
 إذا كان زيني حريصا على النجاح في مهمته
 

الزمن تجاوز ما يدعى تفاهمات تينيتت ومتا يتدعى توتتيات ميت تين  ومتن واجتا الجنت ان 

أنتوني زيني أن يع ف ذلك إذا كان متمما على المثاب ة في مهمته  إن تسعة ع    ه ا من 

الفلسطينية، أوجدت مناخا الح ا التي  نها با اك ثم  ا ون على الفلسطينيين داخن المناطق 

مختلفا عن المناخ الذي وضعت فيه تلك التفاهمات والتوتيات  فهن يخفتف زينتي متن تحاملته 

على الفلسطينيين الذي تحدثت عنه تحف أم يكا، وهن يوسع أفقه السياسي نوعا بحيث يفهم 

م الثالثتة الماضتية ـ األمو  بأبعادها الحقيقية وال ي فع توته قائال ـ كما ذك ت األنباء في األيتا

 إنه معني بوقف إطالق النا  ال غي  وإنه غي  معني بالجانا السياسي؟ 

وزينتتي يعتت ف جيتتدا أن وقتتف إطتتالق النتتا  قتت ا  سياستتي فتتي المقتتام األون، وأن النتتواحي  

من موضوع وقتف إطتالق  %1اإلج ائية التي يظن زيني أنها  غله الوحيد ال تمثن غي  نسبة 

 النا   

نفهم من مج د مالحظة الط يقة التي يتافح بها زيني آ يئيتن  تا ون أنته يعتد كتالم لكننا  

 ا ون تنـزيال من التنـزين، سواء تكلم في اإلج اءات أو تكلم في السياسة  ونفهم من التتجهم 

التتذي يختتيم علتتى تتتو  اجتماعتتات زينتتي متتع القيتتادة الفلستتطينية أن الجنتت ان يعتتاني متتن عستت  

 انسداد اآلذان  الهضم وعس  الفهم و

وال يبدو أن زيني يستتذك  أن الت ئيي ياست  ع فتات طالتا العتالم واألمتم المتحتدة ب  ستان  

قوات دولية لحماية الفلسطينيين، أي طالا بوقف إطتالق النتا ، منتذ ال تهو  األولتى التتي قتام 

أجهت  فيها إيهود با اك بتفجي  الوضع باالتفتاق متع  تا ون  وأن منتدوا الواليتات المتحتدة 

المحاوالت المبكت ة لوقتف النتا  حتين استتخدم الفيتتو األم يكتي ل تن قتد ة مجلتي األمتن علتى 

وقتف النتا   وآنتذاك تلختتو الموقتف علتى األ   فتي أن الفلستتطينيين التذين أثتا تهم مداهمتتة 

 ا ون للمسجد األقتى وإطالق النتا  علتى المتتلين قتاموا بمظتاه ات انفعاليتة قتذفوا خاللهتا 

سيا ات متفحة لالحتالن، فأطلق عليهم جيش االحتالن النا  من كن ستال  ومتن  بحجا ة على

كن عيا ، وهكذا تطو ت المقاومة وأتبح إطالق النا  محتوما من قبن الفلسطينيين، مثن ذلتك 

مثتتن يتتد اإلنستتان حتتين تمتتتد حتمتتا فتتي ح كتتة معاكستتة لح كتتة جستتم غ يتتا متحتت ك نحتتو عتتين 

اإلنستان  وال يمكتن منتع اليتد المدافعتة إال إذا تغيت ت الطبيعتة اإلنسان أو تد  اإلنسان أو قلا 

 اإلنسانية بن وفط ة الكائنات الحية  

أنتتت يتتا زينتتي جئتتت بعتتد أن تبتتين ل تتا ون أن حستتاباته لتتم تتتنجح، وأنتتت منفعتتن كثيتت ا متتن  

عمليتات تفجيتت  التتذات التتتي يقتتوم بهتتا فلستتطينيون فتتي بعتت  المتتدن  فهتتن قتت أت تقتتا ي  جهتتاز 

 ات العسك ية اإلس ائيلي التي ذك ت أن بعت  منفتذي هتذل العمليتات فجعتوا متن قبتن االستخبا

بمقتن أقا ا لهم بني ان جيش االحتالن وأنهتم يحتاولون االقتتتاو متن قتلتة أولئتك األقتا ا؟ 

وهن الحظت، وأنت ال جن العستك ي، أن جتيش االحتتالن استتخدم تتنوفا متن األستلحة الثقيلتة 

 والمح مة دوليا؟ 

أن تستوعا أن ق ا ات إطالق النا  متن تلتك األستلحة، بتلتك الكثافتة، كانتت قت ا ات  عليك 

سياسية إس ائيلية مبادئة ومفاجئتة مائتة بالمائتة، وأنهتا غيت ت الوضتع كتامال بعتد أن زان أثت  

التدمة األولى عن الفلسطينيين منذ ذلك الحين  فقد نزلت إلى ساحة المقاومتة والت د قتوم لتم 



احتة لهتا متن قبتن لمجت د الكتالم، فت ذا بالمقاومتة تتدعوها وتضتعها فتي موضتع تكن الف تتة مت

الم ا كة مع اآلخ ين في القيام باالستنفا ات وأعمان التتدي واختتا ا زمالة النضان و فقة 

 الخندق  

أما أنتم األمت يكيين فقتد قتام  ئيستكم بالتنستيق متع  تا ون، ب عتا ة الفلستطينيين والعت ا  

على أساي أن  ا ون تعهد أثناء زيا ته األولى ب نهاء كن  يء خالن مائتة  كلهم أذنا تماء،

يوم  وكان تممكم كما كان استخدامكم الفيتو بمثابة إذن قلبي ل ا ون أن يض ا الفلسطينيين 

حتى يأتول متوسلين تحت أقدامه في طلتا ال حمتة  وهتا أنتت تتأتي اليتوم بعتدما عجتز  تا ون 

كلهتا عتن قهت  الفلستطينيين، لتطلتا متنهم طبقتا للكتتاا المنتـزن بوسائله الخسيسة والوح تية 

الذي وضعه تينيت أن يعتقلوا  بانهم األكث   عبية لدم الجمهتو  بحكتم كتونهم األكثت  مت وءة 

ونجدة ونبال، وأن يجمعوا لك أسلحتهم البسيطة التي لم تعملوا أنتم األم يكيين  يئا حين أزفت 

 ومها لهم في حوزتهم  اآلزفة من أجن إ عا هم بعدم لز

وكن ما أنتم با عون فيه هو م اودة اإلس ائيليين حون أنواع الضغوط علتى ياست  ع فتات  

وتقاستتم األدوا  بيتتنكم وبتتين اإلستت ائيليين، بتتن وبعتت  العتت ا التتذين جنتتدتموهم، للضتتغط علتتى 

 ع فتتات كأنمتتا ع فتتات جهتتاز كمبيتتوت ، يتتتم الضتتغط علتتى أز ا ل فتتحقتتق  غبتتاتكم علتتى جميتتع

 الجبهات وفي جميع الميادين  

كان هذا غباء ب عا  فقد قادكم  ا ون نحو مواقف جعلتكم أضحوكة ومسخ ة لألو وبيتين  

الذين ساي وكم في البداية في لعبة مما سة الضغط على ع فات ثم فهمتوا بمت و  الوقتت أنكتم 

ء وإن كنتا نعت ف فاقدو االتزان تماما  ولهذا تحولوا عنكم واتخذوا مواقف جديتدة بعت  ال تي

 أنهم يعي ون تحت سقف تفكي كم دائما  

لماذا يا زيني ال ينسحا اإلس ائيليون فو ا ومبا  ة إلى خطوط ما قبن قيام حكومة با اك  

بتفجي  الوضع؟ أعتقد أن هذل هتي الخطتوة األولتى التتي يمكتن أن تستحا متن الوضتع تتاعق 

 التفجي  وتتيح لمهمتك نسبة من احتماالت النجا   

أم أنتتك متتا زلتتت تتت م  تتا ون أبتتا حنونتتا كمتتا ستتبق أن ث ثتت ت فتتي جلستتاتك فتتي المحافتتن  

التهيونية؟! وأنك تعتقد أن نقتن ال ستائن الستاخنة متن الطت ف اإلست ائيلي إلتى الفلستطينيين، 

 والدفاع عن فحواها، هو كن ما فتح الله عليك به في تدد مهمتك الخطي ة؟!

 

 تكذيب الحقيقة في عينها:
زي متتتع الحمتتتالت العستتتك ية المدججتتتة بأستتتلحة البتتت  والبحتتت  والجتتتو، تتتتدي  القتتتوم بتتتالتوا

التتتهيونية فتتي العتتالم ح بتتا دعائيتتة ال تتوقتتف ضتتد الفلستتطينيين والعتت ا والمستتلمين وم خ ا 

استكث وا على الفلسطينيين تعاطف العالم معهم بعد التو  التي تظه  آلة الح ا الهائلتة التتي 

ى قلتتا المتتدن التتتغي ة والقتت م والمخيمتتات ال ثتتة لتقتتوم بتج يتتف دفعهتتا الجنتت ان  تتا ون إلتت

األ   وخ ق البيوت وتقوي  الجد ان  فأعلنتت إست ائين علتى   وي األ تهاد أنهتا أب قتت 

بالتعليمات إلى بعثاتهتا الدبلوماستية وم اكتز دعاياتهتا كتي ت ت ع بحملتة جديتدة لالفتت اء علتى 

ي على الحقيقة البسيطة الناطقتة وهم يتأملون الفلسطينيين والقيام بهجوم مضاد وح ا ض و

 أن تطغى أتباغ الكذا واالفت اء على تلك الحقيقة المج دة 

وتوالت االفت اءات تباعا  وطالعتنا وسائن اإلعالم اإلس ائيلية خالن األسبوع الماضتي بنبتأ  



أظه ت أن  عن مقان ن  ته تحافية ألمانية تدعى استي   ابي ا تقون فيه إن تقا ي  جديدة قد

الطفن الفلسطيني ال هيد محمد الد ة قتن ب تتاو الفلستطينيين ال اإلست ائيليين! وأن القتوات 

اإلس ائيلية كانت قد أزاحت في حينه الحج  الذي كمن و اءل الطفن، وإال ألمكنت الب هنة على 

قتتد  هتتذل النظ يتتة، وأكثتت  متتن ذلتتك قالتتت بالجبيتت ته  تتابي ا فتت  فوهتتا إن الفلستتطينيين كتتانوا

 جاءوا بالد ة ووضعول في ذلك المكان ختيتا لكي يجعلوا مما ج م له مادة للدعاية!

هذل عينة من االفت اء الوقح واالختالق العجيا الغ يا الذي ال تتجاست  علتى فب كتة مثلته  

 إال الدعاية التهيونية  وقد ن  ته في ألمانيا بواسطة قلم إحدم بنات تهيون هناك  

يكتا توماي ف يدمان في النيويو ك تايمز مقاال بعنوان باجلتي ألحتدثكه، أما في أم يكا ف 

يستتع   فيته حلته المقتت   لتت اع الفلستطينيين متع اإلست ائيليين، علتى أستاي جلتا قتتوات 

أم يكية لحمايتة اإلست ائيليين متن بطتش الفلستطينيين  ألنته ال يمكتن الوثتوق بالفلستطينيين إذا 

 سهم حسا قوله  استلموا مناطقهم ليدي وها بأنف

وينزن إلى ساحة المع كة ضدنا متا تن إنتديك، التتهيوني المتدعم المتدفوع إلتى المناتتا  

متحدة والسفي  األم يكي الستابق فتي إست ائين، التذي ضتبطه مكتتا األمتن العليا في الواليات ال

الخاو بوزا ة الخا جية األم يكية قبن حوالي عامين يتو  وثائق في الوزا ة ممنوعة علتى 

التتوي ، وج م التحقيق معته، ثتم ست عان متا أغلتق ملتف القضتية علتى نحتو غتام ، وهتذا 

 اإلس ائيليون دون سائ  الناي  امتياز ال يناله هناك إال األم يكيون ـ 

ما علينا!؟ المهم أن إنديك ه ع بدو ل إلى المع كة الدعائية ضتد الفلستطينيين فكتتا مقتاال  

بعنوان " الوجول الثالثة ل ا ون ـ ال جتن الوحيتد "  يتفلستف فيته تفلستفا زنختا، مقتتدل فتي 

لم تهود  جتال حتائ ا الخالتة أن يتتو  مجت م الحت ا التذي بتدأ العتالم يتحتدث عتن إج امته ا

حي ة بطن إغ يقي، بين كونه جن اال و جن سياستة و جتن دولتة فتي الوقتت نفسته  يتا حت ام   

 كيف يمكن أال نفهم أنه يفعن ما يفعن بسبا ث اء  ختيته  ؟

وأتا   القا ئ أنني   عت في ق اءة مقان إنديك إلى أن وتلت إلى عبا ة في التتفحة  

الجنتت ان ف ختتتية مع وفتتة  إنتته اإلستت ائيلي التتذي حتتا ا  األولتتى منتته تقتتون " أمتتا  تتا ون

اإل هاا منذ بلغ الحلم  " وهنا ق  ت أال أق أ المقان، مكتفيا بالم و  ببت ي فوق بقيتته، ألن 

األمو  باتت واضحة بما فيه الكفايتة  فمتا دام  تا ون قتد حتا ا اإل هتاا منتذ بلتغ الحلتم فهتو 

التذي يجتا أن يت بتع علتى عت ش القلتوا فتي  ليي ثت ي ال ختتية وحستا وإنمتا هتو المثتان

أم يكا   والبطن الذي يخلو العالم من اإل هاا   وبالمناسبة يقت   إنتديك أن الفلستطينيين هتم 

اإل هاا  وتأتي هذل المقولتة ببالمناستبةه ألنهتا بديهيتة ال تحتتا  إلتى توقتف عنتدها! فالدعايتة 

ولتيي فتي التفاتتين فقتط  وإنتديك فتأ  التهيونية هي من الوقاحة بحيث تكذا في البتديهيات 

كتا يع ف تا يخ القضية جيدا ولكنته يقلتا الحقيقتة  أستا علتى عقتا، ألن اللتوبي التتهيوني 

 األم يكي جهزل لهذا الدو  أتال  

 

 مأتم الدبابة ها مي كافا  

طيىىرل التىىي إلىىى القىىالع ال نيىىن اقىىل لمىىا صالتىىه الريصىىياب ال فىىكرية الكحيىىرل فىىي إلىىرا يل حىى   الفىىا قة الي
لجلها المقاوم ن الفلفطيني ن  نففهم الد ا ة اإللرا يلية األكثر تحصىينا فىي ال ىالما والتىي ففىي  لىح   و  



 حتى اآلن عق   شرا ها من إلرا يلا و ينها الصين والهند وتركيا: 
المدلعاب الجنرا  طا  )الذي يمكن أن ادع ه أب المدلعاب اإللرا يلية الحديثةا والذي ه  صا د لالح  

ا والىذي هى  المفترىال الفنىي  صىناعة 7691الفا قا والذي صا  المدلعاب اإللرا يلية في حىرب حنيىران عىا  
 الد ا ة ها ميركافا صا : 

" يجىدل  نىىا أن افىمي األشىىياا  الىما هاس لقىىد عفىراا الم ركىىة فىي م ااهىىة المقاومىة الفلفىىطينيةس ف  ىىرالهم  
أي إ داعس وإاجازاتنا في مجا  التحصين مجر  محاوالب  ا فة للهرب من على محال تنا ا لهم ال ي جنون عن 

 المفتقحل الذي ينتظراا "س 
و عيىىىنل فايتفىىىمان ل ىىىيا الدولىىىة األلىىىحق والىىىذي شىىى ل ال ديىىىد مىىىن المنا ىىىبا وكىىىان صا ىىىد لىىىالح الجىىى   

 صا :  7611اإللرا يلي أثناا حرب 
 اب مت اض ة أمر ال يمكن تحمله " "تدمير الد ا ة على يد مقاومين فلفطينيين ذوي صدل  
 ولواي  اائيل الم لق ال فكري للقنال الثااية في التلفني ن اإللرا يلي صا :  
"ما حدث فضيحةس ا م إاهىا فضىيحة  كىل مىا ت نىي هىذه الكلمىة القالىيةس فهىذا يرىكل إهااىة  يىر مفىح صةس  

قة الجن  ية  الجيش أن ييل  مقاعدهم وأن وهذا لم يحدث لنا ط ا  م الكنا م  ال ربس ويجب على صا ل المنط
 ي   وا للحي س" 

 و لون  ن يراي الم لق ال فكري للقنال األولى صا :  
" يجب أن اق   الحقا ق كما هيس هناك حرب أ م ىة  يننىا و ىين الفلفىطينيينس و النفىحة لىي و النفىحة ل ىد    

الحىىرب لصىىالحهمس فىىاين ذهىىب عحىىراا هيئىىة  كحيىىر مىىن الم لقىىين ال فىىكريين فىى ن الفلفىىطينيين صىىد حفىىم ا هىىذه
الصناعاب ال فكرية اإللرا يلية؟ ألم ي  ا حتى اآلن كيف  اإلمكان وصف هذه المهنلةس يجىب منى  الفلفىطينيين 

 من ا طيا    ا اتنا التي تفقط كالذ اب "س 
ااال والدهرة وضا ط كحير لم تفصح  حيفة يدي  ب أحروا ب عن المه صا : "الحقيقة أانا مصا  ن  المف 

من اجاحاب الفلفطينيين في ال ملياب األعيرلس وكنا صىد صىدلاا أاهىم لىيت لم ن مىن التجر ىة ويتطى لون لكننىا لىم 
لقد كنا ات رض ل ملية كحيرل في لحنىان مىرل كىل ألىح ع … ات ص  أن يك ن تقدمهم  هذه الفرعة و هذا المفت ى 
 "س أو عدل ألا ي  أما لدى الفلفطينيين فال ض  أ  ب

 

 ب يد مفتو  إلى ط ف الم سن إليه  

  يخط  بالبان أن االجتماع القتادم للقمتة فتي األخ عم و موسى األمين العام للجامعة الع بية

بي وت سيكون بالنسبة إليك محطة هامة للغاية، ووقفة تق   بعدها نوع الن اط التذي يستتأهن 

ائال بأنك ستق   االستم ا  في الت كيتز الت كيز عليه في إطا  جامعة الدون الع بية  ولست متف

 على ما يختو بالقمم!

  نحتن نحبتك  وأعجبتنتا بتتو ة خاتتة الزمين النائا جو   جاالوي بالب لمان الب يطتاني 

العبا ة التي وتفت بها انقياد  ئيي وز اء ب يطانيتا تتوني بليت  و اء ستيدل األم يكتي والتتي 

وليي الذنا هو الذي يح ك الكلا "! أتعت ف لمتاذا  قلت فيها  " الكلا هو الذي يح ك الذنا،

أعجبتنتا؟ ألننتتا بحاجتتة الستتخدام هتتذل العبتتا ة يوميتا، تعليقتتا علتتى بعت  األذنتتاا حولنتتا، التتذين 



 ي يدون أن يوهمونا أنهم يح كون الكلا!!

  إذا كتان  جتان المت و  سائقي الستيا ات بالختوتتية والعموميتةه فتي متدننا الفلستطينية 

ظ وف وال يسجلون المخالفات الم تكبة، فليي مقبوال أن يوقتف كتن ستائق ستيا ته ي اعون ال

كمتتا يحلتتو لتته، علتتى جتتانبي ال تتا ع  ومتتن دالئتتن التخلتتف أن يتتتت ف اإلنستتان عنتتدما يخ تتى 

 الغ امة على نحو مختلف عن تت فه حين يخافها ويحسا حسابها  

اتي  التذي  ستمت فيته بديتكه ت تيني   كانت جميلة فك ة الكا يكأمية جحا فنانة الكا يكاتي  

وهتو يحتضتتن الدجاجتتة  تتا ون  ولكننتتي لتتو كنتت مست تتا ك أل تت ت عليتتك أن تجعلتتي اللوحتتة 

لتتوحتين  األولتتى يظهتت  فيهتتا ت تتيني ديكتتا وستتط دجاجتتات ع بيتتة، والثانيتتة يظهتت  فيهتتا دجاجتتة 

 بجوا  الديك التهيوني  فهذا هو واقع الحان!  

عنتتدما يتت اكم النتتاي تستضتتيفون  ختتتية متتن نتتوع جتتون   بعتت  وستتائن اإلعتتالم الع بيتتة 

جا انج ليتكلم عن بوجهات نظ له في السياسات السودانية، وهو العميتن المعت وف منتذ بدايتة 

ح كته، ف نهم يت ككون في أم كم أنتم ويتساءلون عمتا إذا كنتتم تقيمتون ألنفستكم  تتيدا متن 

ا بعد  وما يقتان عتن جتا انج يقتان عتن التدقية لكي تدسوا على ال أي العام دسائي كب م فيم

غي ل ممن يج ي تلميعهم دون  تيد مفهوم يب   هذا التلميع  أم أن المب   هو الجت ائم التتي 

 ا تكبوها بحق أوطانهم!؟

تي جائزتتك ال اا محمد تني ة ابن المجدن الالمع التذي كستا المليتون   تب عتك بمقتدا  خم 

وفتاءك وأتتالتك ال يقتالن عتن ذكائتك وألمعيتتك  لتعليم ع ت ين طفتال متن قطتاع غتزة يعنتي أن

 فألف مب وك  ونحن فخو ون بك  

نحتتن ال نقتتون إن المحققتتين األمتت يكيين  كتتوفي عنتتان األمتتين العتتام لهيئتتة األمتتم المتحتتدة 

الخاتتتين اللتتذين  فضتتا متتزاعم الحكومتتة األم يكيتتة حتتون اتهتتام  تتباا عتت ا بأحتتداث ستتبتمب  

تهما قد تكون تحيحة وقد ال تكون  ولكتن أقوالهمتا تستتند بنيويو ك على تواا حتما، فنظ ي

على منطق علمتي معتين، وهمتا بحاجتة إلتى حمايتة ودعتم ليستتم ا فتي عملهمتا الهتام  واألمتم 

المتحتتدة هتتي الجهتتة الوحيتتدة القتتاد ة علتتى إستتباغ حمايتهتتا األدبيتتة عليهمتتا ألن ك تتف الحقيقتتة 

   أال ت م ذلك؟ الواضحة له تأثي ل العميق في العالقات الدولية

  لدينا حديث نبوي   يف يقون  " اطلبوا العلم  يمون بي يي وزي  الخا جية اإلس ائيلي  

ولتتو فتتي التتتين "  أمتتا أنتتت فلتتم تتتذها طلبتتا للعلتتم  ويخطتت  بالبتتان أنتتك ذهبتتت تحتت   علتتى 

 المسلمين في التين كما فعلت سابقا في الهند  هن نستطيع أن نتخين لك مهمة أخ م؟!


