
 االنتقال بسرعة من تلقي الضربات إلى ردها ومن الدفاع إلى الهجوم  

  

استطعت يوم السبت الماضي بعد محاوالت متكررر  ن  نثررر ث رس وسري ت للتبراز بال مي رت 

النائبررت دالز سررلمته  وترري اتررا  لررابت تمرررز نبررالت الطررابئ واللفبرريت النسررائيت ال  سررطينيت 

ه وتي كرذل  لرع ت مر  اللرعز المتوبرد  بمفريم بلطرته الرذ  المتطور  دو  التف ي ث  جذورتا

نثطاتا اي انتفابات دائر  نراب   للرس المج ر  التلرريعي ال  سرطيني كري تكرو  ثنوانرا ل مفريم 

 ونموذجا محترما ل مرن  ال  سطينيت المسيست(. 

بيررا لقد راضت النائبت اللابت مغرادر  المفريمه وتلربرت بالبقرال والبرمود مرئ ا فرري ه تع 

ث  اإلبرار ث س مقاومت سياست لارو  الهادات للس ابتلع ال  سطينيي  م  كز بقعت مر  بقراع 

 وطنهم المنهوب. 

وكانت دبابت م  دبابات االحتلز تقف نرنال لجرال المكالمرت ذاتهرا ث رس براب بيرت دالز التري  

الحردي  للرس مرا تنطرو  تحدرت مئ ذل  بأس وبها وبوتها المعتاده دو  ن  ت وتها اإللار  نرنال 

 ث يه المذبحت اللارونيت الجديد  م  معاني سياسيت. 

ب ررت لهررام ذ مرراذا جرررك لهرروات كمى ومرراذا جرررك لجررواالتكمى نحرر  نحرراوز االتبرراز لمعراررت  

 نفباركم منذ نيام ال نحظس برد.ذ

بالتمذ تو القبف والردمار الرذ  تسربب ايمرا تسربب اري بطرئ العديرد مر  فطروط الهراتف.  

ننرري اسررتطعت ن  نترردبر الحبرروز ث ررس الفررط الررذ  نررتك م منرره ا  . و اد الطرري  ب ررت انقطرراع ولك

 الكهرباله ا م يعد اي اإلمكا  لثاد  لح  الهواتف النقالت والف ويت. ذ 

سألتهام ذ وماذا ث  المالى!ذ اأجابت ذ تو بدوره مقطروعه وتنرا  بيروت تعراني االنقطراع  

ثلر  نيامه ونت ها بالكاد يحب و  ث س ما ال يكاد يسد حاجتهم  منذ اليوم األوز ل حبار ن  منذ

ل لرب. وببز ب يز كا  مكبر بوت الب ديرت يع ر  االثترذار ثر  ثردم الرتمك  مر  لبرل  فطروط 

 المياه بسبب لطلق النيرا  ذ.

 لهاد  م  اللهدال  

ي ي الذ  بدن وتداقت دالز سلمت تتحد  ث  نحد ثلر يوما طويل م  نيام الحبار اإلسرائ 

م  ناحيت لارع القد  ومدفز ك ر ب ي ه رم تقردمت الردبابات ومر  اوبهرا طرائرات اله يوكروبتر 

م  اللرق والغرب والجنوب.وتبعرت ذلر  رلررت نيرام مر  االبتحرام واالحرتلز. وطرواز ت ر  األيرام 

و  ث رس وال ياليه بكز ما ايها م  ساثات ودبرائ  ورروانيه كرا  لربا  ا سرطي  األبطرازه يسرج 

بحي ت  م  األمت األسوده لهاد  ح  بحروف م  نور تنبئ ث  بردق رييرت النبري الرذ  رنك 

بظهررر الغيررب منررذ نلررف ونربعمائررت سررنت تررذه الطائ ررت مرر  البلررر  ث ررس الحرر  ظرراتري  لعرردوتم 

وترم … باتري  ال يضرتم م  فال هم لال ما نبابهم م  ألوال.. حتس يأتي نمر ال ره وترم كرذل  

مقررد  ونكنرراف بيررت المقررد (. وتررذا لمرر  ال يعرررف بعررد تررو نرر  الحرردي  النبررو  ارري بيررت ال

 المكتوب منذ بدن تدوي  األحادي  اي مسند اإلمام نحمد ب  حنبز ببز نلف م  السني . 

اي المرح ت األولس م  تذه المذبحت نريقت دمال الجنود السبعت الذي  كرانوا مررابطي  ث رس  

ل  سطيني فارج المفيم وبد بردن الهجروم بقبرف مروبعهم. وبعرد الحاج  الفا  باألم  الوطني ا

ن  سكر لرارو  مر  احتسرال ترذا الملرروب الم ضرز لديره اري كريو  الجمراجمه ط رب الم يرده 



اأمررده برره متعهرردو توريررد الرردمال الررذي  ال يحرراربو  ال  سررطينيي  لال مرر  ورال جرردر محبررنت نو 

دمال دمرال رمانيرت رفرري  مر  اتيرت المفريم حديد مب ح. ولرب الس ا  العجو  المردم  ث رس الر

 الذي  سقطوا دااثا ث  كز ما لدك نمتهم م  تويت ولرف وتاريخ. 

لررم تتوبررف دالز طررويل نمررام مررءرر اللررهدال وبطرروالتهم الفاربررت ارري تررذه المعمعررت  يررر  

اد المتكاائت. اقد نببحت البطولته كما نببحت اللهاد ه ثمل يوميا اي ننحرال ا سرطي . امرا نكر

نفرررج مرر  ثرر ال لررهيد ارري المدينررت حتررس يرردثونا الواجررب ل تع يررت بلررهيد ارري المفرريم وال تكرراد 

تنطو  بر حت مواجهرت ثردوا  اري  ر   حترس ت رتح بر حت مواجهرت ثردوا  اري الضر ت. واري 

البدايت اوجئ حتس نثرف النرا  بلرعبهم مر  ترذا التهاارت ث رس التضرحيت واالستلرهاده ال ألنره 

ريخ ال  سطينيه ولنما أل  ال ارق بي  لمكانيرات الطررف المعترد  والطررف جديد يفالف سير التا

المداائ لم يك  ضرفما كمرا ترو اليروم. وبسربب ترذا ال رارق الهائرز نمكر  ل قروات الغا يرت احرتلز 

المفيم. ونلارت دالز للس ما ندك لليه الحبرار الطويرز بواسرطت الردبابات ومردااعها ورلالراتها 

لي اي نثماز القبرف الردبي  مر  نثبرال ث رس ثرات  المردااعي  الرذي  ب ر  وال ج بطائرات األبات

بهم السهر واإلرتاق مب غه لذ ظ وا ال ينامو  وظ وا يقراومو ه ون رذت ذفيررتهم وطعرامهم دو  

 ن  يحظوا بأيت لمدادات.

 فياز تدمير  بذر  

بريبراه وتري  وكا  الهم ا فر الذ  لغز باز دالز تو الملك ت التي سرثا  ما سوف تبرر  

لثاد  لسركا  نلرف نسرمت مر  المفريمه  حترس سراثت لجررال المكالمرت( لرم تعرد لهرم بيروت برالحت 

لسرركنس ا دميرري . وحرري  سررألتهامذ كيررفى تررز ب رر  ثرردد البيرروت المنسرروات نل رراى ذ نجابررتم اله 

لذ االبيوت المنسوات ك يا نبرز مر  ذلر  بكريرر. ولكر  المحت ري  ثمردوا للرس تفريبهرا مر  الردافز. 

باموا بنسف وتهديم الجدرا  الداف يت. ونببحت معظرم البيروت المتجراور  م توحرا بعضرها ث رس 

 بعضهويمكن  القوز ل  المفيم بأسره بنال ريز ل سقوط ذ. 

وم هرروم طبعررا ن  تررذا ال ررو  مرر  الترردمير ال ئرريم تررو واحررد مرر  لبررداثات العق يررت والفيرراز  

. وبد نرادوا به تحقي  ثد  نتداف اري وبرت واحرده اإلجرامي الممي  لمدرست اإلرتاب اللاروني

اباإلضاات للس التفريب والتنكيز والعقاب الجماثي نرادوا ث س البعيد اإلثلمري ن  يف  روا مر  

وبرررئ الجريمرررت برررالتف يف مررر  مظهرترررا الواضرررح ل عيرررا ه وربمرررا نرادوا ن  يتجنبررروا المطالبرررات 

مفيمات اللجئي  نبله بعردما ررار حردي  اري بالتعويض م  ببز وكالت  و  اللجئي  التي بنت 

بعض البحف ث  اثت ام االتحاد األوروبي مطالبت لسرائيز بالتعويض ث  المباني التي ننلرأتا 

رم دمرتها بوات االحرتلز اري ثم ياتهرا التفريبيرت. وثنردما لراتدنا ث رس لالرات الت   يرو  اري 

لس األ راض العسكريت المقبود  م  ارتح مسال السبت طبيعت الفراب اي بيوت المفيم انتبهنا ل

البيوت بعضها ث رس بعرض ل تعامرز المكلروف مرئ الكترز السركنيت التري كانرت تف ري مرا ورالترا. 

وذكرت النائبت دالز سلمت ن  جنود االحتلز ثمدوا للس تحطيم األرا  اي بيوت المفيم بحي  لم 

اري الطربرات ابرارت طعمرت ل ربرا  تعد بطئ األرا  تبر ح لال ل نيررا . نمرا سريارات األترالي 

 والقذائف الرقي ت. 

 بب الكا  ث س الطحي   

ويعيد تذا للس األذتا  الدمار اليومي الذ  وبعه الطيرا  اإلسررائي ي دو  ك رز وال م رز اري  

مبرراني السرر طت ال  سررطينيت ومرااقهررا العامررته اضررل ثرر  نسرر وب االحررتلز المعترراد الررذ  ثرارره 

ي المررداتمات ونثمرراز  التملرريط( و  الت ترريم( و  المطرراردات السررافنت(ه ال  سررطينيو  دائمررا ارر



وك ها تعابير يستفدمها االحتلز يوميا لوبف لجرالاته التي يتعرض لها جميئ ال  سطينيي  اي 

جميررئ المررد  والقرررك واألحيررال والحرراراته وال يكرراد يوجررد ا سررطيني واحررد لررم يتعرررض ل عنررف 

تانت والتهديد بالعنفه وكريررا مرا ثمرد الجنرود للرس سرربت المقتنيرات اإلسرائي ي نو ث س األبز لإل

الرمينته وكريرا ما ن سوا حقدتم وكراتيتهم ث  طرير  لترلف المرواد الغذائيرت ببرب الكرا  ث رس 

الطحي  وال يت ث س السكر.. و..و.. بز ل  حقد الحابردي  اريهم يتج رس حترس اري ابتضرال رسروم 

ينيي  بر بت واضحت اي تكبيد الفسار  وكيرز اإلتانرات اري وبرت الجمار  م  المسااري  ال  سط

 واحد.

  

كز تذا و ير تذا حد  اي مفريم بلطرت. وثنردما اتبر ت مرئ ال ميرز النائرب جمراز اللراتي  

المقرريم ارري جنرري  مست سرررا ثمررا حررد  ارري مفرريم جنرري ه وجدترره ارري مج رر  العرر ال. كررا   وج 

عرروا ضررريبت الرردم  رردا  احررتلز المفرريم. وكانررت لررقيقته محمررود العرر ب نحررد اللررهدال الررذي  دا

الدبابات ما  الت تقف ث س ملاراه  يرر بعيرد ثنره اري حركرت  لثراد  تموضرئ(ه بعردما اسرتطاع 

 لباب المقاومت لثطاب رل  دبابات. 

 رح ت باأللوا ! 

وكا  جماز مترأررا ث رس نحرو فرا  مر  وابعرت استلرهاد اللرقيقي  ليراد وثرارات السراي   

 جيعت التي ح رت بوالردتهما. وحردرني ثر  اترا  مر  المقاومرات تري اللرهيد  ماريرا ثر  بالنظر ل 

. 9191الرردي  نبوسررريت الترري استلررهد جرردتا المجاتررد المعررروف اللرريخ حسرر  نبررو سررريت ثررام 

وحرردرني نفيرررا ثرر  لرراب متف ررف ثق يررا بت رره الجنررود لمجرررد ظهرروره نمررام نررواظرتم ومرمررس 

اهم ارري القتررز تررو ترجمررا  مرر  ناحيررت معينررت ألحقررادتم نسرر حتهم. اررالجنود مررذثورو . ولسرررا

وتعبئتهم العنبريت وم  ناحيت نفرك لذثرتم فليت ن  يموتوا ويكرو  المروت نهايرت كرز لريل 

 وا  تربيتهم وم هومهم. 

برروات االحررتلز ارري جنرري  ومفيمهررا فطررت لرربيهت بفطتهررا ارري بلطررت ومفيمهررا  اسررتفدمت 

ا اجأت بالقبف الكريف م ر   بوات األمر  الروطني واستلرهد جنودترا المردااعو ه واسرتفدمت 

الررردبابات اررري ابتحرررام المفررريم تحرررت سرررتار كريرررف مررر  النيررررا  مررر  مفت رررف نثيرررر  الرلالرررات 

دما سرألت جمرراز اللرراتي مررا الرذ  تبرري  لكررم ننرره المعنررس األوتوماتيكيرت وبطاريررات المداعيررت. وثنرر

المقبود م  المكابر  اإلسررائي يت برالطلق ثبرار    رح رت براأللوا (( ث رس ترذا الغر و العسركر  

اإلجراميه بازم لعز المعنرس المرراد ترو ننهرا سرتكو  ثم يرت تسرتفدم بروات االحرتلز ايهرا جميرئ 

 نلوا  األس حت. 

 

  ث يه الحاز  دا وبعد  د واري اللرهر القرادم والسرنت القادمرت. برز يبعب التنبي بما سيكو 

يبعب التنبي بي  ساثت وساثت. اقد بدنت بتحرير تذا المقراز مسرال السربت بعرد ن  تحردرت للرس 

ال ميز وال مي ت اي جني  وناب  . وثاد  ما نرسز المقاز ل جريد  يوم األحد. واي ببا  األحرد 

د  ث  رد ال عز ال  سطيني ث س احرتلز المفيمرات والتنكيرز بأت هرا. توالت األفبار متلحقت تتح

. وسريكو  99ثم يت بعد ثم يت. رم جال التبعيد اإلسرائي ي اري رام ال ره بواسرطت طرائرات لف 

لذل  ما بعده. أل  لارو  واريقه المفتار ال يعراو  لال الحرب ولال الفرراب. ونحر  بتنرا نعريم 

ما ايوما منتظري  األسون الذ  تقب ناه ن سيا بعدما نوب نا لارو  للس اي مناطقنا ال  سطينيت يو



ت ضيز الموت ث س الحيا ه وبعدما ل س نن سنا نننا لسنا وحدنا الرذي  نمروت. واإلسررائي يو  مرا 

 الرروا سررادري  ارري وتمهررم بررأ  ارري الوسررئ ترويررئ ال  سررطينيي . وال  سررطينيو  تجرراو وا نقطررت 

كا  اللبا  الذي  لم يرروا بردا مر  التبرد  ل هجمرات اإلسررائي يت تنرا الحر  ث س الحيا . ولذا 

وتنا  بد اثتادوا برال  ال اتحت ث س نرواحهم اي رفر اجتماع لهم ببز االلرتبا  والتعاترد ث رس 

الرباته اال  سائر ال  سطينيي  بد ب غوا ميفرا تذه الدرجت م  االستقتاز بعردما وجردوا ن  القترز 

ئ األحرواز. وبرد نبسرم لري نحرد براد  ال برائز المقات رت لنهرم يجردو  برعوبت مقدر ث يهم اي جمي

حقيقيررت تك  هررم وبتررا وجهرردا ارري رد اللرربا  الررذي  ي رردو  تباثررا ارري ط ررب لرسررالهم لعم يررات 

 استلهاديت.

 ناعس النار  

لررم نثررد نتررذكر القبررت الترري رواتررا لرريمو  بيررري  ارري وبررت مبكررر ث ررس مسررامئ لررارو   

را ونابحا لياتم ن  ال يبالغوا اري االثتمراد ث رس الحرز العسركر ه أل  ذلر  ومج   و رائه محذ

سوف يستن ر ناعس النار ال  سطينيت التي بد يجه ها م  لم يرترا مر  ببرزه نمرا مر  ررترا االنره ال 

ينساتا.. بيرد ن  مر  المسرتحيز ث رس كرز حراز ن  يكرو  لرارو  وجماثتره برد اسرتنبطوا الردر  

ح اللرربا  ال  سررطينيو  ينتق ررو  بسررهولت وبسرررثت مرر  حالررت ت قرري المسررت اد حتررس بعرردما نبررب

 الضربت للس حالت الرد ث يها وم  حالت الدااع للس حالت الهجوم. 

االملررك ت ارري مدرسررت الجنررراالت والحافامررات ن  لررديهم الكريررر ممررا يعمرريهم ثرر  ملرراتد   

سررودال وتسررمموا برره الحقيقررت. ونوز لرريلم تررو حقرردتم الللنسرراني الررذ  حقنرروا برره ن وسررهم ال

وندمنوا ث يه. والررانيم ننهرم كسربوا لرعبيتهم الواسرعت ووبر وا للرس كراسري الحكرم ثر  طرير  

الظهررور ارري نوسرراط الجمهرررات االسرررائي يت بمظهررر األبويررال الررذي  يبعرررو  الرثررب ارري نوبرراز 

وع الفتراق العرب ويج بو  ل يهود األم  واالطمئنا . والرال م ننهم تم الذي  اجترنوا ث س التط

ه وبردموا ننبرارتم ليكونروا 9191المناط  ا ت ت بالمواطني  العرب اي المنراط  المحت رت ثرام 

 الرواد اإلسرائي يي ( الجدده اي للار  للس الغ ا  البرهاينت األوائرز الرذي  نسسروا المسرتعمرات 

بت  البيرت األولس اي ا سطي  اأحاطهم اإلثلم البهيوني بهراالت النجوميرت والعظمرت حترس برد

الجمهرررات تررذه األكذوبررت الكبيررر  الترري بررارت جرر لا مرر  رقررااتهمه دو  ن  يقرراز لهررمه ال سرريما 

ألجيالهم اللابته ل  بريطانيا ولي  المستج بي  اليهود تي التي نوجدت االستيطا  ورفبت به 

راروا ووارت له الحمايت. والرابئم ن  اثترااهم بوجوب تغيير نهجهم يعني اري ثرراهم ننهرم اثت

بالالسهم وننه لم يب  لهم لال ن  يعودوا للس بيوتهم. والفام  واألترم ننره اري ظرز وجرود بروم 

ولدارته اي الواليات المتحد ه واي ظز الحرب التي ما  الروا يسرعرونها اري ناغانسرتا  والحررب 

بديما  التي يستعدو  لها اي العراق يبقس لارو  متط عا للس تن يذ استراتيجيته التي نابح ثنها

 وتي مد نلاط القوات المس حت اإلسرائي يت لربا للس الباكستا  وناغانستا . 

وث س البعيد السياسي م  المستبعد ثمومرا ن  تفترار الجمهررات اإلسررائي يت حكومرت مر   

الحمائم اي حاز سرقوط حكومرت الجنرراالت والحافامرات. اراليمي  اإلسررائي ي مرا  از برادرا ث رس 

حكم. ولي  م  اليسير ث س ن سيت م  تذا الطرا  ن  تتف رس ثر  الطمرئ ولرح ليباز نتنياتو ل 

 الن   وتقرر لثاد  األرض ألبحابها. 

 االنقلب  

واي الوابئ ل  لارو  بام بتن يذ االنقرلب الرذ  نوسرعه نتنيراتو مر  ببرز تنظيررا وتبلريرا.  

التي بردنت اري تطبير  ت ر  نثني االنقلب ث س مدريد ونوس وه بز وث س الميسسات اإلسرائي يت 



االت ابات نو التي ظنت مدرست اليمي  ن  لدك نلفابرها اسرتعدادا لتكم رت اللروط. وكرا  ا تيراز 

يتسحا  رابي  بدايت ذل  االنقلب الكامز. وكرا  برعود نجرم لرا  ونمرراز لرا  دلريل ث رس ن  

ارري ثقرروز  االنقررلب لررم يكرر  ظرراتر  ث ويررت ث ررس السررطح وحسرربه ولنمررا تررو ظرراتر  متغ غ ررت

 الذي  انتفبوا لارو .  %17الجمهرات اإلسرائي يت التي مر ت اي االنتفابات الماضيت نسبت 

ومئ ننه تبي  الز االنقلب السياسري بعردما كرا  برد لرو  ل جمهررات ننره سريحز الملركلت  

داعت واحد ه و ا ز ايها الطمئ والحقد ولح الن   المتأبرز اري تربيتهراه ارال  األوا  لرم يحر  

بعررد النهيررار رمررو  اليمرري  وا سرر ت اليمرري . ومررا  الررت تنررا  مررذابح ارري انتظارنررا وارري انتظررار 

اإلسرائي يي . انح  ال  سطينيي  موثودو  مئ مطالئ كرير م  ابوز الربيئ بالمذابحى ترز تري 

كرامررت مرر  كرامررات لررهدائنا ارري بيررت المقررد  ونكنرراف بيررت المقررد  ن  يتضرروع ريررح دمررائهم 

ن اتير البرتقازى لننا ونح  نتلمم العبير القادم مر  مفريم بلطرت ومفريم جنري  المسكي مئ او  

 نستلعر تذا. 

وربما نبدم لارو  ونتنياتو ث س حمرلت تهجيرر  الف ال  سرطينيي  مر  الضر ت والقطراع.  

وثند ذل  تعمم التجربت ال  سطينيت اري الردوز العربيرت المجراور  ر رم ننرف المتفرواي  الرذي  ال 

ن  يروا ذل  اليوم. لقد استذكرت ذات مر  اي مقاز ساب  كيف كرا  تهجيرر ال  سرطينيي  يحبو  

م جرا ميدانيا حقيقيا ل رور  ال  سطينيت التي مرا  الرت بائمرت 9191للس األرد  بعد ت يمتنا ثام 

حتررس اليرروم. نمررا تررذه المررر  اررال  ترحيررز ال  سررطينيي  سرروف يسررترير رررور  مرر  نرروع مفت ررفه ال 

وبوز للس دولت ث  طري  الت اوض بز ث  طري  التحرير لكامرز الترراب ال  سرطيني. تكت ي بال

ول  تستطيئ الواليات المتحد  ن سها ن  تمنئ ذل . وستنهار حتما جميئ األنظمت التي ال تتواار  

مئ نكرر اللعارات والممارسات ثن ا جذريا. االسر كام  اري لراد  االستلرهاد التري تسرتطيئ ن  

ز لريل. وال حردود لقرو  اإلنسرا  لذا اتفرذ برراره القطعري باالستلرهاد وال ثوائر  تطغس ث رس كر

نمامه نبدا. وم  فبائ  تذه الحالت كما نعاينهرا ننهرا حالرت سرريعت العردوك واالنتقرازه ال سريما 

 مئ وجود نمراز لارو  ونتنياتو ونضرابهما. 

ل  سطينيو  نواتهرا التري سررثا  لذا انتق ت المعركت للس الب دا  العربيت المجاور  سيكو  ا 

ما سوف تراكم حولهرا القروك العربيرت األكررر لربابا. وسروف تبرير الطرائرات اللرراثيت وسري ت 

بتاليت للستلهاديي  الذي  ستب   نثدادتم ا الف وسيق عو  نحو  ايتهم م  كرز بروب. وربمرا 

اي لنه ال يتلررف باالنتمرال تكو  لديهم نس حت نبوك وترسانات نوسئ. اهذه األمت التي باز القذا

 لليهاه تي نمت ال دال وال تح. وال يمك  ن  يظز حالنا معها وحالها معنا كما باز حااظ ابراتيمم 

 ننا لوال ن  لي م  نمتي فاذال ما بت نلكو النوبا  

 نمت بد ات اي ساثدتا بغضها األتز وحب الغربا 

 ا تعل  األلقاب اي  ير العل وت د  بالن و  الرتب 

 وتي واألحدا  تستهداها تعل  ال هو وتوك الطربا  

 ال تبالي لعب القوم بها نم بها برف ال يالي لعبا!! 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 



 


