
 لو كان في قدرة اإلسرائيليين استخالص العبر من عالء أبو علبة
إلى تحميل السلطة الوطنيةة الللسةطينية المسةؤولية  كالعادة سارع أكثر من مسؤول إسرائيلي

عن عملية قام بها فرد فلسطيني واحد في منطقة يازور قرب يافةا  ولةم يعتةرال إل القليلةون بة ن 

الثةين عامةا ، وا ب لخمسةة أطلةال، والسةائا العامةل داخةل الخةط عالء أبو علبة، ابن الخمسة وث

ا خضةةر منةةس خمةةت سةةنواك لةةدا  ةةركة بارةةاك اي ةةد ا سةةرائيلية، والةةس  تبةةين أنةة  بةةاك ليلتةة  

السابقة على العملية داخل الخط ا خضر، ل يمكن أن يكون قةد فعلهةا بةوحي مةن أحة د ول تةدبير 

لى أن العملية مدبرة، وقال  ارون ب سلوب  المعروال في من أحد  وهكسا و دنا ا كثرية ترر ع

: ان عرفاك لم يلعل  يئا  لمكافحة ا رهاب!  وتداول المعلقةون ا سةرائيليون  المكابرة البتزازية

إ راءاك ا من التي سمحك لعربي أن يلعل فعلتة  بهةسا البسةاطة، وراحةوا يتحةدثون  الحديث عن

 ك ا من ويقولون إن كل فلسطيني ينطو  على قاتل مخرب  بالتلريل عن الثغراك في احتياطا

ب ميةع  نعم، تداول ا سرائيليون  ميع أنواع التعليقاك واتهمةوا عنرةر النسةان الللسةطيني 

التهاماك، وانتقدوا قرور ما يسمون  تةدابير ا مةن لكونهةا  يةر  امعةة و يةر مانعةة  ولكةن لةم 

ين أقروا أنها عمليةة فرديةة تمامةا  يةر مةدبرة مةن قبةل حتى أولئك الس ينبت أحد منهم ببنك  لة

عن ا سةباب المحتملةة وراء قيةام ر ةل لة  هةسا الةساك والرةلاك، ولةدا  أحد سوا فاعلها نلس 

ا  هزة السرية ا سةرائيلية عنة  مةا يكلةي مةن المعلومةاك والضمانة اك، وكلهة ا ت ةير إلةى خلةو 

سةطيني، وإل لمةا  ةددوا ترةريل عملة  الةدور  رحيلت  من أية  بهة انتمة اء إلةى أ  تنمةيم فل

 داخل إسرائيل 

لم يقل معلا واحد من المعلقين، ول مسؤول من المسؤولين إن عملية عالء أبةو علبةة ضةد  

ال نود في يازور، سبقها يومان وليلتان من القرال ال نوني المكثال لمدينة خانيونت بةا عيرة 

ب التةةي تةةؤد  إلةةى الت ةةني والهسةةتيريا وت ةةوي  الثقيلةةة مةةن الر ا ةةاك وقةةسائال  ةةاز ا عرةةا

إنسانية ا نسان   وسبقتها  هور عديدة من ممارسةاك ال نةود يوميةا  إطةالن النةار علةى رةدور 

الللسطينيين وقلوب الللسطينيين وعيون تالميس المدارت الللسطينيين، بوتيرة متوارةلة وعنةال 

نع واآلبةةار والةةدفيئاك الزراعيةةة مترةةاعد، ناهيةةك عةةن هةةدم الةةدور وت ريةةال ا  ةة ار والمرةةا

وتحويةةل العمةةران إلةةى رةةحراء قاحلةةة ثةةم بعةةد سلةةك كلةة   التحةةدث عةةن العنةةال الللسةةطيني و تةة م 

 الكرام ة الللسطينية وا نسان الللسطيني 

ولم يتكلم المعلقون ا سرائيليون عن الوحش الس  أطلق  باراك عمةدا  داخةل قلةوب العسةاكر  

ب حدث أسلحة الدمار وأردر اليهم ا وامر المطلقة ب ن ل يتوانوا عةن  بعدما زودهم ا سرائيليين

 استخدام السالح كلما بدا لهم سلك 

ولةةم يةةتكلم المعلقةةون ا سةةرائيليون عةةن القرةةال ا سةةرائيلي الليلةةي الةةس  يقةةوم بةة  ال ةةيش  

 ينة والمستوطنون لمدينة الخليل، ويلتعلون ل  ا سباب، بغرض ترحيل أهل المدينة عن المد

ا سةرائيليون عةن  ةةيء مةن فنةون ا سا وا هانةاك التةي يتعمةد أفةةراد  ولةم يةتكلم المعلقةون 

 ال يش على الحوا ز المقامة بين المدينة الللسطينية وا خرا إلحاقها بالللسطينيين المارين 

ألم يخطر ببالهم في إسرائيل، أن هةسا ا مةور كلهةا أسةباب محتملةة لنقةالب الر ةل المسةالم  

المعتةةاد علةةى التعةةايش والمست ةةعر مسةةؤولية أطلالةة  الخمسةةة الةةى كتلةةة مةةن ا عرةةاب الملتهبةةة 

 والعارلة المدمرة التي تقتل بال هوادة وتندفع بال تردد؟



ا خبةةةار تةةةرو  أن سةةةائقي ال رافةةةاك الضةةةخمة ا سةةةرائيليين المكللةةةين بت ريةةةال المنةةةاطا  

آهلةةة بسةةكانها النيةةام ول يبةةالون حتةةى ب نةةسار وا حيةةاء الللسةةطينية، يةةداهمون فةةي الليةةل بيوتةةا  

آخرهةا  وهةؤلء السةائقون الةسين  أرةحابها قبةل أن ي ةرعوا فةي تقةويض حوائطهةا وهةدمها عةن

بدعسةة مةن  يحملون هسا الحقةد كلة ، وي لسةون فةي أعلةى مركبةاتهم الضةخمة ال بةارة فيحولةون

قلةوا منةس خمسةة  ةهور عةن ك ل  يء حي حولهم الى أنق اض دفينة تحك ا رض، لم يتو قدمهم

 ديةدة مؤ ةر عليهة ا بقلةم  فعل سلك، متقةدمين يومةا  بعةد يةوم نحةو مساحة اك عمرانيةة وزراعية ة

 باراك )ا علوها رحراء( 

ألم يخطر ببالهم في إسرائيل، أن مةن المحتمةل أن عةالء أبةو علبةة قةد عةرال مةا عةرال عةن  

خمة ال بةةارة وي تةةاحون الحيةةاة السةةائقين الحاقةةدين الةةسين ي لسةةون فةةي أعلةةى مركبةةاتهم الضةة

وا حياء في بالدا وبين أبناء  عب ، وقد و د في سلك سببا  للقيةام بترةرال م ةاب  حةين ا تة اح 

 ال ن ود السين يلعلون سل ك كل  ويرمزون إلى سل ك كل ؟

مةن قريةة بيةك  ر ةا  8491ألم يخطر ببالهم أن عالء أبو علبة الةس  هةا رك أسةرت  عةام  

، لم يهضم يوما  فكرة أن تكون قرية بيك  ر ا حراما  على أهلها حالل  للقادمين ول  ك الى  زة

 اليهود حتى من أعمان الحب ة؟ 

سيكون من العمى المطبا أن ل تخطر أمور كهسا في بةال المسةؤولين ا سةرائيليين  أمةا إسا  

ن الةسين طالمةا تحةدثوا بعةد كان تعاميا  وت اهال ، فان  الغباء الستراتي ي بساتة  وعلى ا سةرائيليي

كةةل حةةادث عةةن ))اسةةتخال( العبةةر(( أن ل يحرةةروا استخالرةةاتهم فةةي و ةةوب ت ةةديد المسةةائل 

ا  رائية والتدابير التي يطلقةون عليهةا )ا منيةة(، وفةي و ةوب  ةراء مزيةد مةن وسةائل ا نةسار 

لخةةار ي، مةةع المبكةةر واآللك السةةتخبارية المعقةةدة، وفةةي و ةةوب إخلةةاء الحقةةائا عةةن العةةالم ا

 ت وي  رورة الللسطينيين ك نهم أرل ال رور في العالم 

لم تنلع ا سرائيليين طوال سنواك الرةراع محةاولتهم التعميةة علةى أنلسةهم وعلةى العةالم،  

بافتعةالهم ترةوراك زائلةة ملبركةةة عةن دوافةع الللسةطينيين للتمسةةك بحقةوقهم وكيةانهم الةةوطني  

مرار عةةددا  مةةن ا كاسيةةب القائلةةة تةةارة إن الةةدول العربيةةة وتةة ارة فالدعايةةة ا سةةرائيلية تةةردد باسةةت

أخرا إن منمم ة التحرير هي التي )تحرض( ال عب العربي الللسطيني علةى التمسةك بحقوقة    

يا سبحان الل   ! هل ال عب العربي فاقد الساكرة حتى يحتةا  الةى )تحةريض( ليةدافع عةن حقوقة  

ائيلية في سيان تضليلها اليهةود قبةل  يةرهم، ل تكتلةي بةالقول وي بى الستسالم؟ والدعاية ا سر

إن حركةةة نضةةال ال ةةعب العربةةي الللسةةطيني ملتعلةةة بواسةةطة التحةةريض، بةةل تعمةةد الةةى حمةةالك 

الت وي  ا سود بقولهةا إن مةن يضةحي فةي سةبيل وطنة  مةن الللسةطينيين هةو بالضةرورة عميةل 

 مست  ر بالمال 

الحقيقةة التةي يمةارون فيهةا معرفةة  يةدة ولكةنهم دأبةوا علةى لقد عرال القةادة ا سةرائيليون  

المكابرة وترديةد ا كاسيةب  فال ةعب العربةي الللسةطيني هةو الةس  يعلةم قادتة  وزعمةاءا الوطنيةة 

 واللداء ويسبقهم إلى مواطن التضحياك  

وما عالء أبو علبة إل فلسطيني بسيط، طبيعي، وديع، وقد انةدفع فةي لحمةة لةم يعةد يسةيطر  

فيهةةا علةةى نلسةة ، بعةةدما أثةةارا البغةةي والعةةدوان ولةةم تتوقةةال ا فعةةال ال راميةةة ضةةد مواطنيةة  

 ا برياء  فلم تعد ل  طاقة على الحتمال  



وعلى ا سةرائيليين أن يحسةنوا  نلسةهم بتو ية  السةؤال الحقيقةي الةى أنلسةهم ب أل ت لةب  

تةزامهم أن يةردوا لنةا الرةاع متةى سياساتنا و رائمنا بحا اآلخرين سخط هؤلء واحتدامهم واع

 استطاعوا ب؟

قةةب عمليةةة عةةالء أبةةو علبةةة  واسا كةةان لةةدا فهةةسا العبةةرة هةةي أولةةى العبةةر التةةي ينبغةةي أن تع 

ا سرائيليين بعد سلك  ة اعة للتخيةل ولالسةتخال( فعلةيهم أن يكملةوا مةا بةدؤوا بتو ية  سةؤال 

آخر ))هل تستطيع ا  راءاك ا منيةة الم ةددة والمدروسةة والمةزودة ب حةدث التقنيةاك أن تمنةع 

ك، لتو ية  ضةرباك مو عةة لنةا كمةا الللسطينيين أهل الةبالد مةن اسةتنباط وسةيلة مةا، فةي أ  وقة

و هنا لهم؟ وأينا ا كثر تحمال  في نهاية المطاال؟ وهةل بوسةعنا أن نحةتلم بةالتلون إزاء ماليةين 

 العرب والمسلمين في المنطقة إلى ما ل نهاية؟((

 على ا سرائيليين أن يحسنوا  نلسهم، وإل فقد أساؤوا لها! 

 ما ه ي الم وار ي؟

ن القدامة ى فةي الملاوضة اك التةي أعقبةك التلة ان النتقةالي و ةرك فيهةا روا أحد الم اركي

عمليةةةة انتقةةةال السةةةلطة مةةةن الحةةةتالل إلةةةى القيةةةادة الللسةةةطينية، قرةةةة مؤسةةةلة عةةةن أحةةةد كبةةة ار 

أن  ةةدول أعمةةال أحةةد  والكةةالم علةةى سمةةة الةةراو  الملاوضةةين مةةن ال ةة انب الللسةةطيني  فقةةال

 اري(  ال تماع اك ك ان يتضمن موضوع )المو

وبسبب  هل الملاوض الكبير بما هي المواري فقد أخر  قلم  ورحل علةى الةورن أمامة   

الكلمة المكتوب ة التي حسبها  لطة مطبعي ة فكتب )االنواري( بدل )المواري( ثم تطوع الةبعض 

 و رحوا ل  المقرود 

)قرية الموارةي(  ومنعا  لاللتبات، خارة وأن أح دهم كتب مقال  قبل بضعة أيام عم ا أسماا 

نقول : ان المواري وملردها مارية عبةارة عةن قطةع  يةر مترةلة مةن أراض طينيةة منخلضةة 

وسط الرمال، الموازية لل اطئ ال نوبي لقطاع  زة )بين ال نةوب الغربةي لةدير الةبلل وال نةوب 

طينيةة الغربي لرفل(، وتقع  البا  على بعد ع راك أمتار معةدودة مةن ال ةاطئ  وتتميةز تربتهةا ال

بالخروبة وعسوبة المياا ال وفية القريبة من السطل  وت ود فيها  ميع المزروعةاك، ول مثيةل 

 للاكهة ال وافة التي ا تهرك بها، وقد ن حك فيها زراعة المان ا والعديد من اللواك  ا خرا 

والمنطقة ت تمل على أكبر حوض للمخةزون المةائي ال ةوفي العةسب فةي قطةاع  ةزة  ولةسلك  

تولى عليهةةا ا سةةرائيليون وأقةةاموا فيهةةا مةةن ال ةةمال إلةةى ال نةةوب سلسةةلة مسةةتعمراك تقةةارب اسةة

 ثالث ع رة مستعمرة ترل بينها  بكة من الطرن 

والمواري تعد ثةروة زراعيةة أساسةية فةي  نةوب القطةاع وقةد عمرهةا أرةحابها منةس مئةاك  

لمغترةةبين ا سةةرائيليين السةةنين، وتقطنهةةا عةةائالك تعمةةل فةةي الزراعةةة ورةةيد ا سةةماك  ولكةةن ا

عمدوا إلى التضةييا علةيهم وتقييةد حةركتهم ومةنعهم مةن البنةاء فةي أراضةيهم، كمةا زحلةوا علةى 

منةةاطقهم وهةةدموا العديةةد مةةن بيةةوتهم و رفةةوا مةةزارعهم فةةي محاولةةة مسةةتمرة   بةةارهم علةةى 

  الرحيل 

 

 لقطاك ا سبوع 

======== 



 مية ضدنا أسلوبا  مبا ةرا ،  نهةم يعلمةون ا عداء أسكى من أن يستخدموا في حربهم ا عال
أن نسبة المتعلمين في ازدياد، وأن ما يناسةب هةؤلء هةو ا سةلوب المغلةال بغةالال الموضةوعية 
  والردن والحياد  وعند سلك ي ر  دت المادة السامة على المدا البعيد في دسم الموضوعية 

 ر فيهةةا بالموضةةوعية قةةرأك مقالةةة متر مةةة عةةن رةةحيلة أمريكيةةة لةةدينيت روت يتمةةاه
والتوازن  وما هو ال أسلوب لكسب القراء فةي أمريكةا، ودت مةا ي ةاء مةن الدعايةة الرةهيونية 
من خالل سلك  فهسا هو الدور الس  حددا لنلس  فةي خدمةة أهدافة  بعةدما انتهةى دورا فةي وزارة 

 الخار ية ا مريكية 
 وقةاك معينةة، ثةم يعةود إلية  في الديمقراطياك يسمحون للس ين أن يخر  من الس ن في أ

 لقضاء بقية فترة عقوبت  كما يسمحون للس ين بالحرول على ال رائد طبعا   
  أمةةا الديمقراطيةةة ا سةةرائيلية ف  لقةةك علةةى أهةةالي قطةةاع  ةةزة  ميةةع المعةةابر فةةي سةة نهم

 الكبير، وحرمتهم من ورول الرحال من الضلة اليهم 
 ك )الس  تآمر مع  ارون( ورلها الرحيل لم نسمع أحدا  من حزب العمل يرال فعلة بارا

: وهةةو أنهةةا انقةةالب بمعنةةى الكلمةةة قةةام بةة   نةةرالن انقالبيةةان عبةةر اخةةرا  سياسةةي وعسةةكر  
للورةةول الةةى حكومةةة انقةةالب ساك ق ةةرة ديمقراطيةةة سةةميكة بغةةرض واحةةد وهةةو إلغةةاء  ميةةع 

ا مةةور الةةى نقطةةة التلاقةةاك السةةابقة مةةع الللسةةطينيين )ولحقةةا  مةةع العةةرب اآلخةةرين( وإر ةةاع 
 الرلر! واعادة عسكرة الم تمع ا سرائيلي 

  كان  ا ل ملوك الطوائال الملترقين بعرو هم وقرورهم فةي زمةن انحطةاط ا نةدلت أن
يعقد كل منهم اتلاقيت  الخارة مع اللرن ة سو  السطوة، مسترضيا مملكتهم المتربرة بةال ميع 

الواحةد مةنهم أن يتحمةل سل ا تةاوة والسةتخساء بدفع ا تاوة الملروضة علي   وكان أهةون علةى 
للغرباء من أن يضع يدا في يد أخي  فكان محتوما  في النهاية أن تنهةار الكيانةاك المنخةورة كلهةا 

  وتحل الم ساة ب عوبها المملومة،  ن اللتنة ل تريب السين ملموا خارة!
 : ق ال ال  اعر 

 م ا ح ا  ة ال  رن الى  ن د وأبط ال  

   ت    الق ر  وا الى فطن ة زب   الح ا

  يستمع المرء الى كةل مةن هةب ودب ينتقةد الواقةع السةيء ويهةا م السةيئين  فمةن هةم يةا تةرا
 السيئون؟ أهي ا  لبية الرامتة؟

  ل يقل أحد من ا حياء ان  رنع تاريخا   فانما ال هداء وحدهم رناع التاريخ الللسطيني 
  حاضرهم هي مستقبل أبنائهم؟ هل ي وز لآلباء أن تكون تكللة 
  )لس ان ح ال  ارون وباراك : ل تقل لي )يمين ويسار( ولكن )عرب ويهود 
  )ل يمكن فهم العالقاك الحميمة المستغربة بين بعض النات ال اسا عللتها بوحدة )المعلم 
 تلاقةاك البريطانية على بغداد م ةرد لطمةة كبيةرة علةى و ة    ال هل الغاراك ال وية ا مريكية

القترةةادية التةةي  ةةرك مةةؤخرا  بةةين العةةران والةةدول العربيةةة ا خةةرا؟ أم أنهةةا حركةةة التلةةاال 
أمريكية على واسطة عقد محور ايراني عراقةي كةان مةن المتوقةع أن يت ةكل برةمك لمسةاندة 

 سوريا في حال تعرضها لغزو  ارون؟
 منازعةاك والثةاراك من يردن أن بةين بعةض ع ةائر م تمعنةا مةن ل يزالةون يت ةددون فةي ال

 العائلية ك ن الم تمع ل يتعرض ب سرا لعدوان الحتالل اليومي الس  ل يستثني أحد ا  
    ما أفمع  ريمة أمريكا وبريطانيا : لحةم أكتةاال اقترةادياتهم مةن الثةرواك العربيةة المنهوبةة

حةدهما، وانمةا وتعامالن العرب معاملة العبيد المحتقةرين  ومةع سلةك : فةاللوم ل يقةع عليهمةا و
 على السين رضوا أن يكونوا عبيدا  محتقرين   م كولين مسمومين كما يقول المثل 

  عزيزنا السيد عمرو موسى : نحن أحببناك وزيرا  لخار ية مرر  فهل سنحبك أمينةا  لل امعةة
 العربية؟



 ية على ما هسا الزمان الس  تبادر في  روسيا وتركيا والهند وباكستان الى   ب الغاراك ال و
 العران، قبل أن ينطا لسان عربي بكلمة احت ا ؟ 

   بقايا اللال ا في الحب ة أحرقوا بيوتهم وقراهم وا تمعوا في انتمار ته يرهم الةى اسةرائيل
الرلقة ويعود لال تماع ب ارون مةن أ ةل سلةك مثلمةا  هل سيقوم النمير  ثانية بالسمسرة في

 سرة اآلن؟حدث من قبل؟ أم هناك  يل  ديد من السما
  كم من مللاك حلمك  نها ورلك الى حقائا محر ة 
   كل انسان ميسر لما خلا ل   ولكن بعض النات ل يعرفون ما خلقوا ل 
  مهما كان الرأ  في ال يوعية فال  ك أن هناك فرقا  بين  ةيوعي عقائةد  س  رسةالة، وبةين

 مريض نلسي بالحسد ينتحل لنلس  زورا  ورال العقائد  المر 
  نستغرب منس البداية ا تراك باراك مع  ارون في انقالبهما على الحياة السياسية الطبيعيةة لم

وعلى فريا كبير من قياداك حزب العمل  ولكننا اسةتغربنا للوهلةة ا ولةى ا ةتراك بيةرت، ثةم 
  تسكرنا أن  بدورا من اللريلة ساتها 

 

 

 

 

 

 

 



 


