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هلللو هلللو حلللل  بعيلللذ  ن تنلللتظ  هللل ف الحيانلللا  العمسلللة  للل  محلللور  لللل   يستع للل   لللل   

االستسال   ويشذ بعضه بعضا  وي ون حرامة األمة حلها بموقل  متماسلو وقلذرت متةلذذت  لل  

و ن الظرو  الواقعية نضة   عال  و ن ه ا العيلار   لب   الزمن تعط  السؤاوال موذ؟     ن 

العيار األوحذ المحسوس ال ي ال عيار غيرف لمةملو  األملة ولحلو حيلان ملن هل ف الحيانلا   لل  

 حذت؟! 

اسلتمرار األطلرا  الثالثلة األعيلرت  ل  مفاوضلا  مضل   بطبيعة الحاو هو إن البذيو  ن  لو 

عطط الشارونية تنف   ل  نار حامية  ل   لسلطين ويةلري التةهيلز لهلا  لل  نلار العلحة  بينما ال

هاذئة متفاوتة الحرارت بغرض ضر  حو من إيران والعراق  وال  وسلوريا ولبنلان إن للز  األملر 

ثانيللا  وربمللا ضللربها حلهللا  لل  توقيلل  واحللذ مفللاةه. اويحضللر  لل  اللل هن ا ن الطري للة التلل  

منلاح  بليةن ووزارتله الليحوذيلة  حلين ذملر الطيلران ايسلرائيل   ت ر   بها إسرائيو     هلذ

  المفا و النووي العراق (.

ل للذ   للبح  عطللط شللارون  يمللا يتعلللل بالمنللاطل التلل  تعللر  بمنللاطل السلللطة الوطنيللة  

الفلسطينية واضحة. وه  باعت ار وذون  ية معاذ ة لل ا  : إتملا  ملا بلذ ف ةميلال  سلال ه ملن 

يللر للسللحان مللال إ طللاخ  هميللة عا للة للغللرض الثللان    ال وهللو التهةيللر. نهلل  لاراضلل  وتهة

والوسيلة ل لو ه  ال يا  بالمزيذ من   ماو التةريل  والت لحير  ل  األراضل  وت لليا حميلا  

المياف المتاحة للفلسطينيين  بحيث تضيل األرض بأهلهلا وال يعلوذ للذيه  ملا ي لوته   يهلا  وحل ا 

تيش والتضييل  ل  تن و الناس بين مذنه  وقراه  وإحذاث الشلو إحذاث مزيذ من إةراخا  التف

   الحيات  موما  وإغالق المعابر حينا    وةه المسا رين وال اذمين  وبعذ  لو اقترا  م بحة 

. و ل  الم ابلو  لشن شلارون ةلاذ  مرو ة تتناقو  عبارها الناس  ث   ت  المعلابر لرحيلو ملن يريلذ

 مليون يهوذي مستةل  إل   لسطين. تماما    مشاريعه الست ذا  

ل للذ ترحلل  ال مللة العربيللة وايسللالمية  هللال   لسللطين  مللا  الللذبابا  والةرا للا  والطللائرا   

ليالقوا م يره  حيفما حان. إال  ن الله لن يضيعنا  ألننا موةوذون ب لذر منله وو  لا لنبلوخت ملن 

لميتللة التلل  قللذ نموتهللا هلل  التلل  حنللا عللات   نبيائلله. إن سللالحنا هللو إيماننللا واطمئناننللا إللل   ن ا

 سنعتارها لو حنا بعيذين  ن البالذ. 

زمانللا ومحانللا. ول للذ ةعللله  ولحننللا نتحللذث ا ن  للن ال للرا   لل  مللذاف األوسللال المحتللو  

ايسرائيليون محتوما بر ضه   ن يحونوا ةلزخا ملن سلحان المنط لة  وإ لراره   لل   ن يحلون 

غلتها إلل  معلازن إسلرائيو التل  لل  يفارقهلا حلل  إسلرائيو  سحان المنط ة  ماال وعذاما يحملون

 الحبرى.

يريلذ شلارون وملن هل   لل  شللاحلته   ن يحلرروا تةلاربه  الماضلية. وقلذ عل ل  األسللطورت  

ال لللهيونية لنفسلللها  بطلللاال و طل للل   لللليه   سلللماخ معينلللة  ونسلللب  لهللل  منلللاه  و  حللللارا. 

وم تر و الم اب  يذ ون   حا  حلز  و لز    المستوطنون يذ ون رواذا ال قتلة وال مغت بين.

ال وحوشا وال منحطين. وشارون من الةيو ال ي يعذ نفسه مؤسسا معذوذا ملن مؤسسل  الذوللة 

 بالحذيذ والنار والم بحة. 



ن لللوو إن منظملللة التحريلللر الفلسلللطينية ولبنلللان وسلللوريا والعلللراق وإيلللران حلهلللا مسلللتهذ ة  

لهلل ا االحتمللاو ال للوي. وللليس معنلل  هلل ا  ن م للر  سللحريا وللليس  مامهللا إال  ن تعللذ نفسللها 

مسللتثنات  بللو وال األرذن وال السللعوذية  ولحللن اسللتهذا  تلللو البلللذان يحللون  بللر  سللالي   عللرى 

 و ل  مذى زمن  متراخ. 

و ل  قذر ما نفه  الشع يا  ايسرائيلية ال ياذيلة  لشن   حلار شلارون تتةله  حثلر ملا تتةله  

 ن التحضير لضربهما ةار  ل  قذ  وساق. وقذ يحون الحذيث  ن إل  إيران والعراق. وال نشو 

بنذا  ساسيا من بنوذ المحاذثا  بلين بلوش وشلارون  ل  واشلنطن. ولعلهلا السلر األحبلر  ل    لو

التوا للل الملحللوظ اللل ي ظهللر  ليهمللا  لل  نهايللة محاذثاتهمللا. وبلل لو يح للل بللوش منهةلله  لل  

رط الواليلا  المتحلذت  لل  ملا ال للزو  النعراطهللا اسلتعذا  ا علرين بتنفيل  سياسللاته ذون  ن تنعل

 يه  ويح ل هاةسه وهاةس  بيه المستمر بال ضاخ نهائيا  لل  رو  الم اوملة  ل  العلراق. وال 

ننسللل   ن  لللاح   حلللرت االحتلللواخ الملللزذوم ملللارتين إنلللذيو ملللا زاو يتمتلللال بمحانتللله  للل  وزارت 

  العارةية األمريحية سفيرا    تو  بي .

سرائيلية  موما  بذ  ال لل المتناه  حياو  لف ا  األسللحة الروسلية ييلران.  السياسة اي 

ويتعو  ايسرائيليون من احتماو  ن تتوطن العبرت ال نا ية النوويلة  ل  إيلران و ل  العلراق. 

وقذ  شل  المسا   األمريحية الرامية إل  إقنا  بوتين بعذ  تنفي  ال ف ا  التل  تفلاوض  ليهلا 

يارت ماذلين  ولبراي  قذيما إلل  حوريلا الشلمالية حانل  تهلذ  إغلالق هل ا البلا  مسب ا. حما  ن ز

 المتا  لسوريا والعراق وإيران. 

ايسلرائيلية المزمنلة ملال هلوس شلارون بالمغلامرت  سلو  تتفا لو هل ف المعلاو  األمريحيلة 

  العسحرية ورغبته  ل   ن يلذ   ملن ةذيلذ بطلو إسلرائيو  لتشلحو  ل   هنله قلرارا بشلن هةملا

مفاةئة  بالطيران و  راذ الوحذا  العا ة غالبا   ل  مناطل معينة    حو من إيران والعلراق  

وربمللا سللوريا ولبنللان  يضللا. وحةتلله  لل   لللو  ن مللن الضللروري تللذارو الوضللال قبللو  ن يتطللور 

تسلي  ه ف البلذان  يوازن ملا للذى إسلرائيو  وبالتلال  يحيلذ قوتهلا  ويضلطرها إلل  التعاملو ملال 

 ة من موقال النذية وليس من موقال األمر والنه .المنط 

نمو م مفترض لتفحير رةو حشلارون  بعلفيتله وتاريعله. وغيلر بعيلذ  نله بلوش االبلن  ه ا 

  ال ي ي تبس حتما  ن بوش األ .

  من   شو حام  ذيفيذ؟ من  ةر االنتفاضة؟

بواسلطة حوملة  يا للهوو  حيل  تن لل  الح لائل  وتلفلل المعلوملا   ويةلري اسلتغفاو العلال 

األحا ي  الت  ذ   اي ال  المعلاذي  لل  ترذيلذها حتل    لبح  ح لائل  ل  نظلر الغلر   ووةلذ 

ثالثمائللة  ضللو مللن الحللونغرس  ريعللة ليحملللوا  للل  الضللحايا الفلسللطينيين لحسللا  الةالذيللن 

  ايسرائيليين!!

هلو الل ي : ملن  و وو ح ي ة ةرى قلبها ر سا  ل    ل  هل  العا لة بايةابلة  لل  سلؤاو 

   شو مؤتمر حام  ذيفيذ؟

 من هو ال ي  ةر العن ؟ وثانيتها ه  العا ة بايةابة  ل  سؤاو : 

حان  األمور لذينا واضحة حو الوضو .  الورقلة األمريحيلة التل   عرةهلا بيلو حلينتلون ملن  

ةيبه اتض   نها ورقة إسرائيلية  سبل  ن ح و  ليها بعض   وان الرئيس ياسلر  ر لا  قبلو 



و اسلتعذم  الواليلا   ع اذ مؤتمر حام  ذيفيذ وقذموها للرئيس ال ي وةذها  مامه  علال هنلاو.ان

المتحللذت  لل  الضللغط  للل  الفلسللطينيين  سللالي  ق للوى لتمريللر تلللو الورقللة  منهللا قللوو ةللورم 

تيني  رئيس المعابرا  المرحزية األمريحية لعر ا  ابحضور  ائ   ري ا  ال ي روى الواقعة 

التشريع  الفلسطين ( : إن منط ة الشرق األوسط بشلعوبها وحلذوذها غيلر ثابتلة    ما  المةلس

 ما  ر ناف من  ائ   ري ا     المةلس التشريع  هو  ن هل ف العبلارت قيلل   بو قابلة للتغيير.

ايسللرائيلية التلل   راذ   ن تعطلل  الفلسللطينيين  لياسللر  ر للا  حينمللا ر للض الورقللة األمريحيللة

   وتعط  ايسرائيليين ما تح  السط  اإل    ماق غير متناهية طبعا!( سط  المسةذ األق 

و هل  مللن هل ا مةمو للة اال ترا لا  التلل   ذلل  بهللا إيهلوذ بللاراو  ل  محاضللرته  لل  وزارت  

ة وه  اال ترا ا  الت  نشرتها  حيفة  غيرت ي ذرها الحر     تو  بي  غذات تفةر االنتفاض

المسللتوطنون بعنللوان انتيلل ( و يهللا تحللذث الرةللو بمنتهلل  ال للراحة والوضللو   للن  ن تفةيللر 

الموق  حان عطة مرسومة معذت سلفا ليحلون هنلاو مبلرر ل يامله بتنفيل  عطلة الف لو.  ي عطلة 

  ومحا رت الفلسلطينيين  ل   وضلا  ض  ما تب   من األراض  بيذ الفلسطينيين إل  المستوطنا

تةبره   ل  الرحيو. وآن او تسر  محضر ه ا االةتما  ال ي حضرف شارون  ون لتله ال لح  

ايسلرائيلية. ولحلن هل ف السليرت اعتفل   ةلأت بعلذ  للو. ولل  يلتحل   نهلا العلر  وال اليهلوذ  لل  

فاضلة حلان  ملال إسلرائيليا الرغ  من  ن  حواها  ريحة بنسبة مائة  ل  المائلة بلأن تفةيلر االنت

مللذبرا  و ن الفلسللطينيين ت للر وا مللن منطلللل رذ الفعللو  للل  تللذنيس شللارون سللاحة المسللةذ 

بمذاهمته مال  سحر باراو يو  العميس  ث  تةهيز الرمات    اليو  التال  ليطل وا النار بال سب  

 ظاهر  ل  الم لين ذاعو المسةذ اال عارةه(. 

ب لل ة حبيللرت  للل  وةلله العللال  اللل ي يضللو سللبيله  للن الح ي للة إن المللرخ ال يةللذ  بللل  مللن  

النا عة  لتسوذف  حا يل  اللذ ايا  ايسلرائيلية المفبرحلة  والتل  لل  تعةلو ملن  ن ترسل  طاقيلة 

 ل   ورت ر س محملذ اللذرت لتزويلر هويتله ولتسلويل موتنلا لحسلا  ةالذينلا المغلرمين بلعل  

 للفلسطينيين ش خ ل  يستوو  ليه ايسرائيليون.  ذور الضحية لذى األمريحيين. وب لو ال يعوذ

  روبــة ال ضيـة ال تعريبهـا.. 

 وإسـالميـة ال ـذس ال  سلمتهـا  

 شذ األشياخ إثارت لف ذ ال وا  هو اعتالط المفاهي . ونحن الفلسطينيين بحاةلة إلل   لفاخ  

ومللن  برزهللا  القتنللا الفهلل  والتمييللز وإللل  إححللا  التعبيللر  نللذ تنللاوو بعللض األمللور الحيويللة  

بشعواننا العر  والمسلمين.  الفارق ية   ن يحون واضحا      هاننا بين المواق  الت  ق ر  

 يها األنظملة  لن واةبهلا تةلاف  لسلطين واألق ل   ول ل  الفلسلطينيون  ل  المطلارا  والحلذوذ 

يللة  السلليما والسللةون مللا ال ذا لل  ي للاذت سللرذف  وبللين مواقلل  غالبيللة النللاس  لل  الللبالذ العرب

  حا  الضمائر وطالئال الو    وه  مواق  مشارحة    المعارو  ضال  ن التعاط  والتأييلذ 

 والمسانذت. 

  قللاذ  للز الللذين ال سللا   وهللو 5391منلل  بذايللة النضللاو الثللوري الفلسللطين  المسللل   للا   

علا  العرب  السوري من ةبلة الساحو  ثلورت مسللحة  ل   حلراش يعبلذ واستشلهذ هنلاو. و ل  ال

بلالثورت الفلسلطينية واستشلهذ  ال ي يليه التحل سعيذ العاا  وهلو العربل  السلوري ملن حملات 

تطو  قاذت حز  البعث العرب  من إقللي  سلوريا  وملنه   5391   معرحة با  الواذ. و    ا  

ميشيو  فلل و ال  البيطار     حر   لسطين. وتطو   حتائ  ايعوان المسللمين ملن م لر 

 لسللطين. وةللاخ مئللا  المتطللو ين مللن  بنللاخ العللراق لي للاتلوا  لل   لسللطين. والتحللل للةهللاذ  لل  



و ل  ر سله  نايلو الةلازي  بالنضاو الفلسطين  مشايخ  ربان من  شائر الةازي بشرق األرذن

 . إن ل  تعن  الحا ظة

و   مرحلة الثلورت الفلسلطينية التل   شلناها منل  منت ل  السلتينيا   حلار   ل   لفو نا  

ن وسوريا ولبنان متطو ون ملن المشلرق والمغلر   حلان بعضله   حثلر إعال لا وحماسلة باألرذ

 من حثير من الفلسطينيين.

والمغللزى  اتلله ماثللو  لل  ق للة الطفللو الم للري اللل ي  للارق بيلل   هللله بال للاهرت  لل  شللهر  

تشرين األوو  حتوبر من العا  الماض    ي بعلذ شلهر واحلذ ملن نشلو  انتفاضلة األق ل   حتل  

  ر   سيناخ  ليلتحل بأطفاو  لسطين    مواةهلة المحتللين. وروى لل   حلذ األ لذقاخ و و إل

من الحةام العائذين من الح   ن سائل سيارت  ةرت بمحة   ر حين  ر   ن الراح   لسلطين  

 ل   ذ  ت اض   ةرف إال     ضيل الحذوذ  وتحذث  لو السائل  ن ولذف الشا  ال غير الل ي 

ن شاهذ  ور االنتفاضة  ول  يعذ لله هل   ل   هابله وإيابله غيلر البحلث  لن تغير   حواله بعذ  

  طري ة لل ها  إل   لسطين وإنةاذ إعوانه هناو.

ه ا حله بذيه  ومفهو . ألن الرابطة ال وميلة ورابطلة اللذين ليسل   ملورا وهميلة اعتر هلا  

 للل  شللر ه  المعتر لون. وإ ا حللان الللبعض يتنحلر لهللا ويحللرا  لل  حرسلليه  حثللر مملا يحللرا

و ل  ةلذت وةهه   شن  ولئو ه  األقلية  ولو  نه  يتربعون  ل  الحراس  ويمسحون ب لولةان 

الححلل .  مللا  حثريللة األمللة  شللأنه  شللأننا تمامللا  يستشللعرون المحنللة التلل  نحابللذها  ويتمنللون  ن 

 يباذروا للمشارحة    الم اومة  ولحن حرحته  م يذت.

ا قضللية  ربيللة إسللالمية  ال ألن  لسللطين نفسللها ةللزخ مللن وح ي للة ال ضللية الفلسللطينية  نهلل 

الللوطن العربلل  الحبيللر وحسلل   وال ألن األق لل  هللو سللل   للعوذ الرسللوو إللل  السللماخ ليتل لل  

ال لللوا  ويحللون إمامللا للرسللو  لل  ال للالت الةامعللة وحسلل   ولحللن  يضللا ألن الغللر  ممللثال  لل  

عالميلة األولل  إال لتحلون إسلرائيو عنةلرا بريطانيا ل  يتوو السع  ينشاخ إسلرائيو بعلذ الحلر  ال

 يمزق الوطن العرب     موضال ال ل   ويحوو ذون وحذتها وتطورها االقت اذي. 

نعلل ! للل  يمللض  للل    للو  لسللطين  للن ةسلل  األمللة الحلل   بفعللو البريطللانيين  إال ثمللانون  

هيونية ملن  ه  ال ين سلعوها ووضعوها تح  انتذابه  ليسهروا  ل  تمحلين الحرحلة ال ل  اما.

االستيللـالخ  ليهللا وإقامللـة ذولللـة غريبللة  للن المنط للة تنللـا    هللو المنط للة العللذاخ  وتشللاغله  

مشاغلة االستنزا   لح  ال تر ال األمة ر سها وتست و بموارذها النفطية. وما زاو احتحلار اللنفط 

الم لال  لملا تلذ وف ذائملا ا العرب  هلو هلذ  الواليلا  المتحلذت األمريحيلة. وهلو  وضل  تعريل 

  الحيوية( الت  تـذور  ليها سياساتها    ه ف المنط ة من العال .

نحن ال نأت      للو حلله بةذيلـذ. وإنملـا نحلررف ألن بعلض حتابنلـا الل ين و للوا إلل  ذرةلة  

اليأس من األنظملة العربيلـة بعلـذ ملؤتمري ال ملـة األعيلرين  بسلب  هلزاو اسلتةابا  ال ملة إزاخ 

بحال  يحملو ملن الحلرذ  حثلر مملا يحملو  يةابه المنط ة   بروا  ن الفةيعةالتحذي الرهي  ال ي 

 من ال  ذ والغرض    الوا ما معناف :اترحونا وحذنا  لست   هو ال ضية ولست   هلنا. 

والح ي ة  ن قضية  لسلطين قضليته   و ن الفلسلطينيين مرابطلون  ل  العنلذق األوو ذ ا لا  

ين الفلسطينيين وبين إعوانه  العر  روابلط لل  ت ل  ب لرار ملن  ن األمة وبالنيابة  نها حلها. وب

 ولليس حلذيث المتلذينين وحلذف  حذ وال تنفو ب رار من  حذ. حما  ن الذراسلا  السياسلية العلميلة



 ت لوو إن للعامللو الللذين  تللأثيرف السياسلل  حتلل   لل   ولئللو اللل ين ينتمللون انتمللاخ وراثللة ت ليلذيا

  ئته  الذينية. إل  وليس انتماخ التزا  إيمانيا

إن التوحيلللذ  لللل  هللل ف المعلللان   وتوسللليال   لللل ال للل  الم لللاو  ضلللرورت ماسلللة حاضلللرا  

ومست بال. ومن المؤحذ  ن ما يةمال العرب  السوذان  مال العرب  الفلسطين   حثر حثيرا ةلذا مملا 

 يةمال الفالشا الحبش  مال البولنذي ايسرائيل . 

مهللور ايسللرائيل  مسللا   السللال  واعتللار قللاذت وللل  يعللذ هنللاو مةللاو للشللو بعللذ  ن نبلل  الة 

المل اب  والترانسلفير ليحونللوا   لحا  ال للرار  ل  إسللرائيو  ن ال لرا  طويللو و ن ةوالتله التلل  

حسبنا  نها انته   اذ  بعذما هيأنلا  نفسلنا للسلال  و ل ينلا األسللحة واقت لرنا  ل   القاتنلا ملال 

  ام إل  مراةعة  ورية وت حي  ة ري.الححوما  و حزا  الحاحمين حولنا  وهو منه  يحت

 

 

 

 



 


