
 نرفض تقسيم الشعب الفلسطيني إلى سجانين ومسجونين وقاتلين ومقتولين   
  

قالت إذاعة إسرائيل في إحدى نشرراهاا اخبااريرة يرال الب ريم ال انري إس رئريم   ري را  

جارج ااش اعث إلى القيادة الفلسريينية رسرالة برال اوسرااا ييالاارا فيارا انررارة القنرا  

سا ي  قائا إن   ا ي في  س ه اس الحر هراس قرد  اقفهرا الع ليرات على حر هي ح ام االجااد اخ

الهفجيرية دابرل البري اوبنرر   نريفا إس ال يلراي  س يشر ل الع رل نردا ا حرام اوشربا  

اهصفية  ا هردعا  الا ايرات ال هحردة اإسررائيل نالانيرة الهحهيرة  لارذ  ال نإ راتا فرلذا  راس ذلر  

قردل لنرا فري عقرر دارنرا الفلسريينية بيراريس  ا مالرث لا را صحيحا  فرلس  عنرا   س جرارج اراش ي

اهل  صارت عادة  س عاداه   نذ بايي ج يع الدال اعارارة     رس لريم  عنرا فارا نردنا   ر ا 

االبيررار اوال الإرراار الررذم يرره لل ارر  ارراش اررا  س يقهررل او  الفلسررييني  بررا  الفلسررييني    ررا 

اررر  اررراش فارررا  س يقهرررل اخسررررائيلياس اوبرررايس البيرررار المررراني الارررايس الرررذم ينررر ر  ايلرررا  

الفلسيينييس  ليا را اااسرية اليرائرات االرداااات االار اارج االصرااريد ال ارداة خسررائيل  رس 

 الا ايات ال هحدةا 

إن   اقف   ري ي  ا حد لعداانيه  هجاانا اهجا   ل  را ننه ري إلير  ا رل  را نحرر  علير ا  

ه سرحيس اذذيرال   ري را فري اادنرا العرايرة لرل يعراداا قرادريس اقد الغ  س عداانيه   س  قرري ال 

على  س ياررا  اذم هعليلا فالسياسة او ري ية هجاانا اهجا   نيقهنا ع ا را اليرال اري سياسرة 

ن ا نا  اا را نفذاا  ا ه ت ا اال اقف او ري ي  س ناحية مانية  صاح  هيااقا داس  م زااية 

ي  حهرى إس النررايقيس الرسر ييس او رري ييس ارراهاا يسرهبد اس فرري انفرراج  رع ال اقررف اخسررائيل

 اا رال إلينا العاارات االصيغ اخسرائيلية ذاهاا  ل ة ا ل ة احرفا احرفا ا ع  جي  شراراس 

إلى رئاسة ح ا ة إسرائيل ا جي  ااش إلى رئاسة   ري ا الهقى ا امناس  ذن را علرى اعرد فرا  

 نذ عاد السادات  قال راع قرس  ااسل ع لية السالا نقاض  ا دعا  اخعال الغراي  

 الجنرال ال س اس اشااه  

نحس نشاد الز س الذم الغ او ر االا ايرات ال هحردة فير   نارا  ا هارذل حردا  دنرى  رس الجارد  

 لل حافإة على ش ليات الحياد الهي يراعياا في العادة ال ح  اس في ال نازعات االصراعاتا 

شاراس للدل الفلسيينيا فالرجل  س اس اهلر  الشرااةا اسرجل بد هر  انحس نعرف شااة  

العس رية في الجيش نايق اذن  ابهار دائ ا الع ل في الاحدات الهي ي  س ل  فياا  س يعايس الردل 

الفلسررييني ااوشررا  الفلسرريينية  ااشرررة  ررس داس ااسررية ا ا  سررافةا ا ا ي  ررس فاررل  ذاحررة 

ل  إ ا إذا  بذنا االحسرااس ذلر  اله رايس الشراذ اال عقرد لشبصرية صارا اشاهيا  على سايل ال ما

شاراسا وس  ال صارا اشاهيا الرذيس قررر ذاحارل االااسرية لرل ي انراا رجرال حرري  الرل ي رس 

انا   جال لهصنيفال فري عرداد  رس ياردداس   رس إسررائيلا فال حرارااس الفلسريينياس  راناا قرد 

ارا اشراهيا ارل سر اس ال بريل الاجئراس الفلسريينياس رحلاا إلى هرانما االرذيس هبلفراا فري صر

ا عإ ال شيا  انسا  ا يفالا اقد  اس حر  شاراس علرى شرااد ال ذاحرة انفسر  عرس  مري 

اهلذذ  اا اسه اا إلى صربات ال يعانيس ال غداريس   را  ا يذهي  الاشر العرادياس اوسرايا  ا ا 

 ا   ا  عدا ا رجال الحري الشرفا   اصرف النإر عس  انال  صدق



انحس نعرف  س   مال شاراس يهيلعاس دائ ا إلى  ذااح جديدة  ذن را ههغرذى  رااحارل علرى  

د ا  اآلبريس  فارل احاجرة إلرى  ردد  سرهديل  ناراا ارل انحرس نعررف  س الج اررات اخسررائيلية 

ز را الهي انهبات شاراس  رادت اداراا  س هقر عينا ا صررا ج يرع الفلسريينييس إذا  راس ذلر   ا

 لراحة االااا 

ل ننا  ا نسهييع  س نقال ا ا  س نانل ال اقف او ري ي ا ا  ح ا   القراقاشية الهي ه لري  

علينا هقسيل الشعي العراري الفلسرييني إلرى سرجانيس ا سرجانيس اإلرى قراهليس ا قهراليسا اذلر  

ا ح لهر  سريار على الرغل  س  ننا اسهاعانا جيدا عارة قناارل السراعة  ينراس فري  فغانسرهاس ا ر

 ال ات االبراي الهي سجلهاا فا  جاال هارا اارا  س رسالة إلى الشر   ل  ا س في  الصيس 

نحس الفلسيينييس نرى  رس برال ال نيرق الرذم هقرال الا ايرات ال هحردة إنارا ههبرذ   عيرارا  

دالي ا قياسا   ن   ا شي  يساغ لاا ا ا وارااا انع اعض الفلسيينييس في بانة اخراراي الر

ااعنررال فرري بانررة ال قارراليس للعرريش فرري عررالل   ري رراا فقررد  انررت  ع ررال ا انهفانررة ا قاهلياررا 

الفلسرريينييس  حصررارة فرري نيررا  الصررراا العرارري اخسرررائيلي فرري فلسررييسا اذلرر  فرري إررراف 

شررادت إ عرراس ا احررهال اخسرررائيلي فرري القهررل ا االغهرر  فرري اسررهبدال اوسررلحة نررد ج اررار  ررس 

ا  رراس انررا  يرررف يصررد  عليرر   نرر  فرري حالررة دفرراا عررس الررنفم فاررا اليرررف ال رردنييسا فررلذ

 الفلسيينيا ا ذل  او ر االنساة لل قاا ة اللانانية ا ايالااا 

 هجنيد القاة او ري ية  

إس اررس  ادس ارا  ع ليررات اليررائرات فرري الا ايررات ال هحرردة  الررذا  فررال نيق او ري رري قررال 

 قد ت   ري ا على شس حري لانهقال  ن  ا س هنإيل القاعدة الذم يهزع ر ا   را هاسرع ال نيرق 

او ري رري فرري هعريررف اخرارراي فقررال إس  ررس يررفام اخراررااييس فاررا إراررااي  اا ررذا صررار نإررال 

 ارت الدالة  لاا الهي يح  اا ادفا لانهقال او ري يا يالااس افق اذا ال نيق إرااايا  اص

فاذم  نيق هنل الا ايات ال هحدة  نإ رات فلسريينية هقراال ا احرهال إلرى قائ رة اخراراي   

ااذم سلياس هريردنا  س نجنرد  نفسرنا للع رل افقرا خرادة شراراس الرذم  مرل نفسر  ااراش  ا مرل 

ني ارراس  ادس ايالارراس انصررف  اآلبررر اقرنررام إسرررائيل اذ ري ررا  ا مررل نصررف الشررعي الفلسرريي

ارسهس  إس ال مال ساقي ا ا اج  ل   ا ا جا ع ايس الفريقيس إ ا رغاة شاراس فري هجنيرد القراة 

 او ري ية ند الفلسيينييس احل   اذس يحدث في فلسييس  ا حدث في  فغانسهاسا 

الهري ه هرد حه را فري حر رة   ا ال قاا ة الفلسيينية فاي  حها ةا ا ملاا  مرل يرد اخنسراس  

 عا سة لحر ة جسرل غريري  هحرر  نحرا عريس اخنسراس  ا صردر اخنسراس  ا قلري اخنسراسا ا ا 

ي  س  نع اليد ال دافعة إ ا إذا هغيرت اليايعة اخنسانية ال افيرة ال ائنات الحيرةا ا  را  حردادا 

ة  نذ  ائة عرال  يحسرااس العقل  س جنرا ات إسرائيل ففي  ل  رة يااجااس ال قاا ة الفلسييني

  س ال ش لة راجعة إلى نق  في ا احهيايات  ا في إجرا ات الق ع  ا  داات الهعذييا 

االفلسيينياس اعد اذا شعي صغيرا يعيش في  ساحة نيقةا اههازا اوسرة الااحردة فير   

ي  رس  س يصرح ايس فصائل الع ل السياسي افقا للهعددية السياسية العراية االعال ية  حيانراا ا ا 

هسررليي  فررراد اوسرررة الااحرردة ااررذا ال عنررى الحرفرري اعنررال علررى اعررضا غيررر  س ذلرر  جرردير  س 

يحردث ارزات افرقعرات إلررى حريسا اسرهاقى ال قاا رة اذشرر الاا ال بهلفرة  را دال الإلرل االهحا ررل 

للفعررل يسررهاهراس االنزعررة الفيريررة للهعلررق االعرردل لرردى الاشررر ايهجرراااس البصررائ  العنرراية 

 الدفاعي ا انع اسي لدى ال ائنات الحية صغيراا ا ايرااا



نحس في حقيقة او ر ادف  انيااد غير  ارر  س جاني القاى العإ ىا اقد  ادت قيادهنرا  

الفلسيينية  ا  ا  زيد علي   س ال رانرة ا راعراة  يرزاس القراىا الريم اعرد ذلر  إ ا ا اسهسرال 

مر فذ مر  س اللعاة السياسية الدائرة اي  رفا رة   مرر اا قيد ا ا شريا انحس ن هشف  ل يال   

  ناا ع لية سال  ا هسايةا ا ا  نا   س الهصدم لاا صفا ااحدا  يا  انت النهائجا

  شاا  السال  

نحس  ا نبهلف عس اقية الشعاي الهي هف رر اذ انيارا  اهذ رل فري ز رس هنهقرل فير   رس حالرة  

ال الرذم يعنري الراحرة ااردا  الارال اإعرادة انرا  الحيراةا الصرراا اإراقرة الرد ا  إلرى حالرة السر

اعلى اذ  اوشاا  إل  عدا  السرال فري   ري را اإسررائيل يهاعاراس رارع قررس  را ا لي سرااا 

الاقت  س  جل الالدازرات اارشرات إنشرا  ال سرهع رات الهري لرل ههاقرف فري اورانري العرايرة 

ليس  س السال ايس الشعاي ليم قار اآلبرريس  ا ا ال ناااة ا شجار الزيهاس ال بلاعة   هجاا

اررا   نيررة  يلقررة ههحقررق اسرراي حرررارة الشررا  إلياررا  اإن ررا  نرر اس يرررهاي اذ رراني اليرررفيس 

ايسررهجيي لل صررالح الهرري  ا يسررهييع  ررل  نا ررا ا اسررهغنا  عنارراا اهجرراالاا  س هجريررد العررري 

فسرر  وس  يلرري العررري اررا  س  صررحاي فلسررييس   ررا هاقررى  ررس  رنررال  ا يهررر   عنررى للسررال ن

يسهعيداا  رنال   ا  س يحصلاا  س اخسررائيلييس علرى او راسا غيرر  س ذلر   را يلرع ار   نراحل 

ايجس  نذ ماميس عا ا حيس باض علرى ر م اللي راد  عر رة ا انهباارات هحرت شرعار السرال فري 

ت اخسررائيلية ال هعاقارة  قاال السال  ردا على  اد  اورض  قاال السالا االحقيقة  س الح ا را

 جعلت  س الفهرة ا انهقالية ناعا آبر  س الحريا 

يإس الجنرا ات االحابا ات الذيس  صراحاا  لرا  الشرارا اخسررائيلي  س سراعة الصرفر قرد  

دقت لهنفيذ  ا يهيلع إلي   ل فريق  نالا ايريد الجنرا ات إرغال الفلسيينييس على الهاقيرع علرى 

لسيينية في النرفة    قاارل هاقيرع القيرادة الفلسريينية علرى الهنرازل عرس دالة ف % 24هساية ن

 الااقيا ايريد الحابا ات السياسياس قهل  ل فلسييني  حهى الجنيس في ايس    ا 

 س  ارا  اللعاة ايد الا ايات ال هحدة  على الررغل  رس  % 99ايإس الرس ياس العري  س  

يهجاسرراس علرى إغنراي اللرااي اليارادم فري الا ايرات  نال يعرفاس  س الرفسا  او ري ييس  ا 

 ال هحدةا 

على  ننا  ا نيذما اإذا  اس  ا اد  س ن ات فلن ت ااقفيس  الن رت نحرس الفلسريينييس الرذيس  

  هي علينا الرااي في اادنا ال قدسة  هعانقيس 

 

  

  

  

  

  

  

 



  

 

   
 
 



 


