما عىل يطلعوه
إال فرصة يرتك ال الذي املتتابع باإلقناع ولكن السابق، يف العرب شأن كان كما بالقول،
فنُرضع الصغر، منذ العملية هذه يف نبدأ أن ويجب إلثباته، يسعى ما إلثبات اغتنمها
ويهدد يهددهم منهم بالقرب يجثم خطًرا هناك أن ونعلمهم الفكرة، هذه لبان أطفالنا
الخطر، هذا عىل يقضوا حتى يستكينوا أو يهنوا ال أن عليهم وأن األبدي، بالفناء أوطانهم
لهذه يجعل معنًى نفوسهم يف يبعث الذي وهو الحياة، يف األوىل مهمتهم هو عليه فالقضاء
عىل قلوبهم بني ويؤلف العربي، الشعب أفراد يجمع الذي الرباط هو وأنه قيمة، الحياة
أظفاره نعومة منذ نفسه يعترب أن فرد كل عىل وإن واألهواء، املشارب واختالف الدار بُعد
الواجب، هذا اختلف مهما بواجبه يقوم أن عليه جنديٍّا، حياته من األخري الرمق وحتى
من يعرتضها ما كل عىل تتغلب قاهرة معنوية روح تدعمه قوي عام رأي ن يتكوَّ عندئٍذ

صعاب.
بفوائد الشعب أفراد ينعم بأن لها السبيل تهيئة من بدَّ ال الغاية هذه إىل وللوصول
يلمسوها أن يستطيعون حسية فوائد إىل املزايا هذه لهم نرتجم وأن ومزاياه، االستقالل
نالته فلما االستقالل، نيل سبيل يف الجبارة الجهود العربية األمة بذلت فقد اتجهوا، أينما
كأن دفعها، يمكن ال حيَّة منافع شكل االستقالل يتخذ أن الواجب كان أقطارها بعض يف
لئال األفراد بني التعليم ينترش وأن كبرية، اجتماعية فروق من األمة طبقات بني ما يُمحى
الشعب أفراد االجتماعي والتأمني الصحية العناية تعم وأن أخرى، دون لفئة وقًفا يكون
والخالصة استغالل. أحسن البالد يف الثروة موارد تُستغل وأن منزلتهم، اختالف عىل
الحديثة، الحياة متطلبات كل لهم توفر اجتماعية حياة جميًعا الشعب ألفراد نضمن أن
يودي قد أو الحياة هذه يتهدَّد خطٍر كل لدفع والنفيس النفس لبذل األفراد يهبُّ حينئٍذ
شيًعا نفسها، عىل انقسمت متى خطر بذات أمة أية فليست املزايا، من نالوه ما ببعض

لها. قيمة ال تافهة حياة أفرادها عاش أو مصالحها، تتضارب

القضية لهذه الرسيع العالج (24)

هذه ومن لها، العالجات وصف من وأكثروا فلسطني، قضية يف البحث الُكتَّاب أكثر لقد
أراه والذي املفعول، بطيء هو ما ومنها مقبول، غري هو ما ومنها مفيد هو ما العالجات
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بنظري والحقيقة الصحة، إىل يشء أقرب أراه ما يكون وقد الرسيعة، املؤقتة العالجات من
األمور: بعض لتحقيق والجسمي العقيل كياننا وجميع بتفكرينا ننرصف أن هو

اقتصاديٍّا حصاًرا وحصارها الشاملة، االقتصادية إرسائيل مقاطعة يف التشديد أولها:
ذلك يؤيد وأن شعوبها، مع العربية الدول كافة العمل بهذا تشرتك بحيث شامًال،
واجباتنا، أوىل هي الشاملة االقتصادية فاملقاطعة شديدة. وعقوبات صارمة تشاريع
شيئًا نبيعه أن وال قيمته، قلَّت مهما شيئًا العدو منتوجات من نشرتي أن يجوز فال
عىل جلُّه يقع مزدوج املقاطعة وواجب فيه، غنى وال له قيمة ال تافًها ألعيننا بدا مهما
يتوجب واسعة وسلطة واطِّالع خربة من أوتيت بما فهي العربية، الحكومات عاتق
من بذلوا مهما لألعداء تسمح ال بحيث األنظمة تفرض وأن القوانني، تسنَّ أن عليها
السبيل، هذا يف الحيل من يتخذون قد ما رغم أسواقنا منتوجاتهم تغزو أن الجهد
املقاطعة أن يؤمن حِذًرا يقًظا يكون أن فيجب الشعب، عاتق عىل يقع اآلخر والواجب
من شيئًا يتحمل ألن استعداد عىل فيكون كيانه، عىل للمحافظة األول سالحه هي
له ل تسوِّ من كل صفوفه بني من ينبذ وأن ذلك، املقاطعة تطلبت إن العيش شظف
لذكر محتاًجا أراني وال األموال. ويجمع ورائها من ليثَرى أمته محنة يستغل أن نفسه
يف األوىل الصهيونيني وغاية الوضوح، من غاية عىل فاألمر الرأي، هذا لدعم الحجج
ولقد ملاليينهم، بعد فيما لتتسع البالد بتصنيع أوًَّال أقدامهم فيها يمكنوا أن فلسطني
ثابت مورد إيجاد أولهما أمرين: من للتصنيع بدَّ وال السبيل، هذا يف فعًال السري ابتدءوا
األمرين هذين ولتحقيق املصنوعات، لترصيف أسواق تأمني وثانيهما الخام، للمواد
الطبيعة وهبته فقد األطراف، املرتامي العربي العالم إىل رشهة بعيون اليهود ينظر
االستغالل، كل تُستغل لم بدائية حالة يف تزال ال وهي ونعمها، خرياتها من الكثري
فأية الحياة، يف مطاليبهم بذلك وتتزايد عدًدا، األيام مرِّ عىل يتزايدون سكانه إن ثمَّ
فإذا الشكل؟ هذا عىل مآربهم وتنيلهم الصهيونيني أهواء توافق العالم يف أخرى بالد
يغزوها قوة، وال لها حول ال نفسها وجدت غفلة من عليه هي ما يف األمة استمرت
خريات من أعداؤها عليها به يتصدق ما عىل فتعيش دارها، عقر يف باقتصادياته العدو
ألمرنا، انتبهنا إذا ا أمَّ كيانها. من الصميم يف فأصابوه عنها أمسكوه شاءوا وإن بالدها،
دون وُحلنا الخام، املواد من إليه بحاجة هو مما عدونا إىل يشء يترسب أن دون وحلنا
علينا تسهل الصميم يف برضبة اقتصادياته أصبنا املصنوعات من يصدره ما استرياد
شيئًا يبلغ لن فشظفنا التضحية، من كثريًا ذلك يكبدنا ولن املستقبل، يف عليه نجهز أن
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أنحاءً مصنوعاتهم تغمر بينما والتقشف، العيش شظف من اليوم اإلنكليز يتحمله مما
إليها. نسعى التي الغاية من خطًرا أقل غاية سبيل يف العالم من مختلفة

يربط عسكريٍّا حلًفا فتقيم العسكرية، شئونها تهيئة يف العربية الدول ترسع أن ثانيها:
للتسلح واسع كبري برنامج تحقيق ويؤمن جيوشها قيادة بموجبه د تتوحَّ بينها، فيما

الجارف. تيارهم وإيقاف الغزاة كيد ودفع العدوان رد بفضله نستطيع
،«٦٠ إىل ١٦» سن من للحرب شبيبتها وإعداد العربية األمة قوى جميع تجنيد ثالثها:
بيننا ستقوم التي الطويلة الحرب لتحمل نفسه بإعداد وتدريبه النهائي القسم وتنظيم

النهائي. النرص نحوز أن إىل إرسائيل وبني
الكافية قواهم من واالستفادة وغريها، أمريكا يف العرب املهاجرين قوى تجنيد رابعها:

الخمس. القارات يف أخصامنا يفعل مثلما
يف اليهود تعاون مقدار يعرفون وأسرتاليا وأفريقيا أمريكا يف العرب واملهاجرون
عرفوا باليهود باحتكاكهم ألنهم عظيمة؛ درجة إىل النجاح يتوقف فعليهم القارات، تلك
ومتى الحقيقية. الوطنية معنى وعرفوا الواحدة، األمة أبناء بني املشرتك العمل قيمة
الجارف. الخطر أمام الوقوف أمكنهم وجيوشهم قيادتهم ووحدوا كلمتهم العرب د وحَّ
الرضبة ورد صاعني، الصاع كيل عىل وقت كل يف قادرة العربية األمة تكون بهذا
وبعد لني. وال رحمة غري من املغتصب الغاشم العدو عىل النهاية يف والقضاء رضبات،
ويف الراقية األمم مع ضوئها عىل نسري هانئة مستقرة بحياة فنفكر نعود كله هذا
أراده وما يتفق ا ممَّ لإلنسان الدائمة السعادة وهدفنا السالم، رائدنا العظيمة، قافلتها
مدى عىل وتطبيقه النكبة» «معنى كتابه يف زريق قسطنطني األستاذ الكريم الصديق

الرقي. ُسنة تقتضيه حسبما األيام
الزوال! إىل سائرون فنحن ذلك وبغري كيانهم، حفظ عىل العرب يقدر العمل بهذا

وأخريًا (25)

سأخاطب الرسيع، الدواء عن بسيطة ملحة وذكرنا الداء وصف يف البحث أطلنا أن بعد
اليهود. غوريون بن فيها خاطب التي بالرصاحة العرب

يعد ولم اآلن، فيه نحن مما أدهى خطر من اليوم بعد وليس حقائق، هي والحقائق
الغري عىل االتكال أن التجارب علمتنا وقد بعروبتها. ونؤمن عليها نتكل أنفسنا إال لنا
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والعزَّة. للكرامة مذهبٌة والحلفاء باألصدقاء نسميهم من عىل االعتماد وأن للوقت، مضيعة
مراكز يشغل من منهم وكثري اليهود، باملوظفني مملوءة الحلفاء بعض مفوضيات هي وها
الحلفاء؟! األصدقاء هؤالء عىل االعتماد مع ذلك يتالءم فكيف املفوضيات، تلك يف هامة

عليهم يجب كما أوطانهم، نحو واجبهم يعرفوا وأن أعينهم، يفتحوا أن العرب فعىل
السالم قل وإال األخطار، وجه يف واحد رجل وقفة يقفوا وأن صديقهم، من عدوهم معرفة

والعروبة. العرب عىل
فوعى. سمع من عىل والسالم نبهت. إنِّي اللهم اشهد حذَّرت، إنِّي اللهم اشهد
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بحر إىل العراق سواد من والروح، العمر شباب ومدنيني، ضباط من العرب شباب إىل
خري فيه ما إىل املوفق وهللا به، والعمل استظهاره منهم راجيًا امليثاق هذا أضع الظلمات،

والسالم. العرب

للبارودي الوطني امليثاق (1)

ال��م��ح��ن ع��ن��د األوط��ان ع��م��دة دائ��ًم��ا ال��ب��الد ش��ب��ان ك��ان
ال��زم��ن ط��ول ال��ُع��رب ب��الد ع��ن األذى دف��ع ش��ب��اب��ن��ا ف��ع��ل��ى
ال��وط��ن ح��ي��اة ف��ي��ه أم��ت��ي ب��ه ق��ام��ت إذا م��ي��ث��اق��ي إن
ال��ي��م��ن ح��ت��ى ال��غ��رب أق��اص��ي م��ن ال��ورى ك��ل ف��ي ص��ه��ي��ون ق��اط��ع��وا
ل��ب��ن م��ن درَّة أو ق��م��ح��ة ول��و ت��ب��ي��ع��وه��م ال ح��اص��روه��م
ق��ط��ن م��ن ف��ت��ل��ة أو م��اس��ة ص��ن��ع��ه��م م��ن ت��ش��ت��روا ال وك��ذا
ال��ث��م��ن ب��ُع��ش��ر ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ي م��ن��ت��وج��ه��م ب��اع��وك��م��و ول��و ال
ال��س��ن��ن س��ويِّ ع��ن ت��ن��ح��وا إن أم��ة ي��ف��ن��ي األف��راد ط��م��ع
ال��ددن1 ف��ي أو ال��ج��د م��ج��ال ف��ي ع��ام��ل��ه��م م��ن ب��ال��ف��ع��ل واق��ت��ل��وا
ب��ال��ك��ف��ن الئ��ق ش��ع��ب ه��و خ��ائ��نً��ا ي��ج��ازي ال ش��ع��بً��ا إن
األرم��ن م��ث��ل ب��ال��ث��أر وخ��ذوا ت��ن��ظ��ي��م��ه��م ف��ي األل��م��ان ق��ل��دوا

واللعب. اللهو الددن: 1




