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الرريئيا السررابم لبراررابيات اةرييميرري الريم يرري ي برر  ال رريب   

  ال الريي الياب ي 

 ناهض رنيي الييا                                                              

 النائب ع  رديني غ ة                                                            

دال الصبي فري غر ة عبرا والدفر  فري الرلربغ عبرا غيري انف راي رن را        

فوجدها أرام روقد اللبغ فيفع يدي ا إلا السراء وفدعو الب  بصوت رسررو  

 لينصي ال ياق وأهل ال ياق . فقال ل ا رف جبا :          

 ا لم أيك فدعي  همذا النففاضفنا !!ـ را هذا ؟! أن  

 ـ  بل لالرا دعوت ليال ون ايا .  

 ـ ولم  ليا ب ذه ال ياية .  

 فغببف ا ال الفي   وا فضنت ولدها وهي فج ش بالبماء وفقول :   

 ـ إ  الناي الفي صبوها فوق م أشد ر  الناي الفي صبوها فوقنا . 

و  الراضرري أيب رري شرر داء وفرري يفررم الرنموبرري    يرر  سررقل فرري اةسررب     

بيصاص اال فالل   وأصيب ثالثي شبا  بجياح   وقاررت الجيافرات الضراري 

بفجييف صف ر   رنا ل الالجئي  ب جي القضاء عبا ر اوالت  في اةنفراق 

بي  يفرم الفبسرلينيي ويفرم الرصرييي   ال يفوقرف النراا عنرد هرذه المرواي  

و  جي رراهم فرري الرسفشررفا   الرأسرراويي إال ييثرررا يرردفنو  قررفالهم أو يضرر 

ويبرا قلع ب ض م الصرت أثناء رشواي الجنا ة رف دثا ع  ابي سر   لفروه 

 ع  وقائع الر يمي في ال ياق . 

ويوم الجر ي الراضي اجفا ت دبابات اال فالل رايم النصييات ب ثا عر       

.  ) رلبوب ( ر  أبناء الراريم فبرم فجرده   ولرم فغرادي الراريم إال فري الصرباح

ولم   دو  ذلك ال د  الريو  في البيل لم يرنع أهالي النصييات ب د صرالة 

الجر ي  ر  الرشايمي في الرسيية والر اهية الفي ن رف ا رايرات الرنلقري 

 الوسلا الثال  لبف بيي ع  الفأييد والدعم  لب ياق .  



ي ومذلك ما  صنيع الشراب ثرائي عثررا  الرولرود فري راريم بريج البياجنر      

لالجئي  بببنا  شيئا يافبف في الديجي فقل   ولريا فري النرو    عر  صرنيع 

الفبسررلينيي  قرري الضررفي والقلررا  الررذي  ف بقررت قبرروب م بر يمرري ال ررياق ضررد 

الغ اة   والذي  لرو أفي رت ل رم  ييري ال يمري مررا أفي رت لر  لمرانوا ر ر  فري 

 الف اق  بالرقافبي  في ال ياق ونالوا ر   شيف الش ادة . 

 ش د شاهد ر  أهب                                       

وقبل أ  نذمي ر   اويي الن ي الفبسلينيي اةسباب الفري فو رد فري ن ري       

الفبسلينيي  را بي  ر ريمف م ور يمري ال رياق    نرويد فبرك الشر ادة الر رري 

ل الفي نلرم ب را ر برل عسرمير إسريائيبي فري إ ردا القنروات الفبف يونيري قبر

أسرربو  إذ قررال :   إ  الوضررع فرري جنرروب ال ررياق بررات شرربي ا إلررا  ررد رررا 

بالوضع في الضفي الغيبيي وقلا  غ ة .   وشيح ذلك برالقول :   إذا فاب نرا 

الر ايك في الرد  ال  نا أوج  شب  عديدة برا  د  هنا االل عربيي السروي 

فالل ماررل وأعرادت االل را ا ر 3003الواقي الفري نفرذف ا إسريائيل فري يبيرع 

الضفي الغيبيي   وقد ضيب أرثبي ع  فصيف الجنرود اةررييميي  الرفروفيي  

الررذي  ألبقرروا النرراي عبررا البرراص  ال ياقرري الربررف بالنسرراء واةلفررال   وبرري  

 فصيفات رشاب ي لبجنود اإلسيائيبيي  . 

أرررا ررر   اويرري الن رري الفبسررلينيي فررالبياهي  عبررا و رردة الر يمرري أمثرري      

 ا بمثيي .. ولند  جانبا أرويا ) عاديي لبغايي ( ر  قبيرل اسرفادام واع م رغ

اةرررييميي  سررال ا إسرريائيبيا   مصررايو  اإلضرراءة الررذر لررم ينفجرري فوجررده 

الرقافبو  في بغداد برا عبي  ر  مفابرات عبييري . . ولنرد  جانبرا مرذلك أررويا 

اق أيب ري  ر  قبيل الابي الذر أويدف  ب ض وماالت اةنباء وف د  ع  الف ر

عسمييا إسيائيبيا برالقوات اةرييميري فري ال رياق . ولنرفر   فري ال ريب ضرد 

 ال ياق ر  وج ي الن ي االسفيافيجيي . 

ص يم أ  ةرييما وإسريائيل رصرب ي فري القضراء عبرا القروة ال سرمييي      

ال ياقيي . ولم  هذه الرصب ي رافبفي في نوع ا وديجف را وررداها . فأرييمرا 

بقاء عبا ري ا  القوا ال سرمير فري ال رالم عبرا  الر  الرياه   ير  فييد اإل

ففيبع الواليات الرف دة عبا عيش القوة وفقوم بفيض هيرنف ا ونفوذها فري 



السياسرري الدوليرري بفضررل ففوق ررا ال يبرري وبرقررداي ذلررك الففرروق  . وال ررياق ال 

ق قائرري يشمل ف ديدا جديا ل ذا الر نا ر  قييب أو ب يرد . وفوجرد قبرل ال ريا

لويبي رر  الردول الفري ففروق ال رياق بررا فربرك رر  فيسراني عسرمييي أو رر  

قاعدة عبريي أو ر  رنشآت لبفصنيع ال يبي . ور  اللبي ري أ  فسر ا دولري 

فجبا عبا ثاني أهرم رار و  نفلري فري ال رالم إلرا أ  فضرر  لنفسر ا رمانرا 

  الواليررات ر فيرررا ـ إ  لررم يمرر  ريهوبررا ـ فرري رنلقف ررا . وهررذا أررري فف ررر

الرف دة فرارا   وف يف ر  نا يي أايا أ  سياسات ال ياق النفليي لم فقرف 

 جي عثية في وج  را يدعا رصالم الواليات الرف دة في الابيج . وقرد مرا  

بوسررع الواليررات الرف رردة دائرررا أ  فجررد لييقرري لبففرراهم رررع ال ررياق . ورجرررل 

أرييمرا وال رياق   برل  القول إن  عبرا اففرياض وقرو  ارالف أو فضرايب بري 

وإذا اففيضنا أ  ذلك الاالف ببغ  رد الفنراقض ـ وفبرك ربالغري مبيرية ! ـ فر   

ذلررك الاررالف   أو الفضررايب   أو الفنرراقض   رررا مررا  ليفلبررب شرر  شررمل ررر  

أشمال ال يب المبريا ضرد هرذا الببرد الشريق ـ أوسرلي الابيجري ال سراا   

ر ي والرمانررري والرصرررالم ودفرررع هرررذا الرررثر  البررراه  رررر  الررردراء ورررر  السررر

 الرسفقببيي .

 اةرييمي الرنوم رغناليسيا                                         

لمررر  سياسررري الواليرررات الرف ررردة  يرررال ال رررياق   برررل قرررل  يرررال الشررريق       

اةوسل مب    سياسي صر يونيي فضرع ألررا  إسريائيل وأهرداف إسريائيل فري 

الواليات الرف دة نفسر ا . وقرد ال يمرو  هنراك  اةولويي الرلبقي   قبل رصالم

فنررراقض بررري  الرصرررب في  اةرييميررري واإلسررريائيبيي ولمررر  فيفيرررب اةولويرررات 

يافبف لب ا   والواليات الرف دة فدفع ثرنا باه ا بالنيابري عر  إسريائيل الفري 

ييعاها البوبي الص يوني هناك ويجف د في فسايي الرقرديات اةرييميري مب را 

. وي رررل جاهرردا ررر  أجررل ذلررك افجرراه رررذهبي رسرري ي إنجيبرري ـ ررر  أجب ررا 

صرر يوني ر ررووا فقرروده رجروعرري ررر  يئسرراء المنررائا الرفصرر يني فرري 

الواليات الرف دة   يقف عبا يأس ا يجال دي  ذوو ش بيي واسر ي رر  أرثرال 

جيري سواجايت وجيير فولويل وبرات يوبيفسرو  ) وهرذا اةايري هرو الرذر 

فرري البيررت اةبرريض   وهررو برثابرري الررواع  الارراص  يقرريم الصرربوات مررل يرروم

لبيئيا بروش ( . وقبرل سرنوات رر  شر ودنا هرذا االنجرياي اةرييمري الرنروم 



رغناليسرررريا ابررررف اإليادة والرشرررراييع واةلرررررا  اإلسرررريائيبيي مررررا  جيررررري 

سرواجايت يقررول : )) أشرر ي أ  الواليررات الرف ردة ريفبلرري ب بررل والدة سررير 

ا  ال يقرول إنري أبرايك الرذي  يبرايمو  إسريائيل وأل ر  رع إسيائيل .. والب  ر

ر  يب نون ا . ور  فضل الب  عبا الواليات الرف دة أن ا را  الت قويي اليروم 

. وأنا واثم أ  هذا ي ود إلا مون را فقرف وياء إسريائيل وأدعرو البر  أ  ف رل 

 دورا سندا إلسيائيل (( ) همذا ! ( . 

يي الفري دفرع البروبي الصر يوني ثرن را نقردا أصب ت هذه ال بوسات الدين      

رسررفثريا فرري شرربمات فبف يونيرري وإذاعررات ورجررالت ورلبوعررات   سياسررات 

يسريي ر فردة يجير فنفيذها ب راا   بفضرل بروش الصرغيي وأيمرا   يبر  

و يب أبي  : نائب اليئيا فشيني  وو يي الدفا  يارسرفيبد ونائبر  وولفروف  

 ي موبياليسا يايا . ورسفشايف  لشئو  اةر  القور

هررئالء ااصرري   وال نسررفثني مررول  برراول عبررا مررل  ررال   ج برروا ررر         

إسرريائيل وجيشرر ا رررثب م اةعبررا . وقررد مررا  ررر  الفصرريي ات اةولررا الفرري 

أصديها اليئيا بوش قول  إ  شايو  يجل سرالم ! ) رثبر  فراررا ! ( و اري 

ي  اةسريا وياء   رويهم صي ي في هذا االفجاه يبل أيردر الرردنيي  ال رياقي

  أو شررد اةيرردر إلررا الرريئوا رررع إ مررام قيرردها . وررر  ذلررك أيضررا اعفبرراي 

الجيافرات الفرري ف رردم بيرروت النرراا جر ءا ال يفجرر أ ررر  الدوييرري الرقافبرري ضررد 

الرد  والقيا ال ياقيي ! يرا لر  رر   رر  ! ويرا لبقردوة اإلسريائيبيي رر  قردوة 

 إنسانيي !

ويجرررع مثيرري ررر  الرفمرريي  ويجررال السياسرري ) و ارريهم ر اضرري ر رررد       

يئرريا جر وييرري رالي يررا ( أ  ال ربرري اةرييميرري عبررا ال ررياق فببرري أساسررا 

يغبرري إسرريائيل و راف ررا فرري القضرراء عبررا أر ا فرررال ببرريو  قرروة عسررمييي 

 فنا ع ا في الرنلقي . 

ر اني بالغيي ة فقييبرا   أو والفبسلينيو  ر  نا يف م يسفش يو  هذه ال     

ل ب  ب مم الفجايب الرفيامري الفي فش ذ الوعي وفصوب اة مام . ورر  هنرا 

 مانت الرفاب ي الفبسلينيي لرا يجير في ال ياق رفاب ي رشايمي ال فيجي .



وررر  هررذا الرنلبررم فقودنررا اليئيرري إلررا االسررفنفاج أ  القيررادة اةرييميرري       

  قرد أارذف ا ال ر ة براإلثم   وانفقبرت رر  رغرارية  الفي ويلت في هذه ال يب

إلا رغارية بليش برالغ . وأعفقرد أ  إصريايها عبرا االسرفرياي ارالل روسرم 

ال رري فرري ال رريب الفرري لررم فسررفلع أ  ف سررر ا ل رري رغررارية لائشرري بصرروية 

واضرر ي . فوفقررا اارري الفصرريي ات ال سررمييي اةرييميرري ررر  قاعرردة السرريبيي 

را فقوم ب  القروات اةرييميري فري الوقرت ال اضري نرو   بقلي   بدا واض ا أ 

ر   يب االسفن اف الرسفرية لف ديم وفدريي مل را يرم  فدرييه وف ديرر    

ولر اولي اسفدياج القوات ال ياقيي إلا قفال في رنالم رمشوفي فصربم في را 

فييسررري لبليررريا  اةرييمررري الرففررروق . ويرمررر  االسرررفنفاج أ  هرررذه الالررري 

سرروف فسررفري إلررا أ  فصررل القرروات اةرييميرري المبيررية ب ررد قيابرري  اةرييميرري

أسبو  ويمو  الج د قد أاذ ر  الرداف ي  ال ياقيي  رأاذه   وعند ذلك يقروم 

 اةرييميو  ب جور م ال اسم عبا الرد  ال ياقيي   وعبا يأس ا بغداد .  

 ي ال يب ال الريي الياب                                         

إال أ  أولئك الذي   ينروا لبواليرات الرف ردة هرذه ال ربري اإلجياريري عبرا       

ال رررياق رررر  أجرررل أهرررداف إسررريائيل فررري الرقرررام اةول   قرررد ألبسررروها ثوبرررا 

 اسفيافيجيا واس ا يناسب الرقاا اةرييمي . 

وررر  ان ماسررات هررذه الوسوسررات االسررفيافيجيي صرر يونيي الرنشررأ عبررا       

ي اةرييمررري ررررا قاررررت بررر  رجروعررري فلبرررم عبرررا نفسررر ا اسرررم الفمررري اليرينررر

أرييميررو  ررر  أجررل االنفصرراي عبررا اإليهرراب ررر  فن رريم سبسرربي ررر  النرردوات 

والر اضرريات برردأف ا فرري لرروا أنجبررا بواليرري ماليفوينيررا  بواسررلي رو ررف 

سررابم ر ررم فرري أرييمررا يرردعا جرريرا وولسرري   وهررو يئرريا السرري  ر إيرر  

داية بوش والريش ي  السرفالم رنصرب مبيري فري السابم وأ د الرقيبي  ر  إ

 موري اال فالل اةرييمي لب ياق ب د ال يب ـ عبا  د قول قناة السي إ  إ  

ـ . وال يرم  االسف اني بيجل هذه أوصاف  . وهو ال ي يف برا ال ي يف   برل 

 هو ر  الذي  يصدق عبي م وصف ) ال بيم ببوال  اةروي ( . 

السابم لبسي  ر إي  : إ  الواليرات الرف ردة اةرييميري يقول هذا اليئيا      

أرضت أيب ي عقود ر  ال ر  في ال يب البايدة . ومانت فبرك ال ريب  سرب 



رصررلب   الارراص هرري ال رريب ال الريرري الثالثرري . وررر  هنررا فرر   رررا فقرروم برر  

الواليات الرف دة فري الوقرت الرياه  هرو بدايري ال ريب ال الريري الياب ري . أررا 

ء في هذه ال يب ف م ثالثري أصرناف : اةول إيريا  وسروييا وال رياق . اةعدا

 والثاني جمام رصي والس وديي . والثال  ب  الد  وفن يم القاعدة !

وليست هذه هي الرية اةولا الفي فرذمي في را رصرادي أرييميري ذات و        

أ  رسألي اسف داف  مام رصي والس وديي  . ور  الرال  ات الربففري لبن ري 

وولسي يذمي اليئيا ربايك باالسم فيقول :   نييردمم أ  فف رروا اا  لبررية 

الياب ي االل هذا القري  أ  هرذا الببرد و بفراءه قرد ف يمروا وأن رم يقفرو  إلرا 

جانرررب الرررذي  ياشررراهم اليئسررراء رررر  أرثرررال ربرررايك واةسرررية ال امرررري فررري 

م  . وهمرذا الس وديي أمثي ر  أر شيء  اي . إننا سرنقف إلرا جانرب شر وبم

صوي وولسري نفسر  وأرييمرا فري صروية ر ريير الشر وب ال يبيري ـ ولريا 

 ش ب ال ياق و ده ـ ر  ال مام غيي الديرقياليي  .

يبرررا يقررول الررذي  يفر مررو  بالر رراذيي لمررل روقررف أرييمرري ) وهررم فرري        

الواقع يفر مو  رر  أجرل فبييري ال جر  وان ردام ال يبري ( إ  وولسري ال يرثرل 

اليسري اةرييمي ف و يئيا سابم لبسي  ر إير  . ويبررا يقولرو  إ   اليأر

ري بي را ب د الفاسع ر  سبفربي مانت نقلي ان لراف  رادة فري يئيري أرييمرا 

لب رريب والرسرربري  . ولمننررا نررذمي هررئالء ررر  جديررد   وقررد سرربم أ  ذمينرراهم 

 سررابقا   إ  الرريئيا ال ررالي لبسرري  ر إيرر  جررويج فينيررت قررال لياسرري عيفررات

ب ضوي اليئيا مبنفو  أثناء رفاوضات مارب ديفيرد   إ  الشريق اةوسرل   

بش وب    و دوده   قابل لبفغييي   . ونذمي إاواننا أيضرا وأيضرا أ  فصرييم 

جررويج فينيررت سررابم مثيرريا عبررا عربيرري نيويررويك وواشررنل  فرري الفاسررع ررر  

الشرر ي  سرربفربي . ونررذمي إاواننررا أايرريا ـ ال  ارريا ـ بفصررييم مررول  برراول فرري

الراضرري أرررام المررونغيا  رري  قررال :   ال رردف ررر   ربفنررا عبررا ال ررياق هررو 

 إعادة فشميل الشيق اةوسل برا يناسب الرصالم اةرييميي   ) ! ( 

   ب عبيد ال صا                                         

هررل  ررل لرردا أر  ررامم عيبرري أو إسررالري شررك فرري أ  الرسررف دف لرريا       

  و ده ؟ وهل اسف دف اةرييميرو  صردام  سري  لاسرباب الفري صدام  سي



يقول ب ا ال مام ال يب أم اسف دفوا ال رياق ببسرالي ةنر  ببرد عيبري إسرالري 

فوفي ل  النفل والراء وال بم ر ا ؟ وهل أديك ال مام ال يب أم لرم يرديموا ب رد 

الصر يونيي   أ  ش اي ف ييي ال ياق الذر يددف  أج  ة الدعايي اةرييميري ـ 

 ويا وب فانا قرد ييففرع ثانيري وثالثري وياب ري ررع  رذف مبرري ال رياق ووضرع 

اسم أر ببد عيبي في رمان ا ؟ وهل بات واض ا أ  فنا ل صردام  سري  عر  

السبلي أو قبول  النفي ر  ببده را ما  ليقدم أو ليرئاي فري الرل اةررييميي  

  يال ال ياق والرنلقي ؟ 

لذر يفروهم أ  النجراة الفيديري هري الو يردة الررمنري   إ  هذا الروقف ا       

وأ  رسررايية السياسرري اةرييميرري وفجاهررل بلشرر ا والف رراري عرر  نواياهررا هررو 

اةسبوب الو يد لب صول عبا فذمية النجاة الفيديري نقرول : إ  هرذا الروقرف 

ليا رر  شرأن  إال إضرافي اال فقراي اةرييمري ضرد ال ريب إلرا نيري اةرييمرا  

 أ  ي فبوا اةولا  وين بوا الثيوات .  الربيفي

وقرررد سرررر نا المثيررريي  رررر  البسرررلاء وأهرررل البدي ررري يقولرررو  : ررررا دام       

اةرييما  عاقدي  ال ر م عبرا ضريب سروييا وإيريا    مرل وا ردة فري فيفيرب 

ر ي  وا دة فبرو اةاريا فبرراذا ال يردابو  ال ريب اا  إلرا جانرب ال رياق ؟ 

ي  إ  الفمنولوجيرا اةرييميري يهيبري إلرا الديجري الفري وعندرا نيد عبي م قرائب

فيون را   مرا  الرب ض ي يرد الرفمبم عبرا البداهري ويقرول : ولمر  فيصري ثالثرري 

 لبنجاة وف قيم النصي أمبي ر  فيصي وا د .

هل هناك فيصي ة  يسرفوعب عبيرد ال صرا مرالم البداهري ؟ هرل شراهدوا       

ذا لررو انففضررت الرنلقرري مب ررا   رررية رررا  ققرر  ال ياقيررو  عبررا اةيض ؟ ورررا

وا رردة   أال يمررو  ذلررك أدعررا لسررالري الجريررع ؟ أم أ  قصرري الن رري ي ررد ررر  

يئيي مل وا د ب ي  ال ييا إال نفس  ؟ أم هي البغضاء الرفأصبي الفي فسول 

لمل  امم عيبري أ  رر  الرذماء وال نمري والردهاء أ  يميرد لشاري ويشررت بر  

 اف  وفداا مبييائه ؟  ي  يايب بيف  وفنف ك  ير

شررريء رقررريف ورررريو    يفررريك ال بررريم  يررريا    ويررررد  ررر ب القاعررردي       

الرفر مرري  باةعررذاي بررردد رررادر ور نررور يلرررع ر رر  أ  فمررو  الغببرري فرري 

الن ايررري لاعرررداء وأ  ي ررريش ال ررر ب الررررأجوي فررري  رررل الررردبابات اةرييميررري 

يررا اةرييميرري وببلشرر ا واإلسرريائيبيي . ألررم فرري أن ررم يسررب و  بقرروة الفمنولوج



وي ي  ب ض م لب ض السالري رن ا عر  لييرم لألرأة الريأا   والر يرد رر  

اللألرررأة   والر يرررد الر يرررد الر يرررد رن رررا    فرررا اسرررفوت يئوسررر م بجرررواي 

 أ ذيف م !!

                                     



 


