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تت بات واضحا يا تقى .. أم ظت اإلسيقائيييو  واممقييييو  و وييبيتهم      

وعمالؤتيييم وايييقياؤتم و سيييادقي  فييي  اليييوتم الييية  تسيييول  ال يييوة عيييادة 

ميييحابها و حييي  ين ييدو  ال ييدقة عيييت فهييم  ييدقات ي ادوييق   اليية  ياادونيي  

 ؟! طماا وافتقاء واحت اقا لانن  

أظييي  أ  تنيييات عالميييات وياييياقات ال يوطئهيييا النظيييق ل أولئيييت ال نيييود       

اممقيييو  اليقعت باممس في  بغيداد والنالو ية وتيقييت إل واإلسيقائيييو  

اليييقعت فيي  بيييت حييانو  والمطيياح  إل واملمييا  اليييقعت فيي  أفغانسييتا  .. 

والظييم  أليسوا عالمات ياقوة تاي  م   دييد أ  سياسيات الغيزو واالحيتالت

واالحت يييياق ميييي   انييييب المحتيييييي  ال ت يييييب يال الييييقدود ال وقييييية والندائييييية 

والتحقيقييية ي مهمييا ابتييدا لهييا المحتيييو  اسييم اإلقتيياب !   ميي   انييب أتييت 

 البالد وأيحابها الاقعيي  ؟  

قبميييا يانيييت اإلداقة اممقيييييية تتوييييت أ  الاييياب الاقا ييي  الاقبييي  و أو      

و  د قفاا اميد  وامق ت استسالما بايدما اياتدا في  الااب امفغان  المسيم 

الحقب اممقييية أعا يب ال نابت الةيية واليواقيخ المو هة بالييزق و وةليت 

أيضا تو ظ  الحيومات اإلسقائييية الت  ـ موت ميقة في  تياقيخ المسيتامقي  

ييهم  ـ  ايت ليدبابة حضوقا دائما ف   ييب الايواقا والحياقات وامز ية في  

المد  وال قى النيسطينية إل يوما باد يوم واهقا باد اهق وسنة بايد سينة ! 

وتا ت   وات االحتالت اممقيي  ف  الاقاق ت تد  بها وتتبيا سينتها الوبي ية 

. ينهم  ياق نظق و ييطناو  مننسهم أمانيا بواسيطة أبيقال الحدييد السيائقة 

واإلف بيي  ط   عيييت  نييازيق و وياززونيي  بنمييا  طوييق بواسييطة السيي  ط  يييي 



والموسيياد والاييي  بيييت و  ومييا لهييؤالء ميي  عيييو  طةا  وأةقعيية . ولييم تمييق 

 عييهم  ولة الناقس  ال ديم ل عدلت و فنمنت و فنمت . 

أم لات السق ييم  فيما عبقت عن  الا وز ةات السا ي  إل أعني  ميادلي        

ق يداقة أولبقايت و الت  سئيت عاية الحقب عييت الايقاق عي  قأيهيا في   يقا

بيييول ال مهوقيييية اييي  تييييت الحيييقب و فن ابيييت و وتييي  وزييييقة واق يييية 

ديم قاطييية سيياب ة ل   ي  الاائييد يسييتح" اليي م    . ومانييت ةلييت بيياإلن ييز  

النييح ل ي  ننط الاقاق يستنتت بةت دماء أبناء اممهات اممقييييات ! وتيةا 

ا تب يت مي  ال اا م ي  يم ت  اا اياقو  واليميي  اإلسيقائيي  ل يقييدو  مي

أقض النيسطينيي  و ولو يا   م  تةا ال اا دماء أبناء اممهات اليهودييات 

  . 

 تابئة م ابت تابئة                                         

ل د تناءت ويقا ال يت الة  عال ف  ال ق  الماض  عندما بيدأت مو ية       

 يييد  الومسيييينيات االسيييتاماق البقيطيييان  والنقنسييي  فييي  االنحسييياق ويييالت ع

والستينيات و واضطق  ادة الدولتي  يليت االنسيحاب مي  الادييد مي  دوت طسييا 

ويفقي يا . وي  ب يت أياباهم  تتالعب وتابث وتتيممق عييت االسيت الت الولييد 

. ومهما يي  الحات فيما باد فإننا ااقنا ـ نح  أتال  البييدا  الناميية طنيةات ـ 

دا واليييا ميي  االسييتاماق واالسيييتغالت أ  امسييا  ديييدة تاييقق وعيييقا  ديييي

 والظيم أيبح ف  متناوت اميد  . 

وما أ  نةقا مبيقة يانت تاط  االنطباا بن  الوالييات المتحيدة اممقيييية     

ستنتتح عيقا يمبقياليا ألاي  مي  عييق االسيتاماق الت يييد  البقيطيان  إل أو 

ق ليم تبييم مبييم الحسيم النقنس  إل أو الهولند  إل أو البقتغال  و فإ  تييت النية

فيي  داللتهييا . أضييف يلييت ةلييت أ  و ييود ال ييوة ال انييية المتم ييية فيي  االتحيياد 

 السوفييت   ات م  المستباد التوسا ف  ةلت االنطباا . 

ولييي  تييا تيي  الواليييات المتحييدة تايييد يلييت الاييالم أسييوأ الييةيقيات عيي       

وتحايييي  عيييت االسييتاماق وظيميي  وتحيميي  بميييائق النيياس ونهبيي  ويييقاتهم 

المنط" اليحيح واستبدات المنط" بادالت اإلعالمية وننوةتا الميةتت و حتيت 

 أيبح الاالم ميانا بغيضا ال يياد الناس يتحميو  عياهم في  .  



وبالغييت الواليييات المتحييدة فيي  يحساسييها بييوتم ال ييوة مبالغيية لييم يسييب ها       

حة الدماق الاامت ووسائت يليها أحد و نظقا منها مييت م  طالت الحقب وأسي

الياف اإلليتقون  و وم  المات أيضا و ميا ليم يمييي  أحيد في  الايالمي  . و يد 

ييييو  ميي  أسييباب مبالغتهييا فيي  الطيييل أنهييا دوليية محد يية ال عقا يية لهييا . 

ويزيييدتا وبيياال عيييت وبالهييا الا ييت اليييهيون  اليييغيق اليية  يحيييم  سييمها 

 الضوم اليبيق . 

التابئة باإلحساس بيال وة وطيايها وغقوقتيا والنيـزعة وف  م ابت تةه       

يلت البطل والسيطقة وت قبة السالح القتيب ف  ام ساد الحية ف يد تايييت 

قدا عييها في  منط تنيا الاقبيية واإلسيالمية تابئية وطنيية ـ  وميية ـ يسيالمية 

اوتزنت ميقاقة المظيالم التي  ا تقفهيا المسيتامقو  ال يدامت وال يدد و ف مييا 

يدا  الاقبية واإلسالمية وضات الستاماق تيت الدوت الت  امتييت دماءتيا الب

ونهبييت  قواتهييا الوييام . وتيييةا اسييتمدت ايياوبنا  ييدقا ميي  الحيييانة ضييد 

ال ق ومة اممقييية ال ويية بسيبب تاقضيها لي ق ومية اموقوبيية سياب ا و  يم 

 ييديم . بسييبب الايييم واالطييالا و ييوقة االتيييات التيي  لييم تييدا أحييدا فيي  عميياه ال

وم  الالفت لينظق أ  ق ال ينسامة ب  الد  ييتنيـز يميية ال يسيتها  بهيا مي  

الماييياقف الاييييقية باإلضيييافة يليييت تقبيتييي  السيييينية . وتيييو ييييت   اسيييتودام 

اإلنتقنت و وياقف  يمة امسيحة الموتينة . وال بد أن  ايتسب الي يق م  تةه 

أفغانسيتا  مسيتنيدا مي  المااقف وفنو  ال وة حينما بيدأ يحياقب اليقوس في  

طالت اممقيييي  وم  مااقفهم . وتيت سيمة مي  سيمات الاييق ل انت يات تيياق 

المايومات والماياقف والوبيقات والمهياقات مي  ال يان  يليت الم ني  عييي  . 

 وما ييدق عيت ب  الد  ييدق عيت غيقه ف  تةه المنط ة المضطقبة . 

 وقطة والمستن ا   ال                                       

وتا ت  الواليات المتحدة تنا ن بن  ال م  الة  يتاي  عييهيا دفاي  أعييت      

مما يانت الا وز ةات السا ي  تحسب . وعندما سيئت وزييق اليدفاا اممقييي  

السيياب" يييوتي  فيي  يحييدى النضييائيات سييؤاال عيي  مسيينلة اليي م  اليية  ي ييق  

ييا أ يياب ـ وييي  لسييا  ييدافا عيي  دفاي  مي  دميياء امميقيييي  في  الاييقاق حال

يداقة ال مهوقيي  عيت القغم م  يوني  وزييقا ديم قاطييا سياب ا ـ ل  سيوف 

يتم تدويت ال وة الت  تتولت أمي  الايقاق  . أ  أ  الحيومية اممقيييية تنيو  



اليييتوين مييي  تيييةا الايييبء اليييدمو  والوسييياقة البايييقية اليوميييية باسيييتئ اق 

م   نسيات أوقى و ليحموا وزا  اليننط  وتسويق مقتز ة أوقوبيي  و وقبما

الة  دوت ف  ةمية امميقيييي  و وةليت نظييق أ يق مي  اليننط تنالي  الحيوميات 

المقتز يية و يحيوميية بولنييدا التيي  أبييدت اسييتادادتا مداء تييةا الييدوق . ويييةلت 

يناييت اإلسييقائيييو  بإدوييالهم  عنايييق ام يييية الاقبييية فيي  يسييقائيت لي يييل 

ق ف  الوا هات الساونة . وباباقة أوقى ي  اممقيييي  وحاقتم تيت الاناي

الييةي  ازداد تسييا ط  نييودتم فيي  اييواقا المييد  الاقا ييية و وقأوا قأ  الاييي  

الوقطة الت  وقطوتا والمستن ا الة  حاقوا أننسهم في  و  ققوا أ  ين يوا 

بيينوالدتم ميي  المسييتن ا ويحاييقوا فييي  أوالد ادوييقي  و م  أوالدتييم أغيييت 

وأوالد ادويقي  أقوين وأتيو  ميييبة ! ونحي  في  تيةا الحيديث ييي   وأعز

نحينييا  انبييا وسييائق الاييقا يي  و م  الاييقا يي  ـ اييننهم ايين  النيسييطينيي  

وان  الايقب والمسييمي   ميايا ـ ال حسياب ل يتالتم وال  يمية مقواحهيم وال 

 مغزى لو ا  يوب أمهاتهم وال أيوات لهم ف  االنتوابات اممقييية . 

 أياةيب دوبيا وأعوان                                          

وف  امسبوا الماض  تبيت عواييف مي  اإلدانيات ال اقحية في  و ي         

يييت ميي  الييقئيس اممقيييي   ييوقل بييول ي الاييهيق بييدوبيا يمييا ي ييوت حسييني  

تييت   و وقئيس الوزقاء البقيطيان  تيون  بيييق ي الية  دعياه النائيب  يوقل 

الو  بيييةنب بيييول   . و ييياءت تبييية الاواييييف اموليييت مييي  الييييونغقس  يييا

اممقيييي  و حييي  نيييب باييض أعضييائ  منييية االسييت واب ليييقئيس و حييوت 

يد ية المزاعم بو ود أسيحة الدماق الاامت ف  الاقاق و الت  عيت أساسيها 

ليوبالتيييية و  اميييت الدولييية اممقيييييية الاظميييت ل النوويييية و الهيدقو ينيييية و ا

ال ق ومية و الييماوية و الياقووية و باله وم عييت تيةا البييد بح ية ت قييد 

يدام حسي  م  تيت امسيحة ـ يما يا  دوبيا يييح بيال وت بيه ية مسيقحية و 

ماييددا عيييت حييقوف ييمييات تيييت الابيياقة و مسييتدقا تيييني"  مهييوقه المابيين 

 باإلحساس بال وة والتنقد ـ  . 

ة االتهامات يوميا و ودويت غماقتا و مدعيةً أو متَهمية و وتسيسيت ماقي    

أ هزة الموابقات اممقييية بايد النيواب امميقيييي  و ومسيت بنائيب اليقئيس 

دييييت تايييين  بايييد أ  مسيييت بيييالقئيس و واغتييينم فقييييتها قئييييس اإليموبييييت 



الساب" تانز بيييس الة  سينته  ع ده ما م يس امم  ف  الايهق ال يادم و 

سيييوب دبيوماسيي  قيييي  عيي  ضييي   المحتييبس طييويال ميي  أياةيييب وعبييق بن

دوبيا وأعوان  بسبب يمدادتم يياه أ ناء عمت ل نت  ف  الاقاق بت ياقيق زائنية 

  ليم يييي  مي  اييننها أ  تسياعد المنتاييي  اليدوليي  فيي  عميهيم   يمييا  ييات .  

م أما سيوت قيتق اليقئيس السياب" لبا ية المنتايي  اليدوليي  في  الايقاق فيتيي

باليقاحة الماهودة في  ساب ا  ائال ي  اليقئيس بيول وقئييس اليوزقاء بيييق 

 يةبا عيت اابيهما و ولةا ت ب محايمتهما . 

وقبمييا يييا  ميي  تيين يق الاييدوى أ  انت يييت الحاليية يلييت بقيطانيييا . فييإةا         

بنعضيياء م يييس الامييوم يقفاييو  أيييواتهم متهمييي  بييييق بننيي  ييياةب وممييوه 

قييية أسيييحة الييدماق الاييامت الاقا ييية التيي  ااييتقت مييا سييادت  فيمييا يتاييي" بن

اممقيييي  ف  تقوي هيا واتواةتيا سيببا لاي  الحيقب عييت الايقاق . وييق  

أحد النواب  ائال ين  لم ياد ف  الوسا تيدي" تون  بييق باد اليوم . وتييةا . 

 ق وتيةا بدا أ  الحالية التي  انت ييت يليت اليةيت  يد اسيتوطنت فيي  وقبميا سيتؤ

 في  بناد مما أ قت ف  القأس . 

تيييةه الو يييائا المنا ئييية  يييات اليييباض ي  مييييدقتا  يييد يييييو  الييييوب        

اليييهيون  ـ اممقيييي  ـ البقيطييان  و اليية  ناييط باييد مييؤتمق  اييقم الايييخ 

والا بة و ومقاده الضغط عيت القئيس اممقيي  حتت ال ينيق تةا ف  الضيغط 

بينداء ميا تيو مطييوب مينهم في  وقيطية  عيت ااقو  وحيومت  وف  يليزامهم

 الطقي" . 

و يت بالم ابت ـ تباا لو هة نظق أوقى ـ ي  اممق يق يا يليت فايت  يوات      

االحتالت اممقيي  و طوات فتقة ما باد الحقب و في  ت يديم اليدليت عييت و يود 

أسيحة الدماق الاامت الت  يا  الزعم بو ودتا تو سبب الحقب المايي  أميام 

وق وأمييام مم يييي  البقلمييانيي  عيييت حييد سييواء و وتيييةا بييدأت أالعيييب ال مهيي

تزويق الت اقيق االستوباقية وغيقتا م  امالعيب تنتضح بحيم طبياة الايق 

 وطبياة امنظمة الديم قاطية . 

 

 



 

 التو يت واإلي اا والوتيقة                                     

تباد . ولي  سيواب" تؤييده . وي  يانيت فيي  ويال تةي  التايييي  غيق مسي      

 ن اط ضاف . 

فغيق مسيتباد أ  يييو  الييوب  الييهيون  في  الوالييات المتحيدة إل وفي        

بقيطانيييا أيضييا و وقاء تييةه الحمييية المتالح يية إلضييااف الييقئيس اممقيييي  

وقئيس الوزقاء البقيطان  . يدلنا عيت ةلت ي التو ييت   الية  تيياعدت فيي  

ة و فضال ع  ي اإلي اا   و ي الوتيقة   الييةي  تميا طيابا مايهود لهيةه الحمي

الحمية . فالتو يت ال ييادف ان ضاء اهق ونيف الاهق عيت نهاية الحيقب 

عيييت الاييقاق وحسييب و وينمييا يطيياب" موعييد الحييدث السيياو  اميبييق فيي  التييو 

واليحظييية و وتيييو ميييؤتمقا ايييقم الاييييخ والا بييية . وييييدت اإلي ييياا واليييوتيقة 

الماهودا  ف  الحمية  أنها ليست عنوية و وينما تنات مي  يحقيهيا ويغيةيها 

ويبدو أن  يقيد اسيت ماق ط اقتيا . ولييس في  الوالييات المتحيدة  يوة أ يدق مي  

اليوب  اليهيون  المتناي  في  مناييت السييطة عييت فايت ةليت في  موا هية 

تها الييقئيس . وسييب" إلسييقائيت فيي  الاييهق الماضيي  أ  أوفييدت وزيييق سييياح

الحاويييام بينييي  أييييالو  يليييت الوالييييات المتحيييدة لالتييييات بييياليونغقس وي نييياا 

أعضائ  بالسيق ف  ات اه ته يق الااب الاقب  النيسطين  يليت ايقق امقد  

بدال م  السيق ف  طقي" االعتقاف بدولة في  غيقب امقد  ي الضينة الغقبيية 

مقيييييية و   . وميييا أ  وقيطييية الطقيييي" ييييدقت فييي  الظييياتق عييي  اإلداقة ام

وقوعيت فيها ـ طباا ـ االاتقاطات والييم اإلسقائييية  و يما  تو الحات في  

 ميا الو ائ" والتيقيحات الييادقة عي  امميقيييي  ي والتي  يتايةق التميييز 

بينهييا وبييي  الو ييائ" والتيييقيحات اإلسييقائييية ةاتهييا   و فييإ  ايياقو  وضييا 

قييييو  يال أ  ينيـزلوا عنيد يقادة عييها تحنظات  امقبا عاقة . فيم يميت امم

السيد الييهيون  امعييت ويايدوا اإلسيقائيييي  بمقاعياة تييت التحنظيات أ نياء 

التننية . والغقيب ف  أمق الساحة السياسية اإلسقائييية أنهيا ال تتو يف عي  ي 

تن يس   اليميي  المتطيقف وامي يق تطقفيا حتيت يياق اليباض ينسيب اياقو  

الوحايييية يليييت الحميييائم ويييييادو  يييييننون   فييي   ييييانا الميييةابح والم يييازق

 ميطيحاتهم السياسية يساقيا م  اليساقيي  ! 



وميي  ن يياط الضيياف فيي  تييةه النيييقة أ  الا ييت ي ييوت باسييتحالة و ييوا       

اوييتالف بييي  ايياقو  وبييول و ال م  الييقئيس اممقيييي  منتييو  باويييية 

ونية ميي  ايياقو  وحسييب و وال م  حييوت الييقئيس مسيياعدي  تييم أاييد يييهي

الميينلوف و وحوليي  يهنيية ميي  غييالة المتيييهيني  وحسييب و ولييي  م  المييقء 

يستباد بادة أ  ي دم دوبيا عيت موالنة اليوب  اليهيون  اممقيي  في  تيةه 

السنة الت  تسب" انتوابات القئاسة ال ادمة . وين  م قب ليةت  ألف ميقة أ  

ييي  في  البياط  مي  أ  ييو  أ  والف بي  الطقفي  مظهقيا م قدا ومتن ا ع

 ياد والفا ح ي يا ف  الام" . 

 فابقيية النضائح                                       

وال يمي  في  الو يت ننسي  يلغياء االحتميات ال يان  حيوت أسيباب الحميية        

عيييت الييقئيس اممقيييي  وقئيييس الييوزقاء البقيطييان  و وتييو االحتمييات اليية  

وامنظمة الديم قاطية ت ف وقاء ي ياقة تيةه النضييحة  ي وت ي  طبياة الايق

و فضيحة الييةب الاميوم  عييت السييطات الاموميية وال مهيوق الاميوم  في  

 ان   ضية يبقى ت   ضية الحقب والسالم . 

وميي   بييت اييهدت يييت ميي  الواليييات المتحييدة وبقيطانيييا فضييائح سياسييية       

ينيد  ف  أمقييا وفضيحة م ت فضيحة ييينتو  وفضيحة نييسو  وفضيحة ي

بقوفيميييو ويقيسيييتي  يييييييق وال اسيييوس الميييزدول الييية  نسيييينا اسيييم  فييي  

 بقيطانيا . 

بيد أ   يام المسؤوت السياس  امعيت بتضيييت السييطات الايقعية عميدا      

ف  يت بيد م  البيدي  اليةي  يزعما  أنهميا قميزا الديم قاطيية و وةليت باين  

دلية مزينية ياةبية مين ية في  مغيامقة الحيقب ي حتيت يدوات البيدي  بناء عيت أ

وي  يانييت مغييامقة نا حيية بم ييياس القأسييماليي    تييو أمييق يتنييافت مييا  ييوقة 

المايومييات وحقييية الويييوت يليهييا ميي  ناحييية و ويتنييافت مييا فيييقة الايينافية 

 واليدق الت  ت  لب الديم قاطية .

ضيائح في  السياحات ولي  م  ن اط الضاف ف  تةه النييقة بيدوقتا أ  الن    

السياسية ال تبقز تي ائييا مي  ويالت ييو  أحيد  يد ايتاينها بالييدفة فييم يطي" 

التيتم عييها و بت ي  لينضائح فابقيية ت ا غالبيا في  داويت سيقاديب ودتياليز 



أ هزة امم  و وت  ت اقة ي ق  است ماقتا في  يين ات قتيبية ال توطيق يال 

 ببات الاياطي  . 

ضياح ميا لييم ييي  في  الحسيبا  افتضياح  وتيقدد أيييدائ  فميا السيق في  افت    

الم ي ييية فيي  وسييائت اإلعييالم ؟ أتييو  ييقاق يييهيون  بالضييغط عيييت الييقئيس 

اممقيي  لحميي  عييت  ايت اياقو  مق ايتي  الو ي ية الدائمية و ايت واقطية 

الطقي" يمينا  اتال ومتاتة  ديدة لياياب الاقبي  النيسيطين   ؟ أم تيو باييق 

سيييتاماقية السيييقية لييي  تب يييت سيييقية فييي  عييييق التنيييويق بييين  الموططيييات اال

والمايوماتية المتاحة بحيم طبياة الايق و وبسبب مبدأ الانافية والمحاسيبة 

الة  يتحدث الغقب عن  وال ندق  بالضيبط ميا مبييم نيييب  مي  التننيية ؟ لي  

يطوت بنا الو ت حتيت ينتينيا الاييم و م  ال ضيية  ضيية فيسيطي  التي  تنضيح 

 وتهتت امستاق .       امسقاق

        

       

    

     

         

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


