
 تفــكير القــمة وتفــكير ملــوك الطــوائف 
دأبي الجبد لعبىسللبلفلجن بكلأبد للل ب   لأبلفلسطلني ييأبللفبلجمبعكيبل  هل بإمكال أبد لنبك ل 

لفبتمبللفغضمبإ بللفشت بلفتيبلقبتبإيأبشجي ةبدلبداثج،بكأبشبمبىجإليبدلبداثلج،بضلنب ل ا ب

داثلج،بفدلنبال أبكلجنبإبضل  ب فللببدلبك ال بدلبداثج،بدلبضنبشجي ةبكأبلف  سبفليبإسلنبىجإليبدل

إبضبنلئك ،بلا أبال بك ل بيشلبجبإ ف  علةب فللب علن،بللملج،باسكل بلىتلنوبىسيلعبىلنلبمل جعيبدلب

ب دص إتعبكصيإةبكأبكص ئمبلفزك أ..؟

  أبلفلسطني ييأبكثال..با بكج،بدلطب  بهذلبلفكطؤل بفيبكن جبىجإيبدلبآمجبطإ إ ،بإطإمب 

 ءبىسلبتبسيك تبىسي ؟بلا بكلج،بقس ل ب أبهلذلبلف ل ا بدلبذلربكعلجنبلفكب كسةبلفلظةبلفتيبتسدي  ه بإ 

دنللتبإينبلألكجياييأ؟بلا بكج،بقيل بى ل ب   ل بإب ل بدجلضلي  بفسيوللنبدلبد  ل بفئل  بلب  للظبلفعكيل ب

بلد   ب طتأه بك بي نثبف  ؟ب

للفللنل بلفبجإيللة..بالل بكللج،بل مجنللتبفلليب كللالتب ىالكيللةبإبضللو بضللنبإبللض،بللفشللبلمب 

ب ..با بكج،بتد ذفتبلفكب يمبلللتو ك تبللفتش يب ت؟لفبجإية

 لبدأبذفللربالل أبدشللإعبإطلل  إ تبلفصللي بلفبلل إج،.بفاسكلل بشللننبلهطللجلئيسيلأبىللنلل و بىسي لل ب 

لاسك بت اجللبلتل ق تو بكب  بهجى  ب فلبلفجطكييأبلفبجم،بلنسإ  بىدنبكؤتكجبقكة،بلىدنبكعسلسب

ع كبللةبلفبجإيللةبإلل فبد بل دللل ب أبلف الل  بلفبللجمب  فللةبلفع كبللةبلفبجإيللة،ب  طلليأبد  لل با لل ب جكلليبلف

كيؤلسبك و !بلاسك بلشتنبلف ايجبىسلب ملت  بفيبلفبجلقبى نللبيطلتمنكلأبفوعلةبكصل ف ةب  للب

لقللنبطلل جتبفلليبلفبللصلل ب لفللنل بلفتلليبلصلللله بك للذبلقللتبقجيللمبإاللذلبلايللتبلدفلل باللذلبلايللت!

يأبتلل ج،بلكلل بلفبللجلقييأبدلبلفسيإيلليأبلفبجإيللةبكطلليجلتبتبإللجبىللأبتبلل ن بلفكاليلليأبكلل بلفلسطللني ي

ت جلتبدمجو.بلجإك با أبإبضبكأبط جللبفيو بقنبتاسكللبكأبقإ باسكل بإبيلنلبىلأبهلذعبلفبللنل ب

لهذلبله ط سبإ فتب ن بللفكشل جاةبلل لن،بلفكصليج.ب أبلألكلةبلل لن،بتشلنبإبضلو ب فللبإبلضب

بلش ئجبن يةبفيبلفدل،بللفثإ ت،بلبيطتني بديب  ا بدأبيتع هسو .ب

بلألكجيايلأبلتنليخبلفلسطني ييأب 

لكأبه  بفم  ل ب لضل بدأب إدللبىسللبدكل بإلأأبكلؤتكجبلفدكلةبلف ل فيبطلل بيلبل بشليئ ب يل  ب 

لفك  ةبلفاإجوبلفتيبيكجبإو بلفلسطلني يلأبطلن ةبلفكطلعنبلألقصلل،بليكلجبإول بلفبلجلقبلتكلجبإول ب

إبلنك ب تيبتكجبإول بلفك ندلةلفكعكلىةبلفبجإيةباسو .بلدأبلفكؤتكجبطل بيدنجبكصيجيةبلفكج سةبلف

علل ءبلفعكولللجبلهطللجلئيسيب فلللبلف الل بإ فجعلل بلفكصللك بىسلللبلفكضلليبقللنك بفلليبلفضللغنبلفلليب

للطللتين أبلفلليب يصلل  بلفلضلل بىسلللبلألجضب فلللب شللجبلفلسطللني ييأبنلملل بك لل ن بلاتظلل ظو ب

طليبلفدصلوبكأبلفتلتجبلف ل لفطا  ي،بلتدسيصبك بإأينيو بكأبدجلضيو ،بك بلضبو بفيبلأل لل 

بللفض ئدةبللقتص نيةبلفتيبتؤنيب فلبتج ي بداإجبىننبككاأبك و .ب

للزنلنتبلفكج سةبمنلج،بإتاش بلفكلق بلألكجيايبىأب لعبكأبلفتنل إ بلفعنيلنبفيكل بإليأب 

لألكجياييأبللهطجلئيسييأ.بل ذلبا أبلألكجيايلأبف بيت نثللبإبنبىأبلعول تب ظلجه بفليبتل صلي ب

ك بىنلبلطتونل بلفبجلقبللهىالأبىأبلف للي بلفوعلكيةبضنع،ب و طي ط تو بفيبلفك ندةبلكشاالت

فمأبلفمنب)لهعجلئي(بف وجب نلج،بإلل بفليبلفتبل نيبكل بلفطي طل تبلفم جعيلة،بلهللبلفملنبلفلذيب

ىإجبى عبإل بدصلالبك لذبديل  ب كستلعبلل تم إيلةب ليأبقل  ب أبلفطي طلةبلألكجيايلةبلفم جعيلةبفليب

ل تبفكب فعةبدلع عبلألك (بىسلب نبتبإيجع،بي  طمبجنإةبىونعبطتالأبكتللضبةبلفأبتدن ب)لص



شلل جلأبفلليب نللالقبيللنعبفلليبفسطللنيأبلتللنليخبلفلسطللني ييأبفلليبىكسيللةبطي طلليةبق ئكللةبىسلللب

ب لفكغ فن تبلفظجفيةبإي ك بتدل بلفعجلف تبإ فبك بلف ديدي.

سللبلداثجبكأبهذلب:بشجىتبلهنلج،بلألكجيايةبدث ل ءبزيل ج،بشل جلأبفللشل نأبفليبلفملجل بى 

منو بلهعجلئيب لطع.بفت لنثباللفأبإل ل بىلأبلقت ل عبدكجيال بإلأأبىسللبلفلسطلني ييأبدأبيلقللللب

لفب للل بقإللل بلطلللتئ   بلفكل لضللل ت.بلت لللنثبكعلللننلبىلللأب دللل بلفطلللل ج،بلألكجيايلللةب فللللبلفدلللنسب

للىتإ جه بى صكةب طجلئي ،بلفيب يأبصجحبلفجئيسبإل بإأ ــعب)يأك (بفيبدأبتملل ب طلجلئي ب

نيبىأبلفلسطني ييأ،بق كتب طجلئي بإمإالغبلفللي تبلفكت ن،بجفضو بتطسي بكإل ف بلفضغنبللقتص 

كطلللت دةبفسطلللسنةبلفلسطلللني ية،بلفللليب ـلللـيأب) صللل (باللللفأبإللل ل بشللل جلأبدأبلبيدلللل بإأىكللل  ب

إ شلجتب الكلةبشل جلأبفليبإ ل ءبل لنلتبطلا يةبعنيلن،بفليب لطتين أبعنين،بفيبلفضلةبللفدن ع

لفدتبضك  بىسلبدأبتصجي  تو بفالطتوالربفليبلفبل ف بلفبجإليبلبللش نأبل عإ بدإلبن ي .بديبدأ

بتب يبن بينبش جلأبىأبكك جطةبلألذوبللفضغنبللهاجلعبضنبلفلسطني ييأ.ب

بكضكلأبك  نث تبش جلأب 

فدنبلطتدإستبللش نأبشل جلأباأ لعبفليسبشل جلأبلفلذيبتبلج بت جيملعبلكلقللعبكلأب دللقب 

طعبه  ربيتكت بإ ظلل،بلألهل ب فللبلف لنبلفلذيبطلك بله ط أبلكأبعجلئ بلف جم.بللعنبلفجع ب ل

فعبدأبيشيجبىسلبلفللي تبلفكت ن،بإك بىسيو بدأبتلب بلك بلبتلب .بف قتجحبىسلبلفللي تبلفكت ن،ب

لق بلفكط ىن،بلفبطاجيةبفكصج.بلهذلبقسي بكأباثيجبكك بتلتدتبى عبنسإ تلع.بللبشلربد لعبشلجحب

يعيةب ل بضجلج،بلفدض ءبدللبإأل بىسلبديلةبقلل،بشج  بكلطب بفسجئيسبإل ب ظجي تعبللطتجلت

ياتطإو بلفبجلقبدلب يجلأ،بل ل بضجلج،بلف يسلفلةبإلأيبثكلأبنلأبتشلا بك للجبطللجيبىجلقليب

 يجل ي.بللبشربدأبلفإ اطت أبلكل ىسو بلف لليب  فتبإنلجه بقطن بكأبت جيضلعبل لثل تب دلنع.ب

 بلىتكلل نبكلل فيبالليبتللل بلفليلل تبللبشللربديضلل بد للعبنسللمبكللأبإللل بدأبيالللأبىسلللبلطللتبنلنبفلللت

لفكت ن،بكشجلعبش جلأبلفجلكيب فلبلطلتدنل بكسيللأبكطلتعسمبيوللنيبعنيلنب فللبفسطلنيأبملال ب

بىشجبط للتبق نكة.

لفيبك  خبزي ج،بش جلأبألكجيا بدى نبعي بلل تال ب نالقبكبإجبجف بلعننبقصلعبفسك  ز ب 

ضلنب س لل بللفمسيل بلإيلتبف ل ببلفطا يةبفيبنز،بلم  يل س،بلشنب ص جعبل عجلءلتبلهنلالق

إصلج،بم صة.بلهاذلبفطجتبلهنلج،بلألكجيايةبلفعنين،بطي طتو بكأب يثبلفعللهجبإكل بلبيملج ب

ىأبطي طةبديةب نلج،بط إدة،بلهيبلل  ي زبلفكنس بهطلجلئي بللل طلي قبلجلءهل بفليبلف ظلجب فللب

لفكت لن،بنلأبنلعبيمصلو بكل بلفك ندةباسو ب ظج،بلفبنلءبللفتص ن بلف تكيبلهاذلبت عجبلفلليل تب

كنفلىللةبإملفولل بكللأبكعللجنب طي طلل تبلدفبلل  بلفدتلل بللهجهلل مبلف ديدلليبلفللذيبتدللل بإللعب طللجلئي 

ب لل تك  بدأبتكسربنلفةبىجإيةبدلب طالكيةبص ل بكأبص ل بلفدل،بدي با أ.

لهطللجلئيسيبث إللتبلبيتغيللج.بللفلليلل تبلفكت للن،بتكلل جسبلفبللنلءبفسبللجمب فلل ف س بلألكجياللي 

ككزلع بإدنجبكأبللطتو  ةبللل تد جبللفإغضبف ض جتو بلت جيمو بلنيل و بلىسللب  للبيتزليلنب

ى كلل بإبللنبىلل  بإلبلل بلفتشللليعبلفك وعلليبلفكدتللنجبلفللذيبتشلل عبلفك ظكلل تبلفصللويل يةبفلليبلفلليلل تب

ب فيبدلط نبلف ا باك بفيبلأللط نبلفشبإية.بلفكت ن،بضنبلفبجمبللفكطسكيأ،

ب لطتجلتيعيةبعنين،بفسبجم 

للفطإي بلفل ينبفإ  ءبلطتجلتيعيةبطي طيةبىجإيةبعنين،بهلبلفمجل بلفلبتنجيعي بكأبنلئلج،ب 

لفبالق تبلفلثيدةبك بلفللي تبلفكت لن،،بللطلتإنلفو بإبالقل تبتبننيلةبكل بجلطلي بللفصليأبدط طل ،ب



دتبهللذعبىسلللبللقتللجلمبكللأبلفبللجمبنلأبدأبت صلل بىسلللب ذأبكطللإ بكللأبلكلل بلفي إلل أباسكلل بتعللج

لألكجياييأ.ب   يبلبدت نثبىأبقن بلفبالق تبك بلفلليل تبلفكت لن،بللبىلأبتلأكي بلفل لنبلفللن يب

 فيبلفإالنبلفبجإية،بلفاأبدت نثبىأبشيءبشإيعبإك بفبستعب يجلأبفيبتد جإول بلألميلجبكل بجلطلي .

 ءبلفبالقلل تبللقتصلل نيةبللفت  فليللةبكلل بجلطللي بللفصلليأبلالجيلل بفتيلل جبلفتدلل جمبللطلليليبلإ لل

لفشك فيةبهلبلفعنيجبإ فتشعي بلهلبلفذيبيدن ب لطعبإبنبلفتع جمبلفي ئطلةبكل بلفغلجمب لالبل يلنلب

هنم  بتعنينبىسللبكجالزبلفبلجمبفليبلفبل ف بإبلنك بهلإنبلفللبلف ضليضبلإل تللبيطل كلأبلفمطل ب

 جه بجهي لةب ولمب لنول ب تللبآملجب دنلةبكلأبآملجبإئلج.ب ظيجبك بقنكللبكأبميجبلإ تتب جيةبنيل

لفللبدأبدلجلإ بكل بزلفلتبتلنلجبفليبطي طل تو بلفشلجقبدلطلنيةبفليبلفلسلربلألكجياليبلهطلجلئيسيب

لقس  بإلأأبدلجلإل بيكالأبدأبتسبلمبنلجلبفليبكطل ىنت  ب فبن  ب فلبلفتصلجبلفذيبتصلج  عبذلتب يأ

ص ف ب طلجلئي .بلفالأبدلجلإل بفل بتلتكاأبإبلنبكلأبىسلبفربلهط جبلفذيبفجضعبلألكجيايلأبىسي  بف

إسلللج،باي  ولل بلفكطللتد بىللأبلفلليلل تبلفكت للن،،ب تلللبل أب ع للتبفلليبتشللاي بللت لل نبلأللجلإللي.ب

ف فتإبيةبلأللجلإيةبألكجيا بتإنلبفيبدكلجبمإيثة،بكث فو بنلجبلفلاي بللفم ن بلفذيبتؤنيعبلألعوز،ب

 بلفطيبآيب يلعبللفكلطل نبضلنبلفلسطلني ييأبللفبلجمبلفطجيةبلألفك  يةبفيبلفط للتبلألميج،بفص ف

للهطللال ،ب  هيللربىللأبفبللمبلفبنيللنبكللأبلفكؤططلل تبلأللجلإيللةبلألمللجوبدنللجلبدمللجوبفلليبطللإي ب

بلفتآكجبىسلب  بلفبلن،بلفم صبإ فالعئيأبلفلسطني ييأ.ب

.بهذلبكث  بفألفا جبلفعنيج،بإ فك  قشةبكأبقإ بلفجؤط ءبللفكسلربلفبلجمبفليبكلؤتكجه بإبكل أ 

ف فكشاسةبفيبفسطنيأبذلتبلععبلنتص إيبلقتالىيبشجس.بلفا و ب  إبةبكلأبلفكصلنجبذلتلعبلفلذيب

كلإنأبإ فصلنلقة.بدى ليبدأب يض بلفنل بلفبجإيةبللهطالكيةبفيبكشاسةبذلتبلععبتطلسنيبل تول إي

ك بيسدل عبلفلسطلني يلأبيسدل عبلفبلجمبللفكطلسكلأبإلنجع تبلكظل هجبدملجو.بللفطلإمبهللبلفضلب ب

بتلق بلفللي تبلفكت ن،بى نب نبفيبىنلئو بلفكطتكج.لفب  بلىن ب

ب نجلسبلأل نفس 

  ت  ب  أبلفلسطني ييأبللفبجمبللفكطسكيأب فلبلطتذا جبلفإجهةبلفزك يةبلفتيبطإدتبطدلنب 

لفنلفةبلفبجإيةبلهطالكيةبفيبلأل نفس.بلب  ي  بفسك ضيبلفذيب دجدبى عبفيبلفاتلم،بللبجنإلةبفليب

   ب جينبدأب دسمبتسربلفصل  تبفطإمبلل ن،بلهللبدأب لتكبأبايل بىعلزب ى ن،بفت بلأل نفس.بلفا

كسلربلفنللئ بلىعزتبىدسيةبكسلربلفنللئ بىأبتشاي بقل،بيكا و بدأبتع إلعبلفبلنلبلفكتلجإصب

إو ،بلىعزتبفيبلفكؤنوبىلأبتلنلجربلفطلدلنبلفلذيبإلندبإلإبضبلفكك فلربثل بلعت  ول بلل لن،بإبلنب

.ب أبفيبذفربىإلج،بت جيميلةبكبجلضلةبىسي ل بقإل بلف ل سبلألمجوب تلبدصإ بده بلأل نفسبلعئيأ

باسو ،بلكأب  بديبإ  ثبىأبلفبإج،بدأبيتأكسو بليطتمسصبك و بنجلط بكطتل ن،.ب

لبىإ ج،بنل بلفنللئ بفيب نبذلتو بتتضكأب ي  ءبطلجيب بكل يل بفكل با  لتبقلنبلصلستب فيلعب 

ذيبا أبك  ج،بلفب ف بفيبلقتبكلأبلألكلجبقإ بدأبتعج بلفكلعةبلفب تيةبك بتإدلبكأبذفربلفاي أبلف

لأللق ت.بفدنب ع بىأبل دط  بلفنلفةبلفبجإيةبلهطالكيةبفيبلفشنجبلألميجبكأب ي تو بتآا بكطلتكجب

بدنوبفيبلف و يةب فلبلل وي جبلفاسي.ب

فلليبتسللربلفكجل لل بلألميللج،بدنك للتبلفللنليالتبلل دطلل كيةبلطللتكجلءبلفللذ بلفللذيبيطلللكو ب يلل عب 

تبفو با بى  .بلا أبإبضبكسلربلفنللئ بلبيملللأبشلك تتو ب ذلبدصل مبلفلج عة،بلنف بلفغجلك 

ك  فطليو بضلجبىسلللبديلنيبلفلج علةبلفللذيأبهل بلفمصلل بلفكشلتجر.بلال أبصللغ جبد الكول بلضللب ب

 للطو بجإك بدلقبو بفيبله بدأبك بي نثبفغيجه بفلأبي لنثبفول .بثل بدثإلتبلفتل جيخبدأبلفلج علةب

بفساي أباسعبنلأبلطتث  ء.ببدضكجللبك ذبلفإنليةبلفاجلهيةبللف دن



إكثللل بهلللذعبلفبإلللج،بلهلللذلبلفلللنجسبلفكطلللتل نبيكالللأبدأبتدللللزبلفدكلللةبلفبجإيلللةب  للللبلفملللالصب 

فسك الكيأبلفس ا  .بدك بلفتلايجبلفد ئ ب أبىسلبا بإسنبدأبيدس بشلاعبإينع،بدلبلفتلايجبلفد ئ بإلأأب

،بفلذفربهللبضلي بلألفل بك بيدنكعبإسنبىجإيبفسلسطني ييأبهلبكأبقإي بلفكبلجل بللفلضل بللفك لة

ب للفلىيبللف سبلفطي طي.

بكأبللكجبإ فصج ب 

دجط بجئيسبت جيجب  نوبلفص  بفيبنلفةبىجإيلةبشلديدةبكجلطلالبكلزلنلبإكطلع بدشلجنةب 

ك ذبقكلت بإثللجتا ؟ب يطأ بإبضبلفكطؤلفيأبى ن  ب:بدف بتدن بفا بنلفت  بكإس باذلبلاذلبكأبلألكلل 

 اجلأ..بفا  يبدلنبدأبدذاجربد ا بقلنكت بف ل بهلذلبلفكإسل بفليبإسل.بل  أبفا بش فأع إعبلفكطؤل ب:

قت ف لل بكللأبدعلل بىجلإللةبفسطللنيأبفلليبنضلللأبدجإبلليأبطلل ةبفلليب لليأبقللنكت بفلليبلألفغلل أبدضللب  ب

بدضب  بدضب فعبفيبنضلأبط للتبكبنلنلت.ب

لفلل بيبللنبد للنبيعولل بدأبلألكللجياييأبهلل بللكللجلأبلف ديديلللأبإ فصللج بللفك لل ب)دفلليسبلفكلل  ب 

إ لاو ؟!(.بلفأب طلت يبدأب دلل ب أبلألكلجياييأبلجلءبلكت ل عبإ لربلفت كيلةبلهطلالكيببكلنى بفي

ىأبضخبلفك  بلفذيبتإجىتبإلعبلفدكلةبلفطل إدةبفسك ل ن بلفلسطلني يةبفليبزكلأبلفإلؤسبللفجكل ن،.ب

ألأبلفطي طللةبلهطللجلئيسيةبلفتلليبيطللمجبلألكجيايلللأبىالقلل تو بفضللك أبت ليللذه بتجيللنبدأبتصللسمب

فستلقيلل بىسلللبلفت لل ز بىللأب  لل ئنبلفلدللجبللفب لل ءبللف صلل جبفللالبي زفللللبى للعب للفلسطللني ييأبىسلللب

فسطنيأباسو بللألقصلبنسيبتو بلى لل و بفيالأبش جلأبكسرب طجلئي بكأبلفلجلتب فلبلف ي بل فلب

ميإج،بلينإ بكص   بم فيةبكأبطلج،بلهطجلءبكثسك بنإبللبكلأبقإل بكصل   بم فيلةبكلأبآيل تب

ب لفعو ن.بدطإلىي تب  ئم

ب 



 


