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 هذا غير معقول ..!       

بعد األجراس التي قرعت ، والطبول التي دقت ، والزفة اإلعالمية التي        

ت بتت ن وزيتتر اليارجيتتة األمري يتتة رافقتتت جولتتة  تتولن بتتاول فتتي  ستتيا وب تتر

متتن أجتتل ا نتقتتال متتن مر يتتة ال تتال  عتتن ، ستتييقي بلقتتل الو يتتات المت تتدة 

ـ لمدة ستب  ستاعات فقتط يارطة الطريق إلى مر ية تنفيذها وتطبيقها ، ي تي 

يتترأس أر تتان القتتوات ألنتتاا ال تترب األولتتى رتتد العتترا  الجنتترال التتذن  تتان ـتت 

يترأس أر تان ا ال ترب ال تامية عيتى المنطقتة ألنتا المسي ة األمري ية وصتار

فيقت  عيتى منصتة  تارون فتي  ،الدبيوماسية األمري ية ) المسي ة أيرا ! ( 

القتتتدس  التيميتتتذ الملتتتابر ، وي يتتتذ فتتتي استتتت هار درستتت  ، متهجمتتتا عيتتتى 

التي سبق أن سم    تارون وعصتابت  يرددونهتا عينها الفيسطينيين باأللفا  

سوريا با تهامتات التتي  اولتت ال  ومتة الستورية  ، ومتهماالمرة تيو المرة 

جاهدة أن تنفيها وتتبرأ منها ، أعني ا تهامات ب نها تعرقل  يول الستال  فتي 

ال تتر  األوستتط  . و تتذلج يقتت  جنتترال الدبيوماستتية ودبيوماستتي الجنتترا ت 

أري تا ويبا تر بتنيس عيوننتا وستين  ذاننتا م تررا لنتا ب ننتا عيى منصتنا فتي 

، ول ننتتا ستتو  ن تتون متت  ذلتتج ـ وفقتتط إذا قاتتتل نصتت  ، عنيفتتون  إرهتتابيون

دولتة فيستطينية تعتين جنبتا  5002 عبنا نصف  اآلير ـ مست قين في العتا  

 إلى جنب م  إسرائيل ! 

هتتذا ال يتت  وا رتتطهاد والت امتتل األمري تتي الوارتتل عيينتتا ، والعبوديتتة      

ابي التتتذن يمي ونتتت  فتتتي وا ستتتتيذاا والتبعيتتتة للستتترائيييين وليجتتتا  ا نتيتتت

الو يتتات المت تتدة ، هتتو طتتاب  العصتتر التتذن نعي تت  وستتمة ال  ومتتة العالميتتة 

التي يريد صهاينة اإلدارة األمري ية أن يوطتدوا قواعتدها فتي العتال  بتداا متن 



الهيمنتة التامتة عيتتى الطاقتة فتي هتتذ  المنطقتة  . وهتذا ال يتت  لنتا وا ستتتيذاا 

لصتدور ، ويبعتتل عيتتى رليتتة المستتتقبل متتن أمتا  عتتدونا  يقيتتب المواجتت  فتتي ا

 يالل صراع   تبدو ل  نهاية . 

 نفط ودماا ..                                     

وفي مساا السبت الماري ، بعدما ر  ت بعض األنباا التي  ميها  تولن    

باول إلى اجتماعات  م  اإلسرائيييين   ب ر بنيامين نتنياهو اإلسرائيييين بت ن 

لنفط العراقتي ستيتدفق قريبتا عيتى إسترائيل . وفتي اليييتة ذاتهتا زفتت أجهتزة ا

اإلعتتتال  اإلستتترائييية لجمهورهتتتا يبتتتر تتتتدفق د  المقتتتاو  المتتترابط عبتتتد اليتتت  

القواسمي الذن اغتالتت  و تدات المستتعربين الياصتة وهتو يتارا متن جتام  

وب فتتي األنصتار فتتي اليييتتل . وه تتذا ل نفتتط العترب ود  العتترب ،  الهمتتا مطيتت

 عصر إسرائيل والو يات المت دة . 

ومتاذا عتن البتاقين ا متاذا عتتن دول أوروبتا ا ومتاذا عتن روستيا ا  ومتتاذا     

عن الصين ا  ي  يتعامى العال   يت  عتن القتتل والتدمار والتجريت  والنست  

 والتيريب الذن ل  ي ن ل  مليل في أن بيد عيى يد أن م تل ا!

أ تد إ  لستان  الت  يقتول إجمتا   تول  تلون  ليس منه  فتي واقت  األمتر    

السياسة العالمية وفترض النفتوذ وتوزيت  األستوا  ل إن متن باليتا الزمتان أن 

تتتتوفر الفرصتتة ليم تتامر رتتئيل الوجتتدان رتتي  الترستتانة الممتيتت  غتترورا أن 

يفتترض سياستتات  وميططاتتت  عيتتى الجميتت  . ول تتن الجميتت  تقريبتتا يتمليتتون 

إذا ذهبت إلى بيتد يعبتد العجتل ، فيتذ منجيتج واجيتب لت  الملل الجبان القائل ل 

 ال  ين .   

من هنا تتوالى تصري ات رلساا الدول ووزراا اليارجيتة هنتا وهنتاج ،      

تع ت  متن  ت ن رليتة بتون ، وتقتول إن الطريتق الو يتد ليستال  هتو يارطتة 

  الطريق ، وهي  ما نراها يارطة مبنية عيى الن ر إلى الفيسطينيين بوصتفه

إرهتتابيين ومتييفتتين وب اجتتة إلتتى ت هيتتل ليستتال  وهتتي تقترتتيه  لمنتتا باه تتا 

بالمجتتان ، وتتتربط مصتتيره  بتتارادة جتتزار   يعتتر  الصتتدقات واإل ستتانات ، 

وهي تتييص في الجوهر فتي لاللتة أ تياا أساستية موهتت ب تال ت   تصتمد 

 لين ر ل 



ييتة الفيستطينية ـ عيى السيطة الفيسطينية أن ت ترع فتي إ تعال ال ترب األه  

 فورا ، مهما  ان ر اياها . 

ـ عيى السيطة الفيسطينية أن ت مل إعادة ت ت يل نفستها وفقتا ليتعييمتات التتي 

 ت ددها تقارير السي  ن إي  . 

ـ عيى السيطة الفيسطينية أن تت هل ليجيوس مت   تارون و  ومتت  ذات يتو  

 ال وط سالمة .ليعطوها الدولة الموعودة إذا وصيت السيطة إلى نهاية 

 معنى اإلصالح األمري ي                                     

و  يستطي  فيسطيني ينتمي إلى  عب  انتماا ا بن البار أن يقبل جريمتة      

ال تترب األهييتتة أو يتتر  فيهتتا ييتتارا معقتتو  . و  يستتتطي  أبتتدا أن يمتتد يتتد  

طي  متن يتتاب  األيبتار ـ ليطعن  ر اا المصتير ورفتا  الينتد  .  متا   يستت

مجتترد متابعتتة ستتط ية ـ أن يلتتق بوعتتود األمتتري يين أو اإلستترائيييين التتذين 

نقرتتوا  تتل عهتتد منتتذ ن تت ة القرتتية الفيستتطينية قبتتل قتترن متتن الزمتتان . أمتتا 

مس لة إصالح السيطة الفيسطينية فال أ د يجهل أن أساس الفساد في السيطة 

زات وفتتتت ه  بتتتاب اللتتتراا عيتتتى هتتتو توزيتتت  اإلستتترائيييين ميتيتتت  ا متيتتتا

مصراعي  أمتا  األعتوان وأعتوان األعتوان . ومتا معنتى اإلصتالح التذن تتت ي  

عنتت  الولتتائق اإلستترائييية واألمري يتتة بالتتتالي إ  إعتتادة ت تت يل  تتل  تتيا فتتي 

 ياتنتتا فتتي فيستتطين و يتتاة منطقتنتتا العربيتتة واإلستتالمية  يهتتا بمتتا يناستتب 

ة المت دة ويجعل األمري يين عيتى يتزائن نفتط المصالل اإلسرائييية ـ األمري ي

المنطقتتة وييراتهتتا األيتتر  ، ويرتتمن للستترائيييين أن تتتتدفق عيتتيه  تيتتج 

 الييرات العميمة بال  ساب .  

واإلنسان في هذ  المنطقة وفي عمتو  التبالد العربيتة واإلستالمية  ب اجتة     

هتل ويتعتاين مت  إلى إزا ة برعة أ ياا من عقي  وميييت  وذا رت  ل تي يت 

األطرو تتات األمري يتتة التتتي تتتتوالى تباعتتا فتتي هتتذا التتزمن التتذن أعيتتن عنتت  

األمري يون زمنا ل رب الع ر سنوات رد الجمي . إن  ب اجتة قبتل  تل  تيا 

إلتى نستيان ا  ت تا  إلتى المنطتق . وب اجتة إلتى الت افتل عتن ز ت  األصتتاب  

ى عقتتار مهتتدب لرتتبط األمري يتتة عيتتى مرا تتز الستتيطة والقتترار . وب اجتتة إلتت

األعصاب لد  مطالعة وج  أ مد الجيبتي وأملالت  عيتى  ا تات الفرتائيات . 



وب اجة إلزالة م تويات الذا رة التارييية التي تعي قصة فيسطين منتذ بدايتة 

قرتتتيتها ومنتتتذ  تتتان عتتتدد اليهتتتود فيهتتتا   يجتتتاوز يمستتتة     نستتتمة لتتت  

بفرتتتل ا نتتتتداب البريطتتتاني  استتتتجيبته  الو التتتة اليهوديتتتة متتتن وراا الب تتتار

 الم لو  ف صبل له  جين و يان دولي عيى أنقاض أهل البالد .

   سياسة بل إمالاات                                             

ليست هناج في الزمن األمري ي التذن ن تهد  سياستة وفتق المصتطي ات      

لتيس هنتاج أيتذ ورد ! والمقاييس الم لوفتة ليسياستة فتي العصتور األيتر  ! 

ليس هناج  ساب ليقو  الم يية ! وإنما هنتاج تعييمتات فقتط . وهنتاج أدوات 

مجهزة لتنفيذ هذ  التعييمات .والتعييمات األمري يتة تت تي لمترة ميفتات م ميتة 

وفقتتا ل ايتتات مدروستتة ، والميفتتات مييئتتة بالمعيومتتات وتقتتارير ال مبيتتوتر . 

التتي تتعتاطى التف يتر نيابتة عتن الجمهتور وغالبا ما تقو  بهتا أوستاط النيبتة 

األمري ي . ومن هل ا ) ملال ( مجموعة الساسة اليمينيتين المتصتهينين فتي 

 6991ال زب الجمهورن ، الذين أن لوا مي  ال رب عيى العرا  منذ عتا  

أن قبتتل زمتتن طويتتل متتن وصتتوله  إلتتى الستتيطة وقبتتل أن يف تتروا فتتي الذريعتتة 

أستي ة التدمار ال تامل ـ . وهتل ا هت  أربعتة ع تر  الباطية المفتعية ـ ذريعتة

رجال بقيادة ت يني  ورامستفييد ، ومتنه  بتول وولفتووتز وريت تارد  رميتتاا 

وجتتون بولتتتون وزالمتتان ييييتتزاد وريت تتارد بيتترل . و يهتت  متتن أر تتان إدارة 

 بون ال الية .  

ي  ن أما األدوات المجهتزة لتنفيتذ التعييمتات فهتي  يصتيات تربيهتا الست     

إي  عيى عينها وتيتارها بدقة فتي مواقت  مفاصتل ال  ت  وتعاقتب األجيتال فتي 

البيدان مور  األطماع . وقد رو  لتي قتديما أ تد أصت اب التجربتة الواستعة 

وا طالع الواس  أن  سم  من أ د مو في السفارات العربية في بيتد  ستيون 

نتدوبي الستي قصة جرت في الستينيات من القرن المارتي عتن اتصتال أ تد م

 ن إيتت  بتت  وعررتت  تجنيتتد الدبيوماستتي العربتتي فتتي يدمتتة الو التتة الستترية . 

فيما أبد  هذا األيير ارطرابا ورفرتا ليف ترة قتال لت  المنتدوب األمري تي ل  

ألعيتتج ت تتن أننتتا ستتنقول لتتج هتتات زودنتتا بتقتتارير عتتن عمتتل ستتفارتج . أنتتت 

ذهب إلتى رئاستتت   ميطتيا إن  ننتت ذلتج . إن لتدينا  تيفرة رستائي   التتي تت



نفسها  . ل  أرا  ل  إنما نريد منتج أن ت تتب لنتا تقتارير عتن أن تطة طيبتة 

 المدارس اللانوية في بيد    ) ! ( 

   تقدير لي رو  الموروعية                                     

ا يتتتترا  الت نولتتتوجي ليملسستتتات الوطنيتتتة ، وا يتتتترا  الب تتترن ،       

الدمار ال امل والصتوارين البالستتية عيتى ايتتال  أنواعهتا ،  و يازة أسي ة

وامتتتداد أصتتاب  الستتي  ن إيتت  فتتي ميتيتت  البقتتاع ،  تتل ذلتتج أطتتان صتتواب 

الو يات المت دة وأراع توازنها ،  تى صتارت ت تن أنهتا تقتول لي تيا  تن 

 في ون ! 

ا أيرتا وهذا ما فعيت  في العرا  ، وهذا ما تفعي  اليو  في فيسطين ، وهذ    

ما تفترن ب   تذبا عيتى إيتران التتي أدرجتهتا فتي قائمتة ) م تور ال تر ( دون 

سبب و  مبرر ، ورا ت تهددها وتدعو أوروبا لتهديتدها وتتطيتب متن إيتران 

التفتين الم دد عيى من آتها النووية لألغراض السيمية ووراا األ مة نوايا 

التتتي  انتتت تسترتتي  عدوانيتتة مبيتتتة . وملتتل ذلتتج افتراااتهتتا عيتتى ستتوريا 

ملسسات فيسطينية وفصائل فدائيتة منتذ وقتت بعيتد ، والتتي ورتعتها أمري تا 

 رمن الدول الداعمة للرهاب دون أن ي ون هناج سبب معقول لهذا التجني . 

  تستتتتطي  الو يتتتات المت تتتدة أن تقتتتاو  أ  تتتا  اليتتتوبي الصتتتهيوني فتتتي      

إيتران ليت نولوجيتا النوويتة قتد نيويورج . واليوبي الصهيوني ير  أن  يتازة 

يلدن يوما إلى  دول نوع من تعادل القتو  فتي ال تر  األوستط ، بينمتا هت  

يريتتدون التفتتو  المطيتتق إلستترائيل . أمتتا األستتباب المورتتوعية التتتي تجيتتز 

إليران أن تميج الت نولوجيا النووية لألغراض السيمية عيى األقل فهي ليست 

ومن تيج األسباب  ونها دولة  بيرة المستا ة في مور  اعتبار األمري يين . 

واسعة اإلقيي  نامية ا قتصتاد ذات قتو  ب ترية متعيمتة تعييمتا  تديلا . وهتي 

 أجدر  ليرا من إسرائيل ب ن تميج هذ  الت نولوجيا ال ديلة .

واليوبي الصتهيوني يتر  أن وجتود الفصتائل الفيستطينية فتي ستوريا قتد       

سترائيل بينمتا هت  يريتدون أن ت تون إسترائيل فتي ي ون في  يطتر بعيتد عيتى إ

مقا  البيت ال را  الذن   يتج  إلي  الييق إ  ليعبتدو  ! و  ستبيل إلتى إفهتا  

األمري يين أن هناج أل  سبب لوجود أولئج الفيسطينيين األ ترار فتي دم تق 



أقيهتتتا أنهتتت  مطتتترودون متتتن بيتتتدانه  عيتتتى يتتتد إستتترائيل وأنصتتتار إستتترائيل ، 

السوريين والفيسطينيين  يه  عترب تجمعهت  قوميتة وا تدة ولت   وأبسطها أن

تمض مئة سنة عيى فصل بعره  عن بعض عيى يد ساي س وبي و ! و تذلج 

ير  اليوبي الصهيوني أن من الررورن أن ت ن السيطة الفيسطينية ال رب 

عيتتى من متتات المقاومتتة ، وبينمتتا يجتترن رئتتيس التتوزراا عبتتاس م تتاورات  

ئل الفيستطينية رتجت األصتوات اإلسترائييية وفتي أعقابهتا و وار  م  الفصتا

الصتتوت األمري تتي بيستتان  تتولن بتتاول يقولتتون لنتتا ل هيتتا إلتتى ال تترب . متتاذا 

تنت تترون ا وذلتتج دون أن يقتتدروا متتا قتتدر  رئتتيس التتوزراا عبتتاس متتن أن 

اإلقدا  عيى يطوة من هذا النوع جريمة   يقبيهتا ال تعب العربتي الفيستطيني 

 عن   ل وطني  ري  .  ومسيج يتعف 

اإلستترائيييون واألمري يتتون يريتتدون أن نعيتتن برااتنتتا متتن وطنيتنتتا ومتتن     

 قوميتنا ومن ديننا ونبقى أتباعا ألمري ا ويدما إلسرائيل !!

 هذا يهت  وذاج يصفق                                   

وأمنت  ال تق  قت  أنا رب   األعيى . أنا أ يي وأميت أنا أمتنل الباطتل  قتا     

 في هذا العال  ..هذا لسان  ال أمري ا . 

أ يانتتتا تب تتتل لتتتدي تاتوريتها ال ونيتتتة عتتتن مبتتتررات ومعتتتاذير وتعتتتالت .      

ول نهتتا فتتي مع تت  األ يتتان ت تتعر أن  بريااهتتا يتجتتاوز ذلتتج وأنتت   ستتبها أن 

تقول ل أنتا أمري تا وهتذ  م تيئتي فينفترا الجمت  أمامهتا صتفين ، هتذا يهتت  

 ا وهذا يصفق لها . لمجده

إن هذا  ي  باطل ويط  . ولن يمر في هذ  المنطقة متن العتال  . ففتي هتذ      

 المنطقة سمعت األصوات التي نادت بالتو يد وبجعل الميج لي  و د  .  

 

 

 



 


