
 هل القطار الداهم ال يجرف في طريقه إال الحرافيش 
  

في الساعة الثالثة والربع من بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية، استتيظ  هاتالي مدينتة  ت   

المميتت ، واتتي تميتتر منظضتتة لتظصتتف ملانتتا  نتتت لتت  مستتتيظ  بيتتتت  61علتتص صتتوئ ةتتا ر   ف 

ت اتو اخختر متن ستابق تجتربته   الخاص، وتةلق صاروخا موجها همسص الم يون يعرفون صوت

ولان من عاد  سا ر النتا  هن يخرجتوا  لتص احستةل والتترفائ فتي احوختائ احخترو، لين تروا 

بأعينه  ويعرفوا من متهد الدخان المرتفع هين لتان اتدف الظصتف اتلم المتر   همتا المجتاورون 

   يتر هن الستاعة للملان فيهرعون للعون والنجد ،  يتر منت ترين وصتو  رجتا  التدفاد المتدني

التي اختيرئ موعدا لللك الظصف، ل  تلتن مئ متة لممارستة للتك النتود متن ردود احفعتا   ف ت  

مع   النتا  فتي فراتته  يترخبتون الظصتف بالصتارون الثتاني والثالتع والرابتع   ثت  عتادوا  لتص 

تحتايلون اإل فاء تارلين همر استيضاح اتدف الظصتف للصتباح  همتا التلين لتديه  هةفتا ، ف لتوا ي

إلعاد  مئك النتو  الهتارإ  لتص العيتون الصتمير   ويعتانون الفتت  فتي محتاولته  تهد تة احةفتا  

 احلثر حساسية وضعفاء احعصاإ  

وتحتتدثئ هولتتص نتتترائ احخبتتار الصتتباحية متتن اإللاعتتة اإلستترا يلية، عتتن المتتار  الجويتتة،  

المدينة، ومرلت  التترةة اخختر  بعبارائ حربية واضحة: لظد استهدفئ المار  مرل  الترةة في

في رما       وخد سظة جراء المار  اثنان وعترون جريحا! وتحدثئ النترائ الصباحية هيضا 

عن موضود حربي آخر، او التحظيظائ التي خالئ النتتر   نهتا هوتتلئ علتص اانتهتاء متن بيتان 

مستتة متتن هةفتتا  الستتبإ التتلن لتتان وراء انفجتتار العبتتو  الناستتفة فتتي ختتانيون  التتتي ختلتتئ خ

المدار  )بينه  هربعة ه واج من اإلخو  احتظاء وللهت  متن عا لتة واحتد  اتي عا لتة احستة    

وهضافئ النتر  اإلسرا يلية  نت ل  يثبئ هن هحدا خد عبع بالعبو ، لما هنت لت  يجتر تفجيراتا عتن 

لعبتوائ  علتص بعد، و لن فإن الفحص الجارن سيبين ما  لا لان اناك خلت  فتي )اتلا النتود متن ا

 حد تعبير النتر  

 حئ لمتللة الحيا   

التتلا تتحتتدع الدولتتة العبريتتة بلستتانها الرستتمي عتتن الحتترإ التتتي تتتتنها ضتتد الفلستتةينيين  

 لله ، بمن فيه  تئميل المدار  احةفا   

وفي حين تتجإ الظياد  الفلسةينية العمليائ التتي تظتو  بهتا فصتا   فلستةينية داخت  الختة  

تتعهد باعتظا  الفاعلين، ب  وتتن حملتة اعتظتاائ واستعة فتي صتفوفه ، فتإن الدولتة احخضر، و

العبريتتة تتتتلل  بتتالف  المتتلن عتتن عمليتتائ جيتتتها وةيرانهتتا ضتتد المتتدن الفلستتةينية واحةفتتا  

 الفلسةينيين  

 ن حلومتي باراك وتارون خاصة انتهجتا سياسائ ضد الفلسةينيين تجع  الموئ في ن ر  

ن التتبان الفلستةينيين حتئ لمتتللة الحيتا  التتي ه لتق العهتدان خئلهتا هبتواإ العمت  اللثيرين م

واحمتتن والحريتتة واللرامتتة السياستتية والفرديتتة هيضتتا همتتا  الفلستتةينيين   ن العهتتدين المتمتتاثلين 

بظياد  اثنين من الجنراائ، حسبا هنهمتا فتي ستباع متع عهتود السياستيين اإلسترا يليين المتدنيين 

  تلن لديه  الم )الفنتون  للهتا فتي العنتف واحلو، فأةلظتا المرا ت  الوحتتية لتدو جتي  اللين ل

ااحتئ  من عظالها، وصبا ال يئ علص نار اححظاد اللامنة في الجمهور اإلسترا يلي، واعتظتد لت  



من الجنرالين في حينت هنت سيأتي بما ل  يستةعت احوا ت  متن حيتع جعت  اإلجتراءائ ااحترا يتة 

استتتنفر لهتتا ختتوو التتردد المدربتتة المدججتتة درعتتا مانعتتا ضتتد هن عمتت  يظتتد  عليتتت مظاتتت  التتتي 

فلسةيني  ول  يلتف الجنراان بللك ب  هدارا عظإ ل  حادع هسةوانة تحمي  المسؤولية للسلةة 

 الوةنية الفلسةينية وتخص ر يسها ياسر عرفائ اللن وخع علص اتفاخائ السئ   

لمةلق اللن يمي  الةما  هن يتروا فتي العنتف الموجتت ضتدا   ا ول  يستةيعا بسبإ العمص ا 

عمتتتئ تيمريتتتا من متتتا  وتجتتتاائ تجتتتاائ مةلظتتتا هن العنتتتف والمتتتوئ واإلاانتتتائ الموجهتتتة ضتتتد 

الفلستتةينيين، واتتي التتتي هوصتتلئ اخاف متتن التتتبان الفلستتةينيين )دون مبالمتتة   لتتص حالتتة متتن 

  وللما لان الفع  اإلسرا يلي هعنف لانتئ رد  الفعت  ااحتدا  والتوتر، هدئ  لص حتمية رد  الفع 

هختتوو وهتتتد  وفتتي عهتتد تتتارون التتلن تعامتت  متتع الموضتتود بتتتهو  دمويتتة فتتي تستتجي  التترخ  

الظياسي في العنف والظت ، سجلئ ردود احفعا  الفلسةينية المحتومة و ير المسيةر عليهتا متن 

مظاب   ولت  يلتن متن ةبيعتة تتارون ختة خب  هن مرجع رسمي فلسةيني رخما خياسيا في العنف ال

هن يعتتترف بتتأن العلتتة فتتي عظلتتت وختترارم  والتتلا راح يمعتتن فتتي  لظتتاء التبعتتة علتتص ياستتر عرفتتائ 

 صاحإ اليد الممدود   لص ح  يحف  الحظوع واللرامة  

 لي  لعربي لرامة 

 يليون هن التتتاإ الفلستتةيني التتلن يتحايتت  فيظةتتع المستتافائ لظتتد آن احوان ليعتترف اإلستترا 

واو يحم  موتت الختاص حتو  خصترم، لتي   ا  نستانا متألمتا اتختل خترار موتتت بنفستت خبت  لت  

تتتيء، واتتو لتتي  منومتتا ممنةيستتيا متتن هن راستتبوتين، و نمتتا اتتو علتتص وعتتي لامتت  بمتتا يفعتت  

  حا  ما دا  سفاح صبرا وتتاتيئ يتتلل  بنفست، ويعرف هن الا المصير ربما لان ينت رم علص ل

 بمنةق الملابل  

وللتتك للتتت لتتي  بالجديتتد، وا  يتتر المنت تتر متتن تتتارون  للتتن الجديتتد اتتو هن المعتتتدين لتت   

يعودوا يتللفون لالسابق متظة ال هور بم هر الضحية وا اصةناد اللرا ع  فالعدوان الوحتتي 

 لها مثي   مظترن في  من تارون بلئحة وعجرفة ل  يسبق 

واتتتتلم اللئحتتتتة والعجرفتتتتة، وتعمتتتتد اإليتتتتئ  واإلاانتتتتة، تتخةتتتتص الفلستتتتةينيين  لتتتتص همتتتتة  

الفلسةينيين  وخد لان من هوجتع احمتور هن يتعمتد تتارون اختيتار توخيتئ الظصتف التلن نتحتدع 

عنتتت فتتي هعظتتاإ اجتماعتتت بتتو ير خارجيتتة جمهوريتتة مصتتر العربيتتة هحمتتد متتاار مباتتتر ، وفتتي 

رن لبير آخر او عمر سليمان مدير جها  المخابرائ المصرن  ولئاما جاء هعظاإ مبعوع مص

من هج  التهد ة  وا تك هن اإل ار  علص     بعد استظبالهما في  سترا ي  تعنتي متا تعنيتت، ممتا 

ا يحتاج  لص تترح وبيتان   وختد اضتةر الستيد هحمتد متاار عظتإ عودتتت للظتاار  للتصتريل بتأن 

 فاتلة    يارتت  لص  سرا ي  لانئ

عنتتتد اتتتلا الحتتتد هعتظتتتد هن عجتتت  العتتترإ، بتتتأن مته  الحالمتتتة، وهحتتت ابه ، ومؤسستتتاته ،  

ونظاباته ، وسا ر هفترادا ، عتن الوختوف همتا  الوضتع التراان وعجت ا  هيضتا عتن اإلدراك بتأن 

الساعة خد حلئ ودخئ دختها احخير  لواد  التفلير اللن يجإ هن يلون جديدا يتلوم عم  وتنفيتل 

ن يلون هليدا، نظو   ن العج  عن للك يعني اانت ار فوع سلة الحديد حتص يتداا  الظةتار يجإ ه

الجميع  والا او اانتحار احثي   ولظد ا يعد  المنتحر هناسا يرون في عملتت ح متا وحستما  همتا 

 خاد  احمة وهصحاإ الرهن فيها اليو  فإن موخف اانتحار اللن يترلون هنفسه  وهمتته  رانتا لتت

او الموختف التلن ا يملتن حن  نستان هن يترو فيتت  يتر جريمتة تهتاون لبترو وخلتة حيلتة همتا  



التحتتديائ الماثلتتة،  يتتر هن لتت  فريتتق يظتتو  متتا خالتتت الممنتتي فتتي ه نيتتتت الها لتتة ) ن حتتادئ عتتن 

 راسي  بسيةة  

 البلد التالي علص الظا مة  

ستتنفار وا  لتص خعظعتة الستئح  نحن ا ندعو  لص تجيتي  الجيتو  وا  لتص  عتئن حالتة اا 

وللننا نظو   ن متللة همتنا اي ضعفها  و ن هو  هسباإ الا الضعف وهبر  م اارم فتي الوختئ 

نفست او الفرخة والتج  ة وتتائ الرهن  واي داء متوةن منل وضعئ الحدود بين هخةتار احمتة 

تج  تة والتظستي  حفتا ه  بإراد  احجانإ، وتوج علص رؤو  احخةار من يحاف ون علتص واختع ال

 علص حياته  وامتيا اته   

وضرإ للك الواختع بجتلورم فتي احرو  وصترنا نعترف هن  راد  الوحتد   ن لت  تلتن خويتة  

خو  العظيد  في النف  المؤمنة، فسوف تعج  عن فرو انتصاراا علص المتربصتين تترا باحمتة 

معرلة، ول  نجد منل وخئ بعيد من ات  والمستفيدين من موارداا الةبيعية وهسواخها   ن الوحد  

مؤالون لخوضها، ا داخ  هنفسه  وا في مواجهة احعداء  فل  متا ينت ترم متنه  النتا  تتيء 

من وحد  الظترار والللمتة فتي مواجهتة اتلم الصتفعائ المتواليتة واإلاانتائ الموجعتة واإلتتارائ 

 المنلر  بما او هداص وهمر 

لد التالي علص خا متة الحملتة العستلرية احمريليتة العتراع صار السؤا  اليو : ا  سيلون الب 

 ه  الصوما ؟ ه  لعلت اليمن؟ ه  مصر والسعودية؟!

وللننا في فلسةين نعاين الحملة عندنا في الوخئ الحاضر  فباس  احمن يتن تتارون حربتا  

انتاك في لت  مدينتة وخريتة  وردا علتص عمليتائ يظتو  بهتا عتدد محتدود متن الفلستةينيين انتا هو 

يو تتف تتتارون بعضتتا متتن هختتوو  ملانيتتائ الجتتي  اإلستترا يلي والترستتانة احمريليتتة للنيتت  متتن 

المدنيين واحةفا   ويجرن وضع الر ي  الفلسةيني الرمت  المنتختإ خيتد  خامتة جبريتة، وتهديتد 

 بالظت  تار  وبالتحضير انظئإ علص الترعية تار  هخرو  

ؤتمر اإلستئمي جديتد بعتدما وصتلئ احمتور اتلم ا  سيصتدر عتن لظتاء و راء خارجيتة المت 

اللرو؟ ه  هن المتمتعين بالوخئ سي لون جالسين علص سلة حديتد الظةتار التلن ي نونتت صتديظا، 

 وي نون هنت لن يجرف  ا  يرا  من الحرافي ؟!!

  

  

  

  

 

  

  

  



 


