
 يكفينا خلط أوراق واإلغضاء عن العمالء السياسيين واألمنيين 
  

قيللل للله  يعللو يعلملل ف السفللل  لله  سللشاريل أف يلتللب بللعشن هللين ي تلله هللاح خ ايتلل  لكلله يكت لل   للل  ت لل  
الخ اية  ه غياه . ولعو  ه تشهيتعو تمارين أخشى عديدن غايتعلا رر  ال لا األمنله وتع يل ت. وتعل ز أشعل ن بلش تعو 

باراتعو عامللة علللا مبللايراد أ للشاي مللن الرمعللشاد اإلسللشاريلية يت ملل ف حللاز مالحهللتعو أيللة حش للة م لللب  ة واسللتخ
حلل لعو يسلليما  لله األحلل از ايسللتمنارية همعمللة المخبللشين يوف أف يك يلل ا ملل نفين لللدى متللال  األمللن. وهاإل للا ة 

ضللخيو الخسللش العشهلله سللب  قلل   مللن  لللا مللا ا شيللات عللن التشهيللة والار للا  لله النفلل ال يبللت أف عتليللة الخلل   وت
أسباح  اشا )األمن( الذ  يع ل  ياخلل  لل  سلشاريلهل واللذ  ي ملعلو عللا اتخلاا أقتلا اإلشلشاءاد لضلماف 
السلالمة. وهعللذ  للذت اإلشللشاءاد يبللم مبلذللا مللن الللذعش الباعلك علللا السللخشيةل  مللا ي لد   للذت األيللا ل  ا يبيلل  

رشي أف ح ح الل  ت عد هالشي علا األاى الم شل   لد الفلسلسينيين سكاف المستعمشاد ال مالية  ه المالشئل لم
هللىاى متاهللل. و للذلت تتللا ا الرمعللشاد المسللتعمشن وسللارط النتللل العللا ل وتبتعللد عللن األسلل اقل وتتبللا  لله البيلل د 

 ت   ا من عملياد ايست عاييين  ه ال  ار  والم از والساحاد. 
 عو ي يعمل ف  شلشاءاد ال قايلة واللد ا  الملديه وحسل ل وعلا العكا من الت  ل  مسلت الفلسسينيين.  

و يمللا يعشعلل ف مللمال  لللا الم اقللا التلله تعش لل  لت  للا للتتلل  هينمللا الللدخاف متتللاعد مللا يلل از منعللال وينللد ع ف  لللا 
م ا ن النرلدن يوف أف ير لم ا أيفسلعو م لتة ايسلتسال  قبلل الت لشل. و لو للو يعش ل ا  له تلشهيتعو مفعل   األملن 

 ت  ومتتضيات . و ششاءا
 ايغتياز سياسة رسمية   
ي بت أف السب  العميب وراء الت    اإليماف هىف لكل أشل  تاهال وملا أالاح الملشء للو يكلن ليخسال  وملا  

أخسى المشء لو يكن ليتيب . وما الت  إف الفعو الت ي  لتضية اإليملاف ي يتللل ملن أ ميلة األخلذ هاألسلباح  له  
يماف والتسليو هالتضاء والتدر متاحبا لبذز الرعد ولألخذ هاألسباح. و اا  اف علدويا  ل ي اط.  إيما يك ف اإل

ماييللا عللديو اإليمللاف مبالذللا  لله اعتتللايت أف ال للذر يذنلله عللن التللدرل  علينللا أف ي يكلل ف مللن شايبنللا  اقللدين شايلل  
 ايحتياط واييتبات وال ذر وتتديش الهشو  حب قدر ا. 

احة الفلسللسينية هفتللد عللدي متتللاعد مللن خيللشن التللاينل وهعللدما اللار ايغتيللاز أقلل ز  للذا هعللد أف منيلل  السلل 
 سياسة ي مية رسمية. 

ل حلين اغتالل   سلشاريل خيلشن التلاين ال لباف 8791 عندما يتذ ش المشء ما حلد   له اييتفا لة األوللا علا   
تلذ ش التل رن التله يرمل  الذين أ شرتعو اييتفا لةل وألتل   له السلر ف هم شلاد  للش م شلاد ملنعول  لال هلد ملن 

هعد الت. ألف األشع ن المعايية لعب  لعبتعا الدم ية و ه ا نعا خسة متت ين ششى تنفيذ ا علا مشاحل لل ال ز 
  لا الت رن الته ي يش  ليعا. 

لتد استمشد ال الة اييتفا ية وسط الرمع ر الفلسسينه  ه ال لاراد وال ل ار  واألحيلاء ولكلن ملا غيلاح  
قللللة والنتيلللة وال لللشيفة. و نلللا رشللل  األشعللل ن اإلسلللشاريلية ال للليسايية  للله العديلللد ملللن األملللا ن هعمالرعلللا رؤوسلللعا العا

الم ليللين ليتلل يوا مسلليشن اييتفا للة  للىيعو اللعدوا عفلل ا  لللا ال اشعللة  مللا اللعد غيللش و مللن قبللل. وال اقللا أف تلللت 
ا  ى سلبتعو ق لشن هشاقلة لتسل يتعو األشع ن  ايل  قلد ايخلشتعو لمملل تللت األيوار حينملا شنلدتعو و لو  له سلر يع



لدى الناا. و كذا استلو ي ة التياين  ه العديلد ملن السلاحاد أو الم اقلا أو التنهيملاد عملالء ملممل فل أملد و 
 لللباط ت لللذيلعو هاإلمكاييلللاد المناسلللبةل هملللا  للله اللللت السلللالد  للله مشحللللة معينلللة  يملللا هعلللدل وراحللل ا يللل ويويعو 

اغتياز ال  نيين واألهشياء الذين ي اي  لعول وتخشي  الممتلكادل وايعتداء عللا هالتعليماد اإلششاميةل هما  يعا 
 األعشاض والمتدساد. 

 التذا ل عن العمالء  
وقلللد  لللاف ينبذللله أف ي لللش  هعلللذ المعنيلللينل للللدى اسلللتتباح األملللش للسللللسة ال  نيلللة الفلسلللسينيةل هاستتتلللاء  

العمليلللة الكبلللشى التللله قامللل  هعلللا األشعللل ن المعاييلللة  الهلللا شاد واألسلللشار واألبلللخا  والخيللل ط التللله تتتلللل هعلللذت
واسللتعاي   يعللا هخبللشاد األمللشيكيين  لله متاومللة الملل رن الفييتناميللةل  مللا اهتكللشد أسللالي   سللشاريلية أخللشى ت للكل 

   ا ة لمرلداد ما يسما: أسالي  الم رن المضاين  ه تخشي  األعماز الرما يشية الكبشى.
ال  نيللة عمللل  و تللا ل للعار ل عفللا الللل  عمللا سللل  ل. ورارللد ا  بعللا  لل  ولكللن الللذ  حللد   لل  أف السلللسة  

مشاعان السبيعة العارلية والع ارشية  ه المرتما الفلسلسينه. وقلد سلاعد عللا قلشار التذا لل علن العملالء اللت اللن  
سلللاهتين ملللا  لله اتفلللاق الفتلللشن اييتتاليللة اللللذ  أل مللل  السلللسة ال  نيلللة يفسلللعا هم شبلل  هعلللد  مالحتلللة المتعللاويين ال

 ايحتالز. 
و نا يت ز  ينا ي يت   هعذت المشاشعة الي   أل  سب  غيش م اشعة ال  ا الشا ن خااة هعد يراد ايحلتالز  

التلله قللا  هعللا.  للليا غش للنا أف ينتتللد وي أف يغيللد مللا حللد . غيللش أف مللن حتنللا أف يستتتلله علللا  لله ايغتيللايد 
األقل الها شاد الخسيلشن التله تعتلشض مسليشن بلعبنال وأف تكل ف لنلا ملفاتنلا التله يششلا  ليعلا  له حلاز  علذا ال لاز 

 الذ  ي ن علي  الي  . 
ال  ل حتللا أواللل النللاا  لللا يلل   مللن الت للكت  لله  لله اييتفا للة األولللا تعمللد ايحللتالز خلللط األوراق لتلل 

شدوى ال ش ة الرما يشية. و ه  ذت اييتفا ة قا  هت شيلت يفلش ملن أيواتل ل هينملا يتبلا غيلش و  له ايتهلار أيوار لو 
  ه وق  مناس  ألسياي و الذين انع  و ورع  و ي ما هعد ي  . 

ال ا لللشن. وي لللن والتللل ف أف ال لللع  يرللل  أف يت قللل  خللللط األوراقل  لللال بلللهء أخسلللش منللل   للله الل هلللة  
الفلسسينه بع  من األهساز وأف  تلت  الكبشى سليمة وأيعلا مملاز ي تلذى هلين ال لع ح المكا  لة. ولكننلا يرل  
أف ي يت سا من ايعتشا  هىف نا شن العمالء ليس  هسيسة ينفا  ه معالرتعا مرشي ت شيل  النتل  أو الت لذيشل  

شع ن اإلعال  الخارشيلة حفانلا عللا التل رن البس ليلة التله يتمتلا هعلا المرمل    له  ما أف التتليل من بىيعا أما  أ
يهش األبتاء والذشهاء ير  أف ي يلد عنا  للا التعل ين ملن أمش لا هيننلا وهلين أيفسلنا.  ف شاس سلا واحلدال يسليما  اا 

علدو خلارا البيل ل وي  ت  ش ل  م قا  ا ل يمكن أف يخلشح هللدا وأف يعل   شي لا. وقلد الدق المملل التارلل: ألل 
 عدو واحد ياخل ! 

 
 ي شديد  ه أمشيكا 
اي يار ال يياد المت دن األمشيكية  لا  سشاريل ليا هلاألمش الرديلد. ويكفله أف يتلذ ش المفارقلة الذشيبلة التله  

هسلللب  مالهسلللة أيى  ليعلللا ايخلللتال   للله الت قيللل  هلللين ال لللشق والذلللشح.  اعتش للل  أمشيكلللا 8791حلللدل  علللا  
ل قبل أف يعلن هن غ ريل ف علن قيامعلا  له تلل أهيل . وقلد يرشل  اإلياراد األمشيكيلة المتعاقبلة عللا ايتعلاا هإسشاري



 سياسة يعو  سشاريل وتت يتعا  د العشح والمتال  العشهية. 
لكللن الرللديش هالمالحهللة  لل  أف  للل ررلليا أمشيكلله تسلللو قيللاين ال ييللاد المت للدن منللذ الللت ال للينل تفلل ق  

ا ايي يللار و لله التعبيللش عنلل  يوف أف ي سلل  حسللاها للعللشحل ويوف أف يتخلل   علللا متللال   علللا سللاهت   لله  للذ
 النفسية  ه  ذت المنستة التعسة. 

قللاز أوز  لللغيء الشؤسللاء اللللذين سلللايدوا  سللشاريل عللللا حسلللاح العللشحل ويلللدعا  لللار  تشومللاف: يلللل يه عللللا  
  اد اليع يية! أا اد العشح  ه ال يياد المت دنل لكه أقارف هينعا وهين األا

ولو ي ذ عن  ذت التاعدن أحد منعو  يما هعد.  لعلو ارارعيل ف مسلتعدوف لعتلد أيلة الفتاد لتلال  ال ال ز  
 لا  شسه الشراسة أو الترديد  تشن أخشى ول  علا حساح متال  ل  نعو قد تتب   له معل  اللشي .  يعلا التشهيلة 

دل والتلله ي تبللاله هللال ت ق وي تتلل ايا عللن الللدوا علللا اللعينللةل التلله ترعللل الللشه   لله متللا   لل ق أعلللا المتدسللا
 الب ش. 
ولمللا  للاف الللل هه التللعي يه  لله ال ييللاد المت للدن قللد بللدي قبضللت  علللا مفللاتي  العمليللة اييتخاهيللة هتلل رن  

مسشينل وابتشى معهو وسارل اإلعال   نالل ويا رشال   ه مشا ل  التل ن والتلشار عبلش عمليلة متدرشلة يؤوح   يللة 
مللللدل  للللإف م اسللللو اييتخاهللللاد الشراسللللية األمشيكيللللة بللللعدد يارمللللا تلللللت المباريللللاد والمنا سللللاد ال اميللللة هللللين األ

 المشب ين  ه التتشح من  سشاريل والتمشغ ت   أقدا  الل هه التعي يه  لا يرشة مخ ية. 
الب  علدي مت ايلد ووسا الل هه التعي يه مراز عملل  لي لمل اييتخاهلاد النياهيلة هاإل لا ة  للا الشراسلية. وأ 

ملللن أعضلللاء الكللل يذشا همرلسلللي  عملللالء ت للل  السلللل  ألالللذش مسلللغوز  سلللشاريلهل يلللدا ع ف علللن أبلللد ممارسلللاد 
 سلشاريل ي لا  المسلتمي . حتلا  ف يتسل ال راهينل  ت  ال للعيش هيتسل ال راهلين ر لذ أف ي ا لب عنلدما  لاف سللفيشا 

 للاري ييكسلل ف إلمللداي  سللشاريل هاألسللل ة عللن إلسللشاريل  لله ال ييللاد المت للدن علللا قبلل ز  للماياد رراسللية مللن ري
 شيب اإليارن يوف أف تمش التفتاد هالك يذشا. وتكشس  سياسة  سشاريلية تستت   هالك يذشا علا اللشريا  لملا 

 ماز  لا ممارسة أقل التليل من الت ارف  ه سياسة ال يياد المت دن  ه منستتنا. 
فسلعا ي ل  معلايان العلشح والمسللمين اللذين ييتلل ف علديا علن وهاسو الديمتشا يلة تتل ي ال ييلاد المت لدن ي 

 التينيينل والذين تدين ال يياد المت دن لنفسعو هش ا عا وق ن عملتعا. 
 ال غشاهة أف يتتد  ش را ه ش ايهن علا  ل من سلبت   له أف يكل ف ال د أسليايت. وملن قبلل  خا ل  أهل ت  

ارال ل : ل أيتو ي تملك ف اللنفطل ولكلنكو ترلسل ف عليل   تلط ل. أحد ال كا  العشح ال لفاء أيا  حشح الخليج ق
وخا   وريلش خارشيلة أمشيكلا شليما هيكلش و ل   له هعلذ هللداف الخلليج متسلارال هسلخشية:ل  لل ملا راز الرماعلة 

 عندل يذسل ف أقفيتعو خما مشاد  ه الي   ل؟! 
سللل ف التلللعي يي ف  للله اااف الشؤسلللاء لكللن الذشيللل  هعلللد اللللت  لللل  أف ال رلللة التللعي يية التللله يسللل قعا العما 

ورشاز السياسة األمشيكيين عامةل حين يت ل ف لعلو  ف العلشح للن يسلتفيت ا وللن يلىت ا ه ش لة معملا يلالعو ملن  ليول 
ايسبتلل  حتللا الف علللا  للغيء الللذين اختللشقعو األمشيكيلل ف واإلسللشاريلي ف مللن هسلل يعو و للشوشعو وأهنللارعو الفللالتين 

 وأرادتعو  ه البن ل!!! 
 



 


