
 أسبوعيات نائب

 الشرط األوحد لنجاح البداية في تنفيذ خارطة الطريق

 التراجع عن إطالق وصف اإلرهاب على الفلسطينيين

 وتحديد هدف الخارطة بالتهدئة وليس بالقتل
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 النائب عن مدينة غزة

يصل إلى هذه الديار جون وولف مبعوثا منن اإلدارة األمرييينة لشن ون        

يذ خارطة الطريق . ويبدأ بمقابلة آريئيل شارون ومعاونيه . ويلمة وولف تنف

معناهننا بالعربيننة ذئننب . وليننل اسنن  مننن مسننماه نصننيب . فعسننى أن   ييننون 

وولف قادما إلقامة سال  الذئاب ومعناه إسيات الفريسة بقوة العض والننه  

ب ـ علنى ينل والخنق وا ستنـزاف، بعيدا عن قنوة الحقيقنة والعدالنة . وال رين

حال ـ أن إسرائيل لن  تقبنل هنذا المبعنوم األمرييني نفسنه إ  بينل نفنس ذائقنة 

المننوت ألنهننا تعنند نفسننها فننوق أى إشننراف حتننى لننو يننان مننن قبننل األمننريييين 

الذين يطعمونها ويسقونها ويدججونها بالسنالح . ولينننا منع ذلنن   نسنتطيع 

ت المتحدة ومبعوثوها منزودون أن نتفاءل به مثقال ذرة من التفا ل . فالو يا

بموقننف منحنناز مسننبق إلسننرائيل ورغباتهننا ومصننالحها . حتننى أنهنن  يشننفعون 

يالمهننن  فننني ينننل حالنننة   تتطنننابق فيهنننا وجهنننة ن نننره  منننع وجهنننة الن نننر 

اإلسننرائيلية بننالقول إنهنن  يفعلننون ذلننن مننن أجننل مصننلحة إسننرائيل ، أى أنهنن  

 !  يعرفون مصلحتها خيرا مما يعرفها اإلسرائيليون

نحن   نثق باألمريييين مثلما   نثق باإلسنرائيليين . و  نفهن  لمناذا          

يينننون المراقبنننون النننذين توينننل إلنننيه  مهمنننة مراقبنننة تنفينننذ خارطنننة الطرينننق 

مراقبين دوليين ، منن الجنسنيات ذاتهنا التني تشنيلت منهنا اللجننة الرباعينة ، 

ماذا رفضت أمريينا علنى التي يفترض أنها واضعة نص خارطة الطريق ؟! ول

لسان يولن بناول اقتنراح ينوفي أننان من خرا بقينا  قنوات دولينة بالفصنل بنين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين ؟ أليس هذا مطلبا قائما منذ سنوات طوال ؟ أ  أن 

هذه الحرب الضنروس التني تشننها إسنرائيل علنى المندنيين وعلنى المقناومين 

فعنال فلسنطينية قوينة ،   تسنتدعي حتنى الفلسطينيين ، وما تثيره منن ردود أ

 اآلن وجود القوات الدولية  ؟ 



الجواب المباشر على هذا الس ال هو أن إسرائيل رفضنت دائمنا ، مننذ         

، أى مننراقبين  7691توسننعها اإلقليمنني العنندواني فنني الخننامس مننن حزيننران 

. ودائمنا  دوليين أو قوات دولية أو وسطاء دوليين ، حتى لو يانوا أوروبينين

وافقننت الو يننات المتحنندة علننى مننا يوافننق عليننه غننالة المتعصننبين ومجرمنني 

الحرب اإلسنرائيليين ورفضنت منا يرفضنونه . لنذلن تلخصنت جهنود الوسناطة 

الدوليننة بننين إسننرائيل والسننلطة الفلسننطينية طننوال سنننوات سننابقة فنني أعمننال 

لنى مبعوم أمرييي رسمي صهيوني هو دينيس روس ، الذى انصنب عملنه ع

تصليب موقف المفاوضين اإلسرائيليين وتحريضه  على إبداء أقصى درجات 

 التعنت ، حتى انتهت جو ته الميويية الطويلة إلى طريق مسدود . 

 نفاق ومهزلة                                             

أمننا المبعننوم األوروبنني ميجيننل موراتينننوس فجنناء متنن خرا ، ولنن  يلننق      

مننن اإلسننرائيليين ، ولنن  تنن د جو تننه فنني النندول العربيننة وفنني مياتننب ترحيبننا 

المس ولين الفلسطينيين إلى أية نتيجة عملية . والمفهو  عموما أن أوروبا ـ 

وإن يانننت لهننا سياسنناتها الخارجيننة الخاصننة التنني   تتطننابق مننع سياسننات 

ا إحندام الو يات المتحدة ـ فإنهنا تلتنز  تلقائينا بجعنل أينة سياسنات منن شن نه

تصاد  مع مصلحة أمرييية  اهرة بمثابة حي  مع وقنف التنفينذ . ناهينن عنن 

أن لنندأ أوروبننا انحيازهننا الخنناص إلسننرائيل . وهننو انحينناز تنناريخي واضنن  . 

غينننر أن انحيننناز أوروبنننا   يبلنننا درجنننة وحننندة الحنننال المتمثلنننة فننني الموقنننف 

 األمرييي تجاه يل ما يخص إسرائيل وما يعنيها .  

اسننتنادا إلننى الو يننات المتحنندة أدارت إسننرائيل  هرهننا ل منن  المتحنندة و     

دائما ، وامتنعت عن إبنداء أى تجناوب منع ا لتزامنات التني فرضنها المجتمنع 

الدولي على سائر الدول . فإسنرائيل الدولنة النووينة األولنى فني المنطقنة مننذ 

أو خمسننينيات القننرن الماضنني ، رفضننت ، ومننا زالننت تننرفض ، أى إشننراف 

تفتنني  مننن قبننل أيننة هيئننة دوليننة علننى منشنندتها النوويننة فنني ديمونننا أو فنني 

غيرها . وبينما تنشق الحنجرة األمرييية صراخا واحتجاجا على دخول إيران 

عصنننر العلننن  الننننووى واسنننتخدا  النننذرة فننني األغنننراض السنننلمية ، و  يينننف 

تهننا المبعوثننون اإلسننرائيليون واألمريييننون عننن قننرس أبننواب موسننيو لمطالب

بوقننف برنامجهننا النننووى فنني إيننران ، تواصننل إسننرائيل تيننديس المزينند مننن 



الر وس النووية التي دخل في حسبان يميتها العددية ومواصنفاتها الت ثيرينة 

نصننيب ليننل مدينننة عربيننة أو إسننالمية ع ولننيس يننل عاصننمة وحسننب   مننن 

متحندة الم رب إلى الصين ! وإسرائيل دولة مدينة بوجودهنا لقنرارات األمن  ال

القاضني بتقسني   7691.  ولينها رفضت ، وما زالت ترفض تنفيذ قرار عا  

فلسطين وقيا  دولتين : فلسطينية ويهودية . يما رفضت ، وما زالت تنرفض 

الننذى نننص علننى وجننوب عننودة الالجئننين   7691لسنننة  769، القننرار رقنن  

 الفلسطينيين في أسرس وقت إلى مدنه  وقراه  التي أخرجوا منها .

وربمننا اعتنناد العننال  نسننيان هننذه الحقننائق وهننذه القننرارات الدوليننة ،         

وربمننا حجننب النفنناق العننالمي ر يننة الملفننات المتننراي  بعضننها فننوق بعننض . 

وربما يان من م اهر هوان العدالة على الضمير ال ربني واألمرييني بصنورة 

رائيل خاصننة تلننن المهزلننة التنني شننهدها العننال  فنني حينهننا : مهزلننة رفننض إسنن

السماح للجنة استقصاء الحقائق الميلفة بالتحقيق فني منذاب  مخني  جننين أن 

 تدخل إلى فلسطين وتعاين آثار تلن المذاب  وذلن الخراب .   

وعندما نتيل  عن تجاهل إسرائيل لش ن األمن  المتحندة ، ولقنرارات األمن       

ة فإنننا نفنت  بابنا المتحدة ، ولشخصيات األم  المتحدة ، ولوفود األمن  المتحند

 واسعا يحتاج إلى م لفات قائمة بذاتها . 

 اللعب على الميشوف                                        

أمننا اليننو  ، بعنند أن باشننر األمريييننون عمليننا بتنفيننذ المرحلننة األولننى مننن      

خارطة الطريق ؛ ب سلوبه  الخاص ؛ وب دواته  الخاصة ، فال شن أننا ونحن 

ني أصننال مننرارة العنني  فنني أزمننة وعنننق زجاجننة خننانق ،  أصننبحنا فنني نعننا

مواجهة أف نع المخناطر التني تتهندد وجودننا ، عبنر تهديندها وحندتنا الوطنينة 

وثوابتنا التي بقيت لنا بفضل تضنحيات آ ف الشنهداء . و  ضنمانة ضند هنذه 

 األخطننار إ  بتواجنند الشننارس الفلسننطيني حاضننرا إزاء األحنندام المسننتجدة ،

 مستعدا للتدخل بما يحف  علينا الوحدة والثوابت . 

ومننن الواضننن  الينننو  أن ألعنناب األمنننريييين تعتمننند أسننلوب اللعنننب علنننى      

الميشننوف مننع اسننتبقاء ورقننة واحنندة فقننط مننن أوراق اللعننب م طنناة ع أو هنن  

يحسبونها يذلن   . ولنذلن ننتيل  بندورنا علنى الميشنوف عنالمين أن السناحة 



ن بنندورها أوراقهننا الخفيننة ، علننى الننرغ  مننن أن األمننريييين الفلسننطينية تملنن

واإلسرائيليين يعتقدون أن عينونه  تنرأ ينل شنيء وتعنرف ينل شنيء وتنقنل 

إليه  يل شيء . و  جدال في أن ما يجعل ثمة شيئا خفيا لدأ الفلسنطينيين ، 

ويجعننل ذلننن الشننيء الخفنني عصننيا علننى عيننون األعننداء هننو يونننه متصننال 

نعتقد ، على الرغ  من ميلننا للتحلنيالت المنطقينة الملموسنة ،  باإلعجاز الذى

 أنه ش ن إلهي  ذو عالقة بالرباط المقدر على الفلسطينيين . 

علننى جمنناهير ا نتفاضننة فنني الشننارس الفلسننطيني أن تيننون حاضننرة فنني       

الليل والنهار لدأ حدوم الدفع األمرييي الوشين باتجاه تنفيذ المرحلة األولى 

تيلمت عنهنا  نصنوص الديباجنة ونصنوص المرحلنة األولنى منن خارطنة  التي

الطريق التي تتضمن أقوا  سبق أن أوردناها في مقال سابق مثنل القنول   عع 

يعلن الفلسطينيون عن وقنف تنا  للعننف واإلرهناب ويباشنرون بجهنود مرئينة 

علننى األرض  عتقننال وعرقلننة ويننب  تخطننيط وتنفيننذ األفننراد والمجموعننات 

يات عنف ضد اإلسنرائيليين فني ينل مينان    .  وينذا القنول   : عع القينا  لعمل

بعمليات فعالة وثابتة تهدف إلى مواجهة جمينع المشناريين فني اإلرهناب    . 

ويننذا القننول عع إن حننل النننـزاس الفلسننطيني اإلسننرائيلي بإنشنناء دولتننين يميننن 

لشنننعب تحقيقنننه فقنننط منننن خنننالل إنهننناء العننننف واإلرهننناب ؛ عنننندما يينننون ل

الفلسننطيني قيننادة تتحننرن بشننيل حاسنن  ضنند اإلرهنناب ، وراغبننة وقننادرة علننى 

 بناء ديمقراطية تطبيقية تستند إلى التسام  والحرية ".

وبا ختصننار نالحنن  أن مسنن لة محاربننة السننلطة الوطنيننة الفلسننطينية لمننا    

يننندعى بنننالمفهو  األمرييننني اإلرهننناب واردة بعبنننارات شنننمولية مشنننددة فننني 

ة الطريننق ، تشننمل جميننع األزمنننة وجميننع األمينننة وجميننع نصننوص خارطنن

األشخاص وجميع التن يمنات وجمينع أسناليب القمنع ، فهني تسنتخد  التعنابير 

اآلتية :  ا ـ التحرن ع بشيل حاس    ضد اإلرهاب .ب ـ وأيضا ع بشيل فورى 

وغير مشروط   .ج ـ وأيضا ع بجهود مرئية على األرض  عتقنال ؛ وعرقلنة 

خطننننيط وتنفيننننذ األفننننراد ؛ والمجموعننننات ؛ لعمليننننات عنننننف ضنننند ؛ ويننننب  ت

اإلسرائيليين ، في يل ميان   .   د ـ وأيضا ع بعمليات فعالة وثابتنة .. تهندف 

إلننى مواجهننة جميننع المشنناريين فنني اإلرهنناب   . ه ـ وأيضننا ع تفييننن قنندرات 

مصننادرة األسننلحة غيننر  البنننى التحتيننة اإلرهابيننة وهننذا يشننمل الشننروس فنني



الشنننرعية   . .و ـ وأيضنننا المطلنننوب منننن الفلسنننطينيين هنننو ع األداء األمنننني 

 الشامل   . 

 التنفيذ إذا ل  يعجبه                                                

أمننا اإلسننرائيليون فننا لتزا  المترتننب علننيه   هننو مجننرد يلمننات .. يلمننات    

ينننل منننا هنننو مطلنننوب إلنشننناء دولنننة فلسنننطينية  تعنننرب عنننن اسنننتعداده  لعمنننل

ديمقراطية .. وربما يقنول بعنض النذين لهن  مصنلحة فني تسنويق النوه  : إن 

عمل ما هو مطلوب إلنشاء دولة فلسطينية لنيس بالشنيء القلينل . وهن  بنذلن 

يخادعون أنفسه  ويحاولون أن يعلموا النناس الجهنل فني قنراءة النصنوص ، 

ائيليين ع ا سنتعداد   لعمنل ينل منا هنو مطلنوب ألن النص إذ يطلب منن اإلسنر

فإنه   ييلفه  بشيء ملموس فعال فني التنو واللح نة ، بنل يتنرن ا لتنزا  فني 

ذمته  ي دونه  حقا حين  يعجبه  مستوأ التنفيذ الفلسطيني . فإذا قنالوا إننه 

   يعجبه  ، أو قالوا إن الوقت غير مالئ  ل داء فمن أين للو ينات المتحندة ،

في عهند إدارتهنا الحالينة خاصنة ، أن تناقشنه  الحسناب ؟ ألن  يصنرح دونالند 

رامسفيلد وزير الدفاس األمرييي ذات مرة قائال إن إلسرائيل الحنق فني ينل منا 

 تفعله في الضفة ال ربية ؟!

غير أن إحداث االنطباع بالتوازن الزائف  يفخ راة فل الطريفد يبفدك ر أا فر وفا يبفدك ر         
التففزاف يففوةى إسففئ إ ففرائيل ح دففو الوحيففد ال ففوةى الأتتففرن باففا ر كيفف تخ يففخ ناايففل يففخ ترتيفف  

الحديث إن الأرحسل األكلئ ( ر أال كدو قياف الحكوول اإل رائيسيل ف بشكل يوةى ف بت كيك 
ح كافففان وفففاةكن دفففو الففف ى  إفففا  1002الأواقفففال اال فففتيطانيل التفففخ نذفففبا و ففف    اة إفففاف 

 الأستجسبين إلئ ب ائاا .  
وثمننة مالح ننة أخننرأ توضننيحية : حننول المواقننع ا سننتيطانية التنني          

تشير الخارطة بتفيييهنا . فهني ع مواقنع   وليسنت ع مسنتوطنات   . أى أنهنا 

عبننارة عننن اليارافانننات ذاتهننا المنصننوبة فنني أمنناين مختننارة ، والتنني حنناول 

شنننارون فننني األسنننبوس الماضننني جعلهنننا عنننروس الحفنننل الننندعائي المنننزور 

 ص لالستهالن الخارجي ، واألمرييي بشيل خاص .  المخص



ويستفاد من النصوص أيضا  أن الفلسطينيين ل  يت هلوا بعد لييونوا ع         

شرياء السنال    وأن الجهنود يجنب أن تنصنرف وتترينز قبنل ينل شنيء علنى 

 ت هيله  عبر استيالد قيادة على المزاج اإلسرائيلي ـ األمرييي . 

خارطة الطريق تقو  إجما  على تخيل عند  وجنود أحند لنه من الواض  أن    

إرادة أو وزن فننني السننناحة الفلسنننطينية خنننالف اإلسنننرائيليين ،  والبنننوليس ، 

واألمريييين ، والمقابر ، وبعض الن ارة !! فه  ء هن  العناصنر الفاعلنة أمنا 

 بقية خلق الله فهي عناصر منفعلة ومفعول بها . 

الحروف بدورنا فإننا نقول ما يلي ، ع ونشنعر أن  وليي نضع النقاط على     

 هذا الذى نقوله يعبر عن رأى قطاس عريض من الناس العاديين   : 

       من يخون نفسه ؟!                                    

أو  ـ يننود الننناس أن يخرجننوا مننن هننذه الضننائقة التنني يعيشننونها فنني       

ة يوميننا والمحاصننرة والمختنقننة والمجوعننة . األراضنني الفلسننطينية المسننتهدف

ومن هنا فهن  منع افتنراض المحاف نة علنى الثوابنت يتمننون للنوزارة الراهننة 

النجنناح وتحقيننق إنجنناز ملمننوس يفننت  لهنن  أبننواب الننرزق والحينناة الطبيعيننة ، 

علننى الننرغ  مننن عنند  شننعبية هننذه الننوزارة ورئيسننها السننيد محمننود عبنناس . 

ـ بعند  التفنريط فني الثوابنت . ويبندو أن األمنريييين  ولين ذلن رهن ـ يما قلنا

يفهمون أن التوسعة المالية يمين أن تشترى أشياء يثيرة ، بضمنها الثوابنت 

نفسها . وهنذا وهن  منن أوهنا  األمنريييين المعتنادة ، التني تنوقعه  دائمنا فني 

 األحيا  الخاطئة الجائرة . 

ننناس منن طرا فنني صننفوف أطننر ثانيننا ـ قنند   ييننون السننواد األع نن  مننن ال    

المقاومة وفصائلها ، ولين الفصائل المقاومة تتمتع بالسلطان األدبي المطلنق 

، وليس في وسع المخالفين أن يتجاسروا على ال هنور أمنا  النناس أو إبنداء 

اآلراء الحمائميننة . ويرجننع هننذا إلننى أن ترييننب الضننمير الننوطني الفلسننطيني 

بذيرأ نيبنة فلسنطين وبالرابطنة منع النوطن تاريخيا هو الترييب الذى يحتف  

التي زادها قوة على قوتها يونها مقموعة بالقوة . ف ى فلسطيني يتنصل منن 

حقيقة النيبنة والهجنرة واللجنوء واألمنل بنالعودة إنمنا يخنون نفسنه وترييبتنه 

الصننميمية . واإلسننرائيليون الننذين يجيننزون ألنفسننه  ، وهنن  خننزر   تننربطه  



مننن التننوراة ، أن ينندعوا ألنفسننه  انتمنناء لهننذا الننوطن ، بنناألرض إ  يلمننات 

يتناقضون مع البداهة والحقيقة والتاريخ حين ينينرون حنق الفلسنطينيين فني 

 فلسطينه  .

 ل  ييونوا البادئين ..                                  

ينة ثالثا ـ   أحد من الفلسطينيين يوافق على الرغبة اإلسنرائيلية ـ األمريي    

اآلثمنننة بتصنننفية حمننناس والجهننناد ويتائنننب األقصنننى والمن منننات التننني يثنننابر 

المس ولون األمريييون دون ملل على اتهامها بتهمة اإلرهاب ، فناألمريييون 

يجهلننون حتمننا بسننبب ن ننرته  السننطحية إلننى العننال  ترييبننة المجتمننع العربنني 

بحين  طابعنه الفلسطيني ، هذا المجتمع المترابط بحين  وحندة نسنيجه الننادر و

العشائرى وبحي  غلبة الطابع البلدى الص ير وليس طابع المدن اليبرأ علنى 

سين سيانه . وقد ساهمت النيبات والمشيالت العويصة وأزمنة الضائقة فني 

ازدياد عالئقه تقاربا والتصاقا . واأله  من ذلن في الوقت النراهن أن الجمينع 

ـ  مقتنعننون أن حمنناس والجهنناد ـنن فيمننا عنندا قلننة مننن المحتننرفين  السياسننيين 

ويتائب األقصى ل  ييونوا البادئين بتعيير صفو الحياة ، بل ه  قنادة إسنرائيل 

المتطرفون اليمينيون بشهادة الجمهرات اإلسرائيلية نفسها . وتعتقد األغلبينة 

أن ا ستشهاديين ومناضنلي المقاومنة هن  النذين يحف نون يرامنة المجمنوس ، 

يدة التي يفهمها شارون . ويقر المجمنوس منع ذلنن أن بل وإن ل ته  هي الوح

هذه البطو ت المشرفة وال الينة لنن تجلنب نصنرا ولنن تحقنق نتيجنة سياسنية 

ملموسة ، وأن من العسير تحملها . والمجمنوس مشنبع با عتقناد أن مناضنلي 

المقاومة ه  األصدق واألبعد عن الفسناد . أمنا القلنة المحترفنة فتعتقند ـ علنى 

إن علنننى المناضنننلين الفلسنننطينيين أن يصنننمتوا و  يثينننروا ثنننائرة  العينننس ـ

شارون الذى يتمنى استمرار الحنرب ألنهنا فرصنته ليلعنب فني ملعبنه وييسنب 

معريننة الترحيننل والقتنننل والمننذاب  . وليننن ، يمنننا إن األغلبيننة التنني تقودهنننا 

من مات المقاومة تقر بعد  وجود أفنق من نور للمقاومنة فنإن القلنة المحترفنة 

تقننر بنندورها أن اليمننين اإلسننرائيلي لننيس مضننمونا ، وإنننه ربمننا يسننتمر فنني 

اعتداءاته بعد توقف المقاومة . وه  ـ مع تعويله  على األمريييين بنافتراض 

أن األمنننريييين راغبنننون فننني التهدئنننة ـ فنننإنه    يعتقننندون أن األمنننريييين 



تمناد علنى مضمونون بدوره  أو إن ت ير اإلدارات والر ساء يدس فرصة لالع

 موقف أمرييي ثابت . 

رابعننا ـ سننيواجه أى شننخص أو سننلطة تقنند  علننى تحنندى المجمننوس شننارعا  

موحنندا بشننيل لنن  يسننبق لننه مثيننل . والفرصننة الوحينندة لنجنناح أيننة تسننوية ، 

م قتنننة أو دائمنننة ، هننني تراجنننع األمنننريييين عنننن وصنننف من منننات المقاومنننة 

تنل وتندمير البننى التحتينة ومنا باإلرهاب ، وإل ا ه   المطالبات با عتقال والق

 إلى ذلن ..

فإذا يانت األطراف التي تواجه الفلسنطينيين بالعنداء تريند التهدئنة حقنا ،      

ووقف العنف حقا فإن الوسيلة إلى ذلن واضحة ، والفرصة متاحة ، وما منن 

قائد في أى تن ي   إ  مستعد إلبداء المرونة الفائقة ع ونحن نعني هذه اليلمة 

فض ط القوة والحصار والتجويع ملموس . وحسابات ميزان القوأ تجعنل   . 

الميل إلى تسوية م قتة مرجحنا . والفلسنطينيون هن  األيثنر ميابندة . وليننه  

يعلمون أيضا أن عدوه  غير مرتاح ويعلمون أنه  أصبر منه . ومزاج القادة 

ميون يمننزاج الننناس العنناديين مسننتعد للتننذرس بالمرحليننة . ولننيس هنننان عنند

 قطعيون في الصفوف . 

ولينننن األمنننر يختلنننف جنننذريا إذا ينننان المنننراد هنننو تصنننفية فرينننق منننن      

الفلسننننطينيين عننننن طريننننق عننننزله  أو  ومحاصننننرته  واصننننطياده  . فعلننننى 

األمنننريييين أن يفهمنننوا أن الشنننعب العربننني الفلسنننطيني واستشنننهادييه فننني 

سننرائيليين أن الطليعننة ليسننوا إرهننابيين بنن ى وجننه مننن الوجننوه . وعلننى اإل

يفهمننوا ـ إذا لنن  ييونننوا قنند فهمننوا بعنند ـ أن اليهننود ليسننوا الوحينندين الننذين 

بوسننعه  اجتننراح مسننادا هائلننة ، مننن شنن نها أن تضننع إسننرائيل مسننتقبال فنني 

 روف مسادا أخرأ ، على يد أجيال عربية   ترأ لنفسها رسالة في الحيناة 

 أجدر من رسالة الث ر للفلسطينيين .     

                                   

          

أطلقت إسرائيل طاقة ال ل والحقند ال ناهرة فني أعمنال جنودهنا .. فني  
النسف والتخريب والتدمير والقتل والضرب ع ي  مرة مات المضروب 



بين يدى معذبيه ؟  وهي طاقة موجهة بواسطة تعبئة وتثقيف معين . 
ت اإلرهنناب األمريينني فنني وهننذه الطاقننة وهننذه التعبئننة والتثقيننف أنتجنن

 العراق .. في القلوعية .. في تيريت .. في الفالوجة .. 

 األ عيب طابع المرحلة . 
  



 


