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 أقدم وأكثر وأكذب ألعوبة في تاريخ الصراع                      

إذا كان األمر مؤخرا في البيت األبيض  الرئيس الفلسطينيلماذا استقبل بوش 
أي تقدم في الموقف األمريكي  لم يحرز سينتهي بتصريح عباس إن االجتماع

ت عمد إلى ترقيع الموقف ومع أن صائب عريقا باتجاه تفعيل عملية السالم ؟
بتصريح إنكاري ، وأن عباس نفسه عاد يقول إن مباحثاته في أمريكا كانت 

تعزز بتصريح عباس ثر التصريح األصلي ما لبث أن  ، فإن أامة وإيجابية ه
عن ) األزمة ( التي ستدخل إليها عملية السالم إذا لم يتم التوصل التفاق قبل 

: الدبانة ( هذه التي يقصها األمريكيون علينا  ما ) حدوتةف ية عهد بوش !نها
يفاوض أولمرت اوض اإلسرائيليين .. فيطلبون من الرئيس الفلسطيني أن يف

ويقوم اإلسرائيليون في هذه األثناء بنهب مزيد من األراضي شهورا متواصلة .. 
ونسمع بعد ذلك كله أن المفاوضات لم ..  الخ وبناء مزيد من المستعمرات 

ى شيء .. ثم يذهب الرئيس الفلسطيني ليضع واشنطن في صورة تصل إل
ويذهب  الفشل في اجتماعات القدس فال يحصل إال على فشل آخر هناك ؟؟

 ثانية إلى شرم الشيخ ليضع مبارك في صورة الفشل في واشنطن ..
الرئيس األمريكي صهيوني وأكثر صهيونية من جميع العلمانيين اليهود بل 

التي ال تؤمن بإسرائيل . هذه هي الحقيقة . الدينية يهودية وبعض الطوائف ال
ولديه القدرة على االبتسام أمام الكاميرا حتى في وجوه الذين يكرههم أو يحتقرهم 
أو يضحك على ذقونهم من العرب . وموقفه الواضح الصريح الحقيقي هو أنه 

واياه بالحج يعد إسرائيل وطنه الروحي ويتصاغر أمامها حتى إنه يستمر على ن
ـ األمر الذي إليها في الذكرى الستين لتأسيسها التي هي الذكرى الستون لنكبتنا 



بينما تتكشف في الواليات المتحدة أسرار .. ـ لم يفعله رئيس أمريكي من قبل 
تجسس اليهودي األمريكي بن عامي كاديش على موطنه أمريكا ، مع أنها لم 

وبالفيتو بل وبدماء األمريكيين عندما تبخل عليهم يوما بالسالح وبالمال 
  حاربت العرب والمسلمين مباشرة من أجل إسرائيل . 

والمفاوضات الدائرة ليست إال حلقة من حلقات  هذه الوفود العربية الزائرةو 
ما قبل النكبة . وبينما منذ التي بدأتها بريطانيا بمشاركة الغرب الغادرة الخديعة 

مانة االنتداب ، ويشكلون إلسرائيل جيش عصاباتها كان البريطانيون يخونون أ
، ويساعدونها بواسطة القوانين واألنظمة والقوات المسلحة البريطانية على 
إنجاز األمور الواقعة على األرض ضد مصالح العرب كانوا يواصلون مخادعة 
األكثرية العربية في البالد وتخدير أعصابها لكي يدخل الخازوق في الجسم 

وتستمر أجيالنا في االستماع إلى حدوتة الدبانة بينما الخازوق بهدوء  العربي
 األكبر يصل اليوم إلى رأسنا !الجديد األمريكي 

 مال الشهداء واليتامى                            
مساء الثاني والعشرين من نيسان إبريل الماضي قالت قناة أبو ظبي الفضائية 

. وإن محمد رشيد  ملك في دبي ثالثة أبراج إن دحالن يفي تقرير إخباري 
يملك رصيدا يبلغ مليارا ومائتي مليون دوالر .. باإلضافة إلى مساحات كبيرة 

وقبل أكثر من عشر سنوات كشفت الصحافة من األراضي العقارية هناك . 
اإلسرائيلية عن أنشطة مالية استثمارية على مستوى عال في سويسرا بين 

 وبعض رجال المخابرات اإلسرائيلية المتقاعدين .. الن شريك دحمحمد رشيد 
سياسية نادرة الطراز ألنهما كانا حماية وتغطية ب ولكن الشريكين حظيا

الغربية  محسوبين على الرئيس ومؤسسة الرئاسة . وفي حين فضحت الصحافة



سمسرة وفساد مالي يمس أمراء من بيوت مالكة في  والقضاء البريطاني وقائع
لدان فإن أموال الشهداء واليتامى الفلسطينيين لم تجد من يتساءل بعض الب

المشبوه عنها أو يفضح عمليات النهب المتوالية التي مارسها النصاب الدولي 
المتاجر بأمن فلسطين طوال أكثر المقاول  مجهول األصل وحارسه الشخصي

 من عشر سنوات !!
ك على لصوص يضع بعض الناس عباءتفإلى متى يا فتح ؟ إلى متى 
الذين يقدمون أنفسهم للعالم على أنهم قادة االستثمارات وناهبي الموازنات 

وهل إلى متى يمتطي هؤالء ظهرك ويزعمون نسبتك إليهم ؟ ؟ وزعماء فيك 
؟ أم أنت أول من يعلم ولكنك آخر من وآخر من يشاهد أنت آخر من يعلم 

من ألقل صمت وما هو السر في صمتك المريب ؟ أو على ا يتكلم ؟!!
األمناء فيك ؟ أهو الرغبة في عدم نشر الغسيل القذر ؟ وهل بقي نحسبهم 

 .  مكتوم بعدما تكلمت حتى الفضائية األكثر اعتداال وموضوعية في الخليج
يريد على حد تعبير إحدى الصحف الخليجية  هل صحيح أن الملياردير الوقحو 

 زب خارج فتح ) ! ( أمريد تشكيل حمنصب عضو لجنة مركزية في فتح أو ي
                             ما تزالين يا فتح آخر من يتكلم ؟ 

 إيهود باراك والذكاء                           
 هناك استعمار ذكي واستعمار غبي . وهناك مستعمرون لم يحرموا من الحكمة

ا كثيرا ماللصوص ومستعمرون حمقى ومتهورون . وال عجب في ذلك . ف ،
بل ونضيف : في الرؤية ، يتفاوت أفرادهم وجماعاتهم في الحنكة والذكاء 

 واالستيعاب !



ولكن ليس هناك استعمار فاضل في مقابل استعمار غير فاضل فكل 
ودناءة وشر وعدوان يستأهل قطع يد السارق على األقل االستعمار لصوصية 

 ة . مهما حاول أن يتقنع باألقنعة ويتظاهر بأنه صاحب رسال، 
خطر هذا بالبال خالل األسبوع الماضي وأنا أقرأ تصريحا هاما للغاية للجنرال 

األمريكيون الذين نصبهم إيهود باراك أقر فيه أن أعوان االستعمار المحليين 
أن يلعبوه في حياة دولهم  الذي أريدفشلوا غالبا في القيام بالدور في الحكم 

وشعوبهم . وضرب مثال بالنظام الحاكم في العراق والنظام الحاكم في 
) ونسي ذكر فلسطين .. ولكن تصريحه ربما كان إشارة من  أفغانستان !

 طرف خفي إلى عمالئهم فيها ( . 
برافو باراك ! على الرغم من أنه لم يكتشف شيئا جديدا مبهرا . فيمكننا القول 

( بوش ، وهي األرجح ه أوتي جرأة كافية ليبصق في ذقن سيده ) أو عبده إن
ويخرج لسانه ألمنا الغولة كوندوليزا ـ كما يطلق عليها اإلعالمي العربي الممتع 

عن شدة باراك األستاذ حمدي قنديل في برنامجه : قلم رصاص ـ . فقد كشف 
 ساليب بوش رغم فشلهاابر بعناد البغل على أيثغباء االستعمار األمريكي إذ 

نوري في إطالة عمر االحتالل بواسطة أنظمة عميلة مفضوحة مهترئة كنظام 
المالكي في العراق ونظام حامد كرازاي في أفغانستان ، وكل منهما رزية في 
ركب القوات األمريكية وقوات حلف الناتو وليس بوسع الواحد منهما أن يخرج 

 رف عليه األمريكيون ! إلى بيت الخالء دون طاقم حراسة يش
 من وحي األسبوع : 

ـ من الضروري أن يضيف األمريكيون إلى لقب كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية 
األمريكية لقبا آخر هو المندوب السامي األمريكي للمنطقة العربية . ففي كل 



مرة تأتي فيها إلى المنطقة يتضح أنها جاءت إلصدار مجموعة من التعليمات 
هات واألوامر لكبرائنا .. وآخر تعليماتها تقضي بإلزام الدول العربية والتوجي

بتسمية سفراء لها في بالط المالكي ببغداد .. وليس ذلك فحسب ، بل أيضا 
تحميل دول الخليج نفقات الغزو األمريكي للعراق في حين ) تشفط ( أمريكا 

 نفط العراق هنيئا مريئا .
لك أو اليوافقون ! فالمال العربي موجود وليس مهما أن يوافق العرب على ذ

 أصال في بنوك أمريكا . 
ـ أثنت كوندوليزا في األسبوع الماضي ثناء بالجملة على نوري المالكي ) الذي 
كان نوري السعيد أطهر منه حتما ( ، وسبب الثناء ـ كما قالت المندوبة 

يليشيا الصدر ) السامية األمريكية ـ عمله الشجاع في قتل إخوانه العراقيين م
والغريب أنهم شيعة في الوقت نفسه ( ! والمالكي عموما ليس القوة الضاربة 
في ذلك بل هو ) الخرقة ( الرثة العراقية لتغطية عمليات الطيران األمريكي 
على أولئك الفقراء الذين استعملوهم سابقا ضد السنة وضد الفلسطينيين في 

 بغداد .. 
سيحي .. كردي .. عربي .. فلسطيني .. عراقي سني .. شيعي .. مسلم .. م

.. ) مش مهم .. المهم أن ننوب عن إسرائيل في ذبح بعضنا بعضا .. ومن 
 كان لديه طباخ لماذا يوسخ يديه ؟! (  

ـ ومن عادة أمريكا أن تثني على أي فلسطيني يضطهد أخاه الفلسطيني وعلى 
.. ومنذ أربعين سنة ر أي نظام عربي يدخل في معركة مع نظام عربي مجاو 

البالد العربية بعضها مع بعض في  أدت سياسات األمريكيين إلى انخراط
اشتباكات مسلحة : اشتبكت المغرب مع الجزائر والجزائر مع موريتانيا في 



منطقة الصحراء . واشتبكت ليبيا مع تونس ومع تشاد ومع مصر . واشتبكت 
واشتبكت قطر مع السعودية  مصر مع السودان . واشتبك السودان مع تشاد .

 ومع البحرين .واشتبك العراق مع إيران . 
تقريبا لم يبق نظام عربي إال انخرط في قتال مع البلد العربي الجار .. ولم 
تبق طائفة من الطوائف وال أقلية قومية إال انخرطت في فتنة محلية من أقصى 

 المشرق إلى أقصى المغرب .. 
كوندوليزا مجرد حلقة من حلقات العمليات الصهيو ـ من هنا نعرف أن ما تفعله 

أمريكية ضد العرب والمسلمين . ومن يراقب ما يجري في العراق يعجب من 
شدة تماثل األساليب اإلسرائيلية عندنا مع األساليب األمريكية عندهم . 

 فإسرائيل ـ بالمناسبة ـ هي األستاذة وأمريكا هي الممولة وصاحبة التقنيات .
ري كلينتون أثناء زحفها على بطنها استجداء لصأصوات ضرطت ـ هيال

ضرطتها وهددت إيران بالمسح عن الوجود إذا هي قصفت إسرائيل بالسالح 
؟! النووي ! يا سالم ! هل هذا كالم سياسيين من مستوى رؤساء دول عظمى 

 هو كالم سخيف مثل تفوهي أنا الكاتب بالعبارة السابقة . ولكن لي عذرا هو أم
أنني لم أجد كالما أليق بمقام المرشحة الرئاسية وال بذقن زوجها الرئيس السابق 

. 
ـ اإلنسان في بالدنا يقلب طرفه في األخبار كل يوم فيرى دماء وضحايا وجثثا 
في كل مكان .. في الصومال .. في العراق .. في فلسطين .. في أفغانستان 

تشابها آخر حيث يقول كل معلق . وعندما نستمع إلى تعقيبات المعلقين نجد 
بدوره : هذا يحدث وسط صمت عربي وعالمي مطبق .. وهكذا سخرت أمريكا 
في ارتكاب جرائمها القوة العسكرية الهائلة والمال الطائل وأجهزة اإلعالم 



المسيطر عليها صهيونيا . فال بارك الله في العصر األمريكي الذي حمل هذه 
 الويالت المتشابهة .

  

 دمعة                              
 فقر الحال 

  ما تزال   الحالل   قمة  الل  
  صي على النوال  ع  ست  أى وت  ن  ت              

 مين  الي   هة  ن ج  ها م  ب  طل  ت  
  مال  الش    هة  فتختفي في ج                  

  كي   لخراف  إال ل   ل  ال أك  
  آل  في الم   ها الذئاب  أكل  ت                   

 نما ي  ب   جوع  فريقيا ت  إ
  مال  خمة في الش  ها الت  ر  ي  ن خ  م            

  اإلنسان   إنسانية   أتلك  
 !؟ ن أجيال  م   وقد غزا الفضاء            

 
 بسمة                      

 مدى الخيال 
  يال  في مدى الخ   روعا  أرى ز  

 والجبال   هول  في الس   صب  خ  ت            
  باح  تصحو مع الص   رى  أرى ق  

  الل  في الظ    هر  الظ   وتستريح            



  الورود   ضرة  ها في ن  أطفال  
  جال  الر    هر  ظ  م   وكاألسود               

 في  ولن يكون   أجل   أجل  
  الحال   نا إال سعيد  ديار                  

  عاب  على الص    ا الله  ن  أعان  
  واآلمال   ف  األهدا ق  ق  وح                

 


