
 من تنفيذ الجرائم إلى إخفائها، إلى إلباسها للغير 
كل من انتقد السياسة اإلسرائيلية فهو في عرف ماكينة الدعاية اإلسرائيلية متهم بالالسامية 

ولو كان من صميم العرق السامي! وكل منن رفنم معنادال العنرو فهنو سنليل تينامبرلين رئني  

العالمينة الاانينة فبلبنف تفلتنه الكارانة! وكنل منن وزراء بريطانيا الذي استغفله هتلر قبل الحرو 

 رمى إسرائيل بقية فهو صانع محرقة بديدل لليهود!

لقنند شنينناف ماكينننة الدعايننة الصننهيونية فنني الغننرو منننذ عهنند بعينند مبموعننة ركننائز فكريننة  

ومعنوية لتكون بماابة مسلماف ومقدساف ورموز ومحرماف في الذهنية المينتركة لووروبينين  

ة فراش للمادل اإلعالمية التي دشبف فيما بعد على ترويبها. ومن بنين ززمناف هنذل المنادل وبمااب

تصوير العرو في صنورل المتوحينين القنذرين تبنار المتندراف وا سنلحة واإلرهنابيين بنالفطرل 

 والسليقة. 

ولمننا كننان ربننال اإلعننالم الصننهيونيون المحترفننون تبننراء باليننعوو التنني يعييننون بننين  

والتي هم بزء منها  فإنهم يعرفون كيف يتاطبونها. وهم ياينرون مكنامن الوبنع لند   ظهرانيها

الغننربيين بطريقننة تعتمنند فهننم التراكمنناف النفسننية التنني تلفتهننا وذكرياتهننا المريننرل. وحينن  يلننزم 

اسنتتدام نصننوي دينيننة فننإنهم ينناتون بيننواهد توراتيننة مناسننبة يفسننرونها علننى هننواهم  وحينن  

ة فننإنهم الاننحايا البريئننة علننى الصننليو  وحينن  يلننزم إاننارل اإلعبنناو فننإنهم يلننزم اسننتاارل اليننفق

ياننربون علننى وتننر العصننامية والتفننوق  وحينن  يلننزم إحنندا  عقنندل نقنني إزاءهننم فنني نفننو  

 ا مريكيين السذج فإنهم يتحداون عن شنفسهم بوصفهم )اليعو القديم  الذي يمتلئ بالحكمة(.

  اسرائيل والعنف توشمان

معروف ويائع ودارج منذ عيراف السنين. شما البديد الذي بنرز منرترا بصنورل وهذا كله  

صارتة فهو قدرل اإلسرائيليين على إلبا  تيرهم اوو بنريمتهم التني نفنذوها وشتفنوا معالمهنا 

  ما وسعهم اإلتفاء.

والمقصود طبعا ما افترول على الفلسطينيين وظلوا يرددونه ويفتروننه منن شن الفلسنطينيين  

  لذين بدشوا دورل العنف الحالية وهم الذين اابروا على ارتكاو العنف عن قصد وتصميم.هم ا

هنو شسنا  وبنود إسنرائيل  ولني  ذلن  وحسنو  إذا ياء شحد شن يبح  عنن حقيقتنه والعنف 

ولكنه فلسفة التربية اإلسرائيلية  ولي  ذل  وحسو ولكنه السلعة التي تنتبها إسنرائيل وتبيعهنا 

ة التنني تسننتوردها إسننرائيل وتنفننا عليهننا المننال الطائننل الننذي تمنندها بننه شمريكننا لآلتننرين والسننلع

ويهننود شمريكننا  ولنني  ذلنن  وحسننو ولكنننه السننر الننذي يحفننظ تماسنن  عناصننر الدولننة العبريننة 

 المتنافرل في الوقف الحاار  ولي  ذل  وحسو ولكنه المستقبل الوحيد المنظور إلسرائيل! 

ئيل فونهننا قامننف بننالقول انند إرادل شهننل الننبالد. وشمننا شن شمننا شن العنننف شسننا  وبننود إسننرا 

العنننف هننو شسننا  التربيننة اإلسننرائيلية فننون مننناهل التربننة والتعلننيم منننذ الطفولننة حتننى مراحننل 

منظماف اليباو تحم على كراهية العرو وعلى قتلهم  وشمنا شننه السنلعة التني تنتبهنا إسنرائيل 

سننرائيلية تيننكل رافنندا شساسننيا للصننادراف المربحننة  وتبيعهننا لآلتننرين فننون صننناعة ا سننلحة اإل

وفي المقابل تيكل وارداف ا سلحة بندا شساسيا في المساعدل ا مريكية وتير ا مريكية الدائمنة 

إلسرائيل  وشما شن العنف هو السر الذي يحفظ تماسن  عناصنر السنكان فنون إسنرائيل لنم تنتمكن 

لنى بعنم إز بتحرين  ترينزل التنوف واسنتاارل من إدمنابهم إز فني البنيش ولنم تانم بعانهم إ



ردود شفعالهننا  وشمننا شن العنننف هننو المسننتقبل المنظننور الوحينند شمننام إسننرائيل فونهننا تتنناف مننن 

 السالم وتعمل على إفيال التسوية كلما صارف التسوية قريبة المنال. 

 من البادئ وا ظلم

م ا وسناط العربينة الرسنمية شن استطاعف ماكينة الدعاية اإلسرائيلية في التارج وفني بعن 

تنسو للفلسطينيين كلمة العنف مالما استطاعف شن تنسنو للمسنلمين كلمنة اإلرهناو بحين  صنار 

مالوفننا شن تننردد شبهننزل اإلعننالم الغربيننة عبننارل العنننف الفلسننطيني وعبننارل اإلرهنناو اإلسننالمي. 

نة. وشول سنبو شن منا فني ويحمل كل منن التعبينرين تزوينرا وتانليال ز يقندر عليهمنا إز الصنهاي

حوزل الفلسطينيين من السالح ز يمكنن ذكنرل فني موابهنة منا فني حنوزل اإلسنرائيليين. ومنا فني 

حوزل المسلمين نقطة في بحر ما في حوزل ا مريكيين. ولكن هذا المعيار لي  ا هم. فناهم مننه 

سناءل   منن النذي اإلبابة على السرال الذي يتعنرف بنه القااني علنى اللني والمعتندي حينمنا يت

دتل بيف من  ولمناذا  وشهنم مننه اكتيناف التطنط القريبنة والبعيندل لكنل طنرف ومند  قندرل كنل 

طرف على تنفيذها. وشهم منه ررينة منا يبنري علنى ا رم بعنين بصنيرل وازسنتماب إلينه بناذن 

 واعية. 

لسياسنية ويتبين لإلنسان مند  فظاعنة التزوينر والتانليل اإلسنرائيلي وهنو يتنابع ا حندا  ا 

والعسننكرية التنني بننرف فنني فلسننطين منننذ بدايننة هننذا النندور مننن شدوار الصننمود الفلسننطيني حتننى 

 اليوم. 

وما على اإلنسان الذي يريد شن يعرف   من الذي بندش بهنذل ا حندا   وهنل كاننف عفوينة شو  

مننة منندبرل  إز شن يسننتربع كننالم إيهننود بننارا  فنني وزارل النندفاب اإلسننرائيلية عقننو عودتننه مننن ق

كامو ديفيند وعقنو مداهمنة ئريئينل ينارون للمسنبد ا قصنى وانفبنار الوانع  بحانور رئني  

شركان البيش وقادل ا سلحة وا بهزل في الوزارل إاافة إلى ئريئيل ينارون )زعنيم المعارانة 

 ئنذا (. ام يقرش ا حدا  الالحقة في هذا السياق. 

 بارا  وريييليو  

ائيليون الستار الكايف علنى منرتمر إيهنود بنارا  ومنا قينل من شعبو العبو شن يسدل اإلسر 

هننا   هدال إلنى شن فيه. فما قاله بارا  وااح ز لب  فيه. قال إن تحليله للواقع وتقديرل للموقف

تطرا على إسرائيل من االاة شمور هي تعاظم التطرف اإلسالمي ونمو القول العسكرية المصنرية 

رش  شن دعنال السنالم اليهنود فني  لعنالم العربني. وفني مقابنل ذلن وازدياد الكراهية إلسرائيل فني ا

ر فنني  إسننرائيل يفنناقمون هننذا التطننر  نهننم ييننكلون حسننو تعبيننرل ر اتباهنناف التنندمير الننذاتي

 اإلسرائيلي.  المبتمع

وقد تلي من هذل التحليالف إلى شن )الحل الوحيد الذي زح في ا فا كان دفع الوانع إلنى  

ماتنننه. ورش  شن تفبينننر الوانننع سنننوف ينننردي إلنننى )بمنننع ينننتاف البمهنننور ازنفبنننار( بنننني كل

اإلسرائيلي( حسو كلماته شياا. ويكيف الني الذي نيرته صحيفة نتيف اليمينينة العبرينة عمنا 

هننو شواننح فنني بننالء سننبا اإلصننرار والترصنند المقتننرن بمننا قننام بننه إيهننود بننارا  مننن تفبيننر 

الحنرو التني افتتحهنا فني حيننه. فهنو يقنول متفنذلكا  زستدراج اورل الفلسطينيين والقينام ببنرائم

حــول مقولة للكاردينال ريييليو الداهية الفرنسي القــديم )صحيح شن حازف ا زماف هي فرصة 

شن شانيف إسنهاما متواانعا منن  السياسي بعيد النظنر كمنا قنال ريينليو  ولكنن اسنمحوا لني هننا



بننانبي  وهننو شن السياسنني القنندير ز يكتفنني بننان يسننتغل سنناعاف ا زمننة  بننل عليننه شن يولنندها 

 ويصنعها بذاته(.

مننن ينندعونهم الصننقور فنني إسننرائيل يرمنننون  إنننه كننالم وااننح ز يحتمننل شي لننب . وبميننع 

ه فني حالنة حنرو دائمنة.. حتنى بالنظرية ذاتها.. نظرية إيعار المبتمع اإلسرائيلي بالتطر  وزب

ز يسترتي وز يتفك . وتل  على كل حال نظرية الفيلسوف ا لماني نيتينة النذي يكرهنه اليهنود 

 وكان يحبه هتلر  فهو شول القائلين   عش في تطر!

 اربة واحدل ساحقة! 

لسرية بقي شن نقول إن بارا  يفع مداتلته التي نيير إليها بتوبيه شمرل إلى قادل ا بهزل ا 

وننابل  وشريحنا ورام اللنه  )بتصنفية بمينع القيناداف الفلسنطينية فني تنزل الحاانرين شن يقومنوا

 باربة مركزل ساحقة واحدل )!( 

على اوء هذل النصوي فقط  وهي قد نيرف في عهد بارا   نفهم حملة ازتتينازف التني  

ون وبننارا  تفاهمننا بندشف فنني عهنندل ولننم تتوقننف فنني عهنند ينارون )ومننن البنندير بالننذكر شن يننار

تفاهما تاما على كنل ينيء منا عندا شيهمنا يتنولى التنفينذ  وهكنذا احتكمنا للنناتبين النذين اتتناروا 

 صاحو السبل ا كار سوادا(.

وعلى اوئها شياا نفهم المغز  الحقيقي زتتيار يارون البغيم كي يكون اليتصية التي 

تمي  الذي يسنبا البمعنة موعندا إلبنراء تداهم المسبد المقد . ونفهم السر في اتتيار يوم ال

المداهمة  إذ يغي المسبد فني البمعنة بالفلسنطينيين القنادمين منن كنل مكنان للصنالل فني الينوم 

المبار . وقد نفذ البيش مذبحته اندهم وشوقنع يومهنا سنتة ينهداء وشكانر منن االامائنة بنريح  

يحنا  وفني الينوم النذي يلينه وفي الينوم التنالي االانة عينر ينهيدا وسنتمائة واالانة وعينرين بر

عيرل يهداء ومائتين وسبعة وعيرين بريحا  وفي اليوم النذي يلينه امانينة ينهداء وعينراف 

البرحننى.. وهكننذا شيننعل اإلسننرائيليون تاننو الفلسننطينيين اننم شوقعننوا بهننم المننذابح لكنني يكسننو 

بهنة الداتلينة الحاكم تاييد البمهور ويتر  ا صواف المطالبنة بالسنالم فني إسنرائيل ويوحند الب

 بداعي الحرو. 

قدر من القتل  وعلى اوء تل  النصوي شياا نفهم السر في قيام البيش اإلسرائيلي بايقاب 

 6591والبرح والتدمير والتبريف والترويع لم يسبا له مايل منذ شيام دير ياسنين إز فني عنام 

بمينننع الينننبان  عنننند احنننتالل تنننانيون . وارتكننناو البنننيش اإلسنننرائيلي مبزرتنننه البزافينننة اننند

 الموبودين بالمدينة.

 يابالزف! يا فتاماف  

يستغرو الفلسنطينيون شنفسنهم مبلنل العننف واليراسنة واإلبنرام النذي يتصنرف بنه البننود  

 اإلسرائيليون اليوم ويقولون   لم يسبا شن كابدنا مال هذا!

ومنا زال  بنرائم الحنرو التني اقترفهنا بنارا  والسنطحيون العنرو وتينر العنرو يحسنبون شن 

يارون يقترفها وفقا لبرنامل المائة يوم البناري كاننف عبنارل عنن رد فعنل علنى رفنم النرئي  

الفلسطييني عروم بارا  في مرتمر كامو ديفيد. وهذا فهنم سنقيم للمسنالة كلهنا. وحسنبنا كنالم 

و بارا  نفسه الذي يقول )التطول ا تيرل التني كنان المعنول عليهنا فني توليند ازنفبنار هني كامن

. وعننندما مننرف شيننام وشسننابيع دون شن يحصننل العننرو علننى ببننل الهيكننل )شي المسننبد 2ديفينند 



ا قصى( والقد  وكذل  عندما رفاف بيدل وحزم تنفيذ اتفاقية واي ريفر  باءف اللحظة التني 

 ايتعل فيها فتيل التفبير العربي وانفبرف اليحنة بكامل قوتها.( 

سننتدراج اإلسننرائيلي انتفااننة. فقنند قبلنننا التحنندي نحننن نسننمي كفاحنننا انند ازسننتفزاز واز 

 وتصرفنا بالطريقة الوحيدل الممكنة  وهي الدفاب عن شنفسنا. 

شما شن يردد شحد شقنوال اإلسنرائيليين النذين لنم يكفهنم شنهنم عمندوا إلنى التفبينر حتنى راحنوا  

معها منن شعنداء شمتننا  يتهموننا باننا البادئون وشننا المبادرون بالعنف فإن تل  فرية نقبنل شن نسن

شمنا شن يرددهنا قنادل ومسنرولون عنرو فإنننا نقنول لهننم   ينا إتنول! ينا حانراف! ينا فتامناف! يننا 

بننالزف! ز تقعننوا فيمننا يقننع فيننه الغننرو عننن قصنند شو عننن تيننر قصنند. فالمسننالة كلهننا شن ا لننة 

فنني قطنناب تننزل الحربيننة والمتابراتيننة والدعائيننة تقننوم بالبريمننة اننم تعفنني علننى ئاارهننا. وعننندنا 

التبر اليقين. لقد دفنف برافاف بيش الدفاب حبارل المساكن التي هدمف وبذوب ا ينبار التني 

اقتلعف في ا ودينة والحفنر. فنإذا شننف منررف بعند شينام قليلنة بالمكنان حسنبف شن اللنه تلقنه قاعنا 

 صفصفا وبقي كذل  منذ بدء التليقة. 

ئيليون ا ن تاية الطمنوح فني تنفينذ ازتتصناو إن لإلبرام درباف ومراتو. وقد بلل اإلسرا 

 والمذابح والعنف والظلم. وقد تباوزوا تل  المهاراف التي قد ينافسهم فيه ئترون  بان شصبحوا

في مهاراف إتفاء البرائم والتمويه عليها. ولم يكفهم ذل  حتى راحوا يلبسنون  ا وائل في العالم

 برم في التاريخ البيري. تيرهم اياو برائمهم. وذل  ما لم يبلغه م

  

فني المسناحة  لم تكتف إسرائيل بازستيالء على معظم مساحة وطنننا بنل زحقتننا مسنتعمراتها

مهابرينننا وا نصننار. ولننم تكتننف إسننرائيل  الاننئيلة الباقيننة باينندينا التنني انحيننرف فيهننا بمننوب

قنف عليهنا اسنم بمحاربتنا بواسطة بييها النظامي  بنل اتترعنف قنول عصناباف تينر نظامينة شطل

المسننتوطنين وهننم نمنناذج مغننامرل ميننوهة مننن شفننراد موبننوئين بالسننادية قننادمين مننن شوسننخ 

عصاباف المافيا فني الوزيناف المتحندل ويحملنون بنسنياف شمريكينة إسنرائيلية مزدوبنة ويعندون 

إنمنا القتل هوايتهم الفانلى. ولنم تكتنف القينادل العسنكرية اإلسنرائيلية بقتلننا بالنذتائر العادينة  و

اسنتتدمف رصنناي الدمنندم والقننذائف المحيننول بالمسننامير والسننموم الكيماويننة وتنناز ا عصنناو 

إليقاب شكبر قندر منن ا ذ  وا لنم والندمار. ولنم تكتنف إسنرائيل بإنكنار الحقنائا الناصنعة ولكنهنا 

 روبف في العالم  كاذيو مصنوعة قصدا في مطبخ اإلعالم الصهيوني العالمي. 

و الصننهيونية مصنننوعة للتسننويا لنند  الغننرو ولنند  الوزينناف المتحنندل وبانناعة ا كاذينن 

بصورل تاصة   ن ازستراتيبية الصهيونية القديمة المتبددل قامف على شسا  تبنيد بريطانينا 

لصننالح الميننروب الصننهيوني حينمننا كانننف مالكننة ازمبراطوريننة التنني ز تغيننو عنهننا اليننم  اننم 

ل ا مريكينة التني ورانف دور بريطانينا ونفوذهنا والتني فاقتهنا انتقلف إلنى تبنيند الوزيناف المتحند

التني  والتبنيند النذي نتحند  عننه يعتمند شسنلوو السنيطرل علنى القلنة صناحبة القنرار ارول وقول.

وفي موازاتنه شسنلوو  بوسائل الريول شو الترهيو شو ازستمالة  تمل  موارد معلوماف تاصة بها

 وإتراقهننا بطوفننان مننن تهننا مننن اإلعننالم العننام والتبنناريالتنني تسننتمد معلوما تاننليل ا كاريننة

 المعلوماف الكاذبة ليال ونهارا.



وامننة إعننالم صننهيوني موبننه إلننى الفلسننطينيين وإلننى العننرو بمعرفننة مستيننرقين محتننرفين  

ولكنه لم يعد في الزمن الراهن يحظى بازهتمام الذي كان يحظى به قبنل شن يندتل البمينع عصنر 

 مدريد. 

 



 



 


