
 القمة بعد صور البطولة الفلسطينية والوحشية اإلسرائيلية في انتفاضة األقصى

 

يمكن للشعب كما يمكن للفرد أن يزداد معرفة بنفسه في األحداث الصعبة. وإذا كاان صاحيحا 

أن إلقاء حجر على حصن ودبابة وجندي مسربل بالسترة الواقية من الرصاص، وأن إنازال علا  

بنياران الرشاشااا ايلياة، قاد د يالدي إلاى كساب يتناساب ما  ال ساارة  من فوق سارية محمياة

التي يكابدها الفلسطينيون، فانن صاعود شااب يااف  فاوق حصان الجناود المادججين بالسا   عناد 

مفرق الشهداء جنوبي غزة، وإقدامه على إنازال العلا  اإلسارائيلي مان فاوق رأا الحامياة التاي 

ا الحصان، قاد زاد الفلساطينيين، دسايما الشابان مان جيال نصبا رشاشااتها وقاذفاتهاا فاي فتحاا

البطل، معرفة بأنفسه  وبماا ينطاوون علياه مان قدراا.وقاد رد ساائر األجياال الفلساطينية رجااد 

 ونساء إلى أنفسه  التي اغتربوا عنها قلي . 

قاا، فما زال النب  الذي يغترف منه الفلسطينيون مآثره  وصبره  وعناده  وتجدده  نبعا دفا

ولو طمرته مصاعب الحياة اليومية حينا وظل  ذوي القربى حينا. وما زال عشا  الشاهادة روحاا 

 تعمر قلوب آدف الشبان الفلسطينيين، وردا معهودا على ظل  الظالمين. 

 مواجهة مدهشة

وفي المقابل ما زال اإلسرائيليون يتصفون بالمكابرة العمياء وه  يشاهدون الحا  باأعينه ،  

بون إلاى شايء مناه، ولكانه    ها  المغارمين بكال ماا هاو ماادي ملماوا   يهرعاون إلاى ف  يثو

ادسااتزادة ماان ماكيناااا الحاارب ا الاادباباا األثقاال، والمااداف  األبعااد مااد ، والحواماااا األفضاال 

تسااليحا، الااا.. الااا.. ماا  حاارص علااى الحياااة، وفقاادان للرسااالة، وغاارور سااقي . إنهااا مواجهااة 

لحادي والعشرين بين الح  العااري وفضاائله البسايطة المالثرة، وباين مدهشة في مطل  القرن ا

الباطل المدجج باالنيران، المتاربص وراء الجادر المحصانة. لقاد باالا اإلسارائيليون فاي اسات دا  

التجهيااازاا واألسااالحة التاااي تقتناااى مااان أجااال معااااري ميدانياااة طاحناااة باااين جياااو  جااارارة. 

 وادرتباي، ضد جمهور معظمه من األطفال. واست دموها است داما عصبيا يشي بالذعر 

أمااا مااا أعاااده  إلااى حالااة الااذعر وادرتباااي التااي  بااروا صاانفها فااي ادنتفاضااة األولااى فهااو 

البااوادر العدياادة التااي عاااينوا فيهااا أطفاااد فلسااطينيين يجترئااون علااى أفعااال ماان قبياال مااا قااا  بااه 

العل . فهنا يتذكر المارء ماا قالاه أحده ، وسجلته عدساا المصورين، حين تسل  الحصن وأنزل 

يتسحاي رابين قديما ا د شايء يمكان عملاه لوقاف إنساان ذاهاب لكاي يماوا.. وهاو بالضابط ماا 

 قاله الطفل اي ر ألمه صبيحة استشهاده ا أنا  ارج، وسأرج  إليي شهيدا!

وإتقاان  لقد عل  اإلسرائيليون آماله ، وفحواها السيطرة والنهب، على التكنولوجيا والتنظي 

علااو  الحاارب، وتجاااهلوا ماان جديااد أن مشااكلته  الحقيقيااة هااي   حصاارا   كااون النهااب والقماا  

والسيطرة هدفه  وغاايته ، وأن مان شاأن ذلاي أن يولاد لاد  اي ارين تصاميما عنيادا علاى فعال 

 شيء   ولو كان باهظ التكلفة   يتغلب على س   الظال  ويثبا له أنه لن يفلا بجنايته.

 والعدل فطرة الح 

نحن نعتقد أن هاذا العنااد  اصاية فطرياة أودعهاا ال اال  فاي جميا  الشاعوب دون اساتثناء. 

وأن الثااوراا التااي حااررا الناااا ماان عبوديااة المسااتعمرين عباار التاااريا ترجاا  إلااى هااذا الااذي 

نقول. وقاد ظهارا محااودا فكرياة عديادة لوضا  نظريااا بشاأنها، فلا  تازد علاى أن فسارا أو 



رهاا. ونضايف أن الشاعب العرباي الفلساطيني  يار برهاان علاى اساتحالة قهار بررا بعض مظاه

 الرو  اإلنسانية المفطورة على الح  والعدل والمتمثلة بقول الشاعر العربي ا

 ومراد النفوا أصغر من أن نتعاد  فيه وأن نتفانى 

 غير أن الفتى ي قي المن ايا كالحاا ود ي قي الهوانا

تقد أن لنا الح  كل الح  فيها، وهي أن الفلساطينيين فاي القارن سنضيف م حظة أ ر  نع 

العشرين سجلوا رقما قياسيا في الثوراا وادنتفاضاا والتضحياا، وأبدعوا في التصدي ل صا  

 يفوق في قوته وتحالفاته  ص  أية ثورة في العصر الحديث. 

وتجاهاال الاادروا  وعلااى الجانااب اي اار سااجل اإلساارائيليون رقمااا قياساايا فااي قماا  اي اارين

الجوهرية المستفادة من الصارا،، ماوجهين انتبااهه  المضااعف نحاو اساتنتاج العبار والادروا 

التكنيكية والتكتيكية، التي تتل ص في اقتناء مزيد من الوسائل الحربية وات اذ مزيد من التادابير 

  يتعجباون مان واكتساب مزيد من المهاراا القتالية. لقد صااروا مسالحين حتاى األسانان. ولكانه

ناحيااة ألن ذلااي د يضاامن لهاا  تفوقااا دائمااا، ويتعجبااون ماان ناحيااة أ اار  ألن أمااراض الرفاهيااة 

وادستر اء أصابا شبابه  الذين أدمنوا تعاطي الم دراا وادن اراط فاي عصااباا المافياا. لقاد 

تنياهو ها  ت يلا الجمهراا اإلسرائيلية أن العسكريين أمثال باراي وشارون والمتشددين أمثال ن

بمثابة ألوا  ثابتة فوق سفينة توشي على الغرق. تماما مثلماا يتاوه  الجنادي اإلسارائيلي القااب  

فااي دشاامة حصااينة محاطااا بعناصاار فلسااطينية ثااائرة أن المبالغااة فااي إطاا ق النااار واسااتدعاء 

فاي  الحواماا قاذفة الصواريا سوف يحق  له األمان والتفوق المطل  بحيث د يفكر أحاد بعادها

 الوقوف أمامه.

 عقدة اإلسرائيليين

و العقدة التي تزداد على مر األياا  تعقيادا تتمثال فاي ازديااد الميال إلاى إنكاار وجاود الحقاوق 

الفلسااطينية، وادسااتهانة بقاادر البشاار الفلسااطينيين. فالقاعاادة الشااعبية التااي انت بااا نتنياااهو فااي 

علااى نصااف سااكان إساارائيل، مازالااا  ادنت اباااا قباال الماضااية، والتااي بلغااا آنااذاي مااا يزيااد

موجودة. والقاعدة الشعبية األ ر  التي تمثل النصف اي ر انت با رجال حارب واغتياادا ولا  

تنت ااب رجاال ساا  . غياار أن مااا هااو أسااوأ أيضااا كااون ادحتمااال بااأن يصااطف ماان يطلاا  علاايه  

لمتشددون  لاف المعتدلين  لف من يطل  عليه  المتشددين أقرب كثيرا من احتمال أن يصطف ا

المعتدلين. ولعل من أبسط األمثلة على ذلي ما جر  على لسان ليئاة راباين أرملاة رئايا وزراء 

إساارائيل الااذي قتلااه اليمينيااون، حااين قالااا فااي حااديث صااحفي لهااا فااي األساابو، الماضااي ا  إن 

تاتكل  القدا أكثر أهمياة لليهاود مماا هاي للفلساطينيين   ف!ذ. فهاذه السايدة مان ن باة فالع ا ملذ 

ك م   ا د ي تلف في النتيجة العملية ع ما يتكلمه عت  اة فاألصوليينذ اليهود. فالفرق فاي اللهجاة 

بينها وبين القائلين بأن الفلسطينيين ليا له  أي ح  فاي المكاان د ينفاي باأن الحال فاي نظرهاا 

 هو تهويد القدا. 

ديمااة أوضاحنا فيهااا أن رجااال لكان أسااوأ األشاياء إط قااا هااو ماا سااب  أن بيناااه فاي مقااادا ق

السياسة في الودياا المتحدة يتبنون في مواقفه  أفكاار ومشاروعاا أشاد األحازاب والجماعااا 

اليهوديااة تطرفااا. وكنااا نحسااب أن هااذه الم حظااة ادسااتقرائية بحاجااة إلااى تأكيااد ماان  بااراء فااي 

ألمثاال العملياة علاى الموضو،، فنذا بمقالة د. ادوار سعيد في القادا ياو  تبال غليلناا وتضارب ا

 ذلي.



 إصاباا العيون

هذه الفئة مان اإلسارائيليين تماارا العناف والقساوة والقهار وادحتقاار، والقتال حاين تحاين 

الفرصة، ضد الفلسطينيين والعرب بنو، من اللاذة والتشافي. وساواء أكاان العمال عمال القناصاة 

صااص عمادا إلاى الارلوا المستحكمين في الحصون الذين يفرغون حقده  بواساطة توجياه الر

والصدور عامة وإلى العيون  اصة، متباهين فيما بينه  بهذه اللعباة، أو كاان عمال مذبحاة علاى 

غرار مذبحاة المساجد اإلبراهيماي بال ليال وماذابس المساجد األقصاى المت حقاة، أو تجساد العمال 

اد  مان بأشكال أبسط مثل فرض رساو  جمركياة فاحشاة علاى هدياة يحملهاا فلساطيني مغتارب قا

ال ارج لزيارة أهلاه، أو مثال احتجااز سايارة بساائقها وركابهاا علاى الطريا  دون دا، إد تشافي 

الجنادي الفاعاال.. وذلااي كلااه عادا األفعااال المنهجيااة الدائمااة مثال مااراودة العمااال الااذين يراجعااون 

فتجاري مكاتب الم ابراا اإلسرائيلية للحصول على تصاريس العمل أو لتجديد فالكارا الممغانطذ 

مساومته  على ضميره  وانتمائه  مقابل فرصة لكسب رغياف ال باز. فرغياف ال باز هناا لايا 

 مغمسا بالد  وحسب، ولكن يراد أن يكون ملوثا بشرف اإلنسان.

عموما إن هذه الفئة من اإلسرائيليين وأمثالها هي الفئة التي ا تارا الحكوماا اإلسارائيلية 

ط  الضافة والقطاا، وفااي المساتوطناا المزروعااة باين الكتاال المتعاقباة أن تقحمهاا فااي قلاب منااا

السكانية الفلسطينية. ومنذ بادأا حكومااا العمال حما ا ادساتيطان الكثياف فاي الضافة الغربياة 

، جااار  ترتياااب أماااور المساااتوطنين بحياااث يتلقاااون مااان الحكوماااة الرواتاااب 7691بعاااد حااارب 

واإلشاراف علاى إدارة غارف عمليااته   والمساكن وادمتيازاا الم تلفة، م  تسليحه  وتادريبه 

في األحوال العادية وأحوال الطواريء. وأتمنى لو يكون لادينا إحصااءاا عان جارائ  القتال التاي 

 قاموا بها في المناط  الم تلفة وعن أشجار الزيتون التي اقتلعوها أو أحرقوها. 

 فنون باراي

عشاارين عامااا ماان ادحاات ل ويعلاا  المساالولون اإلساارائيليون كبااارا وصااغارا، أن ساابعة و

المباشر، ومن بعدها ستة أعوا  من ممارسة سياساا ادحت ل ضد الكيان الفلسطيني الوليد فاي 

الضااافة والقطاااا،، لااا  تفلاااس فاااي القضااااء علاااى رو  المقاوماااة ومباااادراا المقاوماااة. ويكاااره 

طين ل  تفلاس المسلولون اإلسرائيليون أن يذكره  أحد بأن اثنين و مسين عاما على احت ل فلس

في القضاء على ادنتماء الفلسطيني والش صية الفلسطينية ووحدة الحال الفلسطينية باين عارب 

الثمانية وأربعاين وإ اوانه  فاي الضافة والقطاا،. وهاي حقيقاة ظان المحتلاون قاديما أن بالوسا  

ثار مان إضعافها بواسطة مشرو، تهويد الجليل، وعاد نتنياهو في كتابه المعروف الصادر بعاد أك

ث ثين سنة على تنفيذ المشرو، يقول إنه ما زال يراها هي ال طر الاديمغرافي األول الاذي يهادد 

 النقاء العنصري اليهودي.

د يسااتطي  أحااد إحصاااء األساااليب التااي اساات دمها ادحاات ل اإلساارائيلي ضااد العاارب أهاال 

ى اليو  بصورة رئيساية، حت 7691فلسطين، والتي تولتها األجهزة السرية اإلسرائيلية منذ عا  

وشاااركا فيهااا القااواا المساالحة والشاارطة، مثلمااا شاااري فيهااا الباااحثون المسااتعربون وعلماااء 

النفا والمسلولون عن ادقتصاد وعن التعلي  وعن البلدياا.. كل في مجاله. ولا  يبا  أحاد مان 

سابيل كسار رلساء الوزاراا في إسارائيل بادءا بابن غورياون حتاى بااراي إد اجتهاد وتفانن فاي 

العنفااوان الفلسااطيني واإلرادة الفلسااطينية بأساالوب فااي القماا  لاا  يساابقه إليااه أحااد. ويتميااز عهااد 

باراي بفكرة قيا  القناصة بنط ق النار على عيون األطفال الفلسطينيين، مثلما تمياز عهاد راباين 

 األولى.فوك هما من حزب العمل ويعد نسبيا من المعتدلينذ بكسر أذر، فتيان ادنتفاضة 



 هل عرفاا المحرض 

الفلسااطينيون باادوره  لاا  ينسااوا بطاا  ج ديهاا . ومااا زال فتيااان األمااا الااذين  رجااوا ماان 

ادنتفاضة األولى بنعاقة بدنياة شااهدا مااث  أماا  فتياان الياو  علاى األذ  الاذي يمكان أن يصايب 

لألقصاى وادنادفا، اإلنسان في المواجهاا م  جنود ادحت ل. فهل وقف ذلي حائ  دون الغضابة 

 نحو ميادين المواجهة؟ 

يقاااايا اإلساااارائيليون األمااااور بمقاييسااااه . يقولااااون ا عرفاااااا هااااو المحاااارض. والساااالطة 

 الفلسطينية هي المسلولة. 

لماذا د يريد اإلسرائيليون أن يقروا بالحقيقة التي يعرفونها جيدا؟ هل كان عرفاا والسالطة 

ة األولااى التااي اسااتمرا سااب  ساانواا؟ أد يعاارف الفلسااطينية موجااودين لااد  نشااوب ادنتفاضاا

اإلساارائيليون يقينااا أن اسااتمراره  فااي النهااب ادسااتيطاني، ومصااادرته  حرياااا شااعب كاماال، 

وتجاهله  حقوقه تماما، واحتقاره  إنسانيته، واعتداءه  على مقدساته، هاي األساباب الم تزناة 

، وأن إقادا  شاارون علاى 7611عاا  التي فجرا انتفاضة األقصى اليو ، مثلما فجرا انتفاضاة 

تدنيا المسجد األقصى كان الشرارة الكهربائية القوية الكافية في حد ذاتها إلشعال أكبر حريا ، 

 حتى لو ل  يكن هناي وض  متفجر ملتهب أص ؟!

ساامعنا شاالومو باان عااامي يقااول فااي اليااو  التااالي لفعلااة شااارون والحكومااة اإلساارائيلية ا 

أن يوقاف الشاغب، فا  يشاي أحاد فاي سالطته المطلقاة . أفلا  يكان بان   يستطي  الرئيا عرفاا

مسلود إسرائيليا رفيعا، وكان بيد اإلسرائيليين المحتلين السلطة المطلقة  7611عامي في عا  

علاااى الضااافة والقطاااا،؟ لمااااذا لااا  تساااتط  سااالطة ادحااات ل أن تضاااغط علاااى أزرارهاااا وتوقاااف 

الرئيا عرفاا يريد   حتى لو كاان يساتطي    أن يكباا ادنتفاضة؟ ومن الذي قال لبن عامي أن 

 صوا شعبه الصارخ من أجل األقصى؟

  

 رسالة لمصر والعرب

تقااول األ بااار أيضااا إن اإلساارائيليين ينحااون بال ئمااة علااى الاارئيا الفرنسااي شاايراي الااذي 

ا شج  عرفااا علاى عاد  التوقيا  فاي بااريا علاى الورقاة التاي أعادتها ماادلين أولبراياا. وهاذ

أيضا نو، من المكابرة والوقاحة وتعلي  الحمل على شماعة اي ارين، ما  محابااة الاذاا دائماا، 

ورفاا  األنااف عاليااا، بصااورة غبيااة يمثلهااا باااراي عاان جاادارة، دمتناعااه  اصااة عاان تلبيااة دعااوة 

الاارئيا مباااري إلااى شاار  الشاايا. فماان هااو باااراي لياارفض دعااوة مصاار ورئاايا مصاار!؟ وهاال 

ائن باألساالحة أو  زائنااه بالمااال كاااف ألن يجعاال منااه إنسااانا فااي مصاااف اكتظاااظ م ااازن أي كاا

المحترمين أو ي وله استصغار دعوة من يفوقونه حضارة وتراثا وتاري ا؟ على أن هذا الموقاف 

من قبل باراي هو الموقف الذي لقنته إياه ماادلين أولبراياا قبال أن تاذهب لتناوب عناه فاي شار  

ل تواضاا  حبااا وكرامااة، ماان أجاال أن يوصاال ادثنااان إلااى مصاار الشاايا، فتساا ر هيبااة أمريكااا بكاا

والعرب، من   ل توز، األدوار هذا، رسالة تقول لمصر والعرب ا إن باراي سيد المنطقة رغ  

أنوفك . وهو غير مستعد ل ستما، إليك . ولكن هاتوا رسالتك  أوصلها له.فأنا من أجله فقط أقبل 

ن في هذه الواقعة مان السا رية ماا يفاوق الممكان فاي أغارب أن أكون حاجبة عند بابه  . لقد كا

 وأعجب األزمنة! 



فانن الهباة المشاهودة مان الشاعوب العربياة  إذا كان ذلي مقبود لد  الملاوي والحكاا  العارب

واإلس مية أعلنا بوضو  أنها د تقبله. وإذا كانا األجيال الكبيارة مان العارب مساتعدة للصاما 

واإلغاراق فاي إجاراء الحساااباا إلاى ماا دنهايااة، فانن األجياال اليافعاة معبااأة بماا فياه الكفايااة، د 

لقصور أو   على أقل تقدير   لتعمال تحاا لتصرخ وتهتف وتشجب وتدين وحسب، ولكن لتجتا  ا

األرض عم  مازودا بقادر غيار مسابوق مان العلا  والت طايط، د تجادي معاه ادحتياطااا، لتقلاب 

 المعادلة كلها، مهما غ  الثمن. 

 

 فيتو جاهز كالعادة

ليا متوقعاا أن تار  الوديااا المتحادة ود إسارائيل فاي ادنتفاضاة الفلساطينية الجديادة ود 

لغليااان الشااعبي والمظاااهراا الصااا بة فااي بلاادان العااال  العربااي واإلساا مي مناساابة يصااس فااي ا

التوقااف عناادها لمراجعااة هااذه السياساااا ال رقاااء . لقااد أعلنااا الودياااا المتحاادة أنهااا سااوف 

تسااات د  الفيتاااو ضاااد أي قااارار يحمااال إسااارائيل مسااالولية ماااا حااادث. وأمريكاااا ساااتظل مشاااغولة 

حال فلن تغيار ولان تبادل لهاذا السابب علاى األقال. وهاي مطمئناة فاي بانت اباا الرئاسة على كل 

جمي  األحوال إلى أن مصالحها غير مهددة، ألنها تعتماد علاى عما ء جهازته  طاوي  وزرعاته  

فااي المفاصاال الحساسااة فااي العديااد ماان أنظمااة الحكاا  العربيااة. أمااا إساارائيل فيحكمهااا فااي الوقااا 

يء، وقاد يانجس فاي تشاكيل وزارة فوحادة وطنياةذ الحاضر رجل ذو رأا صغيرة وضامير مهتار

كما دعاها وهادد بهاا. وال  صاة أن تفكياره مركاز علاى كيفياة القضااء علاى ادنتفاضاة الجديادة 

 بواسطة ابتكار ل  يسبقه إليه أحد. 

وفي اعتقادي أن أولبرايا ستحاول جهدها أن تبث األلغا  في ملتمر القماة العرباي الاذي لا  

عوة إليه بعد هذا الطوفان الشعبي الكبير. وسيكون هدفها أن يلول الى الفشال تتمكن من من  الد

 عمليا. 

 األغلبية الصامتة

وفي اعتقادي أيضا أن الملتمر فرصة أ يرة أما  الحكا  العرب كي يظهروا لألجياال الشاابة 

أن في ب ده  تجاوبا مقنعا م  ما تستشعره هذه األجياال مان غضاب وعصابية ونفااذ صابر، بعاد 

صم  شارون ومن ورائاه بااراي علاى إلقااء القفااز فاي وجاوهه  بصادد القبلاة األولاى والمساجد 

الثالث الذي تشد إليه الرحاال. ونحان د نقاول هاذا الكا   للتعبيار عان أمنياة عصابية باأن يجارف 

الطوفااان كاال شاايء وأن تصاابس األوضااا، الدا ليااة هااي ماادار المعاااري. فااذلي تفكياار فااج يااراود 

ويتمنى أعداء األمة انزدق األوضا، نحوه لكي تكمال األماة اساتنزاف نفساها بنفساها المأزومين 

في هذا الوقا الذي تكمل فيه إسرائيل نهبها لألراضي وتهويدها للقدا. ولكان اجتنااب الطوفاان 

د يتحق  بمجرد ادرتماء فاي أحضاان األجنباي أو تزويا  البيانااا الصاحفية دساته ي األغلبياة 

ن تقباال األغلبيااة الصااامتة فااي الااب د العربيااة بمجاارد قااراراا أو توصااياا  طابيااة الصااامتة. فلاا

للضحي علاى الاذقون، ريثماا يسادل النسايان ساتاره علاى كال شايء ويعاود األمريكياون يشاغلون 

المسااار  باااذهابه  وإياااابه  علاااى غيااار طائااال. إن هاااذه األغلبياااة لااان تقبااال إد بماااا يرضاااى عناااه 

زمن غياار مااواا لفاارض اإلرادة أو لتغيياار المعاااددا وطبيعااة الفلسااطينيون. ولكاان لمااا كااان الاا

 الع قاا القائمة بين أمريكا والب د العربية فنن المطالب الفلسطينية متواضعة للغاية . 

 بين الكسا  والقفز



وبصاااورة أوضاااس ا د يرياااد الااارأي العاااا  العرباااي مااان القماااة أن تسترضااايه بااادف  تبرعااااا 

والمعاقين، ث  تدير ظهرها للقضاية السياساية. لقاد تكاررا مثال ومساعداا للشهداء والمصابين 

هذه األساليب في الات لص والتهارب مان مواجهاة الواجاب حتاى باتاا محفوظاة عان ظهار قلاب. 

وفي أثناء ذلي تردا أحوال األمة من حضيض إلى حضيض على جمي  األصعدة. وقد يكاون مان 

عطاار مان إصا   ماا أفساده الادهر إصا حا الصعب بعد أن بلغا األمور هذا الحد أن ياتمكن أي 

كبيرا مفاجئا. ولكن ادستمرار في موقف العجاز الكامال والتهارب مان مواجهاة ماا يفارض نفساه 

 على األمة من تحدياا يجيز ألي متسائل أن يتساءل ألي شيء أنت  موجودون إذن؟ 

األحاا    هناااي منطقااة واسااعة تقاا  بااين كسااا  اإلراداا وعجزهااا وبااين القفااز إلااى مسااتو 

وايماااال. هنااااي الكثيااار مماااا يساااتطي  المسااالولون الكباااار أن يفعلاااوه دون أن يفقااادوا مااا  ذلاااي 

كراسيه . وأضعف اإليمان اليو  أن تثبا القمة العربية وجودها على نحو مقن ، فتضا  برنامجاا 

تتاااب  تنفيااذه عباار سااكرتاريا دائمااة تظاال فااي حالااة انعقاااد مسااتمر وتكااون مللفااة ماان الملااوي 

رلساء الذين تتمت  أقطاره  بوزن ملثر. ومثاد على ما يمكان للقماة أن تعمال لتحقيقاه ناورد وال

المطالب المرحلية المتواضعة التالية فوتدور كلها حول جعل الحالة التي يعي  الفلسطينيون فاي 

ظلها صالحة لعي  البشار، وأن د يوضاعوا فاي األحاوال التاي تحات  علايه  عملياا أن يقادموا كاد 

عه  وعارق جبيانه  لبنااء المساتوطناا أو ل دماة المازار، أو لكانا الشاوار، اإلسارائيلية، أذر

وتحت  عليه  أيضا أن ينفقوا ما يتقاضونه لقااء عارق جبيانه  علاى فضا ا الساوق اإلسارائيلية 

التي هي البضاعة الوحيدة المسمو  بوجودها في أساواقه ، وتحات  علاى ضاعفاء النفاوا فايه  

 اص  العربية سماسرة ومرشدين لبيوتاا التجارة اإلسرائيلية. أن يقصدوا العو

 الحد األدنى

فلااتق  القمااة العربيااة بشاايء فااي نطاااق الحااد األدنااى إلااى أن يااأذن اللااه بفاارج ماان عنااده، ألن 

السياسااة اإلساارائيلية الجاريااة والمسااتمرة منااذ قيااا  الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية سياسااة تضاا  

سية واجتماعية واقتصادية وأمنية تلدي إما إلاى ماا أوضاحناه ساابقا الفلسطينيين في أحوال سيا

أو إلى ترحيله  أو ترحيل معظمه  من الب د. بينما تتمثل المصلحة العربية واإلس مية العليا في 

 تمكينه  من ادستمرار في الرباط بهذا الثغر الذي أرادته  األقدار أمناء عليهذ 

ية فااي إطااار األماا  المتحاادة يوكاال لهااا مجلااا األماان مهمااة أود   تشااكيل قااوة دوليااة إساا م

 حراسة وحماية المسجد األقصى والحر  القدسي.

ثانيا   الضغط على الودياا المتحدة جديا، ومهما كلف األمار، لتنفياذ البناد المتفا  علياه فاي 

 مية.أساا ادتفاق المرحلي، بفتس الطري  ايمن بين الضفة والقطا، وضمان وحدتهما اإلقلي

ثالثا   منا  المساتوطناا اإلسارائيلية مان ادساتمرار فاي نهاب الم ازون الجاوفي مان الميااه 

 المستهدفة في الضفة والقطا،.

رابعا   المطالباة بقاواا طاواريء دولياة تتمركاز باين منااط  السالطة الفلساطينية وأراضاي  

 لتكون قواا فصل بين الجانبين.  91

ضاوية وحارة باين دول الجاوار العربياة ومنااط  السالطة  امسا   إقامة ع قاا اقتصاادية ع

 الفلسطينية، وإنهاء حالة احتكار السوق الفلسطينية للبضائ  اإلسرائيلية. 



سادسا   تدبير فرص عمل يدف العمال الفلسطينيين في مناط  صاناعية تقاا  فاي األراضاي 

 الفلسطينية لصالس دول الجوار العربية.

قابة الدولية لمن  إسرائيل من دفان م لفااا صاناعاتها الساامة فاي سابعا  تأمين نو، من الر

 أراضي السلطة الفلسطينية وفي المستوطناا المقامة فيها. 

 وفي ال ت ا  

هذه المطالب المتواضعة د تتحدث عن حلول نهائية ود عن نجدة المعتص  ود عن التحريار 

فااي مرحلااة رديئااة وضاامن حاادود ود عاان الحاارب فااي توقيااا غياار مناسااب. فهااي مطالااب ملقتااة 

الممكن فيها. ولكنها قد توفر للفلسطينيين الحاد األولاي األدناى مان شاروط الحيااة المتحاررة مان 

الحصار ومن ال ضو، ل حتكار ومن معاناة الشظف واإلفقار ومن التسلط على الحر  والمساجد 

 .ومن تسمي  األرض ومن نهب ما تبقى من المياه التي هي أصل كل شيء حي

وإذا كان في جعبة ملوكنا ورلسائنا ما هاو أفضال مان هاذا فلان نرفضاه. ولكنناا نار  أن ماا 

 هو أقل من ذلي يضعنا في موقف جربناه فوجدناه أصعب وأمر من أن يتحمله اإلنسان. 

  

  

  

  

  

  

  

 في مجال السياسة العربية 
 

العشررنن  لدرلخر غاة رة فري  ارلل ال   را  خرجت البالد العربية من حكم األتررا  فري الربرأل األمل مرن ال رر  
ال ندصرنن  ت ت مس يات الوصرانة مال  انرة ماتددرلاوك ما ارا تعنري ه  لرالد الربالد ال  دوحرة ةيرر م ل رة ل كرم 
د ساا بن سااك ملكالا حظيت اللمل اتسدع اغنة ال اا ة بغطا  مرن ررر ية  صربة األمرم   رس هسرام ت سريم برالد 

 اا الالنن تط أل غمادلم ال وميو  إلس دملة  ربية ماحللك العرو  خالفا تغادل هل 
حص ت البالد   س اسد اللاا في همقات مد امتة في الربأل الثرادي مرن ال رر  دم  ه  ندوقرت الدرلخر األجنبري  

فري ررر م  ال كررم فياررا  تسري ا بعررل مررا اادشررت مجرود الررن سك مدج ررت ال رروس اتسردع اغنة فرري  غ  جسررم ةرنرر  
كررو  خ يرررا ميررلاديا دار ررا ل راسررة حالررة الوررعت مالد كررض مالج ررودك فسجاررا  الد ررل  السياسرري مسررس ال نط ررة  ن

مالدطوغ اللن  راطي لو ماحل من تلابير منظومة السياسات الغربية الاادفة إلس مصادغل تشركير قرول  ربيرة مسرد  ة 
اا  مثر س س ة اتد البرات ر ذات إغادلك ملنا  م اصر معينة اشت الن او  ن بعض هسراغلا م ن  القة الغرو ب

_ بغرر  تسراير   رل ات را   9191بل ا باد الو حسني الز يم الالي هطرا  برال كم الرلن  راطي فري سروغنا  را  



  9191الالدررة مررأل الكيررا  السررراري ي الوليررل  ممثررر اتد ررالو اتد صررالي الررالي هطررا  بوحررلل مصررر مسرروغنا  ررا  
 ساير ال صالح الن طية ل شراات األجنبيةك ممثر س س ة اتد البات في الخ يج بغر  ت

ممأل ذلض ف يس اتسدع اغ محلد لو ال س مل  رن اسرد راغ الو رأل اتد سرامي مج رود الدطروغ الرلن  راطي   
فال  ي ة ه  فري ال نط رة العربيرة حالرة مسردوطنة مرن ال صروغ الرالاتي فري الرو ي مفري ال برادغل مفري ال ثرابرلك ملنرا  

ياسية ال ناجية تسدعصي   س ال ام ال باررر مت  رر   رس الدشراو ك مت ن كرن فا ارا إت د اذج من ال س كية الس
بالرجو  الس الدجربة الج ا ية في ما ي األمة  فال رض همت ه  لنا    ةك مت رض ثاديا هداا   ة بعيلل الغروغ قرل 

بررر ممرن  اررل ال  اليررضك فربعض ن داج الدن ي   نارا ل رجرو  إلرس  مرن هبعرل مرن  ارل اد طرا  األتررا  العث راديين 
ال  اليم السياسية ال وغمثة _ ماألصح ه  دل ولا الع ل ال دغ غ ة في الدربية _ ترجأل إلس مرا خ  درا الرلمل األمونرة 

 مالعباسية مال اط ية في الو ير الج ا ي لألمةك 
ر خرران د ررل الدجررام  ل ررل هحجررم ف اررا  األمررة قررلن اذ  ررن د ررل لررالد الررلمل فرري دشرروراا م م اغسرراتاا  م بشررك 

الررالي طررره   ررس تررلامل الخالفررة مخرررج   ررس السرراب ة الدرري سررج داا خالفررة الخ  ررا  الرارررلنن   ررس األقرررك ارراللض 
تجالر ال عنيو  بال كر السياسي في العصوغ ال لنثة مرا خ  درا  صروغ ال  اليرض مأخرر هنرا  العث راديين فري الدربيرة 

 ررالغ مررن ال بررادغل  مالد  رروغ حررول الررالات ال ردنررة مالب رر  لاررا  ررن ال دواغثررة مررن ررريو  الخرروك  ماتسرردكادة  مال
منجررس م قررت بعيررلا  ررن الد كيررر طونررر ال ررلس مبعيررلا  ررن الج ا ررة  متررر  الشررت  العررا  ل   ررة ال ونررة الدرري ت دكررر 
السرر طا  ب ررل السرريتك ةيررر ه  األسرروه فرري لررالد الخ  يررة الداغنخيررة لررو ح ررر هصرر او ال صرر  ة تجررام اتام   ررس 

يو نوا س طا  حجدام   س العامة مليتمنوا د واا من قبرر ال نافسرينك مارا  إسرباق ال لاسرة   رس مرا لريس الشر  ل
م لساذ من ال ير الدي اسدخلمداا هطراك الصرا ات  مهدت إلس تكبير ال كر السياسي ب يود دخي رة   رس الع يرلل 

ال خال رات مسرل لع  يرة جولرنرة مط وبرة في بسراطداا األملرسك ملرم ن دصرر الوررغ   رس لرالا  إذ غافرز الدجرام ات م 
لشر ية الخالفة  مدعني باا    ية البيعة الدي ت ولت إلس مسرحية ررك ية مرلبرلك مهدخرر ذلرض فري صر يم الد اليرل 
ال وغمثرة ا دبراغ ال والسرة مرأل الشرك يات ذات الشرر ية ال    رة الدري نرتبارا ال راام همررا م بروت  متجراغل ن يرل مناررا 

 الا مسخوا الع يلل الدي اادت غافعة لألمة  فجع ولا مطية ل  صالحك ال ناف و ك ملك
ل ررل ت ال ررت  وامررر ال صرروغ الررالاتي مررأل ال خططررات اتسرردع اغنة مدماررلررا الدن يالنررة  ل  ي ولررة دم  إدجررا   

مشررم  دملرة الوحرلل الرالي ارا  مط ررح الثرواغ العررو مالرالي لرو األسررام ال  ردم لروتدل قرول  ربيرة ذات م  ك ثررم 
  صرت مطرامح الررهي العرا  ماد صررت فري جامعرة الررلمل العربيرة متطرونر حرل هددرس مرن الدنسريز مالدورامن البررلنر ت

 ن الوحلل   س ةراغ خطوات اللمل األمغمبية  مذلض ما قنأل برا ال يبراليرو ك مإذا ارا  لألجادر  الرلمغ األابرر فري 
فشرر الجامعرة العربيرة مال شراغنأل ال  ررل فري  ا درا  م امتت الوحلل الشام ة  فا  هص او النصي  األمفس فري

اطاغلا _ مبيناا السو  العربية ال شدراة _ لم صنا  ال راغ العرو هد سام لد ا سام  ن خو  هنة تجربرة تعامديرة 
متغ يبام ال خامك   س الث رة ال ط وبرةك ثرم اتخرالت ال خططرات ال عادنرة ل وحرلل رركال مقاريرا _ اسردنزافيا باثراغل 

ا  في غبأل ال ر  األخير من هقصس ال شر  العربي إلس هقصس ال غروك ف م نبرز ب رل  ربري لرم نشردبض حرمو األر 
حربيرا هم سياسريا مررأل الب رل العربري ال جررامغ  ملرم تبررز طار رة فري ال طررر الواحرل لررم تشردبض مرأل ةيرلررا مرن الطوارررت  

ا دنرراد تررتثير اسرررارير مال راجررأل مذلررض ا ررا دم  اسررباو م نعررة  مدم  ه  نررنجم  نررا فررو  ألحررلك متررزامن ذلررض مررأل 
الصايودية في غسم السياسات الشر  همسطية الخاصرة بالوتنرات ال د رلل ممرأل اد رراد السياسرة األمرنكيرة بالاي نرة 



 العال يةك
ليس ل لمل العربية في ظر لالا الو أل م   في النظا  العال ي الجلنلك ماذا اسد ر ال ال   س لالا ال نروال  

ا حلث في ال نط ة م خرا نشرير الرس قسر ة ال زنرل مرن األ رلاد الصر ي ة دمت مهدظ رة مررعوبا فا  ال يام   س م
مثرررمات  ماسرردال  إسرررارير تسرريير م اليررل األمرروغ مرازنررا فرري ال نط ررةك همررا الخرررمج مررن لررالا الو ررأل فررال ن درراج إلررس 

مسرد ب ام ق ريال  فري الي ظرة ت  دغاسات مع  ة  ماد ا إلس فعر ما لم ن ع ا العررو حدرس اليرو   ملرو ه  ن كررما فري
 في ال نا ك 

  

 



 


