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   "الدفاع عن مصر"من مقال  تافطتقم
  ارديانغتر سيف املانشيهربرت سابديوثام  هبتك

  
  1915نوفمبر /تشرين الثاين

  

بــد  للمعــارك، وال ال يمكننــا جعــل الشــريان الرئيســي للمواصــالت مــع الهنــد والشــرق مســرحاً"

، ممـا يسـتلزم االسـتيالء علـى غـزة علـى الطريـق السـاحلي وعلـى )معقـل وقـائي(للحمايـة لنا من معقل 

إن املنطــق واجلغرافيـا التــي أثـرت يف مملكتـي إســرائيل ويهـوذا إبــان . تـالل اليهوديـة التــي تـتحكم بهـا

كــل حــرب وقعــت بــين إمبراطــوريتي النيــل ومــا بــين النهــرين، همــا اللــذان يعمــالن اآلن يف الــدفاع عــن 

بالنسـبة للـدفاع  لكن إذا كانت اليهودية الزمة، أو على األقل من املرغوب فيها جداً. ضد تركيا مصر

الكايف عن مصر، فلماذا البقاء مقتنعين باالستيالء علـى تـالل اليهوديـة؟ إن مـا تؤمنـه اليهوديـة، قـد 

لســـطين ومـــا الـــذي يمنـــع مـــن إحيـــاء ف. يتـــأمن بصـــورة أفضـــل علـــى يـــد إســـرائيل واليهوديـــة جمتمعـــين

ل أرض الكنيســـة، وإذا كانـــت ستصـــبح جمـــرد مســـرح ثـــالقديمـــة؟ لقـــد قيـــل إن تـــالل اليهوديـــة جـــرداء م

غيـر . يف كـل زمـان ماليـاً للعمليات املسلحة، فال كسب يُجنى من ورائها زمن السلم وهي تشكل عبئـاً

عــت لــدينا أنــه لــو اســتطعنا أن نضــم إىل تــالل اليهوديــة ســهل الســامرة اخلصــبة وجبــال اجلليــل، لتجم

عظــــام بــــالد جديــــدة ال حتتــــاج إال إىل الشــــعب الصــــحيح لكــــي يكســــوها بــــاللحم ويجعــــل مــــن فلســــطين 

  . القديمة أمة جديدة

يف حتالفهـا مـع الدولـة التـي تبسـط سـيطرتها علـى البحـار  وفلسطين اجلديدة هذه، خصوصاً

املثـايل الـذي يقـي مصـر  قـد ال تكـون املعقـل -يف خدمة فلسطين العهـد القـديم  وهو ما مل يكن أبداً -

  ".فحسب، بل أمة تعيل نفسها بنفسها، أقوى من فلسطين القديمة وحتى أكثر منها رخاء وازدهار
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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