
 اإلسرائيليون يهينون ذكاءهم وياسر عرفات يضحك في سره 

لم تسأم اإلدارة األمريكية طوال شهور ماضية تشغيل أسطوانتها المتكررة المنسووةة ررييوا 

عووا األسووطوانة اإلسوورا ي يةف ت عريووال لووم يوقوول شووي ا لو ووف تطوو ي النووار  عريووال لووم يرووار  

الانيووة الترتيووة لبرهووا  ت ولوواار المسوو ولوا اإلرهووا  امووا ييووا الكوايووة  عريووال لووم يقموول ضوود 

الصغار أملال الناطق الرسمي ل ةارجية أو ل ايل األايض والمس ولوا الكاوار أملوال نا و  و يور 

الرر  ونا   الر يس، ع ى هذا الطنيا واأل ي  ضما مسوررية الكراواو والجو رة، ليمل ووا دور 

تليا استةدام صوي  ةويووة تةوالف صوي  ا يوة الكرااو، ويسندوا دور الج رة لكولا ااول الموكل 

الجو ة، وذلك ملل  ولا تا عريال لم يكا ع ى ع  وة مااشورة ارادلوة السووينة وتنموا مقواونو   

ويي يوم الجمقوة الماضوي جورص تصوقيد لهجوة الكراواو وأاوى جوورو اووض ت  أا يضويف طاقوة 

وتا ياسوور عريووال يقوو   جديوودة لطسووطوانة المشووروةة، ي ووال تا أم ووا ةووا  يووي ياسوور عريووال 

اإلرها  يي الشري األوسط! وأكلر ما هذاف أرسل الور يس األمريكوي رسوا ل تلوى ر سوا  مصور 

واألردا والسقودية تتردث عوا ااألدلوةا التوي توويرل ل و يوال المترودة وتودل ع وى أا الور يس 

 الو سطيني متورط انوسا يي موضوع السوينة  

ريوو  تدةووال المجتمووس الو سووطيني يووي روور  أه يووة، هووذ  المسووررية الضووادطة، هووديها ال  

وهوووديها األاقووود تجاوووار ال ا ووود الو سوووطيني ع وووى التو يوووس ع وووى ولي وووة شووواروا  اوووت ع األرض 

الو سطينية واستقااد ما يا ى ما الاشر الو سطينييا  ولكا األموريكييا واإلسورا ي ييا يةط ووا 

المرونووة التووي سوواق ل وو عيم موورة أةوورص يهووم شةصووية ياسوور عريووال وشووق  ياسوور عريووال  ي

الو سطيني أا أاداها يي  اوول ماودأ التقوايض ع وى أسواس األمور الوا وس، ر نوا ل ودما  واسوتجااة 

لنصح ال ادة القر  وت ديرا لظروف الداةل الو سطيني والقمق القراي، لم تصول أاودا تلوى درجوة 

ر، و  ضوغوط اووض  اول الق يدة الصهيونية والمنطق الصهيوني  وما مشوروع شواروا المضوم

اليوووم ت  مراولووة لووورض الق يوودة والمنطووق الصووهيونييا كمووا جووا ا يووي تقوواليم جااوتنسووكي، ناووي 

القنف واألر واد و عويم شواروا ونتنيواهو وشوامير واويجا  ل ود انوى األمريكيووا واإلسورا ي يوا 

 ا   تركموا تر ي تهم ع ى األوهام  يرسواوا اراجماتيوة ياسور عريوال ومرونتوا انسويا ا أو انود 

الضوووااط  ولووم يوهموووا أا الرجوول الووذص اسووتةدم رصوويد  النضووالي ومكانتووا الشووقاية يووي تشووجيس 

األد اية الو سطينية ع ى ت ال تسوية مرة تغص اها الر وي، لم يكا ليصاح سقد رداد و  تميول 

يوووتح  لروود، وتنمووا أراد أا يقطووي شووي ا ليأةووذ شووي ا، وت ووك هووي السياسووة ويووا الممكووا، وأراد أا

ل و سطينييا أي ا جديدا واااا ع ى مست ال أيضل هو الدولة الو سطينية المسوت  ة  وذلوك درضوا 

 الذص جاهر اا ورايظ ع يا مرايظة الجندص طوال المسيرة 

 انتصار السجيا ع ى السجاا  

وعنوودما يتصووور الرجووال الصووغار يووي دوورف القم يووال القسووكرية والسياسووية المقاديووة أا  

رااو والجو رة تجوو  ع وى رجول يتمتوس اهوذا الرصويد النضوالي وهوذ  الةدموة اللوريوة أ عي  الك

الطوي ووة، يوو نهم يهينوووا ذكووا هم، اينمووا ياسوور عريووال يضوورك يووي سوور ، رتووى وهووو مراصوور 

االووداااال اإلسوورا ي ية الرديلووة، ومرووروم ممووا رسوواا األدايووا  راجووة سوويكولوجية شووديدة، أعنووي 

مااشوور االقووالم   يوووي م ااوول هووذ  الترسووانة الها  ووة مووا مواسووير ررمانووا مووا السووور وا تصووال ال

المدايس المصواة تجاها مد ترسا الاسيط ال اطسف الترري  اا ستشهاد  و رظ يا  وار ي الق يو  

أا ياسر عريال لم يقمد مرة وارودة ل شوكوص والتوذمر موا الرصوار واألسو رة المصوواة نروو ، 

الصورا  عنودما دعوا ال وا أا ير  وا اا ستشوهاد يوي راواط يي ريا ضجل المراجس اإلسورا ي ية ا

ال دسا! ونادص مناديهم االويل واللاور كأنما ضاطوا ال عيم الو سطيني مت اسوا اجنايوة ةطيورة  



وكأنا يشهر س را ممنوعا! وهذا هو انتصوار السوجيا ذص ال ضوية الناي وة ع وى السوجاا الظوالم 

 الموترص  

ذاها هو    الصوغار يوي مةوي تهم ومةوي ل أتاواعهم صوورة وما األوهوام األةورص التوي دو 

رسووموها ل شووق  القراووي الو سووطيني كمووا يرداوووا أا يكوووا  وادعوووا لهووا الوا قيووة مووا ةوو ل 

م رظتهم اقض النمواذو التوي   ية وو منهوا شوق  وا وس ترول ا روت ل  أو موا ةو ل توسويرهم 

اتوو  ضووااط المةوواارال اغيووة تجديوود اطا ووال الماووال  ييووا لو وووف ع ف القمووال االطووااور أمووام مك

القمل  يظا ا رت ل أنا ريا جقل رديف الةا  طقما  صطياد ذوص الراجة ما النواس  ود م وك 

أر ا هم وسيطر ع ى ضوما رهم  ونسوي أا الور ي ع وى ال وا وأا ضوما ر النواس   تتروول عوا 

 الةيانة وكراهية الظالميا  الوطرة التي يطر الناس ع يهاف يطرة الدياع عا الوطا وارت ار 

 الو سطينيوا ليسوا مرت  ة  

ألوويس هوو    القمووال الووذيا ي ووووا االسوواعال أمووام مكاتوو  تجديوود تصوواريح القموول هووم الووذيا  

أنجاوا هذا الجيل الو سطيني الذص ياجأ أجه ة ال موس اإلسورا ي ية وياجوأ القوالم ا درتوا ع وى ديوس 

تكوذياا لطوهوام التوي  7891المتجددة؟ ألم تكا انتواضوة عوام الظ م التاريةي المتراكم االم اومة 

توهمهووا ا رووت ل اقوودما نسووجل أجهوو ة ال مووس المتوردووة التااقووة لووا ا  ف مووا شوواكال نسووي  

القنكاووول الموودا وال وورص والمةيمووال، يوو ذا اهووا تتهوواوص يووي لرظووة الر ي ووة التووي سووطقل اهووا 

هواوص  وألوم تتوجور انتواضوة النووق وانتواضوة الشةصية الو سطينية،كأسرع وأهوا موا يكووا الت

األ صى اقدها ريا ةيل ألجه ة ال مس الراكموة يوي تسورا يل أا جسود الم اوموة الو سوطينية ك وا 

صار يي  اضة ا رت ل داةل الوطا ال وص؟! تا منى نوس أجه ة ال مس اإلسرا ي ية أا يصواح 

س وعمالوة ل روت ل  تنهوا المنوى شق  عريق اأجمقا عاارة عا موار  رراسة أو شواكال تجسو

التووي لووم يووتمكا مووا تر ي هووا الجسووتااو نوسووا يووي تجراتووا التووي يتت مووذ ع يهووا ا رووت ل تذ ا يوول 

الم اومة  ا مة يي جميس الا داا التي ارت ها هت ر يي الرر  القالمية اللانية وما ذلك الم اوموة 

إلسورا ي ية عوا الت وارير التوي كتاهوا الورنسية ا يادة ديجوول  وعنودما ي ورأ المور  يوي الصورف ا

اووارلو و ارة الروور  اإلسوورا ي ية رووول دوايووس الم ووات يا ا ستشووهادييا،  ا  ووة تا أارووالهم دلوول 

ع ووى أا ت ووك الوودوايس ليسوول اا تصوواديةا ولكنهووا اوطنيووةا و ادينيووةا يوو ا الموور    يم ووك ت  أا 

اجووة تلووى اووراهيا يووا أصوورا  أاووو يستسووةف ت ووك األاروواث وال ووا ميا ع يهووا  يهوول الاووديهيال ار

القريووف؟! أم أنكووم أط  ووتم أكوواذياكم لتشووويا وجووا الم اومووة مووا  اوول لووم صوود تموها لدرجووة أنكووم 

 صرتم يي راجة تلى أاراث ع مية لترجقوا ل ر ي ة الاديهية ما جديد؟! 

 اردوتةا السوينة  

السوووينة و صووتها األسووطورية هووي أيضووا مووا األكاذيوو  التووي صوونقها وأدارهووا اإلسوورا ي يوا  

اواسوووطة اقوووض عم  هوووم وورطووووا يوووي تصووودي ها األموووريكييا  يووو ذا كووواا ياسووور عريوووال ي وووول 

لطموريكييا ولبسورا ي ييا مقهوم أنوا مسوتقد لمشواركتهم يوي لجنوة تر يوق يوي الموضووع ي موواذا 

ة جريمة؟ يهل ياسر عريال سارر رواو سوي ق  ا جنوة تر يوق دوليوة أو تستمر اإلدانة؟ وع ى أي

ينوم أعضا ها مغناطيسيا ي  ياصروا الر ي وة؟ وموا الناريوة األةورص هول جريواا سووينة ترمول 

س را يوي ارور ت وس ع وى ضووتيا القديود موا الودول، وتمةور ييوا م وال الاوواةر جريموة يوي رود 

ال التووي تروويط اوجهووة السوووينة ومووا كوواا سوويكوا ع يووا ذاتهووا؟ أليسوول هنوواك لمووة ع ف ا يتراضوو

مآلها؟ لم ه  أا ي سوطينيا  ا ودا أو ديور  ا ود روا  سو را عوا اقود، يهول ريوا ة السو   ريوا ة 

مةوودرال؟ هوول الجنايووة يووي نظوور األمووريكييا هووي ريووا ة السوو   أم اسووتقمالا الوق ووي؟ ومووا هووذا 



يهاجموا سووينة ع وى اقود ةمسوما ة كي وومتر  التروط القجي  الذص استاا  اإلسرا ي يوا مقا أا

عا شواط هم؟ وما هو الذص يمكا الركوا تلوى  ولوا اصودد النيوة يوي اسوتةدام هوذا السو   تذا 

كاا الس   لم يصل تلى يد صاراا الموترص ع يا؟ وه  أا الس   وصل تلى يد  ا د ي سطيني، 

 ا اإلسورا ي ييا، وهول كواا موا شوأنها يهل رمولة ت ك السوينة أل ل ما ال ناال الذريوة يوي مةوا

أا تغير مي اا ال وص يوي المنط وة؟ وأةيورا وتذا صومم اووض اهتانوا ع وى أا السووينة والرمولوة 

كانتووا ل و سووطينيياف لموواذا   ي ووول المرا اوووا الغرايوووا موول  تا تدوو ي اووا  القموول السياسووي 

نييا هوو رشور ل و سوطينييا يوي وتط ي ا رت ل أسو رتا يوي الاور والارور والجوو ع وى الو سوطي

  اوية تجاارهم ع ى الدياع عا أنوسهم اكل وسي ة متصورة، اما ييها الس  ؟ 

ما الواضح أا اردوتةا السوينة موتق ة يوي و ا قهوا ويوي الضوجة الها  وة الملوارة رولهوا   

ا يل وهي واردة ما مةترعوال الدعايوة الصوهيونية التوي ي ووم اإلسورا ي يوا اتسووي ها يوي تسور

وأمريكا والقالم ك ا، يي سياي كس  المقركة التي يتروها ضد الشق  الو سطيني، إلجاار  ع وى 

 ا ستس م دوا  يد أو شرط  

 الكمايوتر والرياة  

اعلمواا ذن  نهوال ي سر ور عر ور  عي يوسر سر وور عر ور  الورسلا  وال تفوالوا عي م، مواا نهوتم  عي  موورعت م  
اوتي ع   ر اورئيس سر ر عر ر  نخيرا ذوى  ارج ساش ومسورعةة اوه واة اودسولامر ويو نع  األمرس يين  من اومنريدة

إلس،رة نهتاهي زسني ن  عر ر  الد ر ع اوراسو اوويضرء ودسرسرم م  عو ن عر ر  مور زا  مار اور علوى ماازهوال  عي سو مي 
ومفووعوو   وومه م سوتوت م،تاووا  سرسوور س سوو ررةووو عةوويو ي ووواعو و ورا عذنا نملعووتم  ميوع األسووااس  ووي ع وال  ير ووتال ا

ميور مفووع  ي سقلوي  وي عمواو اومنأعوو عنع ور  مالسووين ن يرو ور اوأروسوو  سقوأل اوناور عون األع ور  اوم ترئوو اوتووي 
اعتدمم اوتسرمل مس ر عارت،اتم  ي  و،ررام م سفوهالم ر عالواائم مةوني، ر عسرمهت ور متوانمين ن  مور مل تموا  ةاخول 

  تما   ي اوايرة رعرا ن  اة ةمويامرام م الد مل
يريد ياسر عريال أا يوير دما  كليرة وأا ي ود شوقاا تلوى شواطأل األمواا  ويريود شواروا  

أا ي وويم اماراطوريووة ع ووى رسووا  ا ماراطوريووة األمريكيووة او  مووانس لديووا مووا ت امتهووا ع ووى 

 أن اضهاا  ويريد جورو اوض رتى ا ا أا يستمر ويري ا يي كراسيهم لماني سنوال  

 ل طال األساوعف  

  رمل أرد األطاا  القا ديا داةل سيارة تسقاف ما الضوة الغراية تلى ال طاع كيسا اوا كميوة
ما ال عتر  وعند ن طة التوتيض أجرص الموظف اإلسرا ي ي علة الورص يووي كويس ال عتور 
المغ ووق يوو ذا اا لووة تصوودر أ ي هووا، واسووتدعى الموظووف ع ووى الوووور ل لووة طوووا م مووا رجووال 

ألمووا وهندسووة المتوجوورال  و اموول الطوووا م اتوجيووا عشوورال األسوو  ة عووا مصوودر ال عتوور ا
وظروف شرا ا  وع ى الردم ما تأكيد الطاي  لهم المرة ت و المرة أا ال عتر ةوال موا أيوة 
شوواهة وأنووا كوواا دموووس تيطووار  وتيطووار مراي يووا وأنووا مسووتقد لوووتح الصوورة وأكوول ال عتوور 

مقام ووة المتوجوورال وأروواطوا الصوورة امسوواية أمووا كاييووة لووم أمووامهم يوو نهم عووام وا ال عتوور 
يجوورو   وياروول را رتووا أع ووى مووا را رووة التووي تا تووي! والسوو ال الووذص يةطوور االاووالف هوول 

 يشتمل ال عتر يي مكوناتا ع ى مادة الرديد مل ! 
تي ليس المر  ض يقا اال غة اإلنج ي ية ليقرفف هل ك موة االتوسولا واالتسوولا يوي ت وك ال غوة يوأ

 ما الجذر ال غوص ذاتا كما هو الرال يي ال غة القراية؟!



  ما  الل  وال ا رت ل ت ووم اأعموال التجريوف يوي ايوارال منط وة مووري الشوهدا   وتتجودد
هذ  األعمال ك ما و قل يي المنط ة عم ية يدا ية  و ال لي أرد المواطنيا الذيا جريل لهوم 

المرة الجديدة وردهاف جوا ني رجوال ا رتاواط مسارة عشريا دونما ما الرمضيال يي هذ  
و الوا تا اوسقي أا أ ص أشجارص انوسي ما أسول ما يا ع ى الجذوع ع ى أساس ادعوا  
اإلسرا ي ييا أنهم مقنيوا ي ط ا تارة الر ية رولهم عا اقد، ولكوا هيهوال، يقنودما وصو ل 

نوياف أ وول لوك تنهوم كانل الجرايال أساق تلى جرف الشوجر موا جوذور   وأضواف داموس القي
 يست ذوا تةري  ديارنا  

  أط  ل اإلذاعوة اإلسورا ي ية ع وى الوودا ييا الو سوطينييا ل و  المةورايا  والوا وس أا أسواتذة
التةريوو  يووي القووالم هووم المرت وووا اإلسوورا ي يوا  ونظوورة ع ووى كشووف الموو ارع والمصووانس 

يووي عهوود اوواراك وشوواروا والمنووا ل والطووري والمرايووق الو سووطينية التووي ةراهووا المرت وووا 
 وردهما تكوي إللاال ذلك  

  أية عودة تلى ما دة المواوضال مس شواروا   تذا كواا الجسور الضوةم الوذص ينشو ا ا روت ل
يووي منط ووة المطووارا ع ووى طريووق دوو ة  7899وعووام  7891اوويا األراضووي المرت ووة عووام 

 ةانيونس يتك ف م ال ع ف الدو رال؟ 

 ية التي تردث عنها التاريخ الاشرص  ديما اادا ية المروارايا ع ل الم رةوا األعمال الورش
 عنذاك  يما اال الذيا يدعوا  يادة الرضارة والمدنية اليوم أشد ورشية ما الادا ييا  

  هوول كوواا األموور يسووتدعي ذهووا  لجوواا تر يووق تلووى  اعوودة الجوويض األمريكووي يووي دوانتانووامو
 اعودة، تذا كانول الصوورة التوي ظهور  ست صا  ةرو ال ر وي اإلنسواا يوي سوجا رجوال ال

ييهووا األسوورص ام اسووهم الرموورا  يووي ااأل ووواصا مقصووواي القيوووا م يوودص األيوودص كاييووة 
وروودها، والسوو ال الاسوويط الووذص   يرتوواو تلووى است صووا ال هوووف أ  تكوووي عصووااال القيوووا 

القووالم و يوود األيوودص وتغنوي عووا األ وواص؟ أم أا المسووألة م صوود منهووا توجيوا رسووالة تلوى 
 ك ا؟ 

  يندهض المور  موا أص شوي  يرودث يوي السياسوة األمريكيوة تذا كواا  ود اط وس سواا ا ع وى  
 ادليل الركما الذص جه تا ل ر يس األمريكي لجنة ما االةارا ا يي اداية و يتا  

 

 

 

 

 



 


