
 شارون يريد فترة انتقالية غير محدودة لقضم بقية األراضي
كلما دقق اإلنسان النظر في ما حدث وما يحدث بيننا وبين اإلسرراييليين  يلرإ ىلرس اسرجنجا  

مؤكررد   ررو فشررإ مشررروف  وسررلو فرري بلرروع  ايررس السررن  بمررد اشررر سررنوا  مررن الم او ررا   

إرادة الطرررفين ج سريراح يحولرر  ىلرس ى ارران وىلررار اإلسرراييليين الررس ج سرير كررإ اج را  يحرردث بر

بح  ويلغي  يس ميزة قرد جمرود الرس البانرف ال لسرطيني  ئر  يبري الجطبيرق الميرداني الر   يحمرإ 

طررابا الجنكيررإ بررالطرس ال لسررطيني  ويجممررد اإل رررار برر   ويغلررق  فررا  الج ررد   مررا  مشررروا  

فرقرا  سياسريون ىسرراييليون مرن الوطني. حجس شهدنا اليو  حالس يجربا فيها الس كرسي الحك  

ئنئس  نواف : فشارون وحزبر   ر  البيرإ الر   ابجكرر شرمار : المربري البيرد  رو المربري المير   

ورحبما  زيي ري و مئالر  ي يررون  ررورة ل جلر  بشررط  ن يرحرإ ارن الربند  وبيريرز وبمااجر  

ح لغيراح في األسوا  ال ح له  ووسيطا مربيس  و ن يلبح المربري يريدون  ن يلبح ال لسطيني اينا

 ىبماي بمئابس اجاإ يحمإ ىليه  خيرا  بنده من خنإ مشروف الشر  األوسط البديد.

و رر ه الرروزارة البديرردة برياسررس شررارون ليسرر   ريبررس الررس سرريا  الجطررورا  السياسرريس  

  المجساراس في ىسراييإ من  ربا قرن. ولخلها الما  ابجماف ىسراييليون في  واخرر الئمانينرا

ب وله  : ىن المبجما يجب  نحو الجطرس ىلس اليمين.  ما الجحلين  الجري جنشرر ا  بهرزة الداايرس 

ح  وج روإ فيهرا ىن رفرا ارفرا  ارروا برارا  فري كامرف دي يرد  وان ىلررار  اإلسرراييليس حاليرا

ال لسطينيين الس حق المودة وقيامه  بانج ا س بديدة  و الر   ارزز قرول اليمرين فري ىسرراييإ 

ال   ق س الس اياجداإ والممجدلين  فهي جحلين  ججبا إ  ل  السريا  الر    شررنا ىلير    و و

وج لد ىللا  الجه  والممايف والشرور قاطبس بال لسطينيين! وله ا يمكن ااجبار   ه الجحلرين  

ح مرن الظرا رة اليمينيرس الجري  يمنر  الرس الم رإ  وبمبرارة  خررل الظرا رة المنلرريس بردور ا نوارا

سراييلي  يمنس كاملس بمردما جمرزز  مكانرس للرور األرا المسرجوطنين وقرادجه  الحاخامرا  اإل

و نلرررار   بنرررراي  األحرررزاف والحكومرررا   و ولهررر  شرررارون لررراحف الخررررايط والمشررراريا 

ايسجيطانيس  ال   بلغ  ب  ا يدة اي جلراف وايسرجهجار بالمرال  كلر   نر  حينمرا كران وزيرراح فري 

ومررا زاإ حبررر اج ررا  وا  ري ررر لرر  يبررس  داررا زامررا   مررن اوال ري ررر  وزارة نجنيررا و وارراد

المسجوطنين وطلف منه   ن يحجلوا رؤوس البباإ وي يموا اليها مسرجممرا  بديردة فري ال ر س 

 الغربيس!

فمررا ق ررس الررس اياجررداإ  ررو الطمررا. و ررو ج رراد  المهررد الررس ااجيرراد ايحررجنإ. و ررو جكيررس  

ما المهود المخجل س في ىسراييإ. و و  ن فراون ل  يبرد مرن يررده  اإلدارا  األمريكيس المجماقبس

 ان فرانج . 

 ما جرابرا مكانرس حرزف الممرإ  فبسربابها فسراده وشريخوخج  وب راؤه فري الحكر  شرب  من ررد  

 كئررر مررن ربررا قرررن  ولرريس حررزف الممررإ بالمئرراإ الوحيررد الررس جاكررإ مكانررس الجنظيمررا  السياسرريس 

جشر قلر الرشوة وال سراد الجري جمرس قادجهرا. ولريس لرحيحا الرس حينما يج د  بها الممر وجن

اإلطن  ما ي ول   مئاإ شلومو بن اامي من  ن " ارفا   رف فريق السن  في ىسرراييإ  ألن 

فريق السن  المزاو  مهجرئ بسبف ك ب  وطمم  ور بج  في ابجزاز ال لسطينيين  لحاف الربند 

  ىلس  قلس حد ممكن.

نررس بجركيبهررا وبشخولررها وا ليررا   فراد ررا  رري حلرريلس مرحلررس الجوسررا والرروزارة الرا  

  حيررث  طلررق حررزف الممررإ  ويح ىشررارة اينطررن  نحررو ىقامررس 7691ايسررجممار  بمررد ارردوان 



المسرررجممرا  الرررس  را ررري ال ررر س وال طررراف وجبسسررر  بالجرررالي سرررلطس الحاخامرررا  و  جبرررااه  

ح ىلرس بنرف مرا  ناشريس المافيرا  األمريكيرس. والروزارة الرا نرس ال ادمين من المدارس الدينيرس بنبرا

حلرريلس اإلحسرراس بررال وة الررف   ج ررااس مررا كررإ قنبلررس  ريررس بديررفدة  دخلرر  ىلررس الجرسررانس 

المسكريس  كما  ن الوزارة الرا نس حليلس اينجهازيس الديم راطيس الجري سرمح  لحرزف الممرإ  ن 

ح  ن  ؤي   قرف يسجمر في جملق الحاخاما  و جبااه  من  بإ الغايا  اي نجخابيس ولو بدا وا حا

و كئر مينح ىلس الليكود  وىلس جشكيإ  حزاف خالس به  ججبنس  كئر البرامج بنونا وجطرفرا وح ردا 

 ري جبمرا الشخلريا  الجري بر نر  مرن خرنإ   خيررا الس المررف   رإ الربند. والروزارة الرا نرس

  فيها جباه المرف. جاريخها ومواق ها  و شماراجها الس ادوانيس ي  وادة

وبين  ؤي  ال ين ججربلس مرنه  الروزارة البديردة يمرد  ريييرإ شرارون  قروا   و قردر   الرس  

الك ف في الوق  ن س . وينافس  فري  لر  شريمون بيريرز. ولر ل  مرن اللرمف جخيرإ ب ايهمرا ممرا 

 لمابر  الير . حجس نهايس فجررة الوييرس  ألن كرن منهمرا يمررس امخرر بمرا فير  الك ايرس  وي جبروز 

ولملهمررا  وإ مررن سيجلررادمان بمررد وقرر  يسررير  فررن يبررد شرريمون بيريررز برردا مررن المغررادرة ب لررف 

  مئ إ.

محكومرس بمراملين ائنرين م رادين للسرن   بغرا النظرر ارن  شخالرها لكرن الروزارة البديردة 

 الح ي ي : 

  و سرواقه   يجمئإ في اسجحالس جر  ال لسرطينيين  حررارا فري  مرور جبرارجه اامإ اقجلاد  

نظرا لألرباح ال احشس الجي يبنيها  لرحاف األامراإ اليهرود فري ظرإ احجكرار السرو  ال لسرطينيس 

ايسجهنكيس في ال  س وال طراف للمنجبرا  اإلسرراييليس الردييرس. و رو احجكرار نشرب خرنإ سرنوا  

حيس السريطرة ايحجنإ الطويلرس  وحافظر  ايج اقيرس اينج اليرس الير  بربن  ب ر  ليسرراييليين لرن

الس الممابر  وربطر  ايقجلراد ال لسرطيني اامرس بايقجلراد اإلسرراييلي بواسرطس اج را  براريس 

ايقجلاد  سيي اللي . ومن المبث الجحردث ارن سرن  ح ي ري فري  يرس حالرس ج رو  الرس انقرس 

 اسجممار وجسلط وط يليس طرس الس د  طرس  خر. 

جبلور فكر بديد مماد للسن  والج ا   في  وساط يجمئإ في انبماث و واامإ ممنو  وا ايد  

النخف السياسيس اإلسرراييليس. و و رح مئراإ الرس  ر ا ال كرر  رو كجراف بنيرامين نجنيرا و " مكران 

جح  الشمس "  وك ا محا رة ىيهود بارا  الجي نشرجها لحي س نجيرس اإلسرراييليس قبرإ خمسرس 

ر قرادة األسرلحس وقرادة األبهرزة السرريس شهور  وكان بارا  قرد  ل ا را فري وزارة الحررف بح رو

وبح ور شارون ال   كان حين ا  زاري  الممار رس. والرس الرر   مرن انجمرا  كرإ مرن نجنيرا و 

وبارا  لحزف مخجلس  فإن رؤيجهما للواقا اإلسراييلي وجشخيلهما لمشركنج  وولر هما ارن  

ف ابميمرا  حجرس الملرن ين جل  المشكن  واحد. وخنلج   ن ىسراييإ دولس مهددة من قبإ المر

ممجرردلين مرروالين للغرررف   و ن مررن ال رررور  الح رراظ الررس الطررابا اإلسرربرطي والررس الن ررا  

المنلررر  للدولررس  و ن خطررر اإلسررراييليين المررؤمنين بالسررن  مررا المرررف اويمبررر اررنه  بررارا  

ايسرجيطاني. باليساريين الراديكاليين  خطر كبير  ويمئإ نزاس جدمير  اجري داخرإ كيران المبجمرا 

فمررن ال رررور  ل ررظ فكرررة السررن  المج رراوا اليرر  مررن  ساسررها وفرررا الجرجيبررا  الجرري جح ررق 

  المللحس اإلسراييليس فر ا.

  ا  و ال كر ال   ابر ان  شخلان من البيإ األقرف ىلس الشباف في ىسراييإ. وقد ولإ  

ران فري الح ي رس ارن كإ منهما ىلس مركرز ريريس الروزارة  وبرا  مرن طريرق مخجلرس  و مرا يمبر

 قاادة شمبيس واسمس  جريد  را ي ال لسطينيين والسن  مما في وق  واحد.



لشارون  ي ا كجاب  ال   يجحدث في  ان رؤيس مشابهس. لكن خطر شارون ليس فري مكانجر   

م كرا وكاجبا منظرا  وىنما في قدرج  الرس ىخ را    را ر   وفيمرا يسرجطيا املر  وجن ير ه خرنإ 

 وق  قلير.

من  نا فإن ما ينجظرنا لمف وخطير كما ل  يحدث في يو  من األيا . و ريييإ شارون ليس  

 حبيس  ووزارج  ليس  مبهولس  ام س ايجباه. فمملو   ن  يخطط يج ا  مرحلي وليس يج را  

شررامإ      نرر  يريررد ىخ رراانا ل جرررة انج اليررس بديررفدة  يررر محررددة الررزمن  وفرري  ئنايهررا يسررجغإ 

لررس روا   كرري ينشرري المزيررد مررن المسررجممرا  والكجررإ اإلسرركانيس جحرر  اسرر  جوسرريا الوقرر  اا

 مررواي باسررمه   المسررجممرا  ال ايمررس اسررجبابس للنمررو البشررر    مررا ال لسررطينيون فسرروس يبمررا

لجح يرق جوالرإ برين البرزر  مسريطر اليهرا الكجرونيرا إلنشا  بسرور ممل رس و ن را  جحر  األرا

اليهود سيكون له  سطح األرا ولل لسطينيين بطنها  ر ه المررة   السكانيس الخالس به  ا    ن

 ر ا ى ا  خنفا للم جرح الباراكي بخلور المسبد األقلس . ولن جحرين مرحلرس الجسرويس الدايمرس

ىي وقد فرع شارون من ىحداث المزيد والمزيد مرن األمرور الواقمرس الرس األرا  فرن  حان  يوما

   يمود  نا  ما يمكن الجكل  ان .

يس مرن جراريق ق ريجنا  شرد المنالرر ح ردا ل د حشد لنا اإلسراييليون في   ه الن طرس الم لرل 

وادا  وىلرارا الس ىلغرا  وبودنرا كبمرس ولريس كشرمف ف رط. وانردما ي روإ اليهرود  الروسري 

المبلوف  فيغدور ليبرمان ىن الس ىسراييإ  ن ج لس السد المالي ب نبلس  ريس لكي يجحروإ السرد 

حياجهررا  وي رروإ ىن الررس الرر   جلررورج  ملررر  مررإ حياجهررا ىلررس طوفرران يغرقهررا ويكررون نهايررس 

واندما ي وإ اليهود  اليمني المبلروف … ب ربس واحدة قا يس  ىسراييإ  ن ج ل  ظهر سوريا

    رحبما  زيي ي ىن مبد  جرحيإ ال لسطينيين االجرانس ير  مبد   رور  وي جرابا انر   وىنر 

س  حبيرس. فرإن مرا ينجظرنرا لري …جملمر   لرن مرن دافيرد برن  وريرون مؤسرس ىسرراييإ  زيي ري

وليس  ما  األمرس المربيرس ىي  ن جردافا ارن ن سرها و ن جرنظ  ممركرس دفااهرا ارن ن سرها جنظيمرا 

 بديا  دون  ن يظن  حد  ن  مسجئنس من الممركس ولو امد ىلس الجهرف. 

 مررا فرري  را رري السررلطس الوطنيررس ال لسررطينيس  فلررن جن منررا  يررر وحرردة بميررا  لرروان الطيررس  

والمشرربو ين  وجمزيررز اجلررالنا بررال ول الشررمبيس فرري المحرريط المربرري  السياسرري  واررزإ الممررن 

 لجنسيق المها  الن اليس في المرحلس ال ادمس. 

 زاير ايسجوا  ال اد  من ال طف 

ي بد  ن الناس في منط جنا د شوا د شس بالغس حين قاإ كولن باوإ في مسجهإ زيارج  لبند  

دفر  مرن الزيرارة ىحيرا  الجحرالس ال ردي  برين  مريكرا المرف وىسراييإ فري األسربوف الما ري ىن  

 ودوإ المنط س و ل  بغرا ج ميإ الم وبا   د المرا .

ح اررن  برروا  الن سرريس المامررس والج كيررر الشررايا   فمررا بررا  برر  الرروزير األمريكرري  كرران خاربررا

ح من كوكف  خر   و بدا كبن  ربإ من ايس كيمو لر  والشا إ ال   يشغإ المنط س  فبدا باوإ قادما

ح ان المال  الخراربي  وركرف طرايرة حملجر  و رو يرجرد  ال ررا  ال طبيرس الرس  يمرس من قبإ شييا

منط ررس ج ررا الررس خررط ايسررجوا  فنررزإ مررن الطررايرة دون  ن ي طررن لهرر ا الشرر و  والخرررو  الررس 

 م ج يا  البييس.

راإ براوإ الرس  ر ه ولكننا ا ا جبملنرا األخبرار للو لرس الئانيرس  قلنرا انر  ييم رإ  ن يكرون البنر 

ح   الدربررس مررن الغ لررس والبهررإ بشررؤون المنط ررس  فهررو ريرريس  ركرران البرري  األمريكرري سررراب ا



ح قردر كبيرر مرن المملومرا   والمخطط الرييسي للحملس الس المرا  قبإ اشر سنوا   ولدي  حجمرا

ح. ح وحديئا  والممرفس بالو ا في المنط س قديما

لهر ه الغ لرس الظرا رة  ينسرب  مرا  سرلوف الج كيرر يبف  ن يكون  نرا  بالجرالي ج سرير  خرر  

الم جرا لشخر كالبنراإ  و و الج كير المجبئر بمرادة انحلرار امرإ الربرإ المسركر  مرا برين 

 ايسجراجيبيس وبين الجكجي .

ويخيإ ىلينا  ن ااقجراح   للمسؤولين المرف  ن يواف وا الس ا د الجحالس ئانيس  د المرا   

لوداح ل اج   بإ لكفي يسما بروابه  ئر  يبنري اليرف  ااقجراحر   الئراني الر    فو جكجي  ل  يكن م 

 و الغرا ايسجراجيبي ألمريكا من بولس كولن براوإ كلهرا. ومرن  برإ الجو ريح ن روإ بإمكاننرا 

جلررور المسررؤولين المرررف وممظمهرر  يحرراوإ الررجخلر مررن  سرريلس برراوإ اررن طريررق قرروله  : " 

   يماني من الحلرار ولريس ال يرادة المراقيرس ". و نرا يلربح المشكلس  ن الشمف المراقي  و ال

برراوإ حررراح فرري ايسررجنجا  بمرروابهجه  : " فررإ ا و ررمنا ا وبررا  جررؤد  ىلررس انررا  ال يررادة ولرريس 

الشمف  فممنس  ل   نك  مواف ون ". ئر  ينسرف ىلريه   ر ا ايسجنجرفا  كبنر  اسرجنجابه  ببن سره   

ح كونر  وارداح  و الج ح مرنه  بالمشرفاركس فري االم وبرفا  ال كيرس  الجري جنرو  ويرجف الير   ي را زامرا

 الوييفا  المجحدة اسجخدامهفا  د المرا .

وىي   إ  نا  ج سير  خر لجلريح الملردر األمريكري المرافرق لبراوإ  حرين قراإ فري نهايرس  

ىلررس الزيررارة : " ىن الوييررا  المجحرردة جنجظررر  ن جلررإ الرردوإ المربيررس قبررإ مررؤجمر ال مررس المربرري 

 اىبماف  بشبن الم وبا  النز  اجخا  ا  د المرا ؟!"

 من الوا ح  ن البنراإ باوإ يظن المرف كله  اسكراح من اسكره! 

 

 ل طا  األسبوف 

  في المهربان ال   ح ره بور  بو  األف في الكوي  فري الر كرل الماشررة لحررف الخلريج
 ررس ال رروا  األمريكيررس فرري راح بمررا الحا رررين يجوسررلون الررس بررو  مبجهلررين ىليرر   ن جب

الكوي . وفاجه   ن الب ا  فو   بار الرن ط  ارز  منيرا  األمرريكيين  و نهر  طالمرا مهردوا لهر ه 
اللحظس وانجظرو ا واملوا لها من  ااقجراح   نر  كيسنبر وزير خاربيس  مريكا البمهرور  

في الخلريج حلرراح. األسبق جشكيإ اقوة الجدخإ السريا  قبإ ربا قرن.. لجكون با زة للجدخإ 
خطر لي  ن بور  بو  األف  ال   سارف ىلس طمبنس  ولي  الهلمين ب وإ " ي ج ل وا  فنحن 

 باقون " ىنما كان في زاويس من دما   ي وإ : " يا لك  من بهلس مغ لين ".
  داررا شررارون قيررادة الوكالررس اليهوديررس ىلررس الممررإ الررس اسررجبنف مليررون يهررود  مررن  طررراس

ي يمروا فري البليرإ والن رف. ورافرق  لر  ج ريرر ارن الجنبرؤا  السركانيس نشررج   المممورة لكري
سري و  اردد اإلسرراييليين ى  سريبل   0202األم  المجحدة ي وإ ىن ادد ال لسطينيين في اا  

مليون نسمس. يبردو  7207مليون نسمس بينما يكون جمداد اإلسراييليين حوالي  77,  8 حوالي
  المنجظرة سجشغإ باإ شارون ووزارج  طوين.  ن   ه االبركس  اإللهيس

  لرر  ن هرر  مررا دخررإ  لمانيررا فرري المو رروف المراقرري لكرري جسررا   المخررابرا  األلمانيررس فرري حملررس
الجهويررإ جوطيررس ل رررف المرررا  وججحرردث اررن مملومررا  لررديها حرروإ امررجن  المرررا  لررواريق 

ي بنرروف  لمانيررا. فمررا وقنابررإ  ريررس بوسررمها الولرروإ الررس ال ررارة األوروبيررس وجهديررد مرردن فرر
مناسبس  ر ا ال روإ؟ وكر  مررة  ردد المررا   لمانيا؟ولمرا ا جوكرإ الرس المخرابرا  األلمانيرس  ر ه 
األدوار  د المرف بالنيابس ان األمريكيين واإلسراييليين ال ين ي يجوق ون ان ىطرن  ولرس 



كرري؟     ن  لمانيررا االنرراز   الررس بميررا األلمرران؟ مررا  رر ه المبوديررس األلمانيررس للببرررو  األمري
  لبح  في  اجها مركز لليبيس اسجمماريس بديدة جريد  زو الشر ؟ 

  ل   رإ سريظإ فري قاإ ابدالل  بشارة ىن األمريكيين يبف  ن يب وا في الكوير  ىلرس األبرد! اببرا
  الكوي  ن ط ىلس األبد؟!

 ح بالشراكس من  و اإلسراييلي بينوسار   ا ال   ججحدث اللحس اإلسراييليس ان اسم  م جر نا
 الجباريس ما  سما  بما كبار موظ ينا؟ 

  نررا  ربرراإ يجزوبررون فجيررا  مسررج يما  فيحولررو ن الررس منحرفررا  و نررا  ربرراإ يجزوبررون 
 منحرفا  فيحولو ن الس مسج يما .

  مازال  ال رادة الجي جمري  انرد مرؤخرة الحلران المبروز جيرز وجيرز  وججباسرر الرس الجحردث
 إ لها  ن  زيز ا لهيإ!بلهبس بياد الخيإ  حجس خي

 : قاإ الشاار الراحإ بدر شاكر السياف في ممرا اش   الوطن 
 اني ألابف كيس يمكن  ن يخون الخاينون  

  يخون ىنسان بنده؟ 

 ىن خان ممنس  ن يكون؟ 

 فكيس يمكن  ن يكون؟ 

  ي اح.… و قوإ : نم  لألسس  نا  من يخون  واين   وقح من اين اإ 

 ا  اإلسماس الزاا س في شوارف  زة كإ حين فالمر  يجوقرا انهرا جحمرإ ما  بشا  لوا  ارب
ح.  ما الشهيد فبمره   ون األمور. ح نازفا ح  و مماقا ح مجبلما  ملابا

  .  مشكلس اإلسراييليين  نهر  يخلطرون برين ممنرس السرن  وممنرس افررا اإل اران الرس الخلر
مناه كسف موابهس مؤقجرس والب را  والسن  ممناه الن وس الرا يس قبإ كإ شي    ما ال ما فم

 في حالس اسجن ار انجظاراح لئبر الخل .. لما ا ي يح ظ اإلسراييليون   ا الدرس؟
  ى ا كانرر  ىسررراييإ دولررس نوويررس الررس اللررميد المسرركر   ودولررس مجرفررس الررس لررميد المرراإ

زيرد وايقجلاد  ودولس محظوظس الس لميد الجحال ا   و ي جرل ما  لر   نهرا بحابرس الرس م
مررن ال رروة فرري ال جرررة ال ادمررس اررن طريررق جبلي هررا وزارة ايجنفيررس   لسررنا  حررو  مررنه  للوحرردة 

ح مما يملكون  والوحدة الوطنيس  ي سنحنا الوحيد؟.   الوطنيس  ونحن ي نمل  شييا
  لن ج رع لبنس ميجشريإ الدوليرس مرن ىارداد ج رير را قبرإ  خرر شرهر   ار مرارس البرار . كربن

 س الس : من  و البادئ في المنس؟ جحجا    ا الد ر كل . الولوإ ىلس ىباب
 وج روإ   اج د  ن المسج بإ سيكون لألسلحس الجي ج و  الس اسجخدا  األشمس المؤ يس  و ال اجلس

األنبا  ىن األمريكيين طوروا سنحا بديدا يسجخد  الطاقس الكهرومغنطيسيس ويؤئر الس المردو 
  المرف من يجابا   ا الح إ؟من مسافس بميدة. فهإ بين الماينا 

 ويكرون  لما ا يكون كن  وسايإ اإلان  ال لسطينيس المجوا مس جحري ا فري نظرر اإلسرراييليين
كررن  المنررادين ب رررف المنط ررس مررن ىيررران حجررس سرروريا ومررن حمررر حجررس  سرروان بال نابررإ 

  النوويس كنما سلميا ظري ا!؟  إ   ا  و المنطق اإلسراييلي ال وي .
 

 



 


