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وضع دكتور اآلداب المفكر الفلسطيني العامل في أمريكاا ادوارد ساعيد
يده على الجرح حاين كتاب فاي اوسابوم الماضاي عان الارئيس باو متحادثا
عاان م مجموعااة مستهاااريت وأساااتحتت الااروحيين والماادراا السياساايين أمثااال
بااات روبرتسااون وفاارانكلين غراهااار وكااارل رون ي د الااحين يعاادهر الاادكتور
ادوارد كماا اااال ب عبيادا للاااوة المتجسادة فااي الان ر المتكاارر للنااط باساام ر
جميعا د وهو آري فليتهر الحي يعتاد أنت يحمال الجنساية ارسارائيلية أيضاا د
فاد اال عن رئيست بو إنت علاى اتصاال ماع اللات أو المةئكاة علاى اواال
وربما ال يستطيع الحديث معت إال المستوطنون ارسرائيليون إلخ ب
وتصادن في اوسبوم نفست أن تناولت اونباا طرفا مان روتاين الحيااة
اليومي في البيت اوبايض وحكارت أن الارئيس باو يبادأ ن ااره كال صاباح
بالحهاب إلى صالة مج زة الستابالت مع معاونيت الماربين كاي يساتمعوا إلاى
موعظاة دينياة مان بعاض رجااالت مااا يسامونت فاي أمريكاا الكنيساة المرئيااة
وهااي الكنيسااة التااي تفتاا العماال الصاا يوني طوياال اومااد فااي الااب الحياااة
اومريكيااة عاان اعتراع ااا وبلورت ااا لتكااون إحاادئ أعطاار الوسااائل الصا يونية
للتأثير الفكري السياسي وللتعبئة الدعائية المحمومة ضاد العارب والمسالمين
واد دعلت مرحلة العةنية والظ اور المناتظر فاي الحيااة العاماة مناح حاوالي
عهرين سنة أو يزيد الية والتركيز في تعاليم اا منصاب علاى مساألة عاودة
المسيح اولفياة د فاوساطورة المتداولاة لادي ر تااول إن المسايح سايرجع بعاد
ألن سانة مان غيابات ثار سايحكر العاالر ألان سانة وساتكون بداياة حكمات أن
ي زر أعدااه في معركة هرمجدون م ويهيرون إلاى أن هرمجادون هاي سا ل
مجاادو فااي فلسااطين ي وحينمااا لاار يظ اار المساايح عااار  0000ميةديااة فاااد
عمدوا إلى تعريجة جديدة تاول إن ظ وره سيكون فاي آعار الاارن أي سانة
 3000وتمضي التأويةت المحبوكة لتاول إن المادمة الةزمة لعودتات هاي
تجميع بني إسارائيل فاي فلساطين ومان هناا كانات المسااعدة فاي هاحا اومار
واجبا دينيا لتحاي عودة المسيح دون عاائ وماع أنات لار يعاد عاار 3000

فإن محترفاي التأويال والتعاري ال يعجازهر أن ياجلاوا عودتات إلاى أياة م لاة
تعطاار ببااال ر فااالم ر أن تظاال اللعبااة دائاارة واللعبااة التااي نهااير إلي ااا هااي
تف ار اللااوبي الصا يوني نااااط التااأثير علااى العااال اومريكااي والتعاماال مااع كاال
من ااا بالطرياااة المناساابة ع فالتعاماال مااع الملحاادين لاات أساالوب معتلاان عاان
التعامل مع المتدينين د والتعامال ماع الاادريين غيار التعامال ماع الليباراليين د
وهكحا
والمفاجااأة التااي كنااا ن ااالط أنفساانا فااي تواع ااا علااى الاارغر ماان ظ ااور
إمارات وإهارات اوية علي ا هي أن يكاون الارئيس جاورو باو واحادا مان
المتعصااابين أتباااام هاااحا الماااحهب الصااا يوني المفبااار المركاااب علاااى جاااحر
بروتستنتي فعندما ارأنا ماالة الدكتور ادوارد سعيد م الحي ال يمكن بطبيعاة
الحاااال ات امااات ااااط بمياااول أصاااولية إساااةمية ي وعثرناااا علاااى اسااار باااات
روبرتسون بوصفت المرهاد الروحاي للارئيس اومريكاي د عاادت إلاى الاحاكرة
فااورا المعلومااات التااي ارأناهااا اباال حااوالي ثااةث ساانوات عاان حل ا المااحهب
المفبر وعن زعمائت وراجعناهاا لمزياد مان جاةا الاحاكرة فوجادنا أن باات
روبرتسااون يتصاادر اائمااة زعماااا الكنااائس المرئيااة التسااعة م وفاااا للباحااث
اومريكااي ديفيااد كااةر فااي كتاااب نهاارتت فااي أمريكااا عااار  0891جمعيااة
الدراسااات العلميااة عاان العاياادة بواليااة جورجيااا ي وهاار ع بااات روبرتسااون د
وجيري فولويل د وجيمي سواغارت د وروبرت هولر د وجير بااكر د وأورال
روبرتس د وكينيث كوبةند د وبول فان جوردر د وركس هاامبرد ولكال مان
هاالا عدد مان محطاات التلفازة وارحاعاة ودور النهار والصاحافة وساواها
ويادر كل من ر برنامجا يومياا أو أسابوعيا ماترناا باسامت وفاي تااريخ نهار
تل الدراسة كان بات روبرتسون أحد أربعة يادمون بارامج ر يومياا د وكاان
العمسة البااون يادمون ا أسبوعيا
ورعطااااا الااااار فكااارة أوساااع عااان فكااار باااات روبرتساااون المرهاااد
الروحااي للاارئيس اومريكااي الحااالي د الااحي يوج اات م علااى الري ا ي كاال يااور
فساانرجع للمرجااع نفساات فااي طلااب المزيااد عاان بااات روبرتسااون وإحا بنااا نجااد
التالي ع

* باات روبرتسااون ع صاااحب البرنااام التلفزيااوني اليااومي م النااوادي
السبعمائة ي ويهاهده ستة عهر مليونا وثةثمائة ألن مهااهد ها ريا وهاو
الرار اوكبر بين أمثالات د ويتلاوه جم اور جيماي ساواغارت الاحي يبلا تساعة
مةيين وبضعة آالن

صااور اله ا داا المرس اومة لوحااات موضااوعة بهااكل مرتااب ونظياان
على مفارق الهوارم بمدينة غزة تعطي المدينة روناا ومه دا جمية
ماثرا جديرا ب ا وليس كحل هعارات الفصائل والمنظمات المكتوبة
بعطوط وألاوان معتلفاة يصابح منظرهاا بهاعا د وهاي ح ماع احترامناا
للجميع ح من وسائل العمل النضالي التي يكون ل اا م ازئ فااط عنادما
تكون البلد محتلة م وهو كةر ينطب علاى إحاراق العجاةت المطاطياة
أيضااا ي وهااي ماان ناحيااة أعاارئ هااعارات ال يلتفاات ل ااا أحااد بعاادما
تكااررت مئااات الماارات د وهااي أعياارا تهااوه نظافااة المدينااة وأاااول
هيئا آعر ؟ تعطاي انطباعاا هابي ا بالمنافساة التاي تادور باين هاركات
المياه ال ازية وهدف ا تسوي البضاعة وأااول هايئا أعيارا ؟ أتمناى
علااى ارعااوة الاياااديين فااي جميااع الفصااائل والمنظمااات ح مااع صااادق
االحتاارار ح أن يضااعوا ضاامن باارام التعبئااة والتثاياان تعليمااات تحااث
على نظافة البيئة وجمال ا د فحل ال يتعارض مع الثورية في هيا
* بمناسابة غازارة المطار الااحي أنعار اللات بات علااى بةدناا وأنزلات عياارا
ورحمة د يتحكر المرا
التنباات الجوية التي صادرت عان دائارة اورصااد الجوياة ارسارائيلية
في بداية الموسر
حين لوحظ تأعر اومطار عن موعدها بعاض الهايا د فذناحا ااالوا
ع هنا جفان
اادر يبدأ منح العار الحالي ويستمر عماس سانوات فالحماد للات الاحي
كحب المتنبئين
وبمناساابة المطاار أيضااا ع نحاان نفاارح فااي اطااام غاازة فرحااا مضاااعفا
ب اازارة هااحه الرحمااة ون ارساارائيليين لاار يتركااوا للاطااام أي ماادد
من المياه الجوفية رمداد اآلبار التاي يعتماد علي اا النااس فاي هارب ر
وري مزروعااات ر فاااد نصاابوا مصااائد مياااه اويااة علااى طااول العااط
اوعضر د وظيفت ا اعتراض الماا الجوفي الاادر من المناط اوعلاى
باتجاااه منسااوب البحاار ومنعاات ماان إكمااال طريااات اوزلااي نحااو أراضااي
اطااام غاازة ثاار ضااعت للعلاان نحااو اوراضااي الوااعااة إلااى الهاارق فااي

إساارائيل وكاااحل أااااار ارسااارائيليون سااادودا دون أي مجااارئ ماااائي
سطحي كاان ياأتي مان الهارق إلاى ال ارب نحاو اطاام غازة فلار يعاد
هنا بالتالي ت حية يعول علي ا لآلبار الجوفية إال اومطار
وبمناسبة الحديث عن المطر ع وبينما تل ا ألسانتنا بالهاكر للات علاى
هااحه النعمااة د نسااألت أن يجاازي كاال مااااول غهااا بمااا يسااتأهلت ماان
عااااب سااماوي ف اااالا المااااولون ال هاهااون ظ اار غها ر وأحاهاار
واضحا بعد اومطار د إح امتألت الهوارم التاي سافلتوها باالحفرد وإحا
حجر فاح والعياح باللت
بحجر حل ال
كلما هاهدنا تيري رود الرسن أو سامعناه ياتكلر فاي اوعباار د تاحكرنا
السيدة
ارينتاات مااع أن ااا ليساات موظفااة فااي اوماار المتحاادة مثلاات وال عةاااة
لعمل ا بعملت وإنما
هي نائبة في برلمان بةدهار ونحان نساتعيد فاي الاحاكرة اونبااا التاي
تحدثت عن ابض ا
منحا مالية من ماسسة هيمون بياريس للساةر فلاو كاان لادئ اومار
المتحدة معيار
نزيت لمحاسبة موظفي ا لطردت زوو الست من عملت أو ح على اوال ح
الستبعدتت
من العمل منساا لألمر المتحدة في الهرق اووسط

