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ال أهميـــة ال أهميـــة لاءـــما  هه ال أهميـــة لامـــاةن هه ال أهميـــة لا  ـــا  هه 
 قوى هه ال أهمية ألنواع السالح هه لموازين ال

علــى االنتقــاا نيانــة عــن إنســاف فلســ ين   فالشــ   الــه  لــ  عال ــة  ت ــمي 
هـــها لحـــق نجــي  منيــة مـــن  منيــا    ــية  هــو الملـــ  الفــا   الــه شــهب  

ـــوا  يـــرزح هحتـــ   الوا ـــل المريـــر الـــه الشـــ    ـــه الن بـــة  تـــى الي  اإلذالل من
 ه  لس ين الفالمهين اله  يمارس على المجموع 

مــــن ر ــــال الم ــــا را   لــــهلن فــــدف ا تهــــااا  المســــتوى الم  ــــ   المف ــــر 
األءـــبال التـــ  هحمـــي الفلســـ ين  علـــى  اإلءـــرانيلية عنـــلما يجلســـوف لتحليـــي

ـــة اءتشـــهااية  هحتـــرض ه ـــليي هـــ  ا تهـــااا  اءـــت باراهية إنمـــا هنفيـــه عملي
شـــ   ير ـــل إلـــى عيـــ  عن ـــر جـــار     نفســـها  ـــين هلـــتمس الجـــوال فـــ  

 إلى أهي  ريت   عموما إلى  يئتـ  أ  إلى شه ذه أ  إلى أ ربان  أ   س ين الفل
لة ءياءـيا  اعانيـا فـدف ل ـ  ال يفـوهه  ا اءـترمار ل المسـ هه الخ هه الخ هه   

نالالنمـة علـى السـل ة الفلسـ ينية التـ  ا  اإلعالا اإلءرانيل  ال  ل أف ينحـ 
ـــــى ءـــــوري ـــــ  ا ال ه ـــــرا ال هف ـــــي شـــــيئا لمجافحـــــة اإلرهـــــال ل هه أ  عل ا الت

اإلرهــا يين مــن ايارهــا ل أ  علــى إيــراف ا التــ  هرعــى اإلرهــال ل ه  ل المــا 
اءت لا اإلءرانيليوف ههه األضاليي   زعوها عبر ال ال  فمـا ا  هـا األءـماع 
 صـــلعوا  هـــا الـــر  س أينمـــا  صـــله امبراإلوريـــة أ هـــمهه  اإلعالميـــة التـــ  

ج  التوصــيا  فهــ  االبــا ة إضــافة أمــا النتــان هنشــر األةاذيــ   ــول ال ــال  ه
  ليل إلى هرهيباهه  األمنية  إلى هرءانة م لاهه   أ همهه  ه 



اإلءـــرانيليوف ال يـــر ف أنفســـه   يـــلا أ  ال يفهمـــوف أنهـــ  أ ـــل وا ءلســـلة مـــن 
ي لها ف  هاريخ البشرية إال  ليال ه لقل التمسوا ألنفسـه  الجنايا  الت  ال مري

ال ـحايا ه  عنـلما يقـرأ المـر  ستـ  ءـيرد القـااد  األعهار أ  ه اموا عن ر يـة
 المعما  المؤءسين الـهين أ ـاموا إءـرانيي علـى أنقـال الفلسـ ينيين أ ي جـهه 
ال جــ  مــن إافــاله  ذســر الشــ   ال ربــ  الفلســ ين  الــه   ــا  ا مت فلــين 

ف لـى  ياهــ  مـن زا يـته  األيل لو يـة علـى  ـالاه هه فـدف لـ  يجـن علــى  ـالاه 
ره هه فالســير اإلءــرانيلية هتحــلل عــن فلســ ين س نهــا أرل  ــال  علــى اءــتقرا

شــ   ف ــال هه  هج ــي ال ــراع الــه   ــلل فــ  فلســ ين صــراعا  يــنه  هــ  
البري ـانيين ا ! ل سـ ف  ري انيـا لـ  همـنحه   عـل  لفـور  ال  المست مرين بين 

علـــى نفســـها  يـــ  أف  صـــن االنتـــلال الـــه  ستبـــه جمـــه فلســـ ين نمو ـــ  
أ ــوال ءياءــية  ا ت ــااية  ا تماهيــة هســهي  يــاا  إلــن ه ــل فلســ ين فــ  

  وم  لليهوا ف  فلس ين ه 
ل  يجـن نال ـر رد م ل ـا علـى ذلـن اْاَ يَّاْ  الل  أةبر هه  ل ن الشهيل  ساا 

التاريخ  ال  ارنا ستب  المرد ه لقل ساف عامال شانا من  ـ  فـ  القـلس يـلعى 
 فــ  المســجل لقـلس هه صـور نــاهر ه أ  أنـ  يشــاهل  يسـمل مــا يحـلل فــ  ا

 األ  ى هه 
يـــرى سيـــل أف ءـــل ة اال ـــتالل فتحـــه فمهـــا ال ـــتالع أرل القـــلس  بنـــه 
 أءــجنه فــوض أرل القــلس ســي  ــااا مــن أصــقاع ال ــال  ة مــن ال ــرل  مــن 
الشرض هه من ر ءيا  من أمريجا هه من  ولنلا  من هولنلا هه من آءيا  من 

جــا هه  عملــه هــلما  ه ــما فــ  أفريقيــا  مــن أ ر بــا  مــن أءــتراليا  مــن أمري
الشـهيل  سـاا جش   ف  عش  الفلس ينيين أهـي الـبالا  أصـحا ها ه  رأى 

ةيل    ه أ صال القلس أ  سيل  رمـه مـن أ نانهـا فـ  القـرى المجـا رد 
الهين من وا من ال مي ف  عاصمة فلس ين  من وا من الوصول لل الد ف  



ـــــل المســـــلمين هه  ـــــلس مجـــــاف عن ـــــن أ  ـــــل يم ـــــ  األ  ـــــى هه  ال  رأى سي
ـــ   ـــى مـــا ل االءـــتي اف  ـــلما نالتـــلريج  سيـــل يســـتول  المســـتوإلنوف اليـــوا عل

 ءــــمل  ربمــــا يجــــوف  ــــل رأى  سيــــل أف ءــــانق   يســــتولوا عليــــ  نــــاألمس هه
الجرافــــا  اإلءــــرانيلية ال ــــ مة مــــن مارســــة ســــاهر  يللــــر المجلفــــين  تجريــــل 

نسـجانها النيـاا  ال  هلةلاهموف ف  الليي  يوها آ المناإلق  األ يا  الفلس ينية ي
يبــالوف  تــى ندنــهار أصــحا ها  بــي أف يشــرعوا فــ  هقــويض  وان هــا  هــلمها 

 رأى سيـــل أف ال مـــي الو يـــل المتـــاح ألمرالـــ  هـــو أف يجـــوف  عــن آجرهـــا هه 
ءــي ر ون  فــ  أجر ــوا ايــره   هــؤال  ال ربــا  الــهين لعــامال فــ  إعمــار  يــو  

انيي الهويـا  مـن أعـلاا ال ل من أرض   من  يت  هه  رأى سيـل ءـحبه إءـر 
له  إن ــااا لئيمــا فــ  صــمه  ءــجوف  را  متمايــلد مــن أهــال  القــلس ل ــ  هب ــ

  ل ا فلس ين ه
األيـاا التـ  ن   هه رأى  ساا ذلن  أةرر مـن ذلـن ه  ه جـر امـ  علـى مـلى 

هجها هه هجـها هه فـ  الليـي   ةاف يرى فيها  يسمل  ي تمف عن اير   ل ه 
 لـ  فـ  الـر ح هه  اف  البلف هه  ءـم اءميال هه الههال  اإل النهار هه ف  

ـ  هــو  أهلــ   يــنه  ـ نــ ف مــا يح ــي عليــ   ملــة هويــا  القــلس  ســاا قتنــل ي
يســــتحق الهــــي  مــــن أ ــــي مــــن فتــــا  موانــــل اإلنفــــاض الحجــــوم  اإلءــــرانيل  

أنـــ  يج لـــ  فـــ   ـــال أف ـــي مـــن  ـــال الفلســـ ينيين مجـــرا المحافمـــة عليـــ  ل
 ة ه المحسوبين على ال فة ال ربي

ةــاف ءــ  الملــ   اله ــ  فــ  الماضــ   الحاضــر  فــ  األمــس القريــ   اليــوا 
الــراهن ي ــيق علــى  ســاا مــهاه  الهــي  ه فلــ  يجــل عــما  فــ  شــ   ممــا 
يتمتل ن  شال ف  مري عمره أ  ءوا  أةاف إل اما أ  شرانا أ  نمهة أ  ماال 

ههه الحياد أ   نين هه  مل ه ل ي هها الس  ف   لن  هنامى للي  الش ور ن ف 
 ال هستحق أف ه اش !



ف  لحمة من اللحما  الت  ال نلر  سيل هفاعي فيهـا السـ  ه  ال  هجها هه 
" ءــالح    ــواشــج   عليــ  نــلر  هــي سانــه لحمــة محــلاد  ت ــمي  ءــا ق 

هه أا  ــا   اللحمــة انف اليـا نتيجــة إهانـة لحقــه نــ  أ   هحــه يـله  " ال مليـة
ففاع الس  ف  ام   رسـ  ار ة التفجير أ  جبر  ارح إلى ن ميم من أعمان  

لينـــتق  مـــن عـــل  ال ينفـــن هلـــن الجرافـــة  نـــمل إلـــى شـــارع يافـــا لَيْقت ـــَي  ل ي ْقَتـــَي   
يغيم   يجيل ل   لشهب   ينه  ف  سي يوا  ليلا  يلول ف  سي يـوا م لمـا 

 مقلءا فلس ينيا ه
 تذكروا عالء أبو علبة                          

ضـل  نـوا ءـنوا  نفـه شـال اءـم  عـال  أ ـو علبـة عمليـة   بي  وال  ءبل 
 ي  ال ل  الهين سانوا يقفوف عنل مو ف ناصا   رل  للد ياز ر ه  سانه 

ف الهمــا عمليــة عــال  هحمــي أةرــر مــن   ــ  شــب   ا ــل مــل عمليــة  ســاا ه 
هان ـة لشـرسة  ـل اءـت لا عـال  أ ـو علبـة ءـيارد نـاص شال ف   ال يناهـ  ه   

ه ا فهـي  الجنـوا  اهسـه  هحـه عجـال  البـاص فلاه   ها  إيجل اإلءرانيلية
أا أنـ  لـ  يسـمل نـ   ل ـن القليمـة عمليت  مستو يا ةاف  ساا م جبا ن ال    

ساف اإلءرانيليوف شـب  مت ةـلين أف عـال  لـ  آنهاك ؟ ل ه   ةاف هوارا جواإلر 
 أنــ  نميــل أمنيــا يف لهــا نــدرااد أ ــل ايــر نفســ   أنــ  ايــر هــانل أل  ف ــيي 

سحســــاا الــــه  يهــــي  فــــ  القــــلس هحــــه أنمــــار همامــــا  م ــــاييره  هه  ســــ 
الم ــا را  اإلءــرانيلية  هــ  عالمــة أنــ  لــيس مــن ر ــال الف ــاني المســلحة ه 
فلو ساف م   ءالح لقا ا  اهلي  على أ ي هقـلير !  مـن أ  ـ  الشـب  األجـرى 

 أف عال  متم ج  ل  جمسة أإلفال  سها  ساا متم ج  ل  إلفالفه
عـال   أإلفـال  سـاا ه مـن أ ـي أإلفـال نحمف أ  ن ءـى  تـى  ال نست يل أف

فمــن  ــال إف النبــ  الــه  عــاش يحرموف مــن  نــاف آنــانه  ه هــؤال  الــهين ءــ
 ؟ ا ل  يجن أعم  ممن آنا ه  عنله  يتيم



الشـــ   الـــه  ال ينفـــن ي  ـــر نالبـــال  ي ـــوا لـــيلر علـــى البـــال هـــو اءـــتمرار 
يين فــ  البحــن  التنقيــ  عــن ال ــحافة اإلءــرانيلية  ر ــال التحــر  اإلءــرانيل

جلفيـــا   ســـاا ال قيليـــة  التنميميـــة  عـــن عال اهـــ  األءـــرية  اال تماهيـــة ه 
 ه مل هؤال   أ لئن أف يتسا لوا سيل يحـلل مـن زا يـة نمـره  أف فلسـ ينيا 

ـــ   ـــؤا ا يهـــي  فـــ  ا نهـــي  ل اإلءـــرانيليين يحمل علـــى  لفســـاا ال بـــلا  ل الل
  متل  إلي  ناإل ساف !لس ية الت  اعض اليل اإلءرانيلية ا

هــ  أةرــر البشــر فــ  ال ــال  نر ســية  ه بــرا هــها هــو عمــى اإلءــرانيليين الــهين 
 يمنوف أف ضحاياه  يج  أف ه األذى اله  أ   وه ناآلجرين فال يب ر ف 

 !! ه  ضحايا ش   الل  الم تاريجونوا شاةرين للفرصة الت    لت
فقل م ى علـيه  اآلف أةرـر  هالتلمواية  على  لر نر سيته  ه ه    شيته  

مــن أرب ــين ءــنة  هــ  ينســفوف  يــو  أءــر الفــلانيين الفلســ ينيين  ي ــاملوف 
هه  لميـارد  لـلها نالقسود سلها أ  تـى األا التـ  هـالهين ال اجي له    أهاليه

أ ــر فــ  منــل ال مــي الفــلان   ال الت فيــل مــن لــهلن سلــ  ه  لــ  يجــن الســجين 
   ه إ بال الشبال الفلس ينيين علي

فهــي هــو شــ   ايــر الجــبن  التشــف  يحمــي نانــ  رنــيس الــوزرا  اإلءــرانيل  
 ايي  راموف علـى المنـاااد نـدجراج صـور نـاهر مـن القـلس  م ـاارد هويـا  
أهلها أ    يحمي  زير الحرل إيهوا ناراك على اإلي از  نسف  يه سـي مـن 

بن هـها  مـا منفه عملية الم هـل الـلين   منفـه عمليـة الجرافـة  سـاا ه فمـا أ ـ
 أ   ذاك !  ما أن له  عن اإلنسانية  عن  قوض اإلنساف ه

 الرئيس !  صورةلم تعجبنا                  
اا  مراعــاد مرســم الرناءــة ندنقــا  مســافة مــن اال تــر  تــى اآلف نحــن متقيــل ف 

 ه وا هباس الرنيس محم  ين نهسر



افحة  ـين  زيـر  ل ننا ل  نح  أ لا هلن ال ورد  المشهل اله  يت من الم 
 ـــرل ال ـــل  إيهـــوا نـــاراك  بـــين رنـــيس  مهوريـــة ال ـــراض  ـــالل ال البـــان  

مبتســما مـــن  بينهمــا فــ  صــلر ال ـــورد الــرنيس الفلســ ين  محمـــوا هبــاس 
إف الـرنيس هبـاس جاصـة فتلن ال ورد أججلتنا إذ  يي ه   األذف إلى األذف 

  م ـــافحة هـــو الـــه  ءـــ ى لجمـــل الـــرنيس ال را ـــ   الجنـــرال اإلءـــرانيل  فـــ
 ه  قا  يجوف الرنيس الفلس ين  عران   ل

إننـا ااضــبوف هه  نحــس نـال م  ألف الــرنيس الــه  يحمـي هــهه ال ــفة التــ  
ه ــك ســي فلســـ ين   ــل أ ســـي إلــى نفســ  القيـــاا نمهمــة مـــن هــها ال ـــراز ه 
 نحن ال نلر  ماذا يقول عنا النوال ال را يوف الهين إلالبوا الرنيس إلالبـان  

يفقـل العتهار عن هـهه الم ـافحة هه  لـن نميـل ه  ل نـ  شـ   نامن نا يته  
  المرارد ه

 ب ـل هـها سلـ  ة مـن الـه   ــال إف إلالبـان  لـ  ي ـافر نـاراك ألـف م ــافحة 
  ءرية من  بي ؟!

 ر   الل  الرنيس ياءر عرفا  اله  هحلل أةرر من مرد عن أف إلالبان  ا 
ا سـامال مـن الجـي  اءت اض ل ف  المناإلق ال اض ة لـ  فـ  سراءـتاف فيلقـ

 اإلءرانيل  !
 أسخف نكتة                         

نشـــ   مانـــليال مـــن  انمـــة اإلرهـــال ه  ا ـــ  يـــا الـــرنيس  ـــوش أصـــلر  ـــرارا 
 مميجة هه

  يي لمانليال هي هش   أنـه  ـوش مـن  انمـة اإلرهـال   ن مي من عنلنا ة
 إرها يا !! ة لو ف له ل ر  نالف ي ؟ ف  ال على الفور

                         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


