 * مع الظلم ال يمكن تحقيق المحبة ،وال السعادة ،وال الوحدة الوطنية بمعناها الشامل
 * قال شاعر لسياسي :أنت من يمسك في يده بمالك وشيطان ليكتب جملة مفيدة! وأقوول :منو
حدثت هزيمة سيدنا علي أمام معاوية بن أبي سفيان تأسس في فكر الكثيرين قبوول بوأن رجول
السلطة مضطر من أجل البقاء في حومة الصراعات للتجواوز عون الجبريوات اقيالقيوةك ولكون
لووك ي يجوووز بحووال موون اقحوووال أن يتسووا ليصووبن تيليووا كووامال عوون الضوووابط السوولوكية أو
موالسة ما اللصوصية واللصوص مثال ،فهنا يصن تماما بيت الشعر القائل:
 وإنما اقمم اقيالق ما بقيت فإن همو هبت أيالقهم هبوا
 روى أحد الدبلوماسيين العرب القدامى في جلسة ياصة قبول ثالثوين سونة بعور كرياتو عون
فتوورة عملو سووفيرا فووي الوييووات المتحوودة فقووال :كووان أحوود كبووار السياسوويين اقمووريكيين لعل و
هيوبرت همفري) صديقا ل ك وهو مون أولئوك المطلعوين الو ين يعرفوون الحوب العربوي والباطول
الصهيوني جيداك ولكن لم يكن أقل من غيره انحيوازا موا لوك إلوى الباطولك وكوان الدبلوماسوي
العربي يعرف بحكم صداقتهما ه ا الموقفك فيقول أحيانوا للسياسوي اقمريكوي الكبيور :لموا ا ي
تجهر بآرائك؟ لما ا ي تناصر الحب؟ فيجيب اآلير :أيشى أن يقتلني الصهاينة!
 أصيب السياسوي اقمريكوي الكبيور بالسورطانك وقورر اقطبواء أن أيامو أصوبحت معودودة ،ولون
يعوويأ أكثوور موون سوونتينك و هووب الدبلوماسووي العربووي يعوووده فووي مرض و ات موورة ،فاشووتكى
اقمريكوي مون الحقيقوة التوي أيبوره بهوا اقطبوواءك فمازحو العربوي قوائال :علوى أنهوا فرصوة لووك
لتتكلم بما تعرف من الحقيقةك فأجاب  :ه ا مستحيل! وسوأل العربوي :ألويس أقصوى فترتوك هوي
التي كرها اقطباء ،فلما ا يوفك اآلن؟ قال السياسي اقمريكي الكبير :أياف أن ي أعيشهاك
 ت كرت ه ه القصة المنسية حينما اسوتمعت إلوى تصورين ديوك تشويني نائوب الورئيس اقمريكوي
الو ي قووال إن لئسوورائيليين بعوور الحووب فووي أعمووال ايغتيووال!!ك فهو ا اآليوور ،المصوواب بالقلووب
وال ي كاد مرض يقضي علي  ،ما زال بدوره أحرص الناس على حياةك
 * لو أن الرئيس اقمريكي يقرأ مقايت بعر الكتاب اليهود المنصفين ،لعرف كم هي رييصوة
مواقفو لكسووب الصوووت اليهووودي قييو فووي انتيابووات فلوريوودا القادمووة ،علووى حسوواب العدالووة
وحساب مصالن الوييات المتحدة على المدى الطويلك
 كيف سيتكلم التاريخ واقجيال الالحقوة عون مسويولين وهوب اللو أوطوانهم كول عناصور القووة،
ولكن ضعف نفوسهم أحال قوة أوطانهم ضعفا؟
 قلت في زمان سابب شعرا ضمن أوزان باسمة) يعاودني ه ه اقيامك ومن  :أفتنا يا شيينا موا
منتهى أمة جاءت وسبت أيتها؟ ومن أيضا :يوم الحساب يعاقب الحراس ثوم اللصووص وبعود
اك الناس!!
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