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كنت قد شرعت في كتابة أسبوعياتي، وجعلت صدارتها للخطر الجسيم الذي يتهددد السسدجد  

األقصدد ا السبدد ارذ، بذ أباعددت أعلددا سددلطة قئدداةية بسددراةيلية لسددب يدددعوب  أسنددا  جبدد  الهيكدد   

السغاربددة، فددوض أرو الوقدد   وئددح عجددر أسددال لهيكدد  سددليساب السطعددوم فددي سنط ددة بددا 

اإلسالسي. وتبح ذلذ في اليوم التالي انتشار الت رير األسريكي عب قيام ستهوسيب أصولييب يهدود 

بإدخا  سطيج سب السواد اإلشعاعية والبيولوجية والكيساويدة الدا العدرم ال ددل الشدري  لتلويد  

عدددب السركدددط األسريكدددي  السكدداب وبي ددداو السدددوت بالسصدددليب وبدددالعرال، وذكدددر الت ريدددر الصدددادر

أ أب سدب بديب السدواد ست جدرات تد دي الدا عددو  درجدة عاليدة سدب  للدراسات االسدتراتيجية أيئدا

 التلوي . 

ولكب هذه األخطار الداهسة بدت في نظري ذات سرتبة تالية في أولوية التناط ،بعدسا اعتلدت  

، وقبلها بأيام قليلة عادثة بيدت الص عات األولا سب جراةدنا أنبا  االقتتا  الداخلي في بني سهيال

عانوب وذيولهدا فدي ةدطو. وقبلهدا بأسدابيح قليلدة عادثدة خدانيونل، وباالختصدارل ت داقم الظداهرو 

الخطرو، ظاهرو استخدام السدال  ئدد فلسدطينييب سدب قبد  فلسدطينييب سنداوةيب، سدوا  لددواعي 

أ كاب أو ةير سيا  سي.العصبيات السنتنة أو الخالفات في الرأي، سياسيا

تلدددذ سصددديبة ال يسدددتهيب بهدددا اال السغ لدددوب، وال يددددفب رأسددد  فدددي الرسدددا  تجددداهال لهدددا بال  

 السكابروب، وال يست يد سنها اال األعدا  اللدودوب.

أ سب سناطعة هندا أو سشداجرو هنداذ.   ونعب لب ندعي اب الشع  العربي ال لسطيني خال يوسا

أ فدي طسدب االعدتال  ولكب سب السالعظات الس كدو أب ظداهرو ال تد  الثدأ ري اطدادت اطديداداأ فاعشدا

أ وعدو ووعشية لدم نعهددها سدب 7691السباشر بعد عام  ، وأب طري ة تن يذ الجراةم اكتسبت عن ا

 قب .

 عط  الطوا  وعط  ال صار!

ف ددي طسددب االعددتال  تشددك  لدددت النددال اقتندداو بددأب ئددباط التع يدد  والتعددري الصددهاينة،  

أ ل ددوو الشددر أ لجهدداط السخددابرات، ةيددر سعنيدديب بكشدد  السجددرسيب وال التددابعيب ظاهريددا طة وباطنيددا

بوق  الجراةم، ب  وأكثر سب ذلذ أنهدم كدانوا يشدجعوب عسال هدم السداقطيب علدا ارتكدا  جدراةم 

السددرقة وهتددذ العددرو واالةتيددا  وةيرهددا سددب الجددراةم التددي تطعددطو طسأنينددة السجتسددح وتنشددر 

راأ علدددا اسدددتثارو النعدددرات التدددي عدددا  السجتسدددح العدددداوات والثدددارات السطسندددة. وسدددهروا كثيددد

ال لسطيني طويال وهو يعت رها، سا بديب سسدلم وسسديعي، وشدسالي وجندوبي، والجدط وسدواطب، 

وسالددذ وأجيددر، وعاةلددة سعروفددة وعاةلددة سغسددورو، وةددطاوي وئدد اوي، وبدددوي وفددال ، واسددرأو 

بيب بيو البشدرو وسدودها، ورج ، فلو استطاعوا أب يثيروا نعرو بيب طوا  ال اسة وقصارها، و

لسددا توانددوا وال تددرددوا. ل ددد عرفددوا أب بنيددة الشددع  العربددي ال لسددطيني شددديدو التجددانل ستينددة 

النسيج فجعلوا سب سهساتهم الكبرت أب ي ئوا علا وعدتها عدب طريد  هدذه النعدرات السسدتثارو 

لبغئددا  فددي والسددسوم السع ونددة. واسددتخدسوا كدد  أسددلو  ستصددور لني دداو بدديب النددال وطرو ا

السجتسح. وال شذ أب سبعة وعشريب عاسا سب االعتال  الذي وفر ألجهطت  السرية فرصدة هاةلدة 

للهيسنددة علددا عيدداو ال لسددطينييب بكدد  ت اصدديلها، قددد أعدددثت أثرهددا فددي بعددو الن ددول وبعددو 



األوساط، علسا بدأب هد ال  هدم الشدواذ، بينسدا الجسدم األكبدر فدي السجتسدح سدليم سعدافا. ةيدر أب 

شواذ وبب كانوا قلة ف ي وسعهم أب يكدروا عياو األكثرية الصاستة. وأفئد  سنداي يعسلدوب فيد  ال

هو سناي األطسات والنطاعات والسشكالت وال وئا. ألب ذلدذ يدوفر لهدم ال رصدة السطلوبدة ل عد  

أفاعيلهم وهم ستستروب بالجساعة، ستخذيب سب كتلتهدا ةطدا  ألن سدهم. وهندا البدد سدب ال دو  بب 

الجهد  وئدي  األفد  والتعصد  واللد م كلهدا بسثابدة عليد  طبيعدي لهد ال  الشدواذ، وأب  عناصر

 الذكا  والخبرو واالستنارو واتساو األف  بسثابة ئو  كاش  في عيوب الخ افي .. 

علينا سح ذلذ أب ال نعل  ك  خطايانا علا سشج  األجهطو السعادية. وقد صددض الدذيب قدالوا  

واستداداتها في ةطو أثنا  االجتساو بدار السعافظة بغطو يدوم السدبت  لدت بع  أعدا  بني سهيال

 أو  أسل بب سب الئروري البع  في سس وليتنا الذاتية عسا جرت ويجري. 

 ئع  كيد الشيطاب..

أ   بب األجهطو السعادية سهسا عظم كيدها فهو ئعي  سث  كيد الشيطاب. وت كيرهدا يتجد  داةسدا

ي سجتسعنا. والسجتسح السعصب بالوعي والي ظة ي وت ال رصة علا الختراقنا سب ثغرات قاةسة ف

أ علددا سددا ذكرندداه سددب نشددر البغئددا  وتددأجيج نددار  كيددد أعداةدد . واألجهددطو السعاديددة عسلددت عثيثددا

الخالفات وتشجيح الجريسة والسجدرسيب، ولكنهدا اسدت ادت أصدالأ سدب سل د بيات قاةسدة فدي جبهتندا 

 الداخلية. 

د دوب انتظددار عكددم ال ددانوب نعددرو سوجددودو. والجهدد  سوجددود. وسندداي فنعددرو أخددذ الثددأر باليدد 

ال وئا سوجود. وال يسكب للسر  بال أب يشعر ب صدور السنظسدات والجبهدات والعركدات الشدعبية 

قاطبددة، التددي لددم يكددب لهددا نصددي  يددذكر فددي ال ئددا  علددا سثدد  هددذه النعددرات وهددذه السددلبيات. بب 

أ عدب الوعددو الوطنيدة بوسح السنظريب ذربدي اللسداب أب يتعددثو ا فدي السنشدورات والبياندات سليدا

ورص الصدد و  بعبددارات سليةددة بالكليشدديهات واالشددت اقات اللغويددة، ولكددب االهتدددا  الددا سددواطب 

الخل  وال صور في الجبهة الداخلية، وسعالجة هذه السدواطب يعتداا الدا سدا هدو أكثدر سدب الت دوه 

وسط النال، وتربية األجيا  تربية سختل دة، والتدأثير  بالعبارات السع وظة. ان  يعتاا الا العياو

في الشخصيات ال يادية في األوساط الشدعبية. والتدأثير فدي الدرأي العدام بجسداال، بد  انتشدال  سدب 

 عا  بلا عا . 

 ال ش  الذي ال يغت ر

هددد  بددديب جسيدددح سنظساتندددا وجبهاتندددا وعركاتندددا سدددب ال ت دددو  بنهدددا تددد سب بدددالنهج الثدددوري  

وبالثورية؟ فدأيب التغيدر الثدوري  ولديل االن البدي  الدذي عدد  فدي ع لياتندا وأخالقندا وقئد علا 

النطعات السجتسعية السيةة؟ وسا طا  الكثيدروب يخلطدوب بطري دة س ذيدة بديب عكدم الشدرو وعكدم 

عرا ، وسداطا  الكثيدروب ي سدروب النصدوص علدا قيدال السصدلعة، ويبدرروب الهوت وعكم األ

بالسنط  الس سطاةي سا ال يسكب تبريره، ويئربوب بسلوكهم سدثال سديةا ي  ددهم السصدداقية، بد  

 وي  د ةيرهم، ب  وي  د سبادةهم ذاتها.

نية ألدديل سددب عدد  النددال أب تتوقددح التغييددر بعددد ثلدد  قددرب سددب انطالقددة الثوريددة ال لسددطي 

 السعاصرو؟ 

أ أب علددا الصددادقيب فددي سدداعاتنا التنظيسيددة ال لسددطينية أب يراجعددوا أن سددهم   أعت ددد جاطسددا

سراجعددة جذريددة قاسددية، بعيددداأ عددب سعابدداو الددذات والعصددبية التنظيسيددة.. ل ددد فشددلت الثوريددة 

سعدت ال لسطينية السعاصرو في الوصو  الا هدفها السياسي الذي أعلنت  في أواةد  السدتينات وج



النال عول  وبنا  علي . وليل عيبا أب ن ش  أسام ال وت الجبدارو الهاةلدة التدي تواجهندا، ف بلندا 

را  الددطعيم الصدديني الكبيددر  صددب يددات صددب  يعددد عصدداد تجاربدد  واعدددو بعددد األخددرت بصدديغةل 

  لددديل هدددذا اال فشدددلنا األو ..! لددديل هدددذا اال فشدددلنا العاشدددر..! لددديل هدددذا بال فشدددلنا السدددابح 

شروب..!   ولكب العي  أب ن ش  في جبهتنا الداخليدة خاصدة.. وأب نتدرذ الترسدبات السديةة والع

 علا عالها في ئساةر النال وفي تربية األط ا . 

سدي و  الددبعول وسددا سناسدبة هددذا العدددي  فدي سعددرو الكددالم عدب سجددطرو صددغيرو سعطنددة  

لسددطيني فددي دم أخيدد  سدد ط فيهددا تسددعة قتلددا فلسددطينييب سددح عشددرات الجرعددا، وولدد  فيهددا ال 

 ال لسطيني السعذ  في األرو؟ 

ولنجابة علا هذا الس ا  نرجح الا سدا يصدر  بد   فدي السجدالل الخاصدة ال علدا ر ول  

االشهاد  بعو أصعا  االختصاص سب أب شدو وطديل االقتتدا  العشداةري انسدا تتدأجج أكثدر سدا 

أ بهذا التنظيم أو بذا ذ الجهاط.. وجوابنا علا هذا السد ا  ال تتأجج علا يد شباب سلتطسيب تنظيسيا

يجوط أب يغ   علا ك  عا  أب أعطابنا وسنظساتنا سس ولة ال عب سلوذ أعئاةها وعسد  وانسدا 

 عب سلوذ السجسوو.وأب عصيلة عسلها ت ال بسساهستها في تطوير السجسوو. 

 عندسا يهس  ال ئا 

عكددم والسددلطة.. فددال يسكددب وسدا ي ددا  عددب األعددطا  والسنظسدات ي ددا  أئددعا  أئددعاف  عدب ال

الصست عب تآك  السلطة الثالثة في بالدنا  أت السلطة ال ئاةية . وقد تعدثنا كثيراأ في السجلدل 

 عب هذه السسألة بالعبارات التاليةل  7661التشريعي، وسنذ عام 

  الا ستا تب ا السلطة الثالثة في بالدنا عرئة للتآك  سب ناعية بسب  تجداوطات األجهدطو  

يهددا، وسددب ناعيددة بسددب  التبدداط  فددي سدد   ال راةددات فددي الكددادر ال ئدداةي، وسددب ناعيددة ثالثددة عل

 بسب  التطاو  علا أعكام السعكسة العليا تارو وعدم تن يذ تلذ األعكام تارو أخرت   

 ل 7661/  5/ 02وكتبنا في   العياو الجديدو   بتاريخ  

ةدد  ال وئددا اذا فسددد أسددر قئدداةها أو   اب الدددو  السسددت رو ال تعددد ن سددها بسددأسب سددب ةوا 

سد طت هيبدة ال ئدا  وسكانتدد . اب ابددا  االعتدرام الخداص لل ئدداو وللسعداكم هدو سدب البددديهيات 

 العلسية سنذ أقدم األطسنة عتا اليوم  . 

 ل7661/  77/  70وقلنا في السجلل يوم  

نية والركب الثالد    ب يت السلطة ال ئاةية التي تشك  العجر الثال  في سوقد السلطة الوط 

أ. ثددم دخلددت فددي أطسددات ستالع ددة  ثددم وصدد  األسددر الددا أب أصددبعت … فددي بنيانهددا ئددعي ة نسددبيا

أطساتهددا عدددي  النددال وصدد ار السددواطب البسدديط يشددعر بددذلذ ويسددتغر  ذلددذ. ذلددذ أب السددلطة 

أ   ال ئدداةية اذا لددم تكددب فددي قددوو السددلطتيب األخددرييب فدداب التددواطب يصددبص س  ددوداأ واألدا  ناقصددا

أ.     سعيبا

ةير أب ذلذ وسدا هدو أكثدر سدب ذلدذ لدم يد د الدا نتيجدة. ف دد اسدتسرت السدلطة التن يذيدة فدي 

بة الها االهتسام الالة  بال ئا ، واستسرت فدي طع هدا علدا اختصاصدات  واعاقدة تن يدذ أعكاسد  

هيبدة  النهاةية وال طعية. ونسيت أب بف اد سلطة سب السلطات الثالثة هيبتها واعتراسهدا سيصدي 

السلطتيب األخرييب بالعرا، وربسا بالكسا ، كسا عد  فدي سناسدبات الشدجار واالقتتدا  السختل دة 

 التي لم يعد أعد يراعي أثنا ها هيبة رجا  السلطة التن يذية ورسوطها.



لو كانت لل ئدا  هيبتد  لسدا سدسص كد  عاسد  سدال  لن سد  أب ين دذ قدانوب ع لد  الخداص أو  

 يهسسوب في أذني  ساعة الغئ  وثورو األعصا .رةبات الهساسيب الذيب 

أ. فالسدلطة وعددو واعددو،   بب السلطات الثال  شدي  واعدد. ولديل ت سديسها بال أسدراأ سجاطيدا

أ الدا فهسد  فدي هدذه السرعلدة التدي أصدبص كد   شأنها شأب الجسد الواعدد، وهدذا سدا نعتداا جسيعدا

أ سددب سلددوذ الطواةدد  فددي ال سدينددة أو الددوطارو أو اإلدارو أو صدداع  سددلطة فيهددا يظددب ن سدد  سلكددا

 الجهاط أو.. أو.. أو..

أ بعاجة الدا سراجعدة قاسدية لتعاسد  ن سدها وتصدلص أسورهدا. وهدذه   أعت د أب السلطة أيئا

الهطات والصدسات ليست بال ليلدة، والئدعايا التدي تسد ط فيهدا ليسدت بالرخيصدة، والعبدرو التدي 

 ستناو  الع  .. بذا كاب هناذ ع  ..!! تست اد سنها ليست بالغاسئة وال بالبعيدو عب 

وأعر  أب بعو النال سعنيوب بسعرفة الت اصي ل سب هو البادئ؟ وسدب هدو الظدالم؟ وسدب  

هو الظلوم؟ وبعو النال سعنيوب بإط ا  العراة  ساعة نشوبها. ذلذ كل  سهم وئدروري. بيدد 

ث  هذه العواد  سسدتعيالأ أب أكثر األسور أهسية وئرورو هو توفير الشروط التي تجع  تكرار س

وسب الوائص أب ذلذ ال يسكب أب يتع د  اال بتغيدر كبيدر، فدي األعدطا  والسنظسدات وفدي السدلطة 

 وفي التربية.. ثم في النال.. 

  

 

 

 



 


