
 كتلة سالمة إقليمية
 ضد حرب المضروب على قفا أوامره باالنسحاب 

لننت ونننوت ةسننارة هادحنند انناه النندماي الينتنند الوننا أرتتننأز وال اوروال الوننا أياتننأز وال الحرتنناأ الوننا 

صودرأز وال العااباأ واإلااناأ الوا أوقعأز وال اوموال الوا نهبأز وال معالم الحضارة وآثار المدنتد الونا 

رأز ها جمتع المدت والترى الفلسطتنتد وها جمتع شرائح ووجمعاأ الشنعب العربنا الفلسنطتناز  اا ننات دم

 ما وقع ستشنل نتطد وحول ها وارتخ اومد والمنطتد العربتد واإلسالمتد. 

لت ونوت ةسارة هادحدز لتس بمعنى أنها اتند أو ضئتلدز هالواقع أنها صعبد وعيتية حتت تتندمها شنعب  

 نالشعب الفلسطتناز ولنت بمعنى أت الوحول ها وارتخ أمونا تسوأال نل عطاي مهما عظم وغال. صغتر 

هإاا لم تسولهم أحرار اومد مت المعرند الفلسطتنتد مشروع وحول عاجل ولم تعثنروا بسنرعد علنى أهضنل  

ا نل راشد عربا أو اآللتاأ لونفتاه ولم تضعوا أقدامهم على بداتد طرتتهز راحأ الوضحتاأ ادراز وسئل عنه

 مسلم توم الدتت. 

لتد وجلى لننل ا  عتننتت أت الضنعط ةطتئند نبنرى وجنر علنى أالهنا مصنائب لنم وننت هنا الحسنبات. وأت  

الوتصتر العربا الا  امود قرنا نامال عجيأ ةالله اونظمد المةولفد عت وشنتل قوة ستاسنتد أو عسننرتد أو 

قوتناي  لنى الوعامنل منع بالدننا بوصنفها هراغنا تحونا   لنى منت تملن ه علمتد أو اقوصادتدز قد أدى باوجاننب او

ومطتد وسودعا مت ترنبها. ولم تنت ها متدور نتاناونا الوا ةرجأ مت ظالم التروت وأعشى نواظراا ضتاي 

عصننر النهربنناي أت ووصنندى واننا علننى الننا الحننال للنندهاع عننت نفسننها وعننت ثرواوهنناز وال أت وفننر  علننى 

ا والوراجع أمام يحفها الجمعا نحو مسوتبلهاز ونهنا هنا ولنا اللحظناأ الحاسنمد رضنتأ اآلةرتت الةوط منه

 بما أراده الغرب لها مت وفرق ووجيئد وحنام ةائرتت. 

ها بداتاأ الترت العشرتت نظرأ  لتنا الستاساأ البرتطانتد والفرنستد نظروها  لى شناي منت لحنم البتنرة  

هم لتوتاسنموا جسنداا حنال سنتوطه المحونوم. وناننأ وجناروهم منع الهنند العثمانتد الوا اسول اوجاننب سننانتن

وغننرتهم بننالموقع اإلسننوراوتجا الننا  ومثلننه قننناة السننوتس وشننرق المووسننط عمومننا. ثننم ايداد رتتهننم وحلبننا 

وشهتوهم وفوحا حتنما سال الااب اوسود نفطا مت العراق وشبه الجيترة العربتد و ترات. وسرعات ما جايأ 

الموحدة مسرعد  لى الولتمد بعدما أةرجوها الحرب العالمتد الثانتند منت عيلوهنا. هلمنا شنمأ الندوائر  الوالتاأ

الصهتونتد رائحد التوة ارعأ للورنتني علنى أمرتننا ونةنر دماغهنا ووسنمتم مرانني أعصنابهاز وأضنفأ علنى 

تبتد ومتال غامضنا ضند المةيوت الغربا مت نرااتد الشرق ـ بعدما نات عندام وانارا مت يمت الحروب الصل

المجهول ـ نهاند جدتدة بريأ ها الترت الحاد  والعشرتت عاصفد حتد ونفخ وحأ الرمادز ودتاند جدتندة لهنا 

ها الوالتاأ الموحدة ننائسها ومبشروااز ال بل ومحطاوها الولفيتونتند واإلااعتند وصنحفها ونشنراوها ونوبهنا 

حمنندو وجهنندأ النندوائر الصننهتونتد ااأ الوجننود المسننودتم الوننا ال ونننري باسننم المسننتح قنندر مننا وشننوم اسننم م

والةطط المسودتمد ها وهمتش أدوار الحنام اومرتنتتت ـ بمنت هنتهم النرئتس ـ وجعلهنم صننائع لهنا تنأومروت 

 بأمراا ووونالب النةب الستاستد عندام على ةطب وداا.

 

 النلب والعظمد :

وقط عت النوال وارة وعنت وشننجاأ العصناب وصنراةه لنت علتنا اآلت أت نةالط مألوط عادة الناس هنو 

المووور وارة أةرى )وبتت ااتت ودور ـ لألسط ـ معظم مطارحاونا الفنرتد والستاستد واإلعالمتد(. وعلتنا أت 

نواجه اومور بالعتل نما تجب. وت نواحنا لت تحنت قلب عدو حاقدز وصراةنا بل حونى وأهعالننا العصنابتد لنت 

 اتد الوا نومنى. ووصلنا  لى الغ

علتنا أت نتول  ت مهمونا العاجلد اا أت نشنل ها منطتونا نولد نبترة مصمود وجومع لغر  أولا تسنهل  

االوفاق علتهز أال وانو أت وصنبح بفضنل حجمهنا النبتنر مسوعصنتد علنى العن  والننهش والبلنع النا  ونداعأ 

أت تأننل العظمند الضنةمد مهمنا ننات همنه نبتنرا.  اومم  لته نما وداعى اونلد على قصعوها. هالنلب ال تسوطتع

وأمرتنا ال وسوطتع أت وضرب ها وقنأ واحند جمتنع المسنوهدهتت ـ والواقنع أت الجمتنع مسنوهدهوت ـز نمنا ال 



وسوطتع أت وضنرب واحندا  ال بمسناعدة اآلةنرتت. وورجمند اناا المطلنوب ستاسنتا انا وشننتل موقنط  قلتمنا 

ا اإلقلتم. ولتنت اسمه متثاق السالمد اإلقلتمتدز بدال مت أت نطلق علته راه  لتبول العدوات على أ  طرط ه

اسما نبترا مثل )الحلط( أو )الدهاع المشورا(. وبمتوضى ااا المتثاق الا  او نوع مت الدهاع السلباز أشبه 

سنوا أو بالعصتات المدناز ومونع جمتع دول المنطتد عت وأتتد ضرب أتد دولد منها وعت وتدتم أتما دعنم لوج

غتر لوجسوا للدولند اوجنبتند صناحبد المشنروع العندوانا. هنإاا لنم تننت منت شنأت اناا المتثناق أت تعرقنل أو 

تعوق العدواتز هإنه تعفا دول المنطتد مت الوعر  للضغوط واإللحاحاأ مت جانب بوش ابت بوش لالنضمام 

د بندول المنطتند علنى اناه الصنتغد  لى حلط لضرب العراق. و نمنا نتوصنر هنا )طموحاوننا وومنتاوننا( الةاصن

الموواضننعدز دوت أت تةطننر ببالنننا شنناي أنبننر أو أقننوى مننت الننا ونننه سننبق للرسننمتاأ العربتنند )مننثال( منننا 

أربعتناأ الترت العشرتت أت نوبأ حبرا علنى ورق متثناق دهناع عربنا مشنوراز ولنم ولونيم بنه. ههنل أقنل منت 

 والنهب والسلب والمتأ واالحوتار واإلااند؟و متثاق سالمد  قلتمتد بعد سود عتود مت العدوات

أعوتنند أت جمتننع الننناس هننا بالدنننا بنناووا منندرنتت أنننه ال أحنند بمنجننى مننت االسننوهداط. هالعتننل الصننهتونا  

اومرتنا ال ترتد أت ترى ها المنطتند حتنل قمنح ةصنتبز نااتنا عنت أت تنرى مفناعال ارتنا لوولتند الطاقند أو 

 لصنع التنبلد.

نطتد اثنات مت البالد اما العراق و ترات اللاات دمغوهما بةوم )حلط الشر(ز لعيلهمنا ومهتندا ولدتنا ها الم 

إلعننالت الحننرب علتهمننا واحنندا بعنند اآلةننر وحننأ عنننوات الحننرب ضنند اإلرانناب. وال تغتننب عننت بننال دمشننق 

حظنند الموضننوعد علننى قائمنند النندول الداعمنند لدرانناب أت عنندم  دراجهننا علننى انناه قائمنند حلننط الشننر هننا الل

الحاضرة ترجع  لى اعوباراأ ووعلق بوروتب اوولوتاأ ال أنثر. والا ما لم تبةل الننونغرس عنت وتندتم الندلتل 

الملمننوس علتننه حننتت وحنند  أعضننا ه الصننهتونتوت جنندا عننت ضننرورة وشنندتد العتوبنناأ علننى سننورتا. ووعلننم 

لصنهتونتد انناا ال ونفنا وسناط االرتا  بدورااز وانا عننوات االعوندال والعالقند الوثتتند منع أمرتنناز أت او

ووحد  قائلد  ت سبعد عشر رجال مت أصل وسنعد عشنر ممنت قناموا بعملتند الحناد  عشنر منت سنبومبر أتلنول 

نانوا سعودتتتز وأت منااج وعلتم الوالمتا ها السعودتد ونشن   رانابتتتو ونمنا وصنطنع اناه اووسناط ارائنع 

عربتند نبنرى ااأ ويت مومتني منت عنصنر التنوة شوى للوموته على غرضها الحتتتا الا  انو حرمنات دولند 

حوى ال تنوت بوسعها أت وشنطح أو وننطحز ننالا تنسنحب الننالم علنى مصنر الونا ومثنل بندوراا ويننا مومتنيا 

ويعامنند طبتعتنند هننا المنطتنندز ومننت انننا نانننأ مسننوهدهد بشنندة. انناا وال وسننوثنا مةططنناأ العنندوات اوردت 

اردهز نظرا لطول حدوده مع هلسطتت وطبتعند ورنتبونه السننانتد. الشتتق على الرغم مت صغر حجمه وقلد مو

واا ال وسوثنا لبنات الباسل بموقفه الشعبا والرسما الطلتعا. وما منت بلند عربنا وال  سنالما  ال مرصنود 

هننا غننرط العملتنناأز موضننوع هننا سننجل اواننداط للعملتنناأ االحوتاطتنند الجننااية وعلننى رأس انن الي جمتعننا 

 غيواا بالودرتج ها ستاق الحملد على أهغانسوات. بانسوات الوا جرى 

 

 أشتاي تصعب وصوراا : 

نحت نسهب ها ااه النتطد وت معظم الرسمتتت ها المنطتد ال تصندقوت وال توصنوروت أت تصنبحوا ااأ  

صننبال هننإاا بهننم محاصننروت هننا مسنناننهمز متصننوهوت مننت البننر والبحننر والجننوز وقنند انوشننرأ المسننوعمراأ 

مرتنتد هوق جبالهم وموانئهم ووقفأ الدباباأ ووحنم ها حرند الستر على شوارعهم الرئتستد. التهودتد واو

ألم تتع الا انا ها هلسطتت؟ ألسنا نحت الفلسطتنتتت على علم بأطماعهم منا قرت مت اليمات؟ ألنم نندةل هنا 

ا هنإت نثتنرتت مننا ؟ ومع الن8491صراع ساةت معهم منا أنثر مت نصط قرت؟ ألم نشهد الننبد اوولى عام 

لم تنونوا تصدقوت أت تبلغ اومر بآرتئتنل شناروت أت تالحنق الفلسنطتنتتت لتنونيع مننهم الضنفد الغربتندز وأت 

تتول ها جنتت ومةتم جنتت وها نابلس ومةتماأ ننابلس دوت حسنابز وأت تني  بةتنرة الشنباب هنا يننايتت 

الطرق بتت الترتد والترتدز وأت تداام البتنوأ  الوعاتب ومعسنراأ االعوتال الجماعاز وأت تتط جتشه لتتطع

بتوننا بتونناز وأت تجننرط اوشننجار وتننردم اآلبننار وتسننرق محووتنناأ البتننوأوو ولننم تةطننر ببننال أشنندنا وشننا ما 

وسوداوتد أت تأوا توم تحوا  هته المساهر مت غية  لى رهح  لنى سنبع سناعاأ تتضنتها مضنطرا أمنام حناجي 

ت ونطننق سننحنهم بالنناتنند والشننماود والوننتننل.  ت المننري توحنند  عننت اوةطننار النندباباأ والجنننود العننابثتت الننات

الوشتند الوا تدل علتهنا العتنلز ولنننه تأمنل هنا نفسنه أت تحند  منا تةتنب اسنونواجاوه الونا أمالانا المنطنق. 



 وأعوتد أت الا شاي ها طبتعد البشرز ولنت العرب توصفوت بتدر منه تبلغ حد المر . 

شنناروت مجنننوت وحاقنند حوننى ةطننر ببننال الننبع  أت مووننه أو حلننول غتننره محلننه هننا حنننم لطالمننا قلنننا  ت  

 سرائتل قند تنهنا اإلشننال. ولننت المسنألد لتسنأ ننالا. وعلتننا أت نفهنم اناا جتندا. هشناروت واحند هتنط منت 

ي عواولد الاتت اعورضوا أصال على أوسلوز وقالوا  ت جمتنع المسنوعمراأ اإلسنرائتلتد تجنب أت وبتنى. وان ال

لهنم دعننواام العتتدتندز  ا تتولننوت  ت التهننود ال تجنوي أت تةلننوا أرضنا تهودتنندز واننم تنروت أت الضننفد نلهنناز 

وهلسنطتت بأنملهناز ربمنا عندا قطنناع غنيةز وقعنأ تومنا ضنمت مملننند داود وسنلتمات وأت الوعند اإللهنا تبننتح 

سبق له أت ألتى منا ثمانتنتاأ للتهود حدود الفراأ والنتل.. وشاروت مت الناحتد اوةرى رجل عسنر ز وقد 

الترت الماضناز أ  مننا أنثنر منت عشنرتت سنندز محاضنراأ قنال هتهنا  ت منت الةطنأ أت ووتوقنع نظنرة جنتش 

العدوات اإلسرائتلا ها حندود الندول المجناورةز بنل علتهنا أت وتفني هنا حسناباوها االسنوراوتجتد شنرقا لوشنمل 

بتننرا ترجننع  لننى الولتننتت العنصننر  لجتننل م سسننا دولنند  تننرات وبانسننوات. وشنناروت تحمننل للعننرب احوتننارا ن

العدوات واالحوالل وترجع لننوت العنرب الناتت انم أمند نبتنرة عناجيتت عنت أت تنردوا العندوات الواقنع علنتهم. 

وشاروت شةص ناوب نما شهد بت غورتنوت قندتماز وانو انوهناي  ال تونورع عنت ااوبنال الفنرص السنانحد. 

بهننا أمرتنننا هننا أعتنناب أحنندا  سننبومبر هرصنند نننادرة لوسننةتر أمرتنننا  واننناا رأى هننا الظننروط الوننا ومننر

و منانتاوهننا الهائلنند هننا ضننرب أعدائننه وونفتننا مآربننه الوننا طننال انوظنناره لهننا. ورال تحفنني مانتننند الننناب 

اإلسننرائتلتد هننا الوالتنناأ الموحنندة والعننالم لوضننلل اومننرتنتتت بننيعم أت أعننداي  سننرائتل اننم أعنندا اا ومعرننند 

 اا معرنوها.  سرائتل 

  

 شرناي اوطماع :

شاروت واحد مت صط طوتل مت ساسد  سرائتل الاتت آمنوا بأت العرب ال تسوأالوت شتئا ما دامنوا علنى  

ااا الحال مت الضعط. وقد ايداد أهراد ااا الصط ايدتادا نبترا وشمل أمثال بت  لتعاير وبترتس الاتت طالمنا 

اتت ترتندوت الوعناتش وتننادوت بنه. نااتنا طبعنا عنت غتنر ان الي منت صنفهم منظرونا ها عداد التسنارتتت الن

 الحاةاماأ ومرتدتهم والجنراالأ وأوباعهم. وتشورا ا الي جمتعا ها عتتدة الووسع وأطماع الغيو. 

ال تمنت أت تنوت اناا رد على ا الي سوى حتاية التوة واسوةدامها  اا ليم اومرز أما أت تتنول النبع   

ت وقد هشل و ت  سرائتل لم ونسب شتئا مت حربهنا اوةتنرة هنإت النا وبسنتط ةطتنر لألمنور.  ت شاروت مجنو

وأةطر الوحلتالأ اا ولا الوا ووحا بأت قانونا حدتدتا تحنم على  سرائتل مت ولتاي ااوها بالفشل واالنهتنار. 

يمد بأت  سرائتل سونوها وقد سبق لبع  اونبتاي النابد الاتت توناثروت ها أيمند اويماأ أت بشرونا ااأ أ

ةالل شنهور قلتلند وت نفتناأ  داموهنا صنارأ أنبنر منت جندوااا لألمنرتنتتت. و اا بننا ننوشنط أت أمرتننا انا 

المسوعمرة اإلسرائتلتد وأت ما وحواجه  سرائتل وغراضها العدوانتد والووسعتد وحصل علته مت قنوأ الشنعب 

ا أعضاي النونغرس تهللوت والرئتس اومرتنا المضروب علنى اومرتنا ومت عوائد نفط اآلبار العربتدز بتنم

قفننا أوامننره إلسننرائتل باالنسننحاب مننت الضننفد الغربتنند تحننرص رغننم الصننفعد علننى أت توحنند  عننت العالقنند 

 )الفرتدة(بتت  سرائتل وأمرتناو

وت على أت جمتع ما قام به شناروت حونى اآلت لنتس  ال ومهتندا لمشنروعه النبتنرز مشنروع اسنوجالب ملتن 

تهود  مت الةار  على حساب الوالتاأ الموحدة. ومت تا ورى غترااو؟ وها متابل الناز توطلنع شناروت  لنى 

ورحتنننل ملتنننوت هلسنننطتنا منننت هلسنننطتت  لنننى شنننرق اوردت. هننناوردت نمنننا صنننرل أنثنننر منننت منننرة انننو دولننند 

ول  نه مسنوعد لهنا منت الفلسطتنتتت. والونايل عت اوردت ها نظر شاروت واحد مت الونايالأ الم لمد الوا تت

 أجل سواد عتوت السالم. ههو رجل سالم. و اا لم وصدقوا اسألوا المضروب على قفا أوامره.وو 

  

  



 


