
 2002دجنبر،  22أسبوعيات نائب االحد،  

 بنيامين نتنياهو وأكاذيبه وابتزازاته من جديد               

 ناهض منير الريس                                                                   

 دينة غزةالنائب عن م                                                                  

 قال بنيامين نتنياهو وزير خارجية إسرائيل الحالي قبل حوالي سبع سنوات :       

)) إذا كانت كل أقلية تشكل خطرا فعليا على سالمة ووجود الدولة التي تعيش فيهاا ، فاال باد أن تبحا   
ياة مللماا األغلبية في هاذ  الادول عان طارم لوماع وذا ط هاذ  األقلياات ، أو ربماا لت اليتها فاي النها

يحد  في البوسنة والهرسك ، حي  يمارس ال رب هنااك حملاة منهجياة للتطهيار العرقاي ذاد أقلياة 
مسلمة تشكل أغلبية محلية . وإذا كان يحق لكل أقلية االنل ال عان الدولاة التاي تعايش فيهاا ، فلايس 

داخال الحادود من ال ريب أن يتو ل البعض إلاى اساتنتاأ أناه مان األفذال لهاه طارد هاذ  األقلياة مان 
 والتخلص من هذ  المشكلة نهائيا (( . 

))  اليهود ألبتوا قدرتهه علاى الحارب مناذ أن احتال الروماان الوادس ، أماا العرباي فهاو مواتال حويار   
 رغه أنه قومي جدا في مجاالت السلب والتخريب والوتل ..(( . 

ني ، بعد لماني سنوات فوط على كان االبتزاز النلطي في ذروته . وفي تشرين اللا 5791)) في عاه   
هزيمتهه الكبرى في حرب األياه الستة تمكن العرب من تحويق أكبر ن ر دعائي لهه : قررت الجمعية 
العامة لألمه المتحدة .. أن ال هيونية .. هي حركة عن رية ، وهكذا نجحوا فاي تحوياق ماا لاه يانج  

 به أعتى الالساميين في العاله (( . 

بي ال زال حتى اليوه يحتلظ بالعبياد الساود فاي دول الخلايا وكاان لعادة أجياال الرائاد فاي )) العاله العر 
مجال تجاارة العبياد علاى طاول ساواحل إفريوياا ويتحمال وزر أعماال الوتال اللظيعاة لمئاات ا ال  مان 

 السود في جنوب السودان على أيدي األغلبية العربية (( . 

" ملترساة " وأنظماة عربيااة أخارى " فريساة " . هناااك  )) هنااك أنظماة حكااه عربياة يمكان و االها  
أنظمة عربية تميل إلى االعتادال وترغاب فاي االبتعااد عان دكتاتورياة األنظماة الراديكالياة ن لكان هاذ  
الحويوااة ال ت ياار ال ااورة العامااة البشااعة .. العناا  ظاااهرة دائمااة فااي الحياااة السياسااية فااي كاال الاادول 

 لت لية الخ وه الداخليين عربا وغير عرب معا (( .  العربية ، وهو األسلوب الرئيسي

)) إن جهاز سلك الدماء الشرم أوسطي سيظل بعد انتهاء الحرب الباردة يعمل ملل آلة تادور بووتهاا   
 الذاتية وتهدد الساله واالستورار في أماكن كليرة من العاله (( .

، وال أهميااة للت ااريحات الموجهااة  )) معظااه أنظمااة الحكااه العربيااة هااي دكتاتوريااة متعطشااة للاادماء  
لل رب من جانب الحكومات المعتدلة ألن هذ  الحكومات تخذع في نهاية المطا  لمواقا  المتطارفين 

   . )) 
هذ  األقوال بن ها موجودة في كتاب ) مكان تحات الشامس    إسارائيل والعااله ( بولاه بنياامين نتنيااهو .     

ود احتوت هذ  النوطة مجموعاة غيار قليلاة مان ال الات الساافلة التاي وهي نوطة من بحر واسع . ومع ذلك ف

 أل وها بالللسطينيين والعرب والمسلمين وهي في الحويوة  لات المتكله نلسه .  

 األكلرية ت لي األقلية ؟!                                                             

فإن الللسطينيين إذ يطالبون ألنلسهه بدولة هه ملترون يدعون ما ليس وتبعا ألول هذ  األقوال وأخطرها      

لهه . وهه مجرد قلة انل الية كان عليها أن تحيا ذمن نطام األكلرية ) اليهودية ( إال أنها له تلعال . وهكاذا 

هناا   ارت تشكل خطرا فعليا على سالمة ووجود إسرائيل ) الدولة التي تعيش فيها ( على حد تعبير  . ومان

فإن على األغلبية ) وهي هنا اليهود طبعا ( أن تبح  عن طرم للذ ط على األقلياة وقمعهاا ) أي عليناا نحان 

الللسطينيين ( . بل وإن الذا ط والوماع قلايالن عليناا ، فااألحرى باألكلرياة أن ت الي األقلياة . وكيا  ؟ عان 



بالمسلمين في البوسنة والهرساك . أو   طريق حملة منهجية من التطهير العرقي على غرار ما فعله ال رب 

 طرد هؤالء العرب من بالدهه لترتاح إسرائيل نهائيا . 

نحن بدورنا ال نملك أن نوق  سيال من األسئلة التي تتدافع في وجه الزي  والتزوير والكاذب الاوق  :         

ذ نكبة فلساطين  ارنا أربعاة أجازاء من ذا الذي قال إننا نحن الللسطينيين أقلية تعيش داخل بالد اليهود ؟ فمن

يويه الجزء األكبر منها في الذلة ال ربية ذمن المملكة األردنياة الهاشامية ، والجازء اللااني فاي قطاا  غازة 

برعاية اإلدارة الم ارية ، والجازء اللالا  فاي المهااجر المختللاة فاي البلادان العربياة المجااورة ، أماا الجازء 

، فهو  5791  تحت حكه االحتالل اإلسرائيلي الذي له يكن هناك حتى حرب الرابع الذي بوي في أرذه وأ ب

له يرفع قط شعار دولة مستولة في الجليل أو الملل  أو النوب . فاإذا كاان نتنيااهو يعناي باألقلياة داخال الدولاة 

والذالة  اليهودية الشعب العربي الللسطيني في الذلة والوطا  فمعنى ذلك أنه في خياله الساويه ذاه الوطاا 

، وهاو مااا ال تواول باه الشارعية الدولياة التااي أنشا ت إسارائيل وإن كانات توولااه  5799إلسارائيل مناذ حارب 

اإلذاعااة اإلساارائيلية فااي نشااراتها حااين تااتكله عاان مدينااة رفاا  ماالال فتوااول : رفاا  علااى الحاادود الم اارية   

مة فاي طبرياا والوادس باين ظهراناي اإلسرائيلية . وقد عاشت أقلية يهودية ال يتجاوز عددها خمسة آال  نسا

األكلرية الللسطينية وظلت هذ  البذعة من آال  اليهود المتدينين تعيش كذلك منذ وقت ماا فاي أواخار الوارن 

التاسع عشر حتى أوائل الورن العشرين دون أن يووه الللسطينيون بطردها وال بتطهير البالد منهاا عرقياا بال 

ملاة تحتاره كونهاا أهال كتااب ، أه أن نتنيااهو نساي أن اليهاود لاه ي ابحوا أحسنوا إلى فورائها وعاملوهاا معا

عشرات ألو  وال مئات ألو  في فلسطين إال بعدما ساهل البريطاانيون هجارتهه إلاى باالد الللساطينيين تحات 

ي حكه االنتداب البريطاني الذي خذع له أهل البالد وهه األكلرية وتآمرت معه الحركة ال هيونية التي كانت ف

ذلك الحين أقلية ؟! ومع ذلك فمس لة األكلرية واألقلية تتوق  على نظرة كل منا إلى الج رافيا . فاإلسرائيليون 

أقلية ملال إذا وذعناهه فاي إطاار عرباي أو إساالمي بحجاه منطواة الشارم األوساط ) وهاه حري اون ألساباب 

في هذا الدور مان الزماان أن ياوفروا لهاه اقت ادية أن يعدوا أنلسهه شرم أوسطيين ( . وبإمكان األمريكيين 

اعترافا با نهه أكلرياة فاي رقعاة معيناة مان األرض الشارم أوساطية ، ولكان طباائع التطاور الطبيعاي المحتاوه 

لألمور ستطلق عليهه ذات حين التسمية الحويوية التي تنطبق على الواقع وهي أنهه أقلية وسط محيط عرباي 

 إسالمي واسع . 

 محاكمة نتنياهو أسوة  بميلوسوفيتش                                                         

لااه : ماان هااو الااذي يواارر إن دولااة فلسااطينية فااوم أرض فلسااطينية سااتكون  ) خطاارا فعليااا ( علااى أماان       

ن إساارائيل ؟ ألااه يطلااب الللسااطينيون ومااازالوا يطلبااون ، لكااي تطماائن إساارائيل وتناااه قرياارة العااين ، مااع أ

الللسطينيين هه األحوأ لألمن واألمان ،  أن ت تي قاوات دولياة تل ال باين الللساطينيين واإلسارائيليين ؟ ألاه 

يبلغ التحكه اإلسرائيلي بالواليات المتحدة أنها استخدمت الليتو في مجلس األمن لتحول دون قرار إيلاد قاوات 

في أمريكا ؟ أه لعله يروم للواليات المتحدة ولماا دولية ، بناء على رغبة إسرائيل واللوبي ال هيوني الحاكه 

يدعونه م لحتها في المنطوة اإلبواء على ال را  إلى ما النهاية ؟ أه أن هد  إسرائيل هاو اساتخداه الوقات 

 في تنليذ برناما إسرائيل الكبرى وفي شن حرب إبادة على العنا ر الللسطينية الشابة ؟

أراد  نتنياهو ، وهو رغبته الوديماة فاي الو اول إلاى الوارار بشان الحملاة  له ن تي إلى بيت الو يد الذي     

 المنهجية للتطهير العرقي ذد الللسطينيين ، أي الحملة التي نحيا اليوه زمنها ووقائعها الدامية كل  باح . 

أربعاة عشار  فمنذ االلنين الماذي حتى االلنين الذي أحياناا اللاه إلياه الياوه ، ساوط بالر ااص اإلسارائيلي    

شهيدا ، بمعدل شهيدين في اليوه الواحد . وقد مات إسرائيليون أيذاا ، ولاه نح اهه ، وهاذا يعناي   إذا كاان 

لمة قدرة حويوية على أخذ العبر لدى اإلسارائيليين   أن التطهيار العرقاي ال يجاري علاى طار  واحاد بال الباد 

  شارون الذي هو متعهد كبير لعمليات التطهير الالجزار أن يجرح بالسي  الذي يجرح به ذحايا  . وقد عر

العرقي منذ قاه بنس  البيوت على رؤوس الللسطينيين النائمين في قبياة ، أن جنايتاه اللاحشاة لاه تحال دون 

الللسطينيين والتكالر أذعافا مذاعلة ، وال هي حالت دون أن يتمكن الللسطينيون بإمكانياتهه المحادودة مان 

 زمنة الحوة . وما زال الحبل على الجرار . قتل إسرائيليين في أ

أما السؤال األهه واألكلر إلحاحا بعد هذا العارض فهاو : سار الملارقاة باين أن يكاون الارئيس ال اربي         

السابق سلوبودان ميلوسوفيتش ورئيسة وزرائه واقلين أماه محكمة دولياة يساتحوانها وهاي تحاكمهماا علاى 



يت زل باالتطهير العرقاي  أهالي البوسنة والهرسك ، في حين يتلس  نتنياهو الذيجرائه التطهير العرقي بحق 

طوال وعرذا في أنحاء أوروبا شاعرا بحظوة األهل واعتزاز السالطين ، حتى إنه له يلكر فاي مجارد مراعااة 

اللياقة والتحلي بتهذيب شخ ي حين راح يوبخ توني بلير في عور دار  الستذافته الرئيس بشاار األساد فاي 

ك ل ال  إسرائيل قبل أي  ال  آخار . وبليار كماا يعلاه الجمياع لندن قبل أياه ، علما ب ن بلير قد يكون فعل ذل

 هو رئيس جمعية ال داقة البريطانية   اإلسرائيلية قبل أن ي ب  رئيس وزراء بريطانيا !!

 من هه تجار العبيد ؟                                  

ه العساكرية ، فتللاق لهاه  الة والنماذأ التاي عرذاناها مان كتااب نتنيااهو تهااجه العارب فاي خ ائ اه     

الحوااارة ، وتهاااجمهه فااي أمااانتهه فتنسااب إلاايهه الساالب ، وتهاااجمهه فااي رشاادهه فتنسااب إلاايهه التخريااب ، 

وتهاجمهه في إنسانيتهه فتتهمهه بالوتال ، وال تنتهاي قائماة االتهاماات ذاد الللساطينيين إذ يعازو الكاتاب فاي 

تجااار بالعبيااد واالذااطهاد العن ااري ) مااا ذكرنااي بخطاااب قااديه كتابااه إلاايهه نوااائص االبتاازاز والالسااامية واال

للمرحوه أحمد الشويري تحد  فيه عن تاريخ العبودية كما ورد في الموسوعة البريطانية فواال إنهاا تواول إن 

اليهود كانوا أكبر تجار العبيد المخطوفين من مواطنهه في الساواحل اإلفريوياة وبااعوهه فاي أنحااء العااله ( . 

توق  هجوه نتنياهو على العرب بو لهه أفرادا أو قومية ، بل يهاجه أنظماتهه السياساية ويوسامها إلاى وال ي

ملترسين وفرائس ويل ق بهه تهمة الديكتاتورية فيهاجه الحكاه والمحكومين والملوك والرؤساء والمنظمات 

الواواميس للظاة ساافلة إال والزعماء . وهكذا ترى وأنت تولاب  الحات ذلاك الكتااب اللعاين أناه لاه يتارك فاي 

 و   بها الجميع . 

وسبق أن نبهنا إلاى خطورتاه مناذ سابع سانوات وقلناا إناه يملال أحاد   اياغة للمازاعه واألكاذياب التاي قاده 

نتنياهو بها أطروحة ال هيونية الحديلة بعد مرور ن   قرن على سلب فلسطين .. أطروحة  التاريخ الزائ  

هودية بل وإحاطتها بهاالت الوداسة مع تشويه  ورة العرب أفرادا وجماعاات ، لللسطين .. وتمجيد الذات الي

 وأنظمة وشعوبا ، وقدامى ومحدلين .. ومع اإلقذا  بحق اليسار اإلسرائيلي أيذا !

 مودمات للوتل                                      

 ااوتها فااي ع اار اإلعاااله اإللكترونااي وقااد اختلطاات األمااور وتراجعاات الحوااائق إلااى الااوراء ، وذااا          

ولورة المعلومات .. ع ر اإلهمال العربي والتخل  األبهظ لمنا الاذي اسات لته عاين ال اهيونية السااهرة فاي 

ال رب لتشويه  ورة أعدائها ، تمهيدا إلباحة دمهه وفق ملهوه نتنياهو نلساه فاي مكاان آخار مان كتاباه : " 

يو د المذبحة التي يوولون إن هتلر فعلها بهه   ، يجدر بنا أن ال ننسى ما في العهد الذي حدلت فيه الكارلة   

أل وه النازيون بالشعب اليهودي ، عندما و لو  ب نه شعب ممووت دنئ وحوير . ولوال غسيل الادما  الاذي 

معهاه  قاه به النازيون للشعب األلماني والشعوب األخرى ، لما نجحوا في تجنياد مئاات ا ال  مان المتعااونين

 بعبارة أخرى نوول إن االفتراء أو التشهير مودمة للوتل " . … إلدارة آلة اإلبادة ذد اليهود 

وال ينتبه نتنياهو إلى أن هذا بالذبط هو ما يلعله هو ذاته بالللسطينيين وال ينتبه إلى أن كليرا مما يووله     

نيااهو واحاد مان الناين : إماا حواود إلاى الدرجاة ال ينطبق على أحد قدر ما ينطبق على إسرائيل وأفعالها . ونت

التي تجعله ينظر بعين واحدة وي دم ما يووله عن أعدائه ، أو كاذاب مان أكاذب مان خلاق اللاه ، مادمن علاى 

  ناعة األكاذيب دون توق  وهو يدرك ب ع اب المحتر  البارد أن ذلك من لزوميات ال نعة والحرفة .  

فاي وجهاه عاين أكبار مان عاين ، ولكان ماا هاو حا ال لادى وزيار خارجياة وليس عيباا أن تكاون للرجال      

إسرائيل بنيامين نتنياهو ، إذافة لذلك ، أنه يتعمد مد  حائ  دعاياته التاي هاي خلايط مان  الرؤياة العاوراء 

واألكاذيب المسمومة ، إلى عيون أولئك الذين يستهدفهه بتلك الدعايات ويتسبب في إ ابة ب اائرهه باالعور. 

في األ ل متخ ص في الدعاية التجارية منذ كان مسؤول عالقات عاماة فاي شاركة إسارائيلية . ولكناه  وهو

أبادى مناذ دخاال حوال السياسااة مهاارة فاي توليااد أخبا  الاادعايات السياساية وأكاذبها ذااد الللساطينيين خا ااة 

ذيرا فاي ذامه إلاى  والعرب والمسلمين عامة ، حتى إن عدو  الحميه أو  ديوه اللدود آريئيل شارون له ير

حملة الدبابة والهليوكوبتر التي توا ل بويادة شارون منذ أكلر من سنتين تدمير البشر الللسطينيين والبياوت 

الللسااطينية والشااجر الللسااطيني وا بااار الللسااطينية ومرافااق الخاادمات الللسااطينية ، وبطبيعااة الحااال عاار  

نية والعربياة واإلساالمية جرياا علاى فهماه أن ) االفتاراء نتنياهو أن دور  هو موا لة تدمير السمعة الللسطي

 .   والتشهير مودمة للوتل ( 



 ال يحملون الجميل !                                                                            

لت حتى ا ن إيطالياا ولذلك ال نعجب حين نطالع ت ريحات نتنياهو األخيرة في جولته األوروبية التي شم     

 وفرنسا وإنجلترا وروسيا . وال نلاج  خا ة بت ريحه في روما حين قال : 

*  ))  إن جذور اإلرهاب هي كراهية ال رب وليس النزا  اإلسرائيلي الللسطيني .. وإن اإلساله المواتال       

ة  اا يرة ماان الواايه ال ربيااة ال يكاار  ال اارب بساابب إساارائيل ، ولكاان يكاار  إساارائيل بساابب ال اارب ألنهااا جزياار

 الديموراطية وسط بحر من التسلط والومع ((  .         

هاذا هاو نتنيااهو وهااذ  هاي مهمتاه الحربياة ! وعلينااا أن نالحاظ أناه إنماا يخاطااب فاي جولتاه األوروبيااة       

در كتابااه جمهااور الواليااات المتحاادة باا كلر ممااا يخاطااب األوروبيااين  . فتركيااز  علااى أمريكااا ملحااوظ منااذ أ اا

المذكور . وقد يكون م طل  ) اإلرهاب ( وو   الللسطينيين والعرب والمسلمين به م طلحا قديما ، ولكن 

يباادو أن نتنياااهو نجاا  فااي جعاال األكاذيااب والترهااات الدعائيااة التااي تذاامنها كتابااه مرجعااا يمكاان علااى ذااوئه 

اساتظهار التلمياذ ن اا مكتوباا فاي كتااب  متابعة ما يتلو  به الرئيس بوش وأعواناه ، تماماا كماا يتاابع المارء

 ال   . 

ونتنياهو قد ال يكون ) المعله ( المباشر لهؤالء التالميذ الكبار ، ولكنه حتما من البروفيسورات المعتمادين     

لدى اللوبي ال هيوني في الواليات المتحدة ، وهو في األ ل يهاودي أمريكاي ، أي أناه مان الولاة التاي تلهاه 

يكي فهما جيادا ، وقاد عااش فاي إسارائيل ، ف اار يلهاه قيماة تجنياد الوالياات المتحادة ، بوادراتها العول األمر

 الهائلة ، لتحارب معارك إسرائيل . 

ومن أغرب سامات الدعاياة ال اهيونية وغسايل الادما  الاذي تمارساه ال اهيونية فاي ال ارب أنهاا وهاي      

ي الوقت نلسه أن يشعر أوليااء نعمتهاا أنهاه هاه المادينون تستعطي ال رب ماال وسالحا وت ييدا سياسيا تريد ف

لها ، وليس أنها هي المدينة لهه ! ومن أمللة ذلك هذا التللياق الرهياب الاذي يتالعاب باه نتنيااهو : الواول إن 

المسلمين ال يكرهون ال رب بسبب إسارائيل بال ال احي  أنهاه يكرهاون إسارائيل بسابب ال ارب . وباالطبع إن 

ادالت ليساات مجاارد مماحكااة كالميااة وإنمااا يترتااب عليهااا فااي نهايااة المطااا  ابتاازاز األغنياااء ملاال هااذ  المجاا

 واخترا  أنوا  من المطالبات وأ نا  من ) التعويذات ( . 

وقد تكون هناك اختالطات في الوقائع والحوائق سرعان ما تست لها الدعاية اإلسرائيلية ومنظروها أملاال      

تذاار وتااؤذي أمتنااا وشااعوبنا .فلاايس  ااحييحا علااى اإلطااالم أن المساالمين يكرهااون نتنياااهو بالطريوااة التااي 

إسرائيل بسابب ال ارب أو لكونهاا جزيارة الديموراطياة ال ربياة فاي المنطواة . والحويواة السااطعة التاي يتاوهه 

نتنياااهو أنااه يمكاان أن ي ساال عواال ال اارب منهااا بواسااطة ترديااد أكاذيبااه المذااادة لهااا آال  الماارات هااي أن 

لمساالمين يكرهااون سياسااة ال اارب هااذ  الكراهيااة الشااديدة فعااال ألن ال اارب هااو الااذي أنشاا  إساارائيل وزرعهااا ا

وحماها ونا رها وأتاح لها ت عذيب أهل البالد وأعطاها مان الواوة والنلاوذ حجماا يلاوم حجاه دولاة عظماى . 

خ يا ، بو لي ملاال على نااس ولوال ال رب لما كان  إلسرائيل أن تووه وال أن تبوى . ومع ذلك أؤكد أنني ش

المنطوة  ال أشعر بالنلور من إنسان قاده من ال رب ، بل بالعكس ، أحب أن أنلت  عليه كي أقاول لاه الحويواة 

التااي حجباات ق اادا عنااه ، وكااذلك يلعاال معظااه ماان أعاار  ماان األشااخاص . أمااا االختالطااات التااي نشااير إليهااا 

ه علينا قديما وحديلا وأن الورن الماذاي شاهد وقاو  كال دولاة فلحواها أننا نكر  سياسة ال رب ونكر  عدوان

عربية تحت استعمار دولة غربية . أما الورن الحالي فيشهد ذلك الهوس المحموه ذد العرب والمسالمين مان 

أجل االساتمرار فاي االساتيالء علاى نلاط المنطواة با بخس األلماان . ويكاون مان أغارب األماور لاو أنناا أحببناا 

شنا له األرض بالياسمين ! ولكننا  دقا وحوا لاه نكار  ال ارب بشارا أو علوماا أو تنظيماا . أماا المستعمر وفر

الديموراطية التي يوول نتنياهو إن إسرائيل جزيرتها الوارفة وسط ديكتاتورية العرب فنحسب أن تطبيوهاا فاي 

نيااهو إلاى سادة الحكاه ولاه إسرائيل على هذا النحو من األنظمة الذي أو ل أملاال آريئال شاارون وبنياامين نت

يلق بهه في غياهب السجون وال قدمهه للمحاكمة هو نظاه قا ر معياب . وقاد ال نساتطيع أن نشار  رأياا فاي 

ديموراطية ال رب أو ديموراطية إسرائيل ، ولكننا نعر  تماما أن الزعامة في أمريكا والزعامة في إسرائيل ال 

 تنتمي إلى النو  اإلنساني !!!   

 



 

 

 



 


