
 
 

 

 
 تعقيدات الصراع العربي الصهيوني  

 بين عمل التاريخ وعمل الجغرافيا وعمل الشياطين 
 

تقول البنت اإلسرائيلية الواقفة على المعبر الحدودي برفح للقادمين من بالد أخرى إلى قطاع غزة: أهالال بمال  
إلسالالرائيليةق ويقالالول يري يالالل فالالي إسالالرائيلق وتقالالول اإلإلاعالالة اإلسالالرائيلية عالالن خالالف الحالالدود عنالالد رفالالح: الحالالدود المصالالرية ا

شارون عقب رفع العل  اإلسرائيلي فوق بيت الشرق في القدس إن بيت الشرق سيظل إسرائيليا إلالى اببالدق وهمال ا 
يبالالادر هالال ا النفالالر المنالالإلول مالالن اإلسالالرائيليينع علالالى مالال لوح عالالادته ع إلالالى إلحالالاق منالالروقاته  الجديالالدة بمنالالروقاته  

 ي ال ينظالالرون إلالالى أبعالد منالالبع فيحنالالبون أن  الالل شالاليم فالالي العالالال  يممالالن أن القديمالةع ويتخالالف  فالالي عيالالونه  أنفهالال  الالال
يتف  بمطلق إرادته  الحج  الخف  الال ي اتفال أ أنفهال   الين ر الزوا النظالر عليالب وانقطعالوا عالن رليالة مالا  ولالبع علالى 

طريقالة طريقة اب ول المحروم من اسالتقامة البصالرع وربمالا طريقالة النالمران الال ي يالرى الشاليم الوا الد شالي ينع وربمالا 
 المخروب على رأسب ال ي يرى الشيم الوا د أشيام عديدةق

والحالالق إن الحر الالة الصالالهيونية ولالالدت  الالوالمع فلالال  تالالر  الالين تطلعالالت مالالن منالالقف رأسالالها فالالي بالالال بنوينالالرا نحالالو  
فلنالالطين إال أنهالالا بالالالد خاليالالة مالالن النالالمان إللالالب الفلالالو الالال ي يبالالرر االسالالتيالم عليهالالا  أر  بالالال شالالعب لشالالعب بالالال 

عبها صالالا ب الممالالانع بمدنالالب وقالالراأ وبيوتالالب ومدارسالالب ومنالالامدأ و نائنالالبا حالال  رافقهالالا هالال ا الحالالول أر ( متجاهلالالة شالال
الفلقي مهما اصطدمت ب صالحاب الممالان وعالاينته  مالن غيالر إبهالامع بن التجاهالل صالار سياسالة ولالي  مجالرد عيالب 

التالالي را متهالالا فالالي  خلقالالي أنالالانيا ومالالن المإل الالد أيخالالا أن إسالالرائيل وليالالدة المشالالروع الصالالهيوني هالالي اليالالوم سالالمرى بالالالقوة
ترسانتها الحربية وفي  ناباتها البنميةا وهي مالع إللالب  لالب مخالروبة علالى رأسالهاع دون أن يمالون فالي وسالع الترسالانة 

 الحربية والحنابات البنمية أن ترفع عن رأسها الخربات المومعةا 
أ لهالال  بمجالالرد عالالن أي أبالالد يتحالالدن شالالارونع بينمالالا هالالو أعجالالز مالالن أن يفالالي لناخبيالالب فالالي اللحظالالة الراهنالالة بوعالالد 

ابمالالانو وعالالن أي أبالالد يتحالالدن أصالالال أي إننالالانع واببالالد للالالب و الالدأا واإلننالالان مهمالالا طالالال عمالالرأ فهالالو عالالابر سالالبيلا 
 ويبقى ومب ربب إلو الجالل واإل رامو

 غزاةاا ال الم ون  
ال تعالالدو م الالل هالال أ ابقالالالوال أن تمالالون نوعالالا مالالن التفالالالبف الالال ي يقالالع فيالالب القالالالادة اإلسالالرائيليونع ويوقعالالون معهالالال  

مهالالرات اإلسالالالرائيلية والحر الالة الصالالالهيونية  لهالالا فالالالي تعقيالالالدات مديالالدةع علالالالى نحالالو يفالالالاق  مشالالملته  المعقالالالدة مالالالن الج
أساسالهاع أي منال  اختالاروا أن يدسالوا أشالتات اليهالود القالادمين مالالن أوروبالا بعالد الحالرب العالميالة ال انيالة قنالرا واقتحامالالا 

يقيموا له  دولة علالى أنقالا  شالعب يخالرع فالي في قلب العال  العربي واإلسالمي على الشاطئ الشرقي للمتوسفع و 
بي ة ال يمتون لها بصلةع وإللالب علالى الالرغ  مالن ردود ابفعالال المحتومالة المنتظالرة مالن قبالل أصالحاب الممالانع والتالي 

 يصعب   يرا أن يوقفها مرور الزمنا 



ع يعرفالالون أن لالال  يمالالن مممنالالا أن ينالالتقبله  العالالرب الفلنالالطينيون أهالالل الالالبالد بالطبالالل والزمالالرا ال سالاليما والجميالال 
هالالالإلالم القالالالادمين مالالالالوا غالالالزاة ال الم الالالينا ولمالالالا  الالالانوا ينتمالالالون إلالالالى مجتمعالالالات وحقافالالالات تفتلالالال  اختالفالالالا هالالالائال عالالالن 
مجتمع أهالل الالبالد وحقالافته ع فقالد عللالوا االخالتالح بمالونه  عنصالرا متفوقالاا وتبنالى قالادته  نهجالا فالي تربيالة ابميالال 

والوضالالاعة فالالي مانالالب العالالربا وأرادوا بتعزيالالز المراهيالالة والحقالالد  الناميالالة يقالالوم علالالى تعزيالالز فمالالرة التفالالوق فالالي مالالانبه 
الالالدفين أن يهي الالوه  للحالالربا ودأب قالالادته  فالالي تلالالب المر لالالة أم الالال دايالالان وإيجالالال ويالالادين علالالى إطالالالق الشالالعارات 
المفتصرة التي تفدم غرضه : العرب ال يفهمالون إال بالالقوةا العالرب لصالولا العالرب منحطالونا العالرب قتلالةا وفالي 

را الالت المنظمالالات الصالالهيونية تنالالم  الجمهالالور ابمريمالالي وتجمالالع منالالب التبرعالالات لصالالالح المحالالاربين اليهالالود  نيويالالور 
 تحت شعار: ادفع دوالرا تقتل عربياق

 بقيت القنبلة ال ريةق
إن فمرة امتال  القوة واستفدامها ضد العالرب تشالمل وا الدة مالن العقائالد ابوليالة فالي الشفصالية اإلسالرائيليةا  

حالالالرب اإلسالالالرائيلية تنالالالعى ورام  الالالل مديالالالد فالالالي عالالالال  ابسالالاللحة وتحلالالالب ضالالالرع دافالالالع الخالالالرائب وقالالالد  لالالالت ولارة ال
ابمريمي للحصالول علالى النالالا بالمجالانع وتغتالن  الفالرل السالتفدامب فالي أي منال  عرباليا وهالي بالفعالل لال  تتالر  

يينع مالع إللالبع أن سال ا ل  تنتفدمب ولو على سبيل التجربةع ما عدا القنبلة ال رية التي يشتهي   ير من اإلسرائيل
ينالالالتفدموها ضالالالد البلالالالدان العربيالالالة المجالالالاورة  وال بالالالد أنهالالال  خصصالالالوا لالسالالالتفدام ضالالالد الفلنالالالطينيين أسالالاللحة نوويالالالة 

 تمتيمية خوفا من أن يرتد على اإلسرائيليين مفعول القنبلة المبيرة فيما لو استفدموها في فلنطين(ا
الواقعالالة وسالالف عالالال  عربالالي وإسالالالمي ال يتقالالبله  لقالالد أدخلالالوا أنفنالاله  فالالي تعقيالالد  بيالالرع  الالين اختالالاروا فلنالالطين  

بسالالباب تاريفيالالةا ودخلالالوا الالالبالد فالالي  الالل دولالالة اسالالت مرته  لتنالالتفدمه  ضالالد شالالعب المنطقالالة ومصالالالحب القوميالالةع 
و ينمالالا ترامعالالت ممانتهالالا الدوليالالة معلالالوا أنفنالاله  فالالي خدمالالة دولالالة ورحالالت الدولالالة ابولالالى فالالي نهالالب خامالالات المنطقالالة 

بي ات صناعية مدنية إلى بالد ريفية عشائرية ل  تمالن قالد عرفالت ال الورة الصالناعية بعالدا وأسواق المنطقةا ومالوا من 
فحنالالبوا ضالالع  أهاليهالالا ناممالالا عالالن عيالالب إلاتالالي فالالي قالالدراته  الفطريالالةع و ملالالوا لهالال  فالالي أنفنالاله  االستصالالغار  إن لالال  

 يمن اال تقار(ا 
ح  لادوا ابمر تعقيدا ب ن أمالوا بنفنه  االعتقاد أن الصالن  العربالي  صالرا مالن البشالر ال يممالن التعامالل معالب 
إال وهالالالو راغالالال  ابنالالال  بالالالالقوةا وارتمبالالالوا مالالال ابح ديرياسالالالين وأخواتهالالالا وقبيالالالة وأخواتهالالالا و فالالالر قاسالالال  وصالالالبرا وشالالالاتيال 

 وخانيون  و ارة الزيتون والرمال الجنوبي وغيرها وغيرهاا 
قد صدقوا  تبه  التراحية التي ال تعد اإلننان اآلخر إننانا مفتلفا وإنمالا نوعالا مالن الحيوانالاتا وقالد راق لهال  ل 

أن ي بتوا صحة تلب المتب بفعله ع بعدما استلهموا فعله  منهاا وهم ا دخلوا في دوامة ارتماب المال ابح اليوميالة 
ر ة والتزود بالمدد الرو ي العدواني ح  العالودة القتالراح والنعي إلى الحاخامات أم ال عوفاديا يوسي  اللتماس الب

المالال ابحا وبينمالالا يالالتمل  اإلسالالرائيليون   يالالرا وينشالالرون دعايالالاته  فالالي أوروبالالا وأمريمالالا محالالاولين أن ينتنهخالالوا رو هالالا 
 الصالالليبية القديمالالة ضالالد ابصالالولية وابصالالوليين فالالي الالالبالد العربيالالةع فالالئن الحقيقالالة أن إسالالرائيل منالال  قيامهالالا تالالتلف  فالالي
 أيدولوميالة  اخالام ومبالادرة مالزار مالن تالميال أ الالرو يين(ا و انالت القشالرة العلمانيالة واالشالترا ية التالي اتفال ها  الزب 
الماباي بزعامة بن غوريون المإلسال  التنفيال ي إلسالرائيلع تمويهالا أدى إلالى  جالب تلالب الحقيقالة علالى الالرغ  مالن أن 

 الصهيونية لينت شي ا يخر خالح ابصولية التلموديةا



 اهترام القشرة بعد   
أمالا اليالوم ففالي أتالون الصالراع الالراهن لال  يعالد باإلممالان التغطيالة علالى هال أ الحقيقالة بعالد اهتالرام القشالرة العلمانيالة  

لحالالزب العمالاللا فاالسالالتيطان يعتمالالد علالالى الحاخامالالات وأتبالالاعه ا واغتصالالاب أراضالالي الفلنالالطينيين فالالي الخالالفة الغربيالالة 
ت وسياسالاليون مالاهزون للمال ابحع وتقتالالدي بهال  قاعالدة عريخالالة وقطالاع غالزة يعتمالد علالالى عنال  و شالي يقالالوم بالب منالراال

من منالود الجاليو وغيالره ا وقالد تعالا   هال ا تعا مالا واضالحا وهالائال فالي هال أ ابيالاما وال سالبيل لفهال  مالا يجالري دون 
أخ  إللب بالنظر واالعتبارا فالبارلون على المنرا وأصحاب الفعاليات ه  الحاخامات والجنراالت وأتبالاع أول الب 

وغيره  مجرد أصوات في البريةع لينت لها فاعلية وال ولنا وسيظل المتاب ال ين يحاولون تعليل  الاهرة وهإلالما 
وصول إيهود بارا  ويري يل شارون تباعا إلى الحم  دون سائر اآلخرينع يخالربون فالي متاهالات االفتراضالات ال هنيالة 

را  وشالالارونع علالالى الالالرغ  مالالن اخالالتالح العقيمالالةع دون أن يصالاللوا إلالالى شالاليما وفالالي هالال أ الظالالاهرةع  الالاهرة تعاقالالب بالالا
القشالرة الحزبيالة والتنالميات بالين يمالين وينالالارع تممالن الحقيقالةا فمالل منهمالا منالالرالا و الل منهمالا منالمون فالي رو الالب 
باالغتيال والم ابحا وسيرة شارون في التصرح  يال الفلنطينيين فالي الخالفة والقطالاع لال  تالزد علالى  ونهالا اسالتمرارا 

 أوقعب بارا  من التنميل أشد ضراوة مما أوقعب شارونا لنيرة بارا ا وربما  ان ما 
ما نمابدأ اليوم على يد القوات المنلحة اإلسرائيلية والمنتوطنين ال يفتل  على  ل  ال إال بالدرمالة عمالا   

 ابدناأ على أيديه  من قبل طوال خمنين سنةا لقد مالوا إلالى بالدنالا تحالت إلريعالة الهالروب مالن الالبطو الهتلالريع 
أشد بطشا من هتلرا واتهمونا بالالتحري  علاليه  وهال  يتبنالون منالاهو تربويالة لوطفالال والشالبيبة تالزرع الحقالد  فئإلا به 

واال تقار عقيدة في نفوسه   يال العرب أهل البالداوطلبوا منا أن ننشر حقافة النالم وه  يخمرون نوايالا الحالرب 
متحالالدة مالالع أنهالالا أنشالال ته  بقراراتهالالاا ومالالل مالالا وينالالتمعون إلالالى  اخامالالات الحالالربا ولالال  يتوقفالالوا عالالن مهاممالالة ابمالال  ال

يبالالدون االسالالتعداد لتقديمالالب للفلنالالطينيين هالالو قبالالوله  عمالالاال فالالي المصالالانع اإلسالالرائيلية أو سماسالالرة لتالالرويو البخالالاعة 
اإلسالرائيلية فالي الالالبالد العربيالةع مالع أن الفلنالالطينيين يعرفالون أن اإلسالرائيليين يقيمالالون علالى ابراضالي التالالي  انالت  تالالى 

ى ومالالزارع للفلنالالطينيينع ومالالع أن الفلنالالطينيين يالال نفون مالالن القيالالام بالالدور النمنالالار لمغتصالالب وطنالالبا قالالر  8491عالالام 
الم الصالالهيونيين مالالإلخرا بنالالإلال الالالرئي  العربالالي: مالالا قولالالب فيمالالا يالالرددأ الالالبع  مالالن أننالالا دخالالالم علالالى ‘ويقالالوم رمالالال ا

 و الالالب وأ نالالالبوه    المنطقالالالةو ويننالالالون أنهالالال  عمليالالالا معلالالالوا الفلنالالالطينيين دخالالالالم فالالالي وطالالالنه  وشالالالتتوه  تحالالالت  الالالل
الجننيات ابخرى ومعلوا دخوله  إلى البالد رهنا بالت شيرة والتصريح ال ي يصدرأ المنتوطن لصالا ب الممالانا 
إن اإلسالالرائيليين يتصالالرفون ويفمالالرون  مالالا لالالو أن اإلننالالان الفلنالالطيني هالالبف مالالن الفخالالام علالالى هالال أ البقعالالة مالالن العالالال  

وهمالالال ا يقلبالالالون الحقيقالالالة رأسالالالا علالالالى عقالالالبع ويريالالالدون منالالالا نحالالالن  غاليالالالا بصالالالحابها اإلسالالالرائيليين المنالالالتقرين فيهالالالاع
 الفلنطينيين والعرب أن نصدق مزاعمه  وإال  نا دعاة  ربا 

أمالام هالال أ العقيالالدة الصالهيونية وهالالإلالم الجنالالراالت الجالالزارون ساليمون الصالالراع طالالويال  مالا اعتالالرح رئالالي  ابر الالان  
عقالدة تممالن فالي العبالارات ابخيالرة التالي تحالدحنا بهالا: إن اإلسرائيلي نفنبا وسيمون داميا  ما هو واضالح للعيالانا فال

الغاصب ينتحل شفصية صا ب الممالانا وال يمفيالب إال أن يفالر  علالى صالا ب الممالان االعتقالاد أنالب دخيالل علالى 
أر  يبائب وأمدادأا وهو يعمل وفقا لنياسالة االغتصالاب واالسالتعمار واالسالتيطان واالقالتالعا ويحمالل أشالد مشالاعر 

 اعةا ويتوسل بحم  العال  إلى أن ينفرد ب ولى القبلتين وحالث الحرمينا العنصرية  دة وفظ
   



   
 
 
 
   
 
 



 


