
 ال بد أن لدى هذه األمة الطويلة العريضة ما يمكن عمله! 

 

لقد قالها ذلك الرباي الذي حمله المد اليميني في إسررايي  إلرح حة رل السياسرل فورار سيارر سرياحل فري سيار   
الجنررراش رررارسال قرراشز إا الامررل النلسرررينييت تسررلراا سررهنهد المجرراش لههةاررد المنرراها الم هلررل سلهرحيرر   اررالي 

 س العرب. القد
وهذا التصريح الذي نشرر يرا ابور ول الي مرا يليرص لحتصرريح الرذي ي حألرب يرا ابور ول  

ق ص الي ما وزير ابين الداخحا اليدعو عوزي لينرداو ذذ قر صإ ذن الألتر ص يرف اليحور ينيين قتر ص 

 حتى اليوت،بنب ي  دام لدى اليحو ينيين ييص يإن اإلره ب لن يتوقف. 

ال لقررررا   رررت تورررررا ا  الرسررررمييت السررررراييليييت. سذلرررك اررررة الررررنه ل سال ر ررررا  ل  تلرررك سلسررررلل  ه حقررررل 
سالمخررررل الرررذي اجهل ررره ينرررراس  اليمررريت السرررراييلي سحاجا اتررره هرررةا ل س  ورررنسا تليررره  ييررراس  رررت المسرررهةهنيت 

ات احهرفرةا ساألت اع. ستند ا كرا ةا سارخ جرارل ال لرخ انور ةا تنره سارخ قلمرا تسرهرسا تلرح مرايهرخ تمة را كراا الرذ
جداع   نسهخ سجداع غيراخ في تالمنا العربي سالس  ي اقةلةا إا انسء  هررفةا س هعو ةا سس انبه لهرذاا هخل 
سإا المعةش تليه اة حلب العم  سالمعهدلةا فيره بورةر  جا.رل. ستنرد ا أهرر  ا  غل يرل النراج يت فري اس هخابرا  

 سر ةقل س حاههره بورع يل غيرر  سر ةقلل س رابر  تلرح ذلرك برالرغخ  العا ل  ن ت رارسا س حلاب اليميت  غل يرل غيرر
 ت الخساير الهي تل داا الجمهةر سحالل اللساد سال رالل المهنا يل في إسرايي ل ا هق  العجل  في   هنرا إلرح  رحلرل 

 را  نعلره الهرسا  للعجل بمقةلل إ ره س املرت تمر  رريء فري  نرام الهجمرل األ راليرل تلرح المنرقرل كلهرال سإا جيرر 
 اة ا هظار  ا سيهنها تنه يهد الم عةث األ رالي الجداد! 

 يا انتظ ر اليصير  

هررص ورريألوص الي ارروي اليديررد ايررر يرر  ق لررب ر يوررب يررورل  ررو ، يررن ين عحررى الوررح    

اليحو يني  ين توتخدم الألرو  مرد اليحور ينيين الرذين يررى تصرنييام ذوررا يحي  وييريلير   ر نام 

اإلدار  ابيريلير  الراهنر  للرون اليحور ينيين اليورتاديين يشرلحون نصرف ذره  يون؟ وهص تاتم 

الش رل الوي وا اليحو ينا، ولون اليانى الحأليألا لحي حب ابيريلرا   لتر لا هرو ذشرا ص حررب 

 يهحي  توير عحى ش رون تل ليف شن تحك الحرب  نيوب؟ 

يح  نا  ير ، وعرن تاويرد حين ييصح الوزراء اإلورا يحيون الح ليون عن الألتص يوحو   ووور 

ي  ت ألى ين يحو ين هدي  ن مي  ح ن يوانب، يإن الاألوص ييب ين تورتنير وتألروم   لوظيير  الترا 

ين  ا  الحب  األوص  نا آدم. وحين يتخ ى ابير هذه ابقواص ذلى تنييذه  عحى قردم وور و ويلرون 

يرا الصردور ال  رد ين تتار  ف  التنليص واإلذالص يزءا ال يتيزي ين ذلك التنييذ، يرإن الألحروب الترا

وين تتحرك وين تألوم   لوظيي  التا ين  ا  الحب  ألحوب  نا آدم. ذن قوات االحتالص لرم تارد ق نار  

 ييرد اإل أل ء عحى اليوتايرات الأل  ي  يا المي  والأل ر ل، وللنار  تريرد ين تنشرت يورتايرات 

ألتص الل  ر،  رص تألترص اب ير ص. وال يديد  وتوتولا عحى يراض يديد . وقوات االحتالص ال تلتيا  

تلتيررا  إلألرر ء الألرر ض عحررى النرر ر، للنارر  ترررايام عحررى خحررف قيرر  ام يررا ال رررد الألرر رر والي ررر 

الينايررر قررم تورروقام ذلررى يرالررز التحأليررو والتاررذيب. وذلررك لحررب ظرر هر وييارروم وينشررور يررا 

 الصحف ووو  ص اإلعالم. 



ب. يررال  ررد ين لرردى هررذه ابيرر  ال ويحرر  عحررى الاألرروص ين ت حرري عررن الشرراء الررذي ييلررن عيحرر 

الاريم  ي  ييلن عيحب. وذذا ل ن التصدي آلل  الحرب ابيريلي  اير ياألوص واير ين ألرا، يرال 

ين و ي رر ين يلون يوقف ابي  الوحيد هو ين تألاد لص دول  عحى حد  يا انتظ ر يصيره . ذن 

و الور ب يرا ينارم ال ييصرحون عرن ابيريليين ينيوام يتوقاون يرن ابير  يوقير  آخرر. وهرذا هر

خ تام   لييح  وذني    لييرو. والتاحيص الذي ي رن ذليرب اليحححرون لتيورير التحو ر ت ابيريلير  

هو ين ابيريليين يريدون اليما يا يخ  ام دون اوتق ر  الا لم الار ا واإلواليا. يي ينارم 

  بيرر  يررا ومرراا  الرورريا ومرراوا ابيرر  وعألررص ابيرر  يررا حورر   تام ومررين توقارر تام. يررإذا 

 الح لا تخيب ظنون يول ك الذين حو وا ين لديا  الحد ابدنى ين الاألص. 

وعحى الألحوب ين تتحرك وعحى اليشر عر ين تورتيز ليرريى هراالء اإلخرو  واب نر ء يار نون  

وياررذ ون ويررذ حون. ي النتيرر ء الألررويا يوحررد اليا نرر  . وذذا ايترمررن  ين الشرراور الألررويا صرر ر 

ري دا، ياص يألردت ابير  الشراور اإلنور نا الرذي يتر قر  إيألر ل الارذاب عحرى الطيرر يرن ين حرو ين 

 شري لحطير ش يب   ليود ال شري الذي يخصن  وين يليب ييود لن  يلين ؟ اليود ال 

 انحو ر اليد عن اليزيرتين  

اير ين آخر يوقف لحرويي  الار ي ، وهو اليألررات الص در  عن ياتير وزراء الخ ريير   

الارررب، الأل  حرر  ذن الرردوص الار يرر  وررتأل  ف شرر رون يررزاء وي قرر  ليأل  اتررب عريرر ت، يررديان  ذلررى 

الوررتنت ل ذن صررف الروررييين ح لرر  ييرراور ينارر  وال يرردوى يررن التاحررو   بوهرر م ذال ذذا لرر ن ا

 هدين  تيرير الوقت والتح يص عحى شاو ن  لص لح  أل ء الألديم عحى قديب.. 

يهذا هرو الير ر الرذي تيخرض عنرب الي رص؟ يهرذا هرو لرص حيحر  ييقحرا يير  ي حر  تارداده  هرذا  

 ح ؟ وتيحك هذا الت ريخ؟؟ التاداد؟ وتتر ف عحى هذه اليو 

وليررف ييلننرر  ين نحرردي ابي نررب عررن التررزايام نحررو الحررو والحأليألرر  وقرررارات الشرررعي   

الدولير  وين ن  لررب ابيرم اليتحررد  ين تترذلر ينارر  يدينر  لحيحورر ينيين   لدولر  التررا تحردي عنارر  

يرن الرورييين  ، ذذا ل ن اإلخو  وزراء الخ ريي  الاررب ويرن وراءهرم7491قرار التألويم ع م 

الارررب ينوررون التررزام الرردوص الار يرر  تيرر ه اليحورر ينيين الررذين مررياتام وعررود الرردوص الار يرر  

يحررم تيررض شرراور عحررى اوررتالم ييررو  الي يارر  الار يرر  آنررذاك  7491 إارر قتام وذنيرر دهم عرر م 

يحو ين ل يح  اير ينألوص  ذال ين ي ي  وحيي  وديرر ي ورين، حترى انحوررت اليوير  عرن اررو 

 ح   ل يحارر  ووقرروف آالف اليحورر ينيين الررذين صرر روا الي ررين عحررى يزيررر  عحررى الورر حص اليورر

 تدعى ق  ل از  ويزير  يا الشرو تدعى المي  الطر ي . 

ذن هررذا الايررز الررذي ي دتررب الرورريي  الار يرر  يررا هررذا اليوقررف الييصررحا يياررص ابيرر  لحارر   

 ي يا  لألي نب ال يحو ين وحده . 

تذلرن  دا ي  يألول  يورل تينيت التا قذف  ا  يا ويروه اليحور ينيين وهن  نوتذلر لي  او 

حين ق ص لام لا ييت يا عمدهم ويالرد لارم ينارم دونير  ظارر وال  0222يا ل يب ديييد ع م 

 ظايرإ ))ذن الشرو ابوو   شاو ب وحدوده ق  ص لحتطيير((. 

 هص ين الصاب ين نتخيص ي  يانيب يورل تينيت؟  



  تألويم ال الد الار ي    وتيالد دوص يديد  ييا  وتخصيص لص يقحي  دينير  يو ذنب يانا ذع د 

يذه ي  يو عرقي   دولر  عحرى ينألر ض الردوص الأل  ير  ح لير . وورتلون هرذه الردوص يتا دير  حتير ، 

 مايي  حتي ، يعيز حتي  ين ين تحتيت ذلى يشلالت اآلخرين.

 ر ف قرن ين اليتن  

شرو الار ا، يتن ابلراد وابشوريين والارب والشيا  والون  يليوت اليتن الي قح  يا الي 

يحيح  ين ياليح الايص الذي تألوم  ب الوا آي ذيب واليوو د يا ؟ وي ذا عن اليتن  يرا الينروب 

الوودانا، يتن  ي رانج واليوحيين واليوريحيين والروقنيين وال ريض والورود؟ وير ذا عرن اليرتن 

الطر ي  ويتن الارب وابي زي  وحرب الوحو  ال شرري  يرا  يا اليطرب الار ا، يتن  الصحراء

 اليزا ر   وم اإلوالم وابصولي ؟ 

انووا يحو ين ذذا يردتم، وللن انظرروا تحرت يقردايلم عحرى ابقرص. يليورت يترر  ر رف الألررن  

الي ما ذعالن  يوتيرا ظ هرا  واص ابير م والشراور والورنوات ن  ألر    ننر  ناري  زيرن حرروب 

ر ي  لم توتقن يي ق ر عر ا وييرانب، ولم توتقن يي     ي  يو عررو يو يرذهب داخرص عر ي  ع

 لص  حد عر ا. 

حروب الدوص الشأليأل  اليي ور   اما  يف  ارض، وحرروب ال وا رف وابعرراو واليرذاهب  

 داخص لص  حد يا الين أل . 

وصحن  يييار  اليروم انووا يحو ين ذذا يردتم وللن ح يظوا عحى ي  يا ييديلم. وتذلروا ينن   

 ذلى الومف الذي تن    ب الرووص الص دو اليصدوو. حين ق صإ 

 " تتداعى عحيلم ابيم لي  تتداعى ابلح  عحى قصاتا . وللنلم اق ء لطق ء الويص "!!  

ولي ذا يلون ابير عحى هذا النحو؟ ويي قدر يألردور ياحرب حتير  يحتوير ؟ هرص يرن يييرب يم 

 ؟ ينب ال حي   لين تن دي؟

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


