جعجعة وال طحن..
ومفاوضات وال سالم ..ومجلس أمن وال شرعية دولية!!
ال يمكننااا تلكشااك ساان اساان نوتيااا ولاان علااد تلمملكااة تلألرييااة تلسااألودية ت مياار عيااد تللا ياان عيااد تلأل يا
وتمااكالق بلي ا قشاافابا علااب مااا يااايس قنوك ا تلفلساايينيين ماان أ أ وضاايمن وال يمكننااا أيضااا أن نااينس باادر
ميادركا تلكاان املكا قلااب أمريكااا وملايلكا تليااوم تياان تليااوم ماان أجاار تلكوااار قلااب موبا أمريكاان مساااند
لكسوية تللضية تلفلسيينية.
كما ال ينفب أن سن ظر موت ين تللوأ تللاامم قبليمياا وعالمياا أيادت ياليياة تلفلسايينيين ياوتر ماا يناو
علب عشر سنوتت ماضية موتسلكلا علب تلكسوية وتلسالمن يار تلنظر عن كون ه ه تلموتسلة أشي يكجرع
تلألللاام .ولاان نألااود يألياادت للكا كير يماااير تكفااال أوساالو تالنكلااالن و يولا ساان يايااا وشاارم تلشااي ووت ريفاار
وكامس ديفيدن وكي جأللك تلاكومات تإلسرتميلية تلمكألابية ـ علب تنكال ألوتنلا وأا تيلا وأشناالا ـ دير
أ نلااا وكااات باادملا .سمااا ياااد ساان تلااضاار تلمشاالود يتناان عاان تالسكشاالاد يالماضاان تللريااس أو تليأليااد.
وتلفلسيينيون تل ين هم كامنات يشرية بير كر شنق ويألد كر شنق يريدون تلسالم ويالمون يالسالمن ولكن..
كما بار شوبن " وما نير تلميالس يالكمنن "!
مصرع أوسلو:
* يلور لنا تلااضر تلمشلود قن بيادة عمليات جيم تالاكالر كانت كدير مألركة وكشألر اريلاا سان كنيساة
تلملد سن ييات لاام سان تلوبات نفسا تلا كانات كنفا ناللا تنساااس دياياكلاا تلمايياة يملار تلارميس ياسار
عرسات كمليدت إلنلاق تإلبامة تلجيرية تلمفروضة علي  .وقنلا دتهمت بلس مدينة نايلس سن تليوم تلكالنن وقنلا
بكلت أسرتدت سلسيينيين مدنيين ي ريألة أن كان سن نيكلم تلليام يألمليات تسكشالاديةن وهادمت ييوكاا سلسايينية
جدياادة ي ريألااة أن سااكانلا قرهاااييون .ويألناان ل ا أن تالكفااال ماان ت مااريكيين ال يمناان تإلساارتميليينن اسااس
مفلوملمن من تبكاام منايق سكنب تلفلسيينيين سن أ وبتن يسيس ويتيار سايسن ساوتق سان سايال ميااردة
ساااننة أو ياااردةن ن ها ه تلكألااايير تلمنكلفااة كنكماان قلااب تكفااال أوساالو وعاااره تلا أوسااأل شااارون بااكال.
سشارون وأمثال سن قسرتمير يجمألون يين عليدة كدعن أن أرض سلسيين كنص تليلود واادهمنويين نفساية
منيوية علب تلالاد ت ساود كجااه تلألارس .ومان هناا كانات تلم يااة سالوكا يالاق هادسا م دوجاا م دوجاان هاو
كفريااا تلمكااان لاااالا تإلساارتميليين يوتسااية تللكاارن وجألاار لا تللكاار موجألااا ملييااا لنااـ عة تلالااد تلمك ااالة.
وتالنسااس سن مفلوم شارونن تل ال ينكل ت مريكيون مأل سي هو مجرد اركة كككيكية من أرض كناص
تلجيم تإلسرتميلن قلب أرض أنرأ كنا  .سإ ت كانت هنا مالاة سن ه ه تلاركة بام تلجايم يلاا وقال يلاا
وقال لاام يلاام يلااا.ومن تلوتضااا أن شااارون وهيمااة أركانا باادروت تلمااالاة سيمااا سأللااوه .ويألناان لا عمليااا أن
تالنساااايات تإلساارتميلية تلكاان يسااجللا ت مريكيااون ساان نانااة تلااديون علااب تلياار تلألرياان تلمفاااوض هاان
تنس اايات ظاهرية كظاهرية كا يةن كانات ميلوياة ومريوياة قسارتميليا بيار أن ككاون ميلوياة سلسايينيا و لا
كثر من سيسنومن ه ه ت ساياسحاي كمثيلياة تالساكجاية لليلاس ت مريكن.ومنلاا كنفيا عاسق تلكاوكر عان
تلألساكر ق يييكون وياياون وسي أهر تليلد .ومنلا
منن ادو تلكييين يين تلجنود تل ين سأللاوت ورأوت وسامألوت ماا يكفايلم وياين تلوضان وتلمكاان وتلضااايا.
وأنيرت منن تنكشا نلاي ضأل تللوتت تلماكلة أمام راد تلملاومين تلفلسيينيين تل ين يكشاوبون لالساكفادة
من أية ساناة لضرس عدوهم.وتإلسرتميليون يألرسون أن جرأة تلملاكلين تلفلسيينيين دون ادود .ومن يري
ما يروأ أن يالما من ي ة تجكرأ تت ليلة علب س رشام تلدياية تلكن نام عنلا عسكرها سن مفرل تلشلدتق
تل يدعوه تإلسرتميليون مفرل نكساريم.
وتلنالاـة قن ماا يدعونا قعاادة تالنكشاار أو قعاادة تلكموضاننوهو تلا يكرجما تإلسارتميليون عملياكياا
يساااس دياياااكلم وعساااكرهم ماان شااوترع تلماادن وتللاارأ قلااب تلمشااار تللرييااةن هااو قجاارتق أباار ساان كلفك ا
تإلجمالية من كلفة تليلاق وسي ت هالن .وقن قجرتق مكن للمالاة تإلسرتميلية.
وتلمااالاة تلفلساايينية كفلاام تالنسااااس تإلساارتميلن وكيليا علااب أنا تالنسااااس تلا كسااكياع مألا اياااة
يييألية يمكن مأللا قعادة يناق ما كلدم وكألويض يألض ما نسره تلناس .وتالنسااس يل ت تلمألناب هاو تلنلاامن

تلدتمم ال تلوبكن تلمرتوغ.
ولكن تالاكالر لام يكان يوماا سان وترد تلسامال للفلسايينيين يينااق ايااكلم يار علاب تلألكاسح أرتد تلكضاييق
عليلم يلد دسأللم قلب تلنـ ولن وجرت ممارسة ه ت تلكضييق ياسكندتم بدر كيير مان تلتار تلا يرجان قلاب
تلكريية تلملاودة.
وبااد يمكاان تالسااكماع قلااب ماان ي ا عم أن يألااض بااادة ا ا س تلألماار تإلساارتميلن كااانوت جااادين ساان كفكياارهم
يالكسويةنوقن أرتدوها افلة كنيو علاب أكيربادر ممكان مان تلتاين يااق تلفلسايينييننأما أن يا عم أااد أن
اا س تلليكااود أو شاااس أو تلمفاادتر أو ق ساارتمير ييكنااا وأشااياهلم يفكاارون ساان شاانق يياار تسااكجالس م يااد ماان
تليلود من تلنارج (شارون يريد مليونا)ن ويير كلجير تلفلسيينيين يألد بكر أكير عدد منلم س ل هو تلضاالر
تلميين .ومن أن رجاالت ا س تلألمر تل ين علدوت تكفاال أوسالو وكوتيألا لام يادنروت جلادت سان جألار نااوص
ل تالكفال مجرد أنشوية مريوية اور عنق ت لجانس تلفلساييننن يايا يمكان شادها سان أ لاظاة ونناق
ارية تلفلسيينيين سن تلكنلر يين مدنلمن وبين أر تبلم يمنن تلفرص تلوايادة أمااملم للألمارنووب نشاايلم
تالبكااد يإيالل تلمألاير تلكن يسيير عليلا تإلسرتميليون ومنأللم يالكالن من تالساكيرتد وتلكااديرنسإن باادة
تلليكود وعلب رأسلم شامير وشارون ونكنياهو أعلنوت مألارضكلم للا وشنوت علب أبياس أوسلو املة شألوتق
سن أوساي تلجملرتت تإلسرتميليةن مما أللاس تلكساايق نااو تليماين أ نااو تلكيار سان قيادتق تلالاد ت ساود
كجاه تلألرس أهر تليالدنومما أدأ سن تلنكيجة قلب كليس ا س تلألمر تلألمر من كنفي تالكفالن وقلب كجمياده سان
تلوتبان اراااا علاب تلاا س تلاااكم أن يااكلم ياالكفريي وتلنيانااةن وهان تلااكلم تلكان اشااا أبيااس تليمااين أ هااان
تلجملاارتت يلااان وتلكاان نجاام عنلااا مااارع يكساااا رتيااين علااب يااد وتاااد ماان تلمكلوسااين أكياااع تلجناارتالت
وتلااناماتن سن سايلة كلدد يالموت كر سياسن قسرتميلن ياجم عن تلم تيدة ضد أوسلو وآثارها.
من هنا يجس أن نل علب أرضية الية من تلفلم ي ن شارون تل عارض أوسلو سن ت ساسن ال يمكان
ل ـ سياس عليدية ج ريةن ونفسية كارينيةن وا يية كناسسية سياسية تنكنايية ـ أن يلايم مان تلألارس ساالما
يكضمن أ نوع من تلشروي تلكألابدية .وكر ما يريده هو تإلكيان عن يريق تلايلة وتلندتع يليادتت سلسيينية
علااب ياارتر سااألد ااادتد وأنيااوتن لااادنككللب ت وتماار وكيااادر قلااب كنفي ا ها مياشاارة أو يالوتسااية عاان يريااق
تلاضور ت مريكنن وريما كان ت سضر لدأ شاارون أن يايد مجانق مثار ها ه تللياادتت تلمفيركاة قلاب قيلااع
سوضااب وااارس أهليااة سلساايينية كسااكن تلفلساايينيين وكفألاار يلاام مااا لاام كفأللا تلااديايات وتلماادتسن ويااامرتت
ت ياكشن.

اس قسرتمير ديانة ح
* ويلور لنا تلااضر تلمشلود أيضا قن تإلدترة ت مريكية تلكن كتليت سيلا تلنوت ع
الصهيونية والهيمنة الصهيونية على ما كان منتظرا منها من غيرة على الدين المسيحي وقداسةة كنيسةة المهةد التةي ألةي ا قةد

لدى ا رثوذكس والكاثولية علةى ةد علمنةا واهمنةام عةدما فيلاةم اةي ا مةريكيين النةوايع الصةهيونية والهيمنةة الصةهيونية ن سةها

على أألمية المصالح االقتصادية ا مريكيةم و عدما وقف يعيم اإليااك (قيادة اللو ي الصهيوني اي أمريكا) يتشةد ة ن الكةونير

ا مريكي الراألن ألو ا كثر صهيونية ةين جميةا الكونيريسةال السةا ة … ..ألةه اإلدارة ا مريكيةة يسةتحيس اسةتحالة م ل ةة أن
فرعى سالما أو فضيط على اإلسرائيليين لتييير أي شرط من شروطهم أو خ ة مةن خ هةم .هنهةا ةا رى سةتكون ا ةر علةى
اإلي اع واليدر نام إلفمام ص تها ما اللو ي الصهيوني اي أمريكا .وموضوع الص ة محار ة المن ة العر ية واإلسالمية كلها م ا س

ضمان كم يمتد هلى والية جديدة للجمهوريين.

ل د كانم الواليال المتحدة منحاية إلسةرائيس دائمةا .ولكنهةا اليةوم لةم فعةد مجةرد منحةاية وهنمةا رألينةة للةو ي الصةهيوني الةهي

أصاحم له اليد ال ولى اي فنصيب الرؤساء والنواب .أي أن السي رة الصهيونية صارل كاملة على السل تين التن يهية والتشريعية

اي أمريكا مما ول الديم را طية ا مريكية هلى ديكتافورية لو ي ه دى ا قليال الدينية اي الاالد
و تد تليين يلة أن تللوأ تلاليونية كمكنت نالر تلأللاد ت نيار مان تلسانوتت ناااة مان كادعيم وكنشايي

كنااامس مألينااة ساان تلواليااات تلمكااادة جأللاات ماان ك ييااد قساارتمير وتلمااسظااة عليلااا ومنااااركلا ياار وكتليااس
مالاكلا علب تلمالاة ت مريكية ج قت من تلديانة وتلأليادة .سألندما يككلم أااد عمااق كلا تلكنيساة باامالح "
قن تلل قنما يرعب تلواليات تلمكادة نلا كدعم قسرتمير "! سإن ه ت ميشر من يين تلألديد من تلميشرتت علب
أن ت مر سن تلواليات تلمكادة كجاو تلنلية تلكن ييمر سيلا رد ت مريكيين قلب اوتيلم .سلم االة مسكألااية
كنكلي سيلا تليسااية مان تالنيلاار ي سااك كلم تليلاود تلا ين أوهماوهم يا نلم تلوايادون تللاادرون علاب قكسااس
أمريكا عملا سن تلرول ينلص ل تلمجكمن تلمسكجد علب تلثروة وتلثلاسة.
وأكثاار تلناااس تسااكترتيا ماان هاا ت تالسككااان ت مريكاان يالاااليونية وماان هاا ت تالسااكن تق تلرتكاان للااا هاام
ت وروييوننسلم من ك ييدهم إلسرتمير يسكلجنون تالنجرت ت مريكن من أشد ممارساكلا واشية وعدوتنا.
نان نلمس سن كر يوم دليال جديدت علب أن ال يمكن لألمريكيين أن يألاملونا ياياد
وال يمكن لرميس أمريكن أن يادل سن أ كأللد يليأل علب نفس ايار تلاليلة تلموضوعية .وكلماا ككلام
أااادهم كلمااة كنااال كمااام تلااايتة تإلساارتميلية ولااو كاناات ااايتة شااارونيةن عاااد سكرتجاان عاان كلمكا ولاااس
تليالة تلكن ياللا .قنلم كايألون منلادون قلب درجة مل ة ومف عة .ولن ننسب نان تلفلسايينيين ماا اييناا
كي ككلم تليوم تين تلياوم ملكمساا مان شاارون تالنساااس مان تلضافة سان أسارع وبات..ثم ساورت ..ثام ت ن
سورت ..سلم يكن من شارون قال تلكجاهر ير وتلرد ي ن تالنسااس سيجر عندما كالاق تلاملاة أيرتضالا .ولان
ننسب ما نشاهده اكب تللاظة تلااضرةن وهو أن تلليام يانسااس ظاهر ككلوه عمليات كتلتر سن جمين تلمدن
وتللرأن ال يمكن أن يكون قال كوتييت يين أمريكا وقسرتمير .وه ت تلموب من شارون ايار تليوم ين تليوم
يأليد قلب ت هاان كارأ تلمارة تلكان كجارأ سيلاا كلينكاون سان علاده علاب تبكارتل اايتة ييار ميايلاة للاايتة
تإلسرتميلية آن ت ن سما كان من نكنياهو قال أن كوعد كلينكون بامال علب تلمألح " سنشألر ل تلارتمق سان تلييات
ت ييض "! ك ن تلمككلم عيم عااية من تل عرتن!

ميكمر يق تلان ح
* من هنا نار قلب تلادي عن تلميكمر تلدولن تللادم سن ا يرتن يونية تلملير اسس تالبكرتل ت مريكان
وتلكرايس تلألرينن لنلور قن شكوكا كيلا نسية  % 09كايي يجدوأ ه ت تلميكمر سن ظار جميان ماا كلادم مان
تعكيارتت .وقضاسة قلب ل جاق تلكاريا تلرسمن ت مريكن يلور ناا وارسااح " قن تلمايكمر سيلكاار علاب
تلو رتق وبد ال يلكرل كسوية نلامية " " ..وتلترض من تالجكماع هاو قيجااد يارل لالساكماع لمنكلا تلنااس
وتسككشاا كشااكيلة ماان ت سكااار" " ..وتللااد هااو مجاارد تلكااد عاان ت سكااار وتكنااا باارتر يشا ن تلنيااوتت
تللادمة لمااولة ار تلارتع تإلسرتميلن ـ تلفلسيينن .وال أاد يشير قلب أن لا ساييد قلاب كساوية نلامياة.
ه ت ليس ميكمر مدريد وال أوسلو .قن يكأللق ي ن ت سكار تلكن ككولد وتلنيي تلمنكلفة وعلاد تجكمااع و تر
يش ن كيفية تلكار لألمام .وال ميرر ن كألللوت آماال كييرة " .وبد علق أاد تلماللين تلسياسيين تل رسض
كر تسم بامال قن سكرة تلميكمر (أثيرت سن تللاظة ت نيرة للافاظ علاب باوة تلادسن للألملياة) .وتلسايتر هاوح
أية عملية ه ه يا كرأ؟!
ه ا ه تلكااارياات ماان تلملاادمات تلكاان أساالفناها كتناان تلكاكااس عاان تالسااكيرتد إلبامااة تلاادعوأ علااب ااااة
تسكنكاج  .سالجماعة يلولون لنا سلفا قن تالجكماع لن يكون قال موسما آنر من موتسام (ياق تلانا ) وكفساير
تلماق يألد تلجلد يالماق .وتلملاد ت مريكن من تلميكمر هو تلكوسيق يين ماالاة ت ماريكيين سان قيادتق شانق
من تلكجاوس تلظاهر من يارة ت مير عيد تلل تل بدم للواليات تلمكادة تلوعد تلموثق ي ن تلمملكة سككون
ملك مة ـ كما كانت دتمما ـ يالافاظ علب تسكلرتر أسألار تلانفين وسان تلوبات نفسا تعكناال تلألليادة تلااليونية
سن ايتكلا تلشارونية تللاملة قن علب مجكمان تلادور أن ال يكادنر سان تلموضاوع يكاكاا نا موضاوع (دتنلان
قساارتميلن) وقن قساارتمير كريااد هدنااة يويلااة وسكاارة هاادوق يياار ماااددة يجاار يألاادها تلكياا ا اااور تلكسااوية
تلنلامية.
لم نحصس اي يدنا هال على ألواء .ااعدما استمعنا هلى التصريحال ا مريكية التي أوضحم طايعة المةتفمر ومسةتوا وأغراضةهم

لم يعد ألناك مجال لآلمال ال تي استمعنا الاعض يعل ونها على ألها الدور ا مريكي الهي نشط أخيرا لتحمس مستوليافه الدولية .هن

أمريكا فخادعنا لمصلحة هسرائيس ولمصلحتها .الضاط كما صر م كوندوليزا رايس ع ب استالم هدارة وش ناصية الحكمم يث

قالم :سنعمد هلى أساليب المداورة والتمويه!! وألو فصريح موثق يمكن الرجوع هليه اي صحف فل الارألة.
أين نل نان تلفلسيينيين ت ن؟ وكي سككم كرجمة تلكتيرتت تلكن يرأت من يدتية تالنكفاضة اكاب ت ن؟
وما تل سياد يألد ه ت تلمنألي تلا يادعو مان كار وجا الكناا أبااب درجاات تلايياة وتلاا ر سياسايا
ووينيا؟؟
علينااا أن نكنا أباااب در جااات تلاييااة وتلاا ر نوسااا ماان أن كنفجاار تلوااادة تلوينيااة تلرتمألااة تلكاان شااملكنا
جميألا .وقننن سن ه ت تلوبت تلألايس أنشب تلنا ر تلكان ياكات مرمياة ومساموعةن علاب تنلساام تلارأ ماا ياين
تإلنوة تل ين يرون أن تلماالاة تلفلسايينية كلكضان تساكمرتر تلألملياات دون هاوتدةن علاب تناكال أنوتعلاان
ضد تإلسرتميليينن ويين تإلنوة ت نرين تل ين يرون أن ه ت تلنلج يجس أن يكوب لاالا تلكركييات تلسياسية
تلموعودة سن ت سق .أما ت مريكيون وتإلسرتميليون سال يملون من شن تللجمات علب رميسنا تلمنكنس وتللور
ي نلم يضألون تلجانس تلفلسيينن للمرة ت نيرة كات تالنكيار .وه ت تالنكيار ـ وتلل أعلم ـ هاو اارس تإلناوة
يدال من ارس ت عدتق.
وتلمكسرعون تلنالية بلويلم من اس قنوكلم تلمنكلفين مأللم ييشرون يالوير وتلثيور .ييد أن علينا دتمماا
أن نلدر تنكال تلمنيلق ما يين تلرجر تل يامر سن هن تلاورة تلكاملة للوضن ويكامر و ر تلمسيولية
تلرسمية عن تلجمين ويين تلرجر تل يرأ تللضية سن عدتلكلا تلنااألة ويرأ اكمية موتاالة تلاارتع دون
كوب ملما كل تلثمن .وعلب تلفألاليات وتلجماهير أن كاور ولو ي جسادها دون نشوس ارس تإلنوة.
وعلينا أن ننكي قلب شنق آنارن سلاد يار سان تليرهاة ت نيارة كاالم كثيار عان تإلااالل وتلشافاسية وقعاادة
تلنظاار ساان ميسسااات تلساالية تلوينيااة .وتلتريااس أن تلميااادرة يلاا ت تلكااالم جاااقت علااب لسااان ت مااريكيين
وتإلسرتميليين! مما ياملنا علب تلظن ي نلا كلمة اق أرياد يلاا يايار .سالفسااد تلا ككااد عنا ت ن أجلا ة
تلألدو ويوتيير هماسي وميللن شامألاك هاو سان يالييكا تلألظماب مان ااناعكلم وقنكااجلم .سلام ت بادر علاب
قسساااد تلناااس عاان يريااق قمساااكلم ينااااية تلوضاان تالبكااااد تلفلساايينن عاان يريااق تلااكاكم ساان تالسااكيرتد
وتلكادير وتلوكاالت وتالمكيا تت وتلكجارة وتلموتد تلنام .وه ت ال يألنن أن تلفاسدين سمة وتادة هن سمة تل ين
أيناهم تالاكالرن سلنا سمة تل ين شفيوت وللياوت ياساكندتم منااايلم سان نلاس أماوتر عاماة وناااة .ولكان
ثروتت هيالق ال كلارن يثروتت تلفمة ت ولبن وسليانلم ال يلارن يسليانلا.
هر قثارة موضوع تإلااالل وماارياة تلفسااد سان تلوبات تلااضار ملااود منا اار ت نظاار عان شانق
مألاين وكساليي ت ضاوتق علاب شانق يادير وقاادت تضايرتيات مكملاة لالضايرتيات تلكان ساكنجم ااور بضاايا
تلسياسة وتلارتع من تلألدو؟
ال أدر ! ولكننن أكرر قننا وبد امدنا أمام آلة تلارس تلجلنميةن يجس أن ال ننلاار أماام تلنياي تلسياساية
تلشييانية!

