
 مقال بدون عنوان )هل يكفي أن نقف على شاطئ البحر؟(

هل يكفي أن نقف على شاطئ البحر ونردد كلمة ))عذب(( سبعين مرر،  إراذا بالمرال المرال   

 ينقلب عذباً إراتاً؟

هل يكفري أن نقرف أمراج أة رإل، ا عررج ونرردد كلمرة ))سررج(( سربعين مرر،  إراذا باسررا يل  

 تصب  مؤهلة للسرج؟

ج ليس تعويذ، وال شعاراً وال كلمة سحرية تفت  المغاليق. وانما هو إقرار برالحقو  رإن الس 

قبل كل شئ  واستعداد للتراةر  عرن العردوان واالاتصراب  واقررا عرن اسرتقداج القرو، العميرال. 

وهذا ما لج تبرهن إسررا يل علرى أن را مؤهلرة لرم  رارج الحردير المتكررر طروال نصرف قررن عرن 

 رج وعمليررة السرررج وأشرروا  السرررج وعرقرراق السرررج و قاإررة السرررجسررلالسرررج وورررور، ا

ومفاوورراق السرررج. ومررا إلال الملرر  ااةرراا ملحرراً أةاةرراً والةم ررور ا سرررا يلي ينتقررب لر اسررة 

حكومتررم ئر ييررل شررارون ال لطيررف دوري وال يوسرري سرراريد. ومررا إلال الرروإلن وال قررل للةنررراالق 

ينيين إلوا رد طفيليرة إري المكران برل أإراعي سرامة وحشرراق طسروالحاقاماق الذين يرون إري الفل

 وار،.

تريد إسرا يل أن تظل دولة احترل إلى ما الن ايرة. ولريس هنرار ذر، مرن الصرد  إري حردير  

اي ود بارار وئر ييل شارون وأم ال ما عن السرج )إال إذا كان سرج اامر الواق (. ولريس هنرار 

قفة تدرر قطور، الممارسة االسرتعمارية و تحرذر مرن إيقراا  مرصيد ورال حدير قلة إسرا يلية 

 االوط اد باآلقرين ومن أ ر ذلر على شقصية الذين يمارسون ا.

ان ااالبيررة الترري انتقبررق اي ررود بررارار إنمررا انتقبررق إيررم منفررذ عمليررة ااتيررال كمررال عرردوان  

نس. وااالبية التي وتومحمد يوسف النةـار وكمال ناصر إي بيروق  وااتيال قليل الوإلير إي 

انتقبق ئر ييل شارون إنما انتقبرق إيرم منفرذ مذبحرة قبيرة ومذبحرة صربرا وشراتير. ان ااالبيرة 

تفكر بطريقة أقرى اير طريقة القلة من الم قفين الةيدين إري إسررا يل. إااالبيرة أإصرحق مرن 

 ( االحترل وتمسكق لابما يمكن أن يدعى )عاد،( االحترل و )مص قـرل اقتيارات ـا عن التشبر

بما ترتب على االحترل من صور، كاذبة عما يقص ا سرا يليين وما يقص ايرهج  ناهيرر عرن 

أن التربيررة الصرر يونية للةيررال الةديررد، المتعاقبررة تةعررل مررن كراهيررة العرررب والحقررد علرري ج بررل 

يلي بأسرر  ةرال  اوقتل ج قيمة سامية عليا. ولعل تلر ااةيال ال تعررف أصرر أن الةم رور ا سرر

وأقرررا أهل ررا من ررا وسرركن إرري منرراإلل ج بقررو،  8491مررن ورال البحررار الررى إلسررطين قبررل عرراج 

 السرح. 

وأما المصال  االقتصادية التري نةمرق عرن االحرترل إري سرنواتم الطويلرة وتإلايردق أهميت را  

سررج  ،سنة بعد سنة إ ي عنصر قفي قلما يتحدر عنم أحرد  مر  أن لرم أ رر  الكبيرر علرى صرور

اامر الواق  الذي يريد  ا سرا يليون. إالعرقة االقتصادية القا مة برين إسررا يل وبرين الةم رور 

المنتةراق الردي رة المصرنوعة إري  الفلسطيني إي الوفة والقطاا عرقة تسلط واحتكار من ةانب

أو  اإسررررا يل للسررروا  االسرررت ركية الفلسرررطينية. ولررريس مسرررموحاً للفلسرررطينيين أن يسرررتوردو

يصرردروا مررن الرردول العربيررة المةرراور، والي ررا إال علررى سرربيل االسررت نال. ويحقررق ا سرررا يليون 

أرباحاً إاحشة مرن قررل عرقرة االحتكرار هرذ   ولعل را أهرج سربب إري إصررار ا سررا يليين علرى 

 ةعروو  الفلسطينيين داقل مناطق ج المغلقة التي يقف الةنود ا سرا يليون علرى بوابـات رـا بذري

 اامن المقدسة.



وليس من المتصور أن يأتي حـاكج إسرا يلي ليقيج سرمـاً عرـادالً تنت ري معرم عرقرة التسرلط  

واالحتكرار االقتصرادي التري تعرود علرى االقتصراد ا سررا يلي برأكبر نسربة ربر  وأعظرج قسرط مررن 

  الترري لسررالرإررا . إمرر  أن أسرروا  االتحرراد ااوربرري تسرربق سررو  الوررفة والقطرراا إرري كميرراق ال

تستوردها من إسرا يل  إان نوعية السل  ا سرا يلية المتدنية التي تقاج ل ا قطوط إنتاا قاصرة 

إرري المصرران  ا سرررا يلية بتكلفررة منقفوررة وترسررل قاصررة للوررفة والقطرراا تحقررق ل سرررا يليين 

غري بننسبة من الرب  ال يستطيعون الحصول على م ل ا إي التعامرل مر  السرو  ااوروبيرة. وال ي

هري ةرإلل  وهي بدورها قيد عرقة احتكار للسو  ا سرا يلية أن ننسى أن اليد العاملة الفلسطينية

 من التكلفة الإلهيد، للسل  التي تباا للفلسطينيين بأسعار إاحشة! 

هنار إذن ما يكفري مرن ااسرباب المووروعية التري تةعرل السررج حلمراً بعيرد المنرال إري ظرل  

عررن ااسررباب الذاتيررة القاصررة بشررقص شررارون وطابعررة البرراطني  رالمعطيرراق الحاوررر، ناهيرر

العدواني الحاقد وتحركاتم ومشاوراتم وملفم الشقصي إةماال إورً عن تصريحاتم المعلنة التري 

 يقصد من ورا  ا ا يحال للمريكيين أنم ليس مةرد رةل حرب وانما رةل سياسة أيواً.

المر قن  ـال أمرا ورحايا صربرا وشراتير وشرعب جشريبامكان شارون أن يقـول للمريكيين مرـا  

بةراح شارون إيعرإون أنم ليس إي ةوف شـارون من السرج أك ر ممـا إي ةـوف الرنمس مرن 

 الدبس.

وعلينا أن ال نعاود سيرتنا ااولرى بتوةيرم اهتمامنرا وتركيإلنرا كلرم علرى دوراق المفاووراق  

الرداقلي اليرومي. إ نرار إةمراا إري الصرف  اواتصاالق العواصج والمحاإل الدولية ونغفرل وورعن

الوطني على ورور، االلتفراق إلرى ةب تنرا الداقليرة وإعردادها لةمير  االحتمراالق  حترى لرو كران 

 الوقق متأقراً ومتأقراً ةداً.

لقد صاغ ااخ ر ريس المةلرس الروطني هرذا ا ةمراا صريااةً معقولرة إري و يقترم ومبادرترم  

يررد، وتناولررق الصررعيد الررداقلي المؤسسرراتي.وبغ  النظررر عررن دعااقيررر، الترري تناولررق أمرروراً 

العنوان الذي اقتير لتلر الو يقة إان مومون ا يستحق التةاوب  السيما أن ا صادر، عن مرةر  

  شرعي أعلى داقل المؤسسة.. ومن عظاج الرقبة أيواً.

 الفلسطينيون ال ينتظرون قيول المعتصج  

 عودوا إلى ما د، المفاوواق! 

كلينتون  وشطب شارون تفاهماق طابا  وباق  كـا تقـول هذا وقد سحب بوش اقتراحـاقيرأم 

 مف وماً أن كل شئ سيبدأ من نقطة الصفر.

وأمريكررا هرري أمريكررا  وإسرررا يل هرري إسرررا يل. وااشررقاص قررد يغيرررون شرري اً إرري ااسرراليب  

ا ةروهر المفاووراق إ رو مرأوالل ةاق وإقاً لمستةداق اللحظة وللرؤية وللتاريخ الذاتي للحكراج. 

 ميإلان القوى بين ااطراف.

  ً السريما القروى الوطنيرة وا سررمية ذاق ا مترداداق إري  لذلر إان م مة الفلسرطينيين ةميعرا

أن تسقن قطوط اتصال ا مر  اامرة وقواهرا المنظمرة إري ةمير  الربرد   العالج العربي وا سرمي

تحركراق إري شروارا العواصرج انطرقراً مرن وحرد،  نلكي تواصل الةماهير ما كانق قد بدأق بم م

المعركة وإيمانا بأن الفلسطينيين ليسروا إال طليعرة اامرة وسردها المنير  الرذي ال يةروإل أن ين رار 



أماج إلحف السيل الصر يوني التوسرعي  وهرج أيورا ورمانة اامرن القرومي وا سررمي والمفررإل، 

 المتقدمة للدإاا عن المصال  العليا للمنطقة..

ً  إر شيل يويف إلينا ذر، إي ميرإلان القروى  إسررمي موحرد  إال موقرف عربري سرلماً أو حربرا

ماإلالق اانظمة الرسمية ايرر ةراد، إيرم وايرر ةري رة بمرا إيرم الكفايرة التقراذ  علرى الرراج مرن 

وا يومراً إري االنقررب علرى أحرد وال إري ممارسرة إدراك ا حراةة اللحظة. والفلسطينيون لرج يفكرر

يةاملوا اانظمة إيمتنعوا عن  العمل السياسي نيابة عن القوى المحلية  ولكن ج ال يستطيعون أن

مقاطبرررة ةمررراهير اامرررة طرررالبين من رررا أن تقررررا أةرررراس القطرررر للحكررراج وتطرررالب ج برررالمواقف 

 المسؤولة أماج اللم والتاريخ وااةيال القادمة.

لفلسطينيون ال ينتظرون قيـول المعتصج وال بيار  صرح الدين. ولكرن هرـل هنرار أقرل مرن ا 

مطالبـة إقواننـا بالوغط على أول ر الذين يستدإ ون بنفطنا شربم المةراني إري أوروبرا وأمريكرا  

كي يواإقروا علرى تشركيل قرو، حمايرة دوليرة تتمركرإل بيننرا وبرين االسررا يليين وتحرول دون تنفيرذ 

ج الةنونيررة أحرررج الترانسررفير والمررذاب  مكتومررة الصرروق الترري هرري طرراب  شررارون وحلفررال ااحررر

حكمرم الرو يقين؟ وهررل هنرار أقرل مررن مطالبرة إقواننرا بالوررغط مرن أةرل اسررتعاد، حريرة االتصررال 

بيننرررا وبيرررن ج. أليسرررق تلرررر مسرررؤوليت ج القوميرررة؟ أج أن رررج نسرررـوا أننرررـا كنرررـا ورررمن  والتةرررار،

 ؟8491وكـانق الحدود بيننـا وبين ج مفتوحـة حتى الراب  من حإليران  مسؤوليت ج وإشراإ ج

أما أن يقال لنا عودوا الى المفاوواق بينما شارون ية إل لتصعيد إةرالاق الق رر وا كررا   

واالاتيال والتدمير والت ةير وتقوي  النظاج المدني إمعنى ذلر أن الةمير  ال يريردون مواة رة 

 مون مغإلى ا كرا  وأوواعم وتفةراتم الرحقة حتماً.الحقيقة أو أن ج ال يف 

 لقطاق ااسبوا :

  ،مررن كررـانق إرري قلبررـم نإلعررة للةررـود وللتكاإررـل إليتحرررر إرري هررذ  اايررـاج  إان ررا أيررـاج رمرراد
 قصوى.

  ال أشاهد التلفإليون ا سرا يلي عاد، ولكني رأيق بالصدإة على شاشتم مناظر هردج المنراإلل
تةريرررف ااراوررري و ااشرررةار علرررى شرررارا المنطرررار إررري ارررإل،. هكرررذا و المصررران  و اآلبرررار و 

يستعروون ا أماج العالج و ال يتسترون علي ا و لسان حال ج يقرول: ال نبرالي مادامرق أمريكرا إري 
 ةيبنا.

  كنق أحسب أن ةرا ج ال دج و التةريف قاصر، إي الفترر، ااقيرر، علرى قطراا ارإل،. ولكرن
ا حرل بغرإل،. وكرل مرا إري اامرر أن وريق مسراحة القطراا ما حرل إري الورفة الغربيرة هرو عرين مر
 واكتظاظم بالناس ةعل الكار ة أوو .

  أظ رررق نتررا س االسررتطرا الررذي أةرتررم مؤسسررتان إلسررطينيتان حررول موورروا العنررف وررد
مررن الفلسررطينيين يعتقرردون أن بامكرران المرررأ، أن تتحرررر مررن قيودهررا عررن  % 1189المرررأ، أن 

أيواً أن على المرأ، أن تفكر كيف بامكان را أن تصرب  إلوةرة  %17طريق التسل  بالعلج. ورأى 
وأماً ةيد، بدالً من التفكير الإلا د إي حقوق ا. ويةدر بالذكر أن المشراركين إري االسرتطرا كرانوا 
مررن الرةررال والنسررال ولرريس مررن الرةررال وحرردهج. ونأمررل أن ال يحررإلن العرراملون والعررامرق إرري 

لنتيةة  وعلي ج أن يكفوا عن تصور الواق  وإق ما يناسب الدور اير الحكومية ل ذ  ا المنظماق
الوهمي الذي قيل ل ج ان ج سيقومون بم  وأن يفكروا إي دور حقيقي منتس ينتمي إلى مةرتمع ج 

 حقاً.
 ما الفر  بين اليميني واليساري إي إسرا يل من حير نظرت ما الى الفلسطيني؟ 



وقاق الذين ال تصرل  ل رج إال عبوديرة السرقرية إري ااعمرال اليميني العلماني يرا  نوعاً من المقل 

  الشاقة الصعبة على الي ود واليميني الديني يرا  شوكةً إي الةنب ينبغي اقترع ا.

واليسرراري يرررا  واسررطة محتملررة للمسرراعد، عبررر السمسررر، إرري إنشررال ا مبراطوريررة ا سرررا يلية  

  االقتصادية إي برد العرب.

 ن رؤيتم صاحب حق وأر  وةديراً بمستقبل مستقل.وكرهما عاةإل ع 

 : من المطال  الشعرية الغريبة للمتنبي 
 كفى بر دال أن ترى الموق شاإياً  

وذلررر مررا تسررتدعيم إلررى الررذهن ةبريرراق الواقرر  الررراهن إذ تملرري علررى المسررؤولين منررا أن  

بسرررواعدهج بيوتررراً يطررالبوا بالعمرررل لعمالنرررا إررري قدمرررة صررراحب العمرررل ا سررررا يلي  الرررذين يبنررري 

 للحلول محلنا ةميعاً إي أراوينا.. للمةلوبين الي ود القادمين من ةمي  بقاا العالج

  كتبررق القررراد، المحومررة حررول مررؤقر، الحصرران ال إليررل تقررول وتقررول وتقررول وتررإلن وتررإلن
وتإلن.. هل قرأها أحد إلج يلعن الرةل الذي باع ا قلمم؟ أو يلعن الوقق الذي سول ل ا أن ا أك رر 

 من قراد، حا مة هنار؟!
 .أةرأهج على االدعال وأقل ج توحية هو أن ب ج للمال العاج 
  .))بين االقاب التي يستحق ا المستوطنون وحمات ج عن ةدار، لقب ))أعدال الإليتون 
  ااول بين أقطاب حإلب العمل ا سرا يلي الرذي أعررب إروراً عرن رابترم إري وظيفرة وإليرر

شيمون بيريإل. وليس ةديداً على بيريرإل أن يكفرر بحإلبرم مرن أةرل تحق ر اسة الفا إل شارون هو 
المنصررب. إفرري بدايررة مسرريرتم السياسررية سرربق أن كفررر برربن اوريررون حالمررا قرررا مررن السررلطة 
واعتإلل إي النقب. وئنذار أقاج بيريإل برإقة موشيم دايان حإلباً مناإساً لحإلب العمل اسرمم حرإلب 

حرب إ و ينفذ مقططم المشترر م  شارون القامة كتلة راإي. أما بارار الةاهإل لوظيفة وإلير ال
صرر يونية كبيررر، إرري الكنيسررق تحررول دون السرررج وتكرررس اامررر الواقرر  ومإليررداً مررن الوقررا   

 االستيطانية على اار  بذرا   مفتعلة وكاذبة. 
   عةيررب أمررر العديررد مررن ا سرررا يليين : ال ان ررج يتكلمررون عررن الفلسررطينيين بمنت ررى

ولكن ان ج يتكلمون كمرا لرو كران الفلسرطينيون هرج الرذين ةرالوا مرن ورال البحرار  الحقد وحسب
 وأقرةوا أهل البرد من البرد!

  اكتشفق إدار، بوش أن مصرال  أمريكرا إري الشرر  ااوسرط لرج تكرن م ردد، كمرا باترق
م رردد، بوصررول شررارون إلررى الحكررج إرري إسرررا يل. ول ررذا ايرررق رأي ررا القا ررل أن ررا لررن تشررتغل 

عطررال وصررفاق لعرررا ئالج الشررعوب((. وقررررق ااولويررة لةولررة يقرروج ب ررا وإليررر القارةيررة ))با
كررولين برراول إلررى المنطقررة. وهررذا ةيررد  شررريطة أن يتررذكر برراول أنررم ال يةرروإل أن يكررون امتررداداً 

 واستمراراً لمادلين اولبرايق ودينس روس. 
 كيلم قررار مرن لةنرة يإلور مناطقنا حاليا إريق دولي لحقو  ا نسان كان قد صدر بتشر

حقررو  ا نسررـان التابعررـة للمررج المتحررد، قبررـل أك ررر مررن أربعررـة أشرر ر. وصرر  النرروج يررـا حقررـو  
 إنسان..

وأعلن المسؤولون ا سرا يليون بالمناسبة أن ج لرن يتعراونوا مر  اللةنرة. وسربق أن أعلنروا  

ةنرة طمأنرق إسررا يل عن عدج تعاون ج م  لةنة ميتشيل م  أن ميتشريل )سرناتور أمريكري(  والل

 مسبقا أن ا لن تمس قاطرها إي التقرير القتامي اعمال ا!

  ظ رررق إةررأ، بعرر  التحلرريرق الترري نسرربق الررى بررارار أنررم بررال  إرري تقررديج التنرراإلالق
للفلسطينيين وأنم وحية التسرا إي رابتم بعقد السرج.. اللم أكبر.. ألج يقرأ أصحاب التحلريرق 

رب ا سرا يلية حين قرال : إن انسرحابم مرن لبنران كران بغرر  كسرب حدير بارار إي وإلار، الح



الةم ور تم يداً لتنفيذ النية المبيتة والقرار الةراهإل بتفةيرر الموقرف إري إلسرطين  وحرين قرال : 
إن )التناإلالق( الشكلية الشفوية التي قدم ا إي كامب ديفيد كانق لعبرة ال ايرر انرم كران يعلرج أن 

ل عن السياد، علرى المسرةد ااقصرى  وأن الصرفقة بالترالي لرن ترتج؟! وألرج عرإاق لن يقبل التناإل
يشاهد أصحاب التحليرق ما إعلم بارار برأعين ااطفرال الفلسرطينيين ومرا إعلرم بأشرةار الإليترون 

 الفلسطينية؟!
 

 

 

 

 

 

 



 


