
 تصريح الرئيس األمريكي عن الدولة الفلسطينية  
  شيك مجهول القيمة مسحوب على بنك مجهول محل اإلقامة 

   
هللل تللياهمنا ايريللا الللي الللة،  المربيللةل وحبمللا الللي السللارة الفلسللطينيةل بقصللر الننللر السياتللي   ا يحللن للل  يللر 

لجمو  وأعراض االكائاب المرضلي   ا لل  تصلةنا جديدا اليما قاله جوحج بوش عن الدولة الفلسطينية؟ أو ياهموينا با
عللدوا الفللرذ اللل م هللاش مملله عقللل الكنيللرينل بمللد أر شللرب الللرئيس األمريكللي رليلل  السللةا  وح  علللى الفنا للة 
الشلاحويية بلطااللة أمريكيللة قلائ،ا  هلل ا ايلر مقةلولس؟ الللليس إلتلرائيل أنللدقاي أ للم ملن الواليللا  الماحلد  ومنللي 

 جهز  اإلعل،م المربية ه ا الشلق األ ير من تمليق بوش(. شخصيا   )وقد تجاهلت أ
الحقيقللة أينللا ياللوجس شللرا مللن اقاللراب الريتللاي األمللريكيين مللن ق لليانا. و هللو يللو  مللن الاللوجس ال يشللةه  ا   

اللل م يصلليةنا عنللدما تقاللرب منللا )األباتشللي( األمريكيللة لاقصللفنا وهلل ا هللو تللوجس اللحنللة المشللحوية بللالاوتر ولكنلله 
 اآل ر ال م يشةه الصدا  النصفي ويخم المصير. أم يةمث على القلق المماد  لى المساقةل. النو  
ويحن يمرف من واقع تجربانا عللى كلل رلالل أر الريتلاي األملريكيين ال يملكلور كلملاه  عنلدما ياصلل األملر  

 7711ملع السلا ا  علام بالق ية الفلسطينية. ويا كر من، كيف أر جيمي كلاحتر أهللق اللي أتلوار أيلام مفاوضلاته 
تصريحا عن تشجيع الواليلا  الماحلد   قاملة وهلن قلومي للفلسلطينيينل  ل  علا  اللحلس بصلقاه الكةيلر  رالملا علا  

  لى الواليا  الماحد ل وأندح  الرئاتة األمريكية تصريحا مخالفا ألغى الاصريح األول. 
مل   يفيلد األوللى. وال شلك أر السلا ا  كار كاحتر رين أهلق تصريحه يممل على جر قدم السا ا   لى كا  

ألللح عليلله الللي الشللار  اتلله اللل م يلللح الحكللام المللرب اليللوم علللى لللزوم أ لل ا بالحسللةارل بمناتللةة جللر أقللدامه   لللى 
الاحلللالف األمريكللليل وهلللو الشلللار الفلسلللطيني الملللزمن. وحبملللا يكلللور كلللاحتر منلللل بلللوش اليلللوم اقانلللع اللللي لحنلللة ملللن 

سللطينية قللد تفللاح للسياتللة األمريكيللة الللي المنطقللة أبللواب القلللوب وبقيللة األبللواب اللحنللا  أر تسللوية المسللالة الفل
المغلقللة بمللدما اقاحمللت بللالقو ل وبالرشللو ل وبالصللفقا ل وبالجاتوتلليةل أبللواب الحكومللا  واألجهللز  والمصللالح 

 االقاصا ية من  زمن. 
أمل،ا عليله واضلمو السياتلا   ولكن كاحتر علا ل كملا قلنلال السلح  أقوالله نلاارا. وتقيلد اليملا بملد القل  بملا 

الشرق أوتطية بامريكال أم بمشرو  )الحك  اإل احم ال اتي( ال م قلال منلار  بليجن بلسلايه ولسلار أشلد عنانلر 
المحالللين تشللد ال يه المشللرو  الوريللد المقةللول  تللرائيليا. وهكلل ا أنللةح المشللرو  الوريللد اللل م يسللمح بلله أيصللاح 

 د . اللوبي الصهيويي الي الواليا  الماح
 رالة أمريكية مسامصية

يم . لقلد يفل  الريتلاي األمريكيلور الماملاقةورل وهل  الواجهلة الديمقراهيلة للننلام األمريكليل تمليملا  الللوبي  
الصلللهيويي بدقلللة اللللي كلللل ملللا يامللللق بالق لللية الفلسلللطينية الالللي هلللي محلللوح الالللا ير اللللي بقيلللة السياتلللا  اللللي الشلللرق 

مقانمللين أر أمريكللا الدولللة ليسللت لللديها تياتللة  انللة بهللا  احجللة عللن  األوتلل ل راللى بللا  الكنيللرور الللي ب، يللا
تياتلللة  تلللرائيل اللللي هللل ا المنطقلللة ملللن الملللال . وأيهللللا تلللر   المقللللوال  اإلتلللرائيلية بحللل االيرهال وتدعلللل  المواقلللف 

 اإلترائيليةل ولو أالرزها أم مجرم ررب من ننف بيجن وشامير وشاحور. 
ل اللللوبي الصللهيويي الللي أوتللان الحللزبين األمللريكيين الكةيللرين علللى رللد وبللالننر  لللى مللا هللو واضللح مللن تغلغلل 



 توايل الإر ه ا الحالة المسامصية يصم  أر ينانر منها أم  ير على المدا القصير والماوت . 
وقد الرننا قةل روالي عشر  أيام الاصريح ال م تفوا به أرلد أع لاي الكلويغرل الناالل ين اللي يملين الحلزب  

قللالل مهللد ا ماوعللدا بللوش بللار الااييللد للله مللن قةللل أوتللان الحللزب مشللرون باشللد ا الللي شللار مللا الجمهللوحم كمللا ي
يسمى اإلحهابل وأر المنانر المحاالنة الي الحزب ترا أر بوش أبدا بمض الالر   ملر رال وأيله تليلقى المااعل  

الرتلميين األملريكيين  الي الحزبل وبالاالي الي الكلويغرلل   ا لل  يملد علن تلر  ا. وعللى اللرا  ملن تاكيلد كنيلر ملن
أيهلل  ال يمنللور بكلمللة اإلحهللاب اإلتلل،م والمسلللمين والمروبللة والمللربل الللإر النلل ح تغنللي عللن الخةللر. القللد حال للت 
اإل اح  األمريكية تاييد بملض الاصلريحا  الالي يقللت عنهلا تطمينلا  بلار الملراق ايلر مشلمول بمةلاح  اإلحهلاب و ر 

 ول عربية كسوحيا والسلو ار مصلنفة اللي قلوائ  اللدول الحاميلة ل حهلاب. ال ربا  القا مة لن تساهداله. وما زالت 
والللي الةدايللة  لللت بمللض القللوائ  األمريكيللة الاللي تمللد  المننمللا  اإلحهابيللة مللن  كللر بمللض مننمللا  المقاومللةل  لل  
تحللد ت أيةلللاي أ لللرا علللن قلللوائ  ت لل  رلللزب اللللله ورملللال والجهلللا ل عللللى الللرا  ملللن كويهلللا مننملللا  لللل  تملللاحل 

  عنف  احج ردو  أوهايها.و جماال  ر الواليا  الماحد   ابر  على حالض الدعوا  الجا   الالي هالةلت عمليا
باحديللد ممنللى اإلحهللاب وتحديللد الفانللل بللين  لللك الممنللى وبللين المقاومللة المشللروعة ل،رللا،ل. كمللا  للابر  علللى 

 حالض مرجمية األم  الماحد   هاحا لمكاالحة اإلحهاب. 
 الطة عمر  ترائيل؟س

نا   ر أر ياشكك الي تصريح بوش رول القةول بمةلدأ  قاملة  وللة اللسلطينية وأر يلدحج هل ا الاصلريح من رق 
ضمن جهو  الدعاية ال،زمة إلقامة الحلف األمريكي المربي اإلت،ميل تمهيدا ل رب كل  اهر  عربيلة أو  تل،مية 

المربلي اإلتل،مي بقلو .    تلةق  مما ية للواليا  الماحد  أو إلترائيل. الفلي مللف تلير  بلوش شليي يصلدم الحلس
لةللوش أر )رللل(  لللى  تللرائيل أيللام كللار يشللغل منصلل  محللاالش الللي أمريكللال وكللار شللاحور يشللغل و يفللة وزيللر الةنللى 
الاحاية. وقيل  ر شاحور اللوزير انلطح  بلوش المحلاالش  للى جةلل الزيالور اللي القلدلل ليريله القلدل القديملة ملن 

 ة الصخر  المشرالة يقولا لك االحتفا ل و  ا بةوش وقد شاهد قة
 ل أتدحم أيك  أ طات   طا الممر؟ 

 وتاله شاحورا 
 ل وكيف  لك؟ الاجابه بوشا 

 الي تياق الحرب.  7791ل رينما ل  تهدموا المسجد عام 
وتللواي تغيللر بللوش الللرئيس بمللدما تللولى الرئاتللة أم للل  ياغيللرل الللإر ممللا يمللزز شللكوكنا أر كلل، مللن يائلل  الللرئيس  

الحللرب  ويالللد حامسللفيلدل وهمللا ا نللار مللن بللين أقللرب  لل،س شخصلليا  رللول الللرئيسل أنللدحا   يللك تشلليني ووزيللر
راى اليوم تصريحا  تن ح بس  الكراهية ضد الفلسلطينيين والملرب. أملا الشخصلية النالنلة وهلي كلولن بلاولل القلد 

االيسللياق وحاي أنللةح ماهمللا باهمللة االعاللدال والوتللطية. وقللد رلل ح  أوتللان اليمللين الجمهللوحم الللرئيس بللوش مللن 
 آحائهس
ومملا يسللالفت الننللر الللي اآلويللة األ يللر  أر الشخصللية الاللي أوالللدتها اإل اح  األمريكيللة للقيللام بالجولللة الشللرق  

أوتللطيةل كايللت وزيللر الحللرب حامسللفيلد وللليس وزيللر الخاحجيللة بللاول. والللي  لللك اراقللاح واتللاهااح واضللح بالمنطقللة 
ة. الملن الناريلة الشلكلية لل  تا ل  اإل اح  األمريكيلة بالحسلةار ماابملة ومشاعرها من النلارياين الشلكلية والموضلوعي



الرأم المام تصريحا  الشخصيا  المخالفة وممرالاه بملدا تحزبهلا إلتلرائيل. وملن الناريلة الموضلوعية كلار  يفلا  
إلنللداح  وزيللر الحللرب بللدال مللن وزيللر الخاحجيللة يمنللي أر القللا م للل  يللا  إلجللراي رللواح أو اتللامزاج أالكللاحل بللل جللاي

 تمليما  و م،ي قائمة تسهي،  والواتير  الع.
والللي مقابللل هلل ا الم،رنللا  المخالفللة الاللي تمنللي أر الاصللريح رللول الدولللة الفلسللطينية عةللاح  عللن تصللريح  

اتاه،كي ااياه زج المرب والمسلمين الي الاحالف األمريكي الةريطلاييل يقلول اللرئيس اليمنلي  يله علل  ملن مصلدح 
ع ملن أيلللول تلةامةر الماضليل أم قةلل يلوم الهجللوم عللى ييويلوح  وواشلنطن باتلةو ل أر الواليللا  تلمو م اللي الرابل

الماحللد  أبلغللت السللمو ية أيهللا تللاطرذ مةللا ح  منهللا الللي هلل ا الشللار لللدا ايمقللا  الجمميللة المامللة ل ملل  الماحللد . 
لللى اللل هن عهلللد جللور كينيللدم وممنللى  لللك أر الاصللريح األمريكللي رقيقللي وللليس اتللاه،كيا تكايكيللا. وهللل ا يميللد  

قةل روالي أحبمين تنة. المن المملوم أيه كار الي أعقاب مرات،ته الشهير  مع عةلد النانلر قلد أنلدح تمليماتله  للى 
منللدوب الواليللا  الماحللد  الللي األملل  الماحللد ل ل،تللامدا  لاقللدي  مشللرو  قللراح أمريكللي يللدعو  لللى  ريللاي قللراحا  

حاجهللا المنكةللو . ولكللن اللل م رللدسل قةللل أر يللامكن الللرئيس األمريكللي مللن الشللرعية الدوليللة الاللي عشلل  الللي أ 
وضللع كلمالله موضللع الانفيلل ل أيلله ااايللل الجللا  وايطللوا مشللروعه الللي أ حاج النسلليار. وهلل ا الواقمللة هللي مللن جملللة 
الوقائع الاي توضح ممنى القول  ر الرئيس األمريكي ال يملك كلماه اللي شلار الشلرق األوتل . المنل  عهلد  وايلت 
آيزيهاوح )ال م كار بطل ررب وشخصية مساقيمة(ل ل  ير المال  حئيسا أمريكيا اتاطا  أر ينفل  كلماله اللي الشلرق 

 األوت . 
 أتئلة ال تحصى

على أر الوعد األمريكي راى على االاراض نلدقه واالالراض أر بلوش يمللك أر يحلاالش عليله ينلل شليكا ايلر  
ملللة. اللللاه  شللليي اللللي تجديلللد الكللل،م علللن موضلللو  الدوللللة محلللد  القيملللة مسلللحوبا عللللى بنلللك مجهلللول محلللل اإلقا

الفلسللللطينية هللللو اآلليللللة الاللللي تونللللل  ليهللللا. و  ا كللللار األمريكيللللور تللللوف يحيلللللور الفلسللللطينيين مللللن جديللللد علللللى 
المفاوضللا  المةاشللر  مللع  تللرائيلل برعايللة ممنلللين أمللريكيين نللهيوييين مغرضللينل اللل، ممنللى للمةللا ح  مللن أتاتللها. 

يكيور أي ال ولو أيه  اآلر الي مزاج يحسلور ممله أر لهل  الحلق اللي اإلمل،ي عللى الملال   ور ويج  أر يفه  األمر 
مناقشةل أر الفلسطينيين ال يمكنه  أر يشلاروا هل ا الوعلد مقابلل المواالقلة عللى رلةس أو قالل يصلف تملدا  قلواه  

أو جماعلة  تل،مية أو  الحية. أضف  للى  للك كلله أر الحللف والمملل المسلكرم الجزااللي األمريكلي ضلد أيلة  وللة
عربيلة مرالللوض عللى الصللميد الشللمةي ملن قةللل المنطقللة كلهلال ولكللن الجميلع الللي الوقللت يفسله يافهمللور الاحقيقللا  

 والمقوبا  ضد المسرولين عن الهجما  الرهيةة ماى  ةات   اياه  ق ائيا. 
ملللا ملللدا اتلللاق،لها يقلللول ملللا يقلللول  ور أر يخلللوض اللللي الافانللليل الجوهريلللة ملللن قةيللللا ملللا رلللدو  الدوللللة و  

السياتي واالقاصا م وما ع،قاها ملع أ واتهلا المربيلا ؟  للك أر كلل تلرال ملن هل ا األتلئلةل   ا لل  تكلن هنلا  
 جابة ممقولة عليه السوف يكور المشرو  كله عةنا الي عةثل وتمو  األموح  لى المربلع األول كملا يحللو لللةمض أر 

ا   اللللي أتلللال المشلللرو  أم هازللللة وأر تكلللور مخا علللة أو ايلللر يقوللللوا. وعنلللد  للللك يسلللاوم أر تكلللور أمريكلللا جللل
 مخا عة. 



 


