
 صفا واحدا وراء عرفات فهو عمود الخيمة  
 الرجل  الل   على ما لم تتفق فيه وجهات نظرنا مع كلما كان االعتراض الزما نحن اعترضنا

وال   قاد ثورتنا ثم انتخبناه رئيسا لنا. وقد عبرنا أمامه عن أفكارنا  نحم  له اإلجال  واالحترام،

للى الكثيلر ملن ارملور. ولكننلا لسلنا معارضل  ورفعنا صلوتنا فلا المجللل التعلريعا اعتراضلا ع

ولسلللنا محترفلللا اعتلللراض. ونعت لللد عللللى كللل  حلللا  أن مصلللةل  اللللوال  ومصلللةل  المعارضللل  

ومصةل  اليملين ومصلةل  اليسلار وهيرملا ملن المصلةلحات التلا يسلتخدمها الطلر  ال تنةبلق 

برمنلت فلا التةبيلق على الوضع الفلسةينا، ب  إن النظري  الطربي  فا الحكم وفا الديم راةي  

علللى أنهللا لللم تح للق سلللة  العللع  وإنمللا سلللة  ارقليللات ارقللدر علللى وضللع ارهلبيللات تحللت 

 وصايتها. ول ا فإن المصةلحات كلها بحاج  إلى مراجع . 

وم ا الهجوم ال   يصبه اإلسرائيليون من ك  جان  على الرئيل ياسلر عرفلات يلدفعنا إللى  

را  عرفللات. صللفا واحللدا ورا  حللق العللود . صللفا واحللدا ورا  المنلادا  بللالجميع ف صللفا واحللدا و

ارقصى..! فالصمود والثبات والدأ  ال   أبلداه مل ا ال ائلد الفلسلةينا االسلتثنائا، جعلله عنوانلا 

له ه الثوابت العزيز  على قلو  الفلسةينيين والعر  والمسلمين والمسيحيين ارت يا . وقد كان 

منلا   للو أنله فلا اللحظل  الحاسلم  يين وال ين يخدمهم ارمريكيونبوسعه أن ينا  بركات ارمريك

لم ي   ف ال. وما م ه الال التا نتعلر  اليلوم بلدفع ثمنهلا ملن دمائنلا وممتلكاتنلا  فا كام  ديفيد

ومن تحم  ارموا  التا تنص  علينا، ومن مكابد  الخضات التلا يعانيهلا ارةفلا  الفزعلون ملن 

 . ومن جميع المكاره التا ت ترن بالرباة ومسؤولياته. أصوات المدافع والصواريخ.

إن اإلسللرائيليين معجبللون بهنفسللهم وبت للدير اسللتخباراتهم، كمللا مللو حللا  ارمللريكيين تمامللا.  

وفا ت ديرمم أن من الممكن عز  ال ياد  عن ال اعد  إلضعا  الموق  العام ولتسهي  ضر  ك  

حين يدعا إنه سيعام  الفلسلةينيين العلاديين قو  على حد . ويحس  عارون أنه دامي  حصي  

بللاللين وسلليعام  الفلسللةينيين المسللؤولين بللال مع وال تلل . فهلل  ينسللى الفلسللةينيون  العللاديون  

حلين حاصلر ال ريل   303 عللى رأل الوحلد  3591م بح  قبيل  التلا اقترفهلا فلا خريل  علام 

هلا فوضلع العلحنات المتفجلر  الصطير  بسلتمائ  جنلد  وقصلفها بالمدفعيل  علن بعلد ثلم دخل  إلي

حللو  منازلهللا وأوعللز بللالتفجير والنللال  العللاديون  داخلل  المنللاز ط وملل  ينسللى الفلسللةينيون 

 العللاديون  م بحلل  صللبرا وعللاتيال التللا خةللة لهللا وأعللر  علللى تنفيلل ما عللن كثلل  حللين أدخلل  

، ومثلللوا عمللال ه المحليللين فلل بحوا بالسللالك اربلليض كلل  سللاكن رجللال أو امللرأ  كبيللرا أو صللطيرا

 3591وكلان فلا االجتيلاك علام  بالجثث عر تمثي ط وم  ينسى الفلسةينيون أن ةائرات عارون

قلد اسلتهدفت م لرات ياسلر عرفلات الملر  تللو الملر  عللى أمل  ال ضلا  عللى قائلد  وزيرا للحلر 

 المعرك ط 

إن عارون حاقد على ياسلر عرفلات وعللى علع  ياسلر عرفلات بال لدر نفسله. ولكلن ت سليم  

لسللةينيين بللين قيللاد  وقاعللد ، وبللين تجللار وعمللا  ومللوظفين، وبللين أهنيللا  وف للرا ، وبللين الف

عماليين وجنوبيين، كان وما يزا  سياس  إسرائيلي  ثابت  تهد  إلى ابتالع كل  قسلم ملنهم عللى 

  حد .

وقد بدأت الموج  الحالي  من الهجوم على ياسر عرفات ع   ملؤتمر كامل  ديفيلد مباعلر ،  

ن الزم  من الزمات اإلعلالم اإلسلرائيلا. وملع مل ه الموجل  ملن الهجلوم يفصل  ال لاد  وباتت اآل

عللن أمنيللاتهم بتفكيلل  السلللة  الوةنيلل   اإلسللرائيليون، كمللا تللروا بعللض اإل اعللات المعاديلل ،



وانهيارما وانتعار الفوضى وعجز ارجهز  ارمني  عن السليةر  عللى الموقل . إن بضلع مئلات 

والساقةين ال ين مم عد  المخابرات اإلسلرائيلي  البلاقون فلا منلاةق من اللصوص والحعاعين 

السلة  الفلسةيني  سولوا رسيادمم أن الضائ   التا يعيعها النال قد أفلحت فا إحداث العلر  

 ال اةع ما بين الحكام والمحكومين. 

جعت المآخل  لم تكن الوحد  الوةني  الفلسةيني  أقوى وال أمتن مما ما عليه اليوم. وقد ترا 

على سلبيات السلة  وفساد بعض موظفيهلا إللى الخلل . وتهجللت إللى الحلين الل   يفلر  النلال 

 فيه من العدوان اإلسرائيلا الماث . 

وللم يكلن االلتفلا  حللو  ياسلر عرفلات وزعامتلله أعلد كثافل  وإجماعلا ممللا ملو عليله اليللوم.  

  ععث النال. فالجميع يدركون أنه عمود الخيم  التا تجمع الجميع وتلم

بارمل دعونا بعالا الصوت ملن أجل  اإلصلالك ومعاقبل  الفسلاد وت لويم االعوجلاا وإعلاد   

أجلدر أن يلوفر  النظر فا التعوه الهيكلا ال   رافق بنا  السلة . وما زلنا نلدعو إللى  لل ، رنله

نياب  عنله متةلبات النصر. وسنظ  ندعو لكا نكون أوفيا  لرسالتنا وللعع  ال   وثق بنا فا ال

 والوكال  عن ح وقه. 

ولكننا نفرق بين العا  ال   نريلده ويريلده جميلع العلرفا  الطيلورين عللى وةلنهم والل ين  

يفهمون العالق  مع ال ضي  الوةني  على أنهلا عالقل  عةلا .. ال عالقل  نهل  وعلفة ولهلة.. وال 

الصادقين واعتراضاتهم  عالق  صف ات مزدوج  مع سلع االحتال  ومالي  السلة . نفرق بين فئ 

وبلين العلا  الل   يرجل  بله اإلسلرائيليون وصلبيتهم والمرجفلون فلا المدينل . فهلؤال   النبيلل 

يريدون العا   ال   بدا من أفوامهم والل   تخفلا صلدورمم أعظلم منله ف يريلدون أن يعلهدوا 

نا ريثملا ي لوم انهيار السلة  الوةني  الفلسةيني ، وحلو  االقتتا  والفوضى فا الص  الفلسلةي

عارون بتنفي  خةته التا كانت مختمر  فا  منه قب  زمن ةوي  من مداممته المسجد ارقصى.. 

يريدون أن يدفنوا الحلم الفلسةينا حللم االسلت ال  وحللم المجتملع ال لو  المعلافى الملؤمن بربله 

فلسلةينيين إللى وبرسالته.. يريدون للفلسةينيين أن يت ابحوا وأن يعيع ارعدا  من يتب ى ملن ال

ما ورا  النهر. أولئ  خلية من العدو ارجنبلا وملن صلبيته الل ين تربلوا عللى يديله، وملم الل ين 

يريدون أن يرثوا ما ليل لهم، وأن يحكموا الفلسةينيين بالحديلد والنلار إللى ملا ال نهايل .. وملن 

نها تجلار  ارخلرى ملن صلبي  االحلتال  عنلدنا صلن  محترفلا المعارضل  الل ين يتخل و ارصلنا 

 رابح  يفيضها عليهم ارجان  بالماليين. 

صفا واحدا ورا  عرفات، ال   يعر  مؤال  جميعا، وقد يستخدم بعضهم وملو يعلر  أنهلم  

 دسيس  ارعدا ، إال أن الخوض فا ارراضا الزل   يتةل  جزم  من الكاوتعو .

 ثهر أمريكا عندنا  

أعيع فا أع ا  زيار  علارون إللى واعلنةن أن اللرئيل ارمريكلا ةلل  ملن إسلرائي  علدم 

استخدام ةائرات الهيليكوبتر الهجومي  من ةراز أباتعا فا عن مجمات على الفلسلةينيين. وال 

ندر  من ال   أعاع  ل ، ولعلها بعض الصح  ن لال علن بعلض وكلاالت ارنبلا  التلا تسلتوحا 

أو من واعنةن. المهم أن تلل  الةلائرات قا فل  الصلواريخ علومدت بلالعين  أخبارما من ت  أبي 

تتعاملد ثابتل  فلا  المجرد   على الرهم من العتم   فلوق المنة ل  العلمالي  ملن بحلر هلز ، وملا

الجو وتل ا بحممها على مواقع متفرق  فلا بيلت الميلا وهلز  مسلا  يلوم ارربعلا  ملن ارسلبوع 

بحيث تب ى العائع  الكا ب  قائم  لصال  الةرفين  ليون على العالم،الماضا. ولكا يموه اإلسرائي



الحليفين، فإنهم أعركوا ال ةع البحري  الحربي  فا  ل  ال ص . ومك ا صلار فلا الوسلع إحلداث 

  اللبل ما بين قار  من البحر وةائر  من الجو.

  ملا المعتديل  قبل  مهما يكن ارمر، فجميع النال فا منة تنا يعرفلون أن الواليلات المتحلد 

أن تكون إسرائي  ك ل . فهمريكا ما الصوت الوحيد الل   صلاك فلا وجله مةلبنلا بإرسلا  قلوات 

حماي  لمناة نا من قب  مجلل ارمن ف فيتو! فتركنا رمن التنكي  من قب  سلفاحين محتلرفين فلا 

فللا  ظلل  ميللزان قللو  مختلل . وبلل ل  حجللرت علللى ضللمير العللالم وحبسللت ضللمير المنظملل  الدوليلل 

قم للم، وقالللت لضللمير الللدو  ارعضللا  ف ا ملل  فهنللت فللا إجللاز . بلللى.. و للل  كللله بعللدما دججللت 

 إسرائي  بهحدث أدوات الموت التا ما صناعتها المفضل . 

 فـه  ثهر ل  عندنـا يا أمريكـاط  

  

 ال يجمعهم إال الخو   

هم ملو حلر ، وإن كل  ثابر هال  الحاقدين اإلسلرائيليين عللى ال لو  إن ملا يحلدث بيننلا وبيلن

عا  فا حال  الحر  مسلموك بله  ملع أن العلالم كلله يفلرق بلين ارعملا  الحربيل  وبلين جلرائم 

يبلدو  ومو ملن خصائصلهم البلارز  فلا كل  علهن ملن العلؤون الحر  . لكن تناقضهم مع أنفسهم

مللم  فللا المفارقللات التاليلل  ف إ ا كنللا فللا حاللل  حللر  ح للا فمعنللى  للل  أننللا كيللان مسللت    بينمللا

يرفضون االعترا  لنا بهي  سياد  . وإ ا لم تكن لنا فا نظرمم أيل  سلياد  فمعنلى  لل  أننلا كيلان 

تحلللت االحلللتال ، وملللن واجللل  سللللة  االحلللتال  حمايللل  الملللدنيين وعلللدم االعتلللدا  عللللى اررواك 

 وارموا   ومو ما يخال  السلو  اليوما لعسكر موفاز . فما تفسير  ل  كلهط 

 ل  أن اإلسلرائيليين يهخل ون ملن كل  منةلق ملا يناسل  مصللحتهم. ولليل تفسيره بسية. و 

 للحق وللح ي   أ  سلةان على هالظ الرقا ! 

ألم ي ولوا نظريا إنهم يريدون السالم، فا حين أنهم يستععرون فلا السلالم خةلرا أعلد ملن  

يونا خةللر الحللر ط ألللم ي ولللوا نظريللا إنهللم يحترمللون ارهلبيلل  التللا حعللرمم المعللروع الصلله

وسةها فا م ه المنة ل  ملن العلالم، ويريلدون لهلا الخيلر، فلا حلين أن علطلهم العلاه  تفكيكهلا 

وتسلية ارقليات فيها على ارهلبي  وتسلية ارجـان  على أم  البالدط أللم يمارسلوا فلا فلسلةين 

 3599إرما  العصابات الخارج  عللى قلوانين االنتلدا  البريةلانا، وبعلد علام  3599قب  عام 

إرمللا  الدوللل  المسللتهتر  بالعللرائع السللماوي  والوضللعي  والدوليلل  ثللم ادعللوا أن الفلسللةينيين 

 إرمابيون وأن العر  متوحعونط 

إنهللم يفكللرون تفكيللرا متناقضللا. ويتصللرفون تصللرفات متناقضلل . ويعللي  مجللتمعهم من سللما  

 على نفسه ف نصفه يمين ونصفه يسار، وال جامع يجمعه إال الخو .

 م  العربا مؤتمر ال  

انع د وانفرة وتمخض عن أسوأ ما توقعه المتوقعون." ا م  أنت ورب  ف اتال. ا مل  أنلت  

وأةفال  فارجموا بالحجار . وا مل  أنلت وعلعب  فكابلدوا الحصلار والجلوع والمواليلد المعلوم  

وهيلر  بفع  قناب  اليورانيوم. خ  نتف  من ما  واتركنا لمواعيدنا الليليل  ملع نسلوتنا  العلرعيات

 ل  ، ولمواعيدنا النهاري  مع جيوعنا  التا تحفظ حدودنا ضد ارع ا  المجاورين وهير  لل  ، 

ومواعيدنا النهاري  مع جهود التنمي   التا يهكلهلا التضلخم والزيلادات السلكاني  ونف لات جيلو  



هلللم الحمايلل  ارجنبيلل  وهيلللر  للل  ، ومواعيللدنا النهاريللل  مللع ةللالبا إحسلللاناتنا  ولللو أن معظم

إنهـا عجل  دائلر . ونحلن دوارون معهلـا. نحلن متلهرجحون فلا أرجوحتهلـا  نصابون وهير  ل  .

التا ينفسها علينا الحاسدون."  ل  كان لسان حا  الكيانات المعتطل  بل اتها، وملا تحسل  أنهلا 

 فا هنى عن الجميع عرية  أن يتركوما فا حالها.

ربي  ارخيلر  وقراراتهلا وارجلوا  بلين كواليسلها. ل د قي  الكثير تعلي ا على أعما  ال م  الع 

ولكن ك  ما قي  قاصر علن تصلوير المطلزى المعنلو  لهل ا العجلز التلاريخا العلائن علن الرؤيل  

وعن االتفلاق وعلن الفعل .. قاصلر علن وصل  ملدى ارثلر السللبا وملدى الخسلار  التلا تصلي  

  المست ب  العربا جرا  م ا العجز.

ف رن حال  الواقع العربا الحالا ت دم صلور  فاجعل  للكيلان ال لوما عجز عائن عن الرؤي   

كله، وك ل  لحا  ك  بللد عللى حلد .. فالكيلان ال لوما مفكل  مستضلع  فاقلد اللوزن فلا السلاح  

الدولي . والثرو  االقتصادي  ال ومي  خرجت من يد أصحابها إلى يد ارجان  الل ين جثملوا فوقهلا 

أجرا على احتاللهلا ب ريعل  حمايل  ار  ملن  وفرضوا ل وات االحتال ليستمروا فا نه  منابعها، 

أخيه. وارنظم  العربي  لم تكن أعد تباعدا وتباهضا فا يوم من اريام مما ما اليلوم. أملا اللدو  

العربي  بمفرداتها ف فالطني  بعوائد النفة كانت من  البداي  هير حر  فا استخدام تل  العوائلد كملا 

مللريكيين ربةللوا مللا بللين وجودمللا فللا بنللوكهم وبللين مللا يللدعى اسللت رار االقتصللاد تعللا ، رن ار

العالما. ثم انتهى ارمر كما يعر  الجميع إلى عة  اررصلد ، بحيلث صلارت تلل  اللدو  مدينل  

 بعدما كانت دائن . 

أما الدو  الزراعي   ات الحلظ ارقل  ملن الثلروات والحلظ ارعللى ملن التعلليم والتكنولوجيلا،  

وضللعوما فللا أحللوا  االقتتللا  الللداخلا أو الحصللار المةبللق إلعاقلل  تةورمللا وحرمانهللا مللن أ  ف

 نصي  من ال و .

ومللا الخةلل  الدائملل  المسللتمر  والمعللترك  بللين اإلسللرائيليين وارمللريكيين مهمللا تعللددت  

 .العهود وتوالى الحكام، وآخرمم جورا بو  االبن ال   أبى إال أن يسئ بهكثر مما أسا  والده



 


