
 عشية انعقاد القمة العربية في عمان: 

 خــطاب مفتــــوح إلـــى المـلــوك والــرؤساء الـــعرب

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعتقد أن ما يجري في فلسطين وما يقع على إخوانكم العرب أهل  فلسلطين ريلر خلاى عللى  

لم كللله موتوحللا أمللام عدسللا  أحللد مللنكم. فمللع وجللود هلل ا الوسللاإل  الحدي للة ل عللالم بللا  العللا

 المصورين وتقارير وكاال  األنباء. فكيى بأصحاب الحو  والطو  ال ين تقع تح  أنظلارهم ملن

 علياء مناصبهم معلوما  وصور رير متاحة لعامة الناس؟!

لقد هز  العالم كله صورة الطو  الولسطيني المحتمي خلى أبيه في الشلار  إ  تتلله عسلكر  

هم من داخل  حصلنهم دون أن يلقلوا سلمعا للصب الصلارل فلي البريلة. وال شل  االحتال  برشاشات

أنكلللم تلللأ رتم بهلللا. بيلللد أن مللل لكم يعللللم أن  لللل  المشلللهد ملللن مشلللاهد التنكيللل  با نسلللان العربلللي 

الولسطيني كان مجلرد عينلة وم لا  عللى وتلاإلع تجلري يوميلا وليليلا. فلالقتلى بالمإللا  والجرحلى 

هم تصة أليمة موجعة. وك  ما في األمر أن الكاميرا لم تكلن متلوفرة والمعاتون باآلالى. ولك  من

 في المكان لتسجي  تل  القصة عند وتوعها. 

ك ل  أتيح لكاميرا  ا عالم أن تسج  بعض مشاهد م ابح ملن نلو  رخلر وتعل  فلي أشلجار  

تللود الزيتللون والبرتقللا  والنخيلل د وفللي دفيإلللا  الخلللارد وفللي المصللانع والمعاملل  ومحطللا  الو

الولسللطينية. ومللا زاللل  رال  التخريللب والتجريللى داإلبللة علللى تطبيللح سياسللة األرض المحروتللة 

والسياسا  القالية بالدمار للولسطينيين وممتلكاتهم ملن ناحيلةد وبتعزيلز منشلل  المسلتوطنا  

ملللن الناحيلللة المقابللللة وزحوهلللا دون توتلللى عللللى أراللللي الولسلللطينيين وملللزارعهم وكلللرومهم 

د فإنها اتخل   منل  7691ا كان  تل  السياسة مستمرة ولم تتوتى يوما من  عام ومساكنهم. وإ 

وتيلرة وأسللوبا ريلر مسلبوتين. فاللدمار يجلري بسلرعة مسلعورةد وعللى  0222أيلو  سلبتمبر 

نحو صارل فلي القسلوة والوحشلية وعلدم المبلاالة. مملا يبلرهن بوللول أن رجلا  السياسلة فلي 

للة مختلولة فلي تعاملهلا ملع العلرب أهل  فلسلطين. وهلي مرحللة إسراإلي  ترروا االنتقا  إللى مرح

الهجوم النهاإليد بعدما استنو   مرحلة المداراة أررالها باستدراج المقلاتلين الولسلطينيين إللى 

القولللل الللل ي كلللان معلللدا للحجلللر عللللى نشلللاطهمد وبتك يلللى االسلللتيطان تحللل  مظللللة السلللالم 

إسلراإلي  بعلد ملرتمر مدريلدد بلدءا بلرابين  والمواولا  السلمية. ولقد سلاهم كل  رإلليس للوزراء

وبيريز ونتنياهود وانتهاء ببارا د بقسطه الخال في المخادعة وفي نهب األراللي كأنملا كانل  

بينهم مباراة مولوعها : إعداد المسرل للوص  الل ي تبللور  مالمحله فلي عهلد بلارا   لم جلاء 

وفي ه ا الوص  يمتنلع حكلام إسلراإلي  شارون ورجاله المتعطشون للدم ليقولوا كلمة الختام فيه. 

لحديد اآلال  األصلم الل ي  تاركين شعار المو  للعرب عن ترديد الشعار ال ي يطلقه المستوطنون

يطلقونه ويراتبونله بتلل   أن يعمل  عملله للد الحيلاة واألحيلاء كأنملا فلي فليلم ملن أفلالم الرعلب 

 خيا  علمي شيطاني فظيع.  المبتكر بواسطة

م لا  ولليس الحصلرد للدينا تطلا  رلزة المكلتظ بمليلون وماإللة أللى نسلمة ملن فعلى سلبي  ال 

أشلد منلاطح العلالم  حتلى ب لله هل ا التعلداد البشلرد محشلورين فلي مسلاحة للإليلة تجعل  القطلا 

اختناتا بالك افة السكانيةد وتد زر  فيه االحتال  مستعمرا  ابتلع   لله مسلاحته ا جماليلة. تلام 

اته المدرعة  ا  المحركلا  التلي تهلدم المبلاني كملا يهلدم الويل  أعشلا  االحتال  ورلياته وجراف

الحبلللاري بحمللللة تلللدمير وتخريلللب واتلللتال  عللللى جوانلللب الشلللوار  وفلللي األراللللي المحيطلللة 



بالمستعمرا  بحيه لم يعد تطا  رزة إتليما عربيا تتخلله المستعمرا د ولكن مجمع مسلتعمرا  

 يتخلله )السكان( الولسطينيون!

  لجنةبقر ا 

 ومع أن ما يجري في فلسطين يعنيكم ويخصكم وال سبي  إلى التول  والتملل منه  

بمجرد تجاهله وبمجلرد أن يجعل  أي إنسلان أصلابعه فلي ر انله ملن الصلواعح حل ر الملو د 

فإن ما تنبغي ا شارة إليه في المقام األو  هو وحدة المصير العربي ومسلتقب  أبنلاإلكم ومسلتقب  

أن يتحلرروا فسلويا.  ن للعلرب أن يتقلدموا فلال بلد أن يتقلدموا سلوياد وإ ا كلان لهلماألمة. فإ ا كلا

واألسباب التاريخية والجغرافيلة والسياسلية لوحلدة المصلير العربلي أوللح ملن أن نوصل  فيهلا. 

وأبسط دلي  بديهي عليها هو أن الواتلع العربلي الحلالي القلاإلم عللى فردانيلة كل  بللد فلي شلرونه 

حلررا وفلي تنميتله واتلع للعيى فاتلد ا رادة مسلتعبد التلراب اللوطني. ولقلد وفي تطلورا وفلي ت

تر  مسلتوطن مسلتجلب ملن روسليا إللى فلسلطيند يلدعى أفيغلدور ليبرملاند جرسلا مجلجلال فلي 

اآل ان مهما كان بها وترد وأطلح كما أطلح ريرا ملن المسلتجلبين اللوتحين المسلتكبرين صليحة 

ن وحللدهم ولكللن لللد جميللع العللرب والمسلللمين القللريبين الحللرب والللدمارد ال لللد الولسللطينيي

والبعيديند على الررم من التصريحا  العربيلة السللمية التلي درج ساسلتنا عللى اختيلار ألواظهلا 

بعنايللة دبلوماسللية بالغللة علللى أملل  أن يقتنللع ا سللراإليليون واألجانللب عمومللا أننللا كبقللر الجنللة ال 

اليللوم م لمللا أن المسللتجلب القللادم مللن اللليمن  نشللطح وال نللنطح. إنلله وزيللر مللن وزراء شللارون

رحبعام زإليولي رإلليس حلزب الترانسلوير )أي تهجيلر الولسلطينيين أهل  اللبالد( وزيلر هلو اآلخلر. 

للم يقبللوا أن يصلدتوا يوملا أن اللدو  العربيلة ال دخل  لهلا  هم وزعيمهم شارون وهرالء وأم الهم

رب أن يدفعوا عن أنوسهم تهمة الوتلوى بالصرا  الناشب مع الولسطينيين مهما حاو  بعض الع

في خندق الولسطينييند ومهما تصرفوا عللى أسلاس كلونهم مجلرد )وسلطاء خير(عمليلاد ومهملا 

تحلللد وا علللن االسلللت مار والتنميلللة بوصلللوها الهلللاجس والشلللار  الوحيلللد ألتطلللارهم المنشلللغلة 

فعللواد للمن داإللرة بمشكالتها. إن ا سراإليليين مصلممون عللى إدخلالهم جميعلاد مهملا تلالوا أو 

األعداء. ب  إن الخطط العدوانية ا سراإليلية ربما استبعد  ملن حسلاباتها اسلتخدام أنلوا  معينلة 

من األسلحة لد الولسطينيين القريبين جداد بحكم أن موعولها سيمتد إلى ا سراإليلييند في حلين 

لسد العالي في أتصى صلعيد لم يجد ليبرمان مانعا من التبجح بالتهديد باستخدام تنبلة  رية لد ا

 مصر. 

 أمة ررم أنوفنا 

إن ا سراإليليين مصممون على اعتبارنا أمة واحلدة واعتبلار العملح العربلي بم ابلة مخلزون 

احتياطي مركد تد ينز  إلى حومة الصرا  فلي فلسلطين فلي أيلة لحظلة. وتلد تحلده شلارون تبل  

ن الحلادي والعشلرين فقلا  ملن جمللة عشرين سنة عن رريته لالستراتيجية ا سراإليلية فلي القلر

ما تا  في محالرة بت  أبيب إن االسلتراتيجية ا سلراإليلية يجلب أن ال تتوتلى عنلد حلدود العلالم 

 العربيد ب  تشم  العالم ا سالمي وتكون معنية بمدى يمتد شرتا إلى أفغانستان واندونيسيا. 

يم والملللمرة فللي الحالللر وعللدا عللن  للل  كلللهد فاألهللداى الصللهيونية المعلنللة منلل  القللد 

والمسللتقب  تشللير إلللى مللا بللين الوللرا  والنيلل  حللدودا لالمبراطوريللة التوراتيللة. والحكللام العللرب 

يعلمون علم اليقلين أن النشلاط التجسسلي لصجهلزة السلرية ا سلراإليلية للم يتلر  بللدا خليجيلا أو 

وجوهله. وملا  لل  رير خليجي دون مسح واختراق وتغلغ  في اتتصادا وفي بعض التلالوين ملن 

أحدا لم يكن يحم  عللى محمل   النشاط إال تمهيد لما هو أبعد. وعلى إخوتنا العرب أن يت كروا أن



أ نللاء مرحلللة تسللل  اليهللود إلللى فلسللطين فللي ال ال ينللا  واألربعينللا  مللن القللرن العشللرين  الجللد

الد ويقيملوا ألنوسلهم احتما  أن يطردوا أه  البالد خلارج اللب وتيامهم بأعما  االختراق والتغلغ د

كيانا على أنقاض شعب لارب بج ورا عميقا في التربة. لكن  ل  حده وما زا  يحلده ويتولاتم 

 وين ر بالتوسع على حساب األمة وأوطانهاد ما دام حالها يغري بها اللصول والدخالء.

امل  ولقد يتوهم البعض أن رافعي شعار االعتلدا  فلي العلالم العربلي هلم فلي منجلى ملن التح 

واللبغض والحقلد ونوايللا الشلر واأل ى الصللهيوني. و لل  وهلم ال يويللد. فاللدعايا  ا سللراإليلية ال 

تتلللر  عربيلللا حاكملللا أو محكوملللا دون أن تطللللح عليللله سلللهامها المسلللمومة. ومعظلللم اللللدعايا  

ا سللراإليلية موجهللة إلللى اليهللود األمللريكيين وإلللى الشللعب األمريكللي بوجلله عللام. وهللدى هلل ا 

عاإليللة تشللويه األمللة كلهللا عبلللر تشللويه أفرادهللا وجماعاتهللا وأمراإلهللا وشلللحا يها الحمللال  الد

ر علللى حقيقتهللاد مللع أن وحكامهللا ومحكوميهللا. ولكللن أك للر النللاس ال يريللدون أن يللروا األمللو

المطبوعا  الصادرة بلأتالم القلادة ا سلراإليليين للم تتلر  حاكملا وال محكوملا إال أوسلعته تشلنيعا 

 وتشويها بمناسبة وبغير مناسبة.

  الخوى من األمريكان 

من هنا يحس الملرء بالصلدمة وبالغرابلة إ  يلرى الطلابع التملصلي البلارد للموتلى الرسلمي  

ري في فلسطين اليوم. علملا بلأن ملا يجلري نكبلة جديلدة أخطلر ملن نكبلة علام العربي تجاا ما يج

7691. 

هو نكبة جديدةد ألن االحتال  ال ي جد فوق أرالي تطلا  رلزة والللوة الغربيلة بعلد نكسلة  

د رسخ أتدام استيطانه وأتلام ملدنا وتلرى يلراد لهلا أن تبتللع العلرب ملن حولهلا أو تقل ى 7691

ا المستوطنون ال ين ننسب لهم التطلرى والتعصلب إال أداة ملن أدوا  بهم إلى خارج الحدود. وم

 الدولة وسياساتها. 

وهلو نكبللة جديللدة ألن الخطللوة التاليلة بعللد إنهللاء أمللر المنلاطح الولسللطينية سللتكون الهجمللة  

  االتتصادية على العالم العربيد وإتامة مستوطنا  يهودية فوق ربار النوط.

توكير شاإلع يتنلاو  المسلألة عللى أسلاس كونهلا ال تخلل إال  ضومع  ل  فوي أوساط البع * 

الولسطينييند وعلى أساس أن ما يبديه رير الولسطينيين من اهتمام وما يكلوون خاطرهم به من 

تجشم مشاق االنتقا  والحلور واالجتما  أمر تقتليه اللياتة وال يورله الواجب. وأنه تصرى 

 الشكر والعرفان.  من نو  المعروى ال ي يستحح في  اته

 عللى أسلاس  وهنا  أوساط تعود  أن تعام  نداءا  النجدة الصادرة عن الولسلطينيين
 كونها إحراجا في إحراجد وكون الشيكا  النقدية مخرجا البد منه حين يبلغ ا حراج مداا. 

  وتد با  الجميع يحسلبون أللى حسلاب خشلية العقوبلا  األمريكيلة التلي تطلا  البللدان
  الحاكمين.واألفراد 

في سياق زمني لم تد  التطورا  السياسية المشلهودة فلي  وها هو مرتمر القمة ينعقد اليوم 

يستمر في االسترخاء على أرجوحلة السلالم المنتظلر فلي أحلالم  إسراإلي  خالله أي مجا  ألحد أن

اليقظة وعللى مانشليتا  ا علالم. إن حكوملة شلارون هلي حكوملة حلروب. وإ ا للم تشلن حروبلا 

سللوى تشللن ملل ابح وفظللاإلع ومقالللب ومللرمرا  مللن شللأنها كسللب الحللرب دون تتا .وتللد دأبلل  ف

وعلللى االدعللاء أنلله ريللر مرهلل  للسللالم.  مللرخرا علللى مهاجمللة الللرإليس ياسللر عرفللا  شخصلليا

وبإمكانكم أن تحدسوا أن مقصدها هو توكي  الساحة الولسطينية وإيقاعها في الووللى واالتتتلا  

العلم أنه ما ملن شخصلية فلسلطينية تياديلة مرهللة للسلالم ريلر ياسلر  الداخليد فهم يعلمون حح



عرفللا . وبالم لل  : إن إدارة بللو  تطابقلل  مللع مقللوال  شللارون وتبنلل  وهللي مغملللة األعللين 

سياسا  االحتال  واتهاماته للجانب الولسطيني وتهجماته على السلطة الوطنية الولسطينية. وتلد 

انحيلازا  سلراإلي  ملن ملادلين أولبرايل د ولكنله أك لر مجلاهرة ال يكون الجنرا  كولين باو  أك لر 

 بما كان  أولبراي  تحاو  أن تتكتم عليه حتى ال يقا  إن مبع ه يهوديتها.

  عداء على طو  الخط 

والسياسللة األمريكيللة تجاهنللا وتجللاا صللراعنا مللع االحللتال  واحللدة فللي العهللدين الللديمقراطي  

مريكيلة عللى أمل  أن تتخل  الواليلا  المتحلدة موتولا متوازنلا والجمهوري. لقلد تبلنلا الوسلاطة األ

وتقللوم باللللغط علللى إسللراإلي  مللن أجلل  تسللوية للصللرا  تعطللي الولسللطينيين الحللد األدنللى مللن 

حقوتهم المنهوبة. ولكن موتى الواليا  المتحدة كلان أشلبه بموتلى شليخ الحلارة الل ي يسلتنجد 

صل د وإ ا بله يمسل  بل ل  الطلرى الللعيى به الطلرى الللعيى فلي االشلتبا د فيلأتي بحجلة الو

اللل ي اسللتنجد بللهد فللي حللين يتللر  القللوي يكيلل  مللا شللاء مللن اللكمللا  والصللوعا  بلل  والطعنللا  

الللنجالء. لقللد حسللبنا أن األمللريكيين سلليقيمون وزنللا لكللم ولمصللالحهم الهاإللللة عنللد العللرب. وتللد 

ملا ملن شلأنه اسلتقرار أسرى بعض المحللين السياسليين فلي الحلديه علن توجهلا  األملريكيين ل

المنطقة حواظا على تل  المصالح. ولكننا نكلون أربيلاء ومغوللين إ ا للم نسلتنت  بعلد طلو  العهلد 

أن األمللريكيين ال يقيمللون للعللرب أي وزند وأنهللم يعتقللدون أن مصللالحهم محووظللة ومسللتمرة 

أن حلوهلم ومتدفقة بول  جيوشهم وأساطيلهم الجا ملة فلوق ربلار اللنوط وفلي الجلوار القريلب. و

مللع إسللراإلي  فللي المنطقللةد با لللافة إلللى حللرل كلل  رإللليس أمريكللي علللى استرلللاء اللللوبي 

اليهودي في الواليا  المتحدة نوسها لكي يحكم دون مشكال  وتالت  ي يرها  ل  اللوبي المتنول د 

  يلعهم في موتى معاد للعرب على خط مستقيم.

 النار تح  الرماد  

حين وتعل  نكبلة فلسلطين وريلر   7691شبيه بما جرى عام ما يجري في فلسطين اليوم  

واتع الجغرافيا وواتع البشر. فالخطة التي بلدأ بلارا  بتنويل ها وجلاء شلارون يتممهلا عمليلا هلي 

خطة الوص . ومعناها ولع سياج أو حاإلط أو حق  ألغام أو نطاق ناري مسيطر عليه ملن أبلراج 

ترروا لمها وإبقاءها تح  االحتال  المباشلر بملا  المراتبة  حاطة ك  أرض في اللوة والقطا 

يجعلها محرمة على العرب أصحابها. ويشم   ل  أرالي المستعمرا  ومسلافا  أخلرى محيطلة 

بالمسللتعمرا  مللن جميللع جوانبهللاد كمللا يشللم  الشللوار  االلتوافيللة والشللوار  التللي تللربط بللين 

 المباني التي يقطنونهلا تقريبلا. وهلي . فال يبقى للولسطينيين إال91المستعمرا  وبين مناطح ا  

 سياسة تلييح تخدم هدى التهجير وتمهد له. 

أظننلللا وصللللنا جميعلللا إللللى النقطلللة التلللي للللم يعلللد بعلللدها مجلللا  للتجريلللب ولالنتظلللار. فأملللا  

الولسطينيون فصامدون صمود الرالي بقدرا وبلالنبوءة التلي بينتهلا األحاديله النبويلة الشلريوة 

وهلم منتظلرون وعلد السلماء بالنصلرة والتأييلد. وأملا األملة فباتل  عللى  تب  خمسلة عشلر ترنلاد

 التنورد ولاق صدرهاد وأصبح با مكان القو  : 

 ويوش  أن يكون له لرام  أرى خل  الرماد وميض نار 

إن المللرء ال يتمنللى انوجللار ال للورا  واالنشللقاتا  والوولللى والتمللردا د ألن األعللداء ربمللا  

هل ا األملور تبل  أن تسلتطيع القلوى الواعيلة فلي األملة أن توعل . ولكلن  سارعوا إلى تطلى  ملار



الررية هي هك ا : إما موتى رسمي مختلى عن ك  ما سلبحد يجبلر األملريكيين عللى أخل  األملة 

 بالحسبان. وإما الوولى والعنى والسير في طرق مجهولة نحو مصير مجهو . 

 الجهر بالسوء من القو   

الكالم على رير محمله. ونأم  أن ال يعد كالملا جارحلا. ولكلن هلب أنله نأم  أن ال يرخ  ه ا  

  ك ل . ألم تصرل اآلية الكريمة بأن الحح تعالى ال يحب الجهر بالسوء من القو  إال من ظلم؟

لقللد وتللع علللى الولسللطينيين ظلللم بللين ال تبلل  ألحللد باحتماللله. فأمللا ظلللم المحتلللين فموهللوم  

 ا ظلم  وي القربى فهو األشد ملالة على النوس. وموروغ منه ورير مستغرب. وأم

فلي البرهللة األولللى بعللد النكبللة مباشللرةد حللين شللر  بعللض الالجإلللين الولسللطينيين يخترتللون  

الحللدود حوكمللوا أمللام المحللاكم العربيللة بللتهم شللتى وفقللا لقللانون األحكللام العسللكرية وتللوانين 

بناء حياتهم من جديلد تيل  إنهلم نسلوا محاولة  عادة  وعندما انكوروا على أنوسهم في الطوارئ.

وطلنهم واسللتمرأوا العللي  فللي بلالد اآلخللرين. وعنللدما تللاموا بلال ورة المسلللحة بللاتوا عبإلللا  قلليال 

وتي  إنهم مجلبة الخراب. فلما نهجوا نهل  االنتواللة للملرة ال انيلة ولعبلوا وفقلا لشلروط اللعبلة 

ون عللللى الملللو  والخلللراب الللل ي السللللمية التلللي شلللجعهم إخلللوانهم عليهلللا رال إخلللوتهم يتورجللل

 يستهدفهمد مستك رين عليهم المساعدة المالية المقررة. 

لقد تمخض مرتمركم السابح كما يتمخض الجب  فيللد فلأرا. وتل كرنا بالمناسلبة البرهلة التلي  

سبق  نكبة فلسطين. فلن ا  صرل عبد اللرحمن علزام باشلا األملين العلام لجامعلة اللدو  العربيلة 

ن اجتماعا  الجامعة تاإلال : إن المجتمعين اتخ وا تلرارا  سلرية كافيلة ألن ت يلر عقب اجتما  م

دهشة العالم للو اطللع عليهلا! وتبلين بعلد زملن أن القلرارا  تحلد   علن تخصليل عشلرة رالى 

بندتيللة تجمعهللا الحكومللا  العربيللة مللع كميللة مللن العتللاد ال تقلل  عللن أربعماإلللة طلقللة لكلل  بندتيللة. 

 لى فلسطين. وترس  ه ا المعونة إ

 لكن ال ي حده عمليا هو أن تل  المعونة لم تص  إلى فلسطيند ألنها لم تجمع أصال!! 

ونأم  أن ال يعيد التاريخ نوسه بح افيرا. بإلس التاريخ وبإلس  الح افير. والسلالم عللى ملن  

اتبع الهدى ومن رلار للحلح وملن سلينجد املرأة تملو  عللى حلاجز االحلتال د وهلي فلي طريقهلا 

 تشوى. أليس ك ل  يا إخوة المعتصم؟ أم أننا سنظ  نردد أبيا  عمر أبو ريشة : للمس

 م ء أفواا الصبايا اليتِم  رب وامعتصماا انطلق  

  لم تالمس نخوة المعتصِم!!! المس  أسماعهم لكنها 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 


