
 رسالة جوابية من الفلسطينيين إلى السيد رونالد شليكير

 القنصل األمريكي العام بالقدس وإلى الشعب األمريكي

 تحية طيبة لك فوق أرضنا المقدسة، وبعد:

قرأنا أمس رسالتك الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في الذكرى األولىى للحىادع رشىر مىن أيلىول سىبتمبر   

سالة الجوابية بذهن منفتح، ثم تتكرم بالمساردة، بالطريقة التي تراها مالئمة، فىي وإنني آمل أن تقرأ هذه الر

تقديم هذا الرد ألية صحيفة في الواليات المتحدة كي تتوفر لرسالتي فرصة للنشر، وقبىل أن تفعىل ذلىك أنبهىك 

إسرائيل من السىفر  مسبقا، من قبيل األمانة والصراحة، إلى أنني واحد من النواب األربعة رشر الذين منعتهم

من غزة إلى رام الله، ووجب التنوية رن ذلك لئال يحدث لىو أنىك اسىتجبت لهىذه المسىاردة أن تصىبح ررضىة 

للمؤاخذة لنقلك وجهة نظر نائب فلسطيني صنفته أجهزة السيد شارون بكونه خطرا رلى أمن إسىرائيل، رلمىا 

ب متعلىىب بوجهىىات النظىىر السياسىىية للنائىىب أنىىه إذا كىىان لهىىذا التصىىني، مىىن سىىبب، فهىىو بىىدون أدنىىى شىىك سىىب

 المذكور الذع يتحدى أن يكون لدى اإلسرائيليين أع سبب آخر  

نحن نقصدك في هذا المعرو، الصغير ألننا نعر، أن منصب القنصل العام في القدس هو المنصب األرلى  

رتىرا، بالشخصىية الدوليىة الذع جعلته الخارجية األمريكيىة واسىطتها مىي كياننىا الفلسىطيني تحتىى تتجنىب اال

لهذا الكيان(  ومن صميم مهام المبعوث الدبلوماسي، حتى لو كان مجرد قنصل، أن ينقل أفكار الناس إلى بلده 

 كما ينقل أفكار بلده إلى الناس  

انصبت رسالتك إلينا بكاملها رلىى مسىةلة اإلرهىاب فىي وقىت نتعىرك فيىه كىل يىوم، لىيال ونهىارا، إلرهىاب  

سىرائيلية  وأنىىت تعلىم أن الضىفة الغربيىىة واقعىة تحىىت االحىتالل العسىكرع وأنظمىىة منىي التجىىول وأن الدولىة اإل

قطىىاغ غىىزة تعىىرك خىىالل األيىىام األربعىىة الماضىىية بشىىكل متواصىىل دون انقطىىاغ ألرمىىال االختىىراق والنسىى، 

لىى الفلسىطينيين والتدمير واقتالغ األشجار وتجري، األراضي إلخ إلخ   وال بد أنك تعلم أن كل مطلي شمس ر

يحمل إلىيهم مصىرغ أرىداد مىن هىذا الشىعب الصىغير الىذع تعىيب سىعادتك بىين ظهرانيىه  أليسىت هىذه األفعىال 

 األمريكية فوق رؤوسنا كل حين إرهابا آخر؟  61إرهابا؟ أليس دوع طائرات إ، 

لىم نتوقى، رىن دفىنهم أليس غريبا ياسيد شليكير أن رسالتك خالية بالكلية من أية تعزية لنا بالقتلى الىذين  

يوميىىا خىىالل شىىهور رديىىدة ماضىىية، وخاليىىة مىىن أيىىة إشىىارة إلىىى معاناتنىىا الهائلىىة وآالمنىىا الفادحىىة ومصىىاربنا 

اليومية المةساوية غير العاديىة؟ إن البارىث رلىى هىذا السىؤال البىديهي هىو كونىك القنصىل فىي القىدس ولسىت 

سي في بلد من البالد يكون مختىارا فىي المعتىاد مىن بىين السفير في تل أبيب  ولدينا فكرة أن المبعوث الدبلوما

الدبلوماسيين الذين يملكون قدرا من التفهم للبلد الموفدين إليه  فما بالك ال تتجاسر، واسمح لي بالكلمة، رلى 

أن تومئ مجرد إيماء إلى آالمنا، حتى يكون لرسالتك ولكالمك وقي أفضل رلىى األقىل فىي نفىوس قرائىك؟ أنىت 

وتعىىر، ذلىىك أفضىىل ممىىا نعىىر،، أم أن روامىىل معينىىة أنسىىتك متطلبىىات الدبلوماسىىية معنىىا؟ وكيىى،  دبلوماسىىي

تتصور أن بوسي الذين يتلقون رلى رؤوسهم نارا ودمارا والذين يعانون الجوغ والذين يصاب أطفالهم يوميىا 

يضىطهدهم دون  بالموت وبالعاهات وبالذرر أن يتذكروا وهم فىي غمىرة ذلىك كلىه حىدثا وقىي منىذ رىام فىي بلىد

 سبب؟ 

أنت تقول إن " من الواجب رلينا أن نتفهم اآلخرين حتى نستطيي أن نتعايب معا بغك النظر رن أرمىال  

الناس المختلفىة "  وهىذا صىحيح تمامىا  ولكىن التعىايب والسىالم لىيس مقطورىة موسىيقية يفسىر كىل مسىتمي 

االشىىتراطات التىىي تحقىىب العدالىىة، ولىىو  فحواهىىا حسىىب حالتىىه النفسىىية  إن السىىالم هىىو بىىاألحرى مجمورىىة مىىن

نسبيا، بين أطرا، رالقة مىا فتتيح لمشىارر التعىاط، اإلنسىاني التىي ال يخلىو منهىا قلىب بشىر أن تنىتعب وأن 

رلى العالقات بين المتعادين  بيد أنه إذا ظن أحد الطرفين أنه يسىتطيي أن يفىرك رلىى الطىر، اآلخىر  تنعكس

حالة من الخرس والخو، والقمي بالقوة ونجح فعال في تحقيب ذلك طوال زمن معين فإن ذلك ال يمكن أن يعد 

 ون فرضه رلى الفلسطينيين  سالما، بل يمكن أن تدروه هدنة قسرية  وهذا هو لألس، السالم الذع يريد شار

فما موقفكم أنتم األمريكيين من ذلك؟ هل توقفتم رن مساردة إسىرائيل منىذ قيامهىا حتىى اليىوم ضىد جميىي  

االشتراطات التي تحقب قدرا ولو نسبيا من العدل ومراراة مصالح الفلسطينيين والعرب وبالتالي تحقب سالما 

 بمعناه الرضائي المستقر؟ 



مريكيون مدهشىون فىي تجىاوزكم رىن رؤيىة وجهىة النظىر الفلسىطينية ورىن تقىديرها وأخىذها إنكم أيها األ 

بالحسىبان واالرتبىار  إنكىم ال تريىدون مىثال أن تتىذكروا أن اليهىود فىي فلسىطين فىي أوائىل القىرن العشىرين لىىم 

ليىة إقامىة يكونوا يتجاوزون بضعة آال، بينما كان العرب مسلمين ومسىيحيين يعىدون بمئىات اآلال،، وأن رم

إسرائيل في أواخر النص، األول من القرن جرت بطريب اإلتيان بيهود من الغرب والشرق تىدريجيا وفرضىهم 

رلى المكان بفعل االنتداب البريطىاني، رلمىا بىةن أيىا مىن أولئىك اليهىود لىم تكىن لىه وال آلبائىه وال ألجىداده أيىة 

رب أيىة حقىوق فىي بالدهىم؟ ولمىاذا تقى، الواليىات رالقة بفلسىطين وال بالشىرق كلىه  أليسىت للفلسىطينيين العى

المتحدة وراء الدراوى والسياسات واألفعال اإلسرائيلية دون قيد وال شرط، ولماذا تمىول إسىرائيل بكىل شىيء 

بما في ذلك كل جديد في الترسانة األمريكية وتصىب كراهيتهىا كلهىا فىوق رأس الفلسىطينيين والعىرب؟ ولمىاذا 

التاريخية في شةن الصىراغ العربىي ا الصىهيوني، ورىن الحقىائب التىي تشىاهدونها  تتجاوزون رن األساسيات

بةرينكم؟ ما الذع فعله الفلسطينيون ضدكم يا سيد شليكير؟ بل ما الذع فعله العرب والمسلمون ضدكم؟ أليست 

أسىعار الىنفط بمىا  الرفاهية األمريكية مدينة ولو جزئيا للعالقة االقتصادية القائمة مي بىالد العىرب؟ ألىم تحىددوا

يناسب مصلحتكم الصنارية أوال ومصلحة الغرب ثانيا، واختزنتم البترودوالرات في بنىوككم؟ هىل يمكنىك بينىك 

وبين نفسك أن تحسىب األربىاا التىي رىادت رلىيكم مىن هىذه العالقىة وتقىارن ذلىك بطبيعىة العالقىة بيىنكم وبىين 

 إسرائيل رلى طول الخط؟  إسرائيل التي هي رالقة رطاء من جانبكم وأخذ من جانب

أيلىىول  فمىىا رالقىىة الفلسىىطينيين بهىىا؟ هىىل فكىىروا فيهىىا؟ هىىل خططىىوا لهىىا؟ هىىل  66إنىىك تىىتكلم رىىن جريمىىة  

شىىاركوا بتنفيىىذها؟ ثىىم لنفىىرك وفقىىا للمنطىىب األمريكىىي أن أمريكيىىا قىىد ألقىىى بقنبلىىة ذريىىة رلىىى هيروشىىيما أو 

القيامة؟ الحقيقة أنكم غير موضوريين بتاتا في كل مىا ناجازاكي، فهل يعد جميي األمريكيين مجرمين إلى يوم 

يختص بنا وبحقوقنا، وأنكىم تواصىلون رىدوانا مسىتمرا رلينىا منىذ ارتىر، هىارع ترومىان بإسىرائيل تقبىل أن 

 تقوم( حتى يومنا هذا  

إنك تتكلم أيضىا رىن أرىداء السىالم  ونفهىم أنىك تقصىد بهىم حمىاس والجهىاد  فهىل تسىتطيي أن ترجىي إلىى  

لترى أن حالة من الهدوء الكبير رمت المنطقة في أرقاب االتفىاق  6991، 6991، 6991، 6991روام األ

االنتقىالي، بحيىىث لىم تبىىدأ المتارىىب إال بعىد تنكىىر اإلسىرائيليين لالتفىىاق وبعىىد اغتيىال رابىىين وبعىد مجىىيء أرتىىى 

 اليمينيين اإلسرائيليين إلى الحكم في إسرائيل  

أن تسمعوا منا يا سيد شىليكير  ومىا مىن أحىد فىي منطقتنىا يحمىل الكراهيىة لكىم نحن نريد أن نسمي منكم و 

بشىرا كالبشىر، ولكىن مىا مىن أحىد يحىب سياسىىاتكم  ونحىن معىك فىي أن رلىى الجميىي أن ال يفقىدوا األمىل أبىىدا  

يئا مىن ففقدان األمل نوغ من الكفر والضالل  ولكن المشكلة فيكم أنتم أيها األمريكيون  فشيئا من التىوازن  شى

المنطب  شيئا من العقل  فإن دولة كبىرى مىثلكم بىدون تىوازن وال منطىب وال رقىل قىد تعىرك الكىرة األرضىية 

كلهىا للهىالك  ونحىن مىن جانبنىا ال نريىد معىاداتكم، ولكىن الصىهاينة جنىدوكم لهىذه المعىاداة رغمىا رنىا الشىارر 

 العربي القديم يقول: 

 ي إذا لم أظلمسمح مخالطت  أثني رلّي بما رلمِت فإنني 

 مر مذاقته كطعم العلقم  فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


