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لو أن غير الشعب العربي الفلسطيني يمارسون معه هذه األالعيب لربما أمكنن  

لها أن تجد مغفلين يصدقونها. ولكن الشعب الذي يسنم  كن ش شنيمون بينري   ند 

سياسة آريئيل شنارون  أو كن ش االتدناد األوروبني  ند كن ش الواليناد المتدند  هنو 

من  أبنائنه لسننواد طويلنة لعبنة الواسني والنرديش  ني سنجون  نفسه النذي مورسند

االدننت ل  ديننن كننان هننناض دائمننا  ننابط التدويننا الننذي يسننت دش ال ننرب والتعننذيب 

الودشي   ني موابنل ال نابط ا  نر النذي يمهنل الهندوة واألننا  ودعنو  الفلسنطيني 

 ألول. المواوش إلى االعتراف بالدسنى  م  وعد بأنه سيدميه من عنف ال ابط ا

هننذا بال ننبط مننا يجننري اليننوش  ال منن  الفلسننطينيين العنناديين ودسننب  بننل منن   

رئيسننهش وقيننادتهشل  ال ننغط علننى الننرئي  الفلسننطيني الننذي يمهننل قمننة الشننرعية 

السياسننية الفلسنننطينية يجننري بواسنننطة الدبابنننة التنني تداصنننر موننره  ننني راش اللنننه 

بواسطة أنتنوني زينني النذي والطائر  التي تغير على مهبطه  ي غز   مهلما يجري 

هننو آ ننر طبعننة مننن المبعننون األمريكنني ديننني  رو   وبواسننطة  ننا يير سننوالنا 

 الوجه النداسي ل تداد األوروبي. 

وال ننغط الجنناري ال يهنندف إلننى مجننرد دمننل ياسننر عر نناد علننى مداربننة مننا  

يدعونه اإلرهاب  ولكنه يهدف إلنى الدصنول علنى توقين  النرئي  الفلسنطيني علنى 

االعتننراف بشننرعية االدننت ل  نني ال ننفة الغربيننة وقطنناض غننز   بعنندما و ننعوا  نني 

النذي وقن  عناش  جيبهش منذ زمن بعيد اعتراف الجانب الفلسطيني بشنرعية االدنت ل

8491 . 

والدكوماد الغربية كلهنا تعلنش الدونائا.  مشنكلتنا من  العنالش الينوش أننه مننا ا  

 اسد ال مير ال ساذج ناقص المعلوماد. وإسرائيل تصدق  يهنا الينوش الوصنة التني 

رويد عن الطاغية الروماني الوديش نيرون عندما نظر إلى صبيه الطفنل وقناله هنذا 

الشل هش تطوض بالشرح قائ ه ذلض بنأن رومنا تدكنش العنالش  وأننني أقوى إنسان  ي الع

أدكننش رومننا  وأن أش الصننبي تدكمننني  وأن الصننبي يدكننش أمننهلل ومنن  إيماننننا بننأن 

اإلع ش العربي  ي ال ارج قاصر ومشوه ككل شنية  ني دينا  األمنة   نمن المشنكلة 

رين  وقيمننة ليسنند مجننرد مشننكلة إعنن ش بننل مشننكلة مكانننة منطوتنننا بالنسننبة ل  نن

 األنظمة العربية وقيمة إرادتها بالنسبة ل  رين. 

 


