
 لكي ال نسفح الحقيقة على مذبح الوهم
 ونفرغ القرب بانتظار السحاب  

   
يكاد المرء يؤكد اآلن أن الجزرة التي لوح بها جورج بوش أمام عيوننا على طرف كرباجه،  وأعنهي بهها التحهريح 

كاذيه  التهي عن الدولة الفلسطينية بينما اإلسهراييليون ماوهون مهدما اهي االالتيهاالذ  أكذوبهة أ هرس مهن سلسهلة اأ
 حفلت بها تحريحاذ الغرب على امتداد تاريخ القضية الفلسطينية. 

هههو تحههريح مفههاجم  مههصهم  مفتحههر  وقههفناب اههي مقههاه سههابم بكونهه، أةههص، ب ههي  مجهههوه القيمههة مسههحوب  
على بن  مجهوه محل اإلمامة. وما أقدق  الد الطرعاني الناةط العربي الفلسهطيني اهي الواليهاذ المتحهدة حهين 

ل من مصل إحدس الفضايياذ: هل ثمة تومع بأن ينجم عن تحريح الرييس اأمريكي ةيء اعلهي  اأجهاب بالم هل سئ
الفلسطيني الصسيط: )لو بدها ت تي لغيمت(. أي أن المرام  المتابع اي الواليهاذ المتحهدة ال يجهد أيهة بهادرة مهن 

 جمة نظرية أو تزودب بإجراءاذ عملية مقترحة. مصل الدواير اأمريكية المفتحة تضيف إلى ذل  التحريح المصهم تر 
ويتعزز مهع مهرور اأيهام ال ه  الهذي نظهر به، الجميهع إلهى تحهريح بهوش منهذ الوهلهة اأولهى  حتهى بهاذ النها   

يرجحههون أن الرةيههة المووههوعية الحههحيحة ال تضههع تحههريح الههرييس اأمريكههي إال اههي  انههة اأعمههاه الدعاييههة التههي 
دولي السيما الساحة العربية واإلسالمية للعمليهاذ الحربيهة التهي بهدأتها أمريكها وبريطانيها علهى تراام تهيئة المسرح ال

 أاغانستان  وتوالت التحريحاذ من مصل المسؤولين اأمريكيين بأنها ستمتد إلى بلدان أ رس. 
انطههوذ  سههيطوه بنهها المجههاه إذا ملصنهها سههجالذ الماوههي لنسههوق ال ههواهد علههى التحههريحاذ اأمريكيههة التههي 

على وعود للعرب ينطصم عليها موه ال اعر العربي: )كانت مواعيد عرموب لها مه ال ومها مواعيهدها إال اأباطيهل (. 
ولكههن مههن الضههروري أن ننظههر جيههدا اههي الحاوههر لنقههرأب القههراءة الحههحيحة وإن كانههت مؤلمههة. اأيههة دولههة السههطينية 

نها بالمفاوواذ مهن بهين أنيهاب أةهد تركيصهة سياسهية إسهراييلية يمكن أن يتوقل إليها الفلسطينيون إذا كانوا سينتزعو 
ت ههددا وتعنتهها وحقههدا وإجرامهها منههذ مامههت إسههراييل حتههى اليههوم  إن هههذب التركيصههة مؤهلههة لحههنع المههذابح والتفريهه  
والتهجير والتوسع وحس . وإذا ااتروهنا أن معجهزة سهتؤدي إلهى اسهتفالة دولهة السهطينية مهن بهين تله  اأنيهاب 

كون إال مزما ممزمة. بل إننا إذا ةئنا أن نرس اأةياء على حقيقتها يجه  أن نقهوه إن الجمههراذ اإلسهراييلية الن ت
التي انتفصت ةارون وحكومت، إنما انتفصتهم أنهم اأك ر عداء واأك ر نزعة للحهرب والعنهف ال للتسهوية والسهلم. 

االجتماع السياسي اي إسراييل لهم تصهدأ بانتفهاب جنهراه  وهذب الظاهرة ظاهرة االتجاب إلى اليمين كما سماها علماء
المههذابح ةههارون  اقههد سههصق، انتفههاب جنههراه االالتيههاالذ بههاراب  ولههم يكههن انتفههاب نتنيههاهو مصلهمهها أمههل داللههة علههى 

 تل  الظاهرة. 
، وال يء نفس، يقاه عهن الووهع اهي الواليهاذ المتحهدة. االمرةهح للرياسهة اأمريكيهة أو للكهونغر  بمجلسهي 

يعههد التعهههد برعايههة تفههوق إسههراييل عسههكريا ودعمههها امتحههاديا ونحههرتها سياسههيا بم ابههة ةههر  ال بههد منهه، لنجاحهه، اههي 
االنتفاباذ. وكل رييس ناجح اي دورة أولى يعمل من أجل النجاح اي الدورة ال انيهة. والمتهابع لموامهف الكهونغر  

إلسراييل مهمها طلصهت ومهمها ارتكصهت مهن جهرايم بحهم اي السنواذ السصع اأ يرة على اأمل يلمس تحيزا قار ا 
 الفلسطينيين. اأية دولة السطينية يمكن أن يتوقل إليها الفلسطينيون بموااقة رياسة وكونغر  من هذا النوع. 

ة ةههارون أن يههدل اللعه  اهي بعهه  مهن هنها االحقيقهة أن أمحههى مها يمله  الهرييس بههوش أن يفعله، ههو مناةهد 



 اأوماذ لئال تتسص  الوتيرة المتالحقة اي تعصئة المنطقة بحيث يحع  ووعها ثانية تحت السيطرة. 
ومن هنا أيضا اإن التركيز على جصهتنا الدا لية ورعاية وحدتنا الوطنية واالمتناع عهن التضهحية بهها علهى مهذبح  

 سياسة الححيحة. وال يمكن للمرء أن يكس  العالم إذا  سر نفس،  الوعود اأمريكية واإلسراييلية هو ال
 عودة المغتربين مسرا 

مههن اأسههئلة الحرجههة التههي تفههري نفسههها علينهها سههؤاه حههوه محههير المغتههربين العههرب والمسههلمين المتجنسههين 
 المتحدة. المقيمين اي الوالياذ المتحدة  واي الغرب عموما  بعد أحداث ال الثاء الرهي  اي الوالياذ 

هههل يعههودون إلههى أوطههانهم  هههل يصقههون اههي مغتربههاتهم ومنههاايهم اال تياريههة هنههاب  كيههف يعي ههون  ومهها الههذي  
يتعروههون لههه، حينههها بعهههد حهههين  مههع كهههل طهههور جديهههد مهههن أطهههوار الحههرب اإلعالميهههة التهههي يؤججهههها اللهههوبي الحههههيوني 

 المتحكم اي الوالياذ المتحدة  
الواد الوزاري اإلسراييلي  المكون من ثالثهة وزراء  إلهى الواليهاذ المتحهدة  يتجدد هذا السؤاه بمناسصة سفر  

ليكهههون واجههههة الحمهههالذ اإلعالميهههة الهاداهههة إلتمهههام عمليهههة السهههل الهههدماغ اهههي طهههوه الواليهههاذ المتحهههدة وعروهههها 
أن الههوه  وت ههكيل العقههل العههام واقهها للمقههوالذ الحهههيونية وأكاذيصههها الملفقههة  وأولههها اههي اللحظههة الحاوههرة الههزعم

اإلرهاب كهامن اهي كهل عربهي ومسهلم  وأنه، ينصغهي التهوجس والحهذر مهنهم علهى اأمهل  وال مهانع مهن العهدوان علهيهم  
 كلما سنحت الفرقة  أن ال ر يتم ل ايهم ححرا. 

امنذ الحادي ع ر مهن أيلهوه الماوهي لهم يتهرب ةهارون مناسهصة ولهم يهد ر وسهعا اهي انتههاز الفرقهة والتأليه   
نيين والعههرب والمسههلمين اههي ال ههرق والغههرب  مطلقهها جعيههرب المنكههر  مههايال إن إسههراييل اههي ال ههرق علههى الفلسههطي

تتعهههري منهههذ زمهههن بعيهههد للرههههاب ذاتههه، الهههذي تعروهههت لههه، الواليهههاذ المتحهههدة اهههي الغهههرب  وأنههه،  ن اأوان لتقتنهههع 
 حتى اليوم. الوالياذ المتحدة بذل  وتتصنى سياسة أةد تنكيال من السياساذ التي اتصعتها ودنا 

حسهصي الله، ونعهم الوكيههل  ام هل ههذب الهدعاياذ اللئيمههة تلقهى  ذانها مفتوحهة اههي الغهرب الهذي ال يسهمع قههوتا  
الير الحوذ الحهيوني. اكأنما مدر على هذا ال ع  أن يتقل  علهى عهذاب بعهد عهذاب. ولهم تكفه، محهن الضهيم 

مرها الموسهاد ووزارة الفارجيهة اإلسهراييلية لتهجيهر التي تعري لها اي بالدب العربيهة: محنهة حهرب الفلهيت التهي اسهت 
أعداد كصيرة من الفلسطينيين إلى أبعد الصلهدان.. ومحنهة بطالهة أقهحاب الكفهاءاذ مهن أبناينها أو سهوء معهاملتهم اهي 
أوطانهم مما اوطرهم للهجرة.. ومحنة االستصداد السياسي واأنظمة الصوليسية اي معظهم الصلهدان العربيهة  التهي ههي 

امهههل   هههر طهههارد لك يهههر مهههن العناقهههر. لهههم يكفههههم ذلههه  كلههه، حتهههى اسهههتيقظوا ذاذ قهههصاح ايمههها حسهههصوب أوطهههانهم ع
الجديدة  اإذا بهم اي نظهر السهكان اآل هرين عناقهر  طهرة ينصغهي عهدم االمتهراب منهها  وههو الحهد اأدنهى لتهدابير 

 اأمن واليقظة. 
 رجههوا الفلسههطينيين مههن ديههارهم  ثههم نفههوهم إلههى   ههر حسههصي اللهه، ونعههم الوكيههل  ومهها كفههى اإلسههراييليين أنهههم أ 

اأري ليههأتوا بيهههود محلهههم مههن   ههر اأري  حتههى لحقههوا بهههم هنههاب محروههين علههيهم وعلههى ةههعصهم  بحيههث يصههدو 
 الحل الوحيد أمامهم هو الهجرة من جديد من الغرب إلى ال رق. 

ة المغتهربين إلهى ديهارهم جانه  إيجهابي وإذا كانت المحاي  ال تفلو من إيجابياذ  اعسى أن يكون اي عهود 
 ال نراب اآلن  ولكن، سيتجلى لنا ذاذ حين. 

   



   
 



 


