
 الم ولكن: رحم الله عمر أبو ريشة القائل: 

 رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم  

 المست أسماعهم لكنها لم تالمس نخوة المعتصم 

  

 أيها العالم: أي شيطان ركبك؟ ولماذا أنت أحول؟!  

. نحن غاضبون! نحن ثائرون! ومع ذلك فنحن في الوقت ذاته األصدق في بحثنا عنن السنالم

ولكننننا وصننلنا فعننال نلنن  النقطننة التنني لننم يعنند لنننا فيهننا أمننل فنني السننالم المنشننود. فننال مهرات 

اإلسرائيلية من ناحية انتخبت لحكومتهنا  ننراال يندير السياسنة بعقلينة الحنرب  ومعنه و ارة منن 

الحاخامننات الننذين ينكننرون فنني النلسننطينيين وفنني الننذون خلنيننة أيدولو يننة تقننوم علنن  العبننارة 

لة: " نذا أبقيتم العرب )الكنعانيين( عل  قيد الحياة  فسوف يطعنونكم في  نوبكم ذات حنين. القائ

 فأ ه وا عليهم قبل أن ي ه وا عليكم. " 

والواليات المتحدة من الناحية األخرى ماضنية فني مخططاتهنا الموضنوعة مننذ وقنت أسنب   

رسم خريطنة منطقتننا أي    ووي مخططات تريد نعادة1002من أحداث الحادي عشر من أيلول 

 تقسيمها نل  قطع وشرذمات أصغر من تقسيمات سايكس بيكو. 

وما  ال الدكتور صائب عريقات منع ذلنك يقنول نن ليمنريكيين مصنلحة فني تهدئنة المنطقنة  

وأنهم لذلك السبب يوفدون مبعوثيهم نلينا  ولنذلك فهنو يو نه خطابنه نلنيهم غالبنا ويطنالبهم بكنذا 

يسمعه غيرنا نحن أول البيت.. ولكننني أريند أن أناقشنه وأنناق  منن ورائنه  وكيت كأن وناك من

 ميع السياسنيين النذين منا  النوا يحملنون ونذا االعتقناد. وأعتقند أن ونذه النرضنية التني يتحندث 

عنهننا ر ننال السياسننة فنني الننبالد العربيننة علنن  أسنناس كونهننا مننن )المعطيننات( التنني يمكننن بننناء 

ال من وأثبتت الت ربنة أنهنا انتهنت. وأصنب  منن الخطينر أن ال ننتنهم التوقعات عليها قد تخطاوا 

ال ديد في الموقف األمريكي  وذلك عل  الرغم من أننا قد ال ن ند فني الوقنت الحاضنر بنديال عنن 

انتظار ما صرنا مدمنين عل  انتظاره فلعلنا من خنالل تقندير صنحي  للموقنف وعلن  ضنوء قنرار 

ر المع  ات نتصنرف علن  نحنو أ لنب للمكاسنب أو أ ندر بتقلينل االعتماد عل  الذات وعدم انتظا

 الخسائر أو أسلم للعواقب. نن الحقيقة قد تكون مو عة ولكنها منيدة في  ميع األحوال.

 أمام معطيات  ديدة  

ولعلها كانت فرضية صحيحة في وقت ساب   أي الوقت النذي كاننت السياسنة األمريكينة فني 

مال تحرك األنظمة العربينة حركنة تخنره بهنا عنن اإلذعنان الكامنل المنطقة تضع في حسبانها احت

ليمنريكيين وتهندد نمندادات النننط للغنرب. أو يتحنرك الشناري العربني واإلسنالمي بقنواه الح بينة 

و ماويره العريضة تحركنا يقلنب المعنادالت. فلمنا تبنين لهنم مصنداق قنول اإلسنرائيليين واللنوبي 

تلك المحاذير غير واردة وغير محتملنة  ولمنا صناروا القنوة  الذي يخصهم في أمريكا وفحواه أن

المننردة بالهيمنة عل  الساحة الدولية بعد انهيار االتحاد السوفييتي  ولما بلن  اختنراقهم أوسناط 

الحكم والسلطة )والحياة الح بية أيضا!( في بالد العرب مسنتوى غينر مسنبوق  فقند أ احنوا منن 

اسة تهدئة المنطقنة  وانتقلنوا نلن  تننينذ مخططنات سياسنية ذات تنكيروم السياسة المحافظة  سي

طابع و ومي  بواسطة األساطيل والطائرات والصنواري  التني لنم يكننوا عنن التلنوي  بهنا طنوال 



العقد الماضي  والتي بادروا نل  استخدامها في التوقيت المناسب بهذه الطريقة الدراماتيكينة فني 

 أفغانستان. 

علنن  ر ننال السياسننة فنني بالدنننا أن يضننعوا ذلننك فنني حسننبانهم. وأن  يترتننب علنن  ذلننك أن 

يتأملوه  يدا ويغيروا منا رسن  فني أذونانهم ولصن  بهنا وحنال بيننهم وبنين االنتبناه نلن  الوقنائع 

ال ارية التي تدل داللة واضحة عل  أن الواليات المتحدة تشن حربا و ومية دولية عل  مراحنل 

السياسيين في بالدنا أن ال ينتظروا مبادرات إلحالل السنالم منن  بذرائع وقائية غير مقنعة. وعل 

قبل الواليات المتحندة وال منن أوروبنا التني تبنين أنهنا و نه وخنر منن و نوه أمريكنا  بنل يتوقعنوا 

تسعير الحروب ونا ووناك. مما ي عل االتكال عل  مثل وذه المبادرات  بما فيهنا مبنادرة ال ننرال 

 نكبة  ديدة باألمة وليس نحالل سالم عادل محل الحروب.   يني  م رد انتظار لحلول

فكم مبعوثا  اء وذوب نل  غير ر عة؟ وكم ل ننة تقصنت الحقنائ  ووضنعت تقنارير لنم يعند  

 نليها أحد؟وكم ساعات في ا تماعات ومناوضات أعقبتها وضعية )مكانك سر(؟ 

 ال يمكننا أن نستسلم  

وس وخالتنه ذات الطلعنة البهينة منادلين أولبراينت نن رصد مشاوير الثنائي الودود ديننيس ر

وحدوما طنوال ثمناني سننوات مسنألة تحتناه نلن  كمبينوتر! فمنا بالنك لنو ر عننا القهقنرى ورحننا 

نس ل كشنا بسلسلة المبعوثين والمناوضين منذ أيام ل نة كنن  كنراين ثنم أينام )دبرونا ينا مسنتر 

برنادوت الذي قتلتنه العصنابات الصنهيونية دل يمكن عل  نيدك بتحل( مرورا ب من الكونت فولك 

ألنه قال كلمات ح  معدودات  وأينام خلينتنه ال ننرال األمريكني رالنف بنان   وال نننس نن نننس 

الرحالت المكوكية لنو ير الخار ينة األمريكني وننري كيسنن ر النذي كنان ينتكلم اإلن لي ينة بلكننة 

ا بطلعة ال نرال األمريكني المتقاعند أنطنوني ألمانية حت  نصل نل  أيامنا السعيدة التي تمتعنا فيه

  يني ورفيقه الدبلوماسي األمريكي وليام بيرن .؟! 

عبر حوالي قرن من ال مان  ذري المبعوثون الغربيون منطقتنا  يئة وذوابا  وحملوا معهم  

عشرات المذكرات  والتقارير  ومحاضر ال لسات  فلم تثمر أية  يارة من أي مبعوث  ولنم تثمنر 

عوثنا المتو هة نل  العواصم الغربية بمن فيهم موفدونا العلنيون والسريون. وتبين أن ذلك كله ب

 كان نوعا من التلهية ونضاعة الوقت  حت  انقلبت القضية رأسا عل  عقب في أعين الغربيين.

تعالوا أيها الناس في الشنرق والغنرب  وقولنوا لننا: منا ونذا النداء فني عينونكم حتن  لنم تعند  

الحقائ  الصارخة عل  حقيقتها؟ وقولوا لنا: كينف يمكنن لننا نحنن النلسنطينيين أن نغننل أو  ترى

ننس  أو نت او  عن وذه الحقائ  الصارخة؟ ننهنا حقنائ  وحقنوق فني  انبننا ال تندي لننا خينارا  

 مهما كان ضعننا  غير خيار الموا هة  ولو قاومنا الدبابة بالح ر. 

 وتعالوا تنر وا..! 

 لمنط  النطري مذبحة ا 

 تعالوا واحكموا بأننسكم لتروا مذبحة المنط  الطبيعي الذي بنيت عليه فطرة اإلنسان. 

أليس ملخص القضية و ووروا العملي أن الحركنة الصنهيونية  بمسناعدة بريطانينا أوال ثنم  

بمساعدة أمريكا والغرب كلنه  انت عنت شنعب فلسنطين منن فلسنطين وو عتنه علن  بنالد النناس  

عت في المقابل أتباي الديانة اليهودية من بالدوم وبنالد النناس وأسنكنتهم فني فلسنطين؟ أال وانت 

يننرى الننناس فنني الشننرق والغننرب وننذا ومننا يعنيننه وننذا مننن حنندوث عمليتننين لالقننتالي وعمليتننين 



لالستيطان  تؤديان بالضرورة نلن  التالعنب باسنتقرار الننريقين لغينر سنبب نال الحلنم الصنهيوني 

 البشر لدفع ثمنه مضاعنا؟  الذي سخروا

ألننيس مغنن ى الحلننم الصننهيوني تخويننل الديانننة حقننا فنني ادعنناء كونهننا قوميننة ي ننو  لهننا أن  

تغتصننب وطنننا وتطلنن  عليننه اسننمها؟ ومنناذا ي ننري فنني العننالم لننو أن كننل أصننحاب ديانننة أسننموا 

 أننسننهم قوميننة لهننا مطلننب دولننة؟ وكيننف ي ننو  ننكننار حنن  أصننحاب القوميننة العربيننة  مسننلمين

 ومسيحيين في وطنهم الذي سكنوه واستقروا فيه والف السنين؟!

وكينف يتننن  أننننا نحننن أصنحاب فلسننطين وسننكانها األصننليين قبنل الغنن وة العبرانيننة القديمننة  

وبعنندوا  نوافنن  مننن  هتنننا علنن  التعنناي  مننع المسننتوطنين اليهننود الننذين  نناؤوا فنني الغنن وة 

  فني حنين 2491وعنام  2491م ديارننا عنام الصهيونية الحديثة و احمونا وأخر ونا منن معظن

يأب  وؤالء الم احمون الدخالء أن يتعايشوا معنا  بل وينتقلون نقلة أخرى فني م احمتننا باقامنة 

المستعمرات ال ديدة فني النتنف والشنظايا التني بقينت بأيندينا ونقنيم فوقهنا  بينمنا يشنارك الغنرب 

األخنرس حينال المنذاب  وخنراب البينوت  بأمريكته واوروبته في ال ريمة ويقنف موقنف الشنيطان

 النلسطينية  وال ينعل شيئا غير نرسال الوفود والوسطاء والمبعوثين؟!

أفال يرى العالم أننا ونحن أصحاب البالد الذين أخر ونا منن بالدننا وأقناموا فوقهنا دولنتهم   

نعترف لهم بما انت عوه من أيدينا ونعترف بدولتهم وبحقها في العي  بسالم عل  أراضينا وفني 

بيوتنننا  ووننم ينكننرون علينننا دولتنننا المق مننة فننوق م قننة وطننننا  ويصنننون انسننحابهم مننن أريحننا 

 لس بأنه " تنا الت مؤلمة ".. فمن وو صاحب التنا الت المؤلمة؟!وناب

وكيننف يستسنني  العننالم ونحننن الشننعب األصننيل المت ننانس فنني تركيبننه التنناريخي واللغننوي  

والثقافي  أن ينكر علينا الخصوم صنتنا ووحدتنا  بينما يشهرون في عيون الناس ادعاء كنونهم 

ط منن الشنعوب والثقافنات واللغنات  وغنالبيتهم التني شعبا ذا قومية وأرومنة واحندة  وونم األخنال

تنر  قياداتهم عبارة عن خ ر متهودين لم تكن لهم وال أل داد أ دادوم عالقة بنلسطين فني ينوم 

 من األيام.. فكأنما كان أحمد شوقي يعنينا حين قال: 

 أحرام عل  بالبله الدوح حالل للطير من كل  نس؟! 

 الر ل الذي انتخبناه  

م يشهد العنالم أنننا نحنن النلسنطينيين انتخبننا لقيادتننا ياسنر عرفنات وونو أكثرننا مروننة وأل 

وقدرة عل  التنهم والتناوم  وأصبرنا عل  مصائب ال مان  وأقدرنا علن  الحنوار منع المختلننين 

معه  وأوسعنا معرفة بالعالم الخار ي  في الوقت الذي ينصب فينه اإلسنرائيليون خنالل السننوات 

ين الماضية تشكيلة من شخصيات من قبيل مناحم بي ن ويتسحاك شامير وبنينامين نتنيناوو الثالث

ونيهود باراك وأخيرا وريئيل شارون  وكلهم أحادي النظرة منتن  األوداه مستكبر بنضل منا فني 

ترسانته من تكنولو يا أمريكية وقنابل دمار شنامل نووينة؟! أنندع  نحنن ورئيسننا نرونابيين فني 

 مناحم بي ن ويتسحاك شامير ووريئيل شارون ر ال دولة مسؤولين؟! حين يدع  

ونذا كانت نسرائيل كمنا تصنور ننسنها وتصنوروا أمريكنا والغنرب دولنة ديمقراطينة ملت منة  

بالشننرعية الدوليننة وبحقننوق اإلنسننان وترينند مننن قلبهننا وقننف نطننالق النننار  فنني حننين أننننا نحننن 

ون فنني ادعائنننا وقننف نطننالق النننار  فمننا وننو السننند نروننابيون غيننر ملتنن مين باالتناقننات  وكنناذب

الديمقراطي يا أنبياء الديمقراطية الكذبة الذي حمل نسرائيل عل  تندمير صنوت فلسنطين فني رام 

الله وأي الت ام بالشرعية الدولية ي ي  إلسرائيل االمتناي عن قبول و ود قوات حماية دولية أو 



  منا يحندث؟ ونل المراقبنون الندوليون )منع العلنم أن مراقبين دوليين عل  األقل تكون شاودة علن

الموقننف النلسننطيني ال يننرفأ حتنن  أن يكونننوا أمننريكيين( سننينقلبون علنن  اإلسننرائيليين مننثال  

ويعينندوا الال ئننين النلسننطينيين نلنن  بيننوتهم؟ ألننيس معننن  رفننأ نسننرائيل و ننود قننوات دوليننة 

يين ألسباب تحكمية صنهيونية؟ وألنيس نصرارا من نسرائيل عل  مداومة االعتداء عل  النلسطين

معن  استخدام الواليات المتحندة حن  النيتنو فني م لنس األمنن نصنرارا منهنا علن  منن  شنارون 

فرصة بال نهاية كي يخرب ويدمر ويقتل وينقر ويحاصنر ويسن ن ويعنذب كمنا يشناء دون رقينب 

 وال حسيب؟!

لمعتنندين قننادرة وحنندوا علنن  أن وننذه المنارقننات المذولننة فنني الحالننة النلسننطينية المقاومننة ل 

تسننخن رأس أي ننسننان لننم تنسنند فطرتننه. ولننو افترضنننا  نندال أن تنندابير شننارون و مننن شننارون 

قضن  علنن  كننل المقناومين وكننل المطننالبين بحقنوقهم فننان نصنناعة الحن  النلسننطيني ستشننكل فنني 

لننة ونبيلننة العننالم العربنني واإلسننالمي  ننيال بعنند  يننل شننبابا ال تحلننو لهننم الحينناة دون رسننالة عاد

 يحملونها. 

أال يرى العالم ذلك أو بعأ ذلك  أم أنه عالم أحنول يراننا فني مكنان خصنمنا وينرى خصنمنا  

 في مكاننا؟ 

وأنتم يا نخوتنا العرب: ألم تقرؤوا وخر أيام األندلس وملوك المدن والطوائف؟ وكينف كاننت  

 نهاية المعتمد بن عباد في أغمات؟!! أم أنتم ال تقرؤون؟!

 

 ات األسبوي: لقط 

  من ع ائب ال منان: كنان معلن  اإلذاعنة اإلسنرائيلية ينتكلم فني األسنبوي الماضني حنول قينام
 رافات  ني  االحنتالل بهندم ثالثنة وسنبعين منن ال فني مخنيم رفن . ونذا بنه يقنول نن قينادة 
قواتهم وناك عمدت قبل نرسالها القوة المكلنة بالهدم والت ريف نلن  )ننعنا ( األوامنر التني 

دى ال نود بأن ال يهدموا منا ل مسكونة  بل منا ل مه ورة فقط. ووكذا كنان. وأضناف نن ل
اإلدعاء بخالف ذلنك را نع نلن  أن النلسنطينيين )بنارعون فني التمثينل( علن  حند قولنه. ولنم 
يخطر ببال الصهيوني النصي  أن ينسر للمستمعين نذا كانت البينوت مه نورة منا النذي أدى 

 أرايتم بربكم ا تراء عل  الحقيقة كهذا!؟  بسكانها نل  و روا!؟

  عقدت الصين اتناقا مع نسرائيل بالماليين  فحواه أن تتول  نسنرائيل تقنديم خندمات االتصنال
بواسننطة األقمننار الصننناعية حينمننا تعقنند النندورة الرياضننية العالميننة فنني بكننين بعنند عننامين. 

علن  ننسنها فني ونذا الشنأن؟ أم  والسؤال الذي يخطر بالبال: أحقا تع   الصين عن االعتماد
أن للصننننقة أغراضنننا أخنننرى  منهنننا منننثال تشننن يع اإلسنننرائيليين علننن  الطلنننب منننن اللنننوبي 
الصهيوني في الواليات المتحدة أن يتوسط لندى األمنريكيين المعنينين إلعطناء الصنين بعضنا 

 من التكنولو يا التي تهنو الصين نليها؟ ننها المصال !

 ن بعننأ مننا دار فنني  لسننة الم لننس التشننريعي يننوم الثالثنناء نشننرت نحنندى  رائنندنا خبننرا عنن
 الماضي. والخبر كما وو منشور في الصحينة عبارة عن عكس ما حدث تماما. 

  .الغوغائية م ع ة. وقد تبل  عل  يد بعأ الغوغائيين المعروفين أن تكون مقرفة 

 عبنا ليحكمنوه  نذا كان بعأ كبار المسؤولين عندنا يظنون أنهم  ديرون بشعب أرق  من شن
 فان الشعب يعتقد عن ح  أنه  دير بحكام أرق  منهم. 



 !ننهم يكروونك. لماذا يكروونك؟ ألنك قادر عل  حبهم بأكثر مما تقدر عل  كروهم 

  عبد الكريم السبعاوي في نضوه عقده السادس يصندر روايتنه الرائندة )البحنث عنن التريناق
أعطنت منن قبنل ثالثينة أرأ كنعنان بأ  ائهنا في بالد واق النواق(. وسننواته ونذه المباركنة 

الثالثة: العنقاء والخل الوفي والغول. باإلضنافة نلن  بضنعة دواوينن شنعرية. أمنا عطناء عبند 
الكننريم السننبعاوي األخيننر فيتننناول القضننية والشننعب اللننذين ومننا منندار نبداعاتننه األدبيننة مننن 

اغتننراب النلسننطينيين  اويننة  دينندة يسننب  فيهننا ال ميننع نلنن  تسننليط الضننوء علنن  مأسنناة 
وصنندمة ارتطننامهم بحضننارة مغننايرة ال يسننتطيعون أن يتننأثروا بهننا بقنندر مننا يتننأثر أبننناؤوم 
وبناتهم. ننها رواية ممتعة  منت عة منن الحيناة السناخنة ألبطنال حقيقينين أعناد رسنمهم منن 

  ديد عل  الورق بريشة مرونة وملت مة. 

 ء. والقنوانين المألوفنة ترتنب عقوبنة علن   ميع األعراف السياسنية تقتضني احتنرام الرؤسنا
الوقاحنة فني التعنرأ لهنم ولكنن شنارون و منان شنارون غينر النناس كلهنم واأل مننة كلهننا. 
فحملة الوقاحة والشتائم التني يطلقهنا شنارون وشنراريب الخنره الصنهيونيون ضند النرئيس 

لننة! النلسننطيني المنتخننب تعنندت شننارون نلنن  رئيسننه القصنناب.  نن ار وقصنناب علنن  رأس دو
 تساندوم دولة أخرى تحلم بالمذاب . وذا وو الموقف باي ا ! 

وكلمننا أمعننن شننارون فنني شننتائمه ضنند الننرئيس عرفننات ارتنننع عرفننات نلنن  مرتبننة أعلنن  بالحننب  

 واإلكبار والمشاركة في العناء.

  يقول دافيد ع را نائنب و ينر األمنن النداخلي اإلسنرائيلي ورئنيس  هنا  الشناباك فني الضننة
بقا فني معنرأ التألينب علن  السنلطة الوطنينة النلسنطينية: " خلنوا النلسنطينيين الغربية سنا

ياكلوا خب  ". والمشكلة في الذين نشأوا في األ ه ة القمعية اإلحتاللية أنهم عاشنروا صنننا 
معبنا من النلسطينيين ونم اللصنوص والحشاشنون والمقنامرون والقنوادون  وعمومنا أولئنك 

هم ال يعرفنون وال يتصنورون الشنرف والشنرفاء النذين يطلبنون الذين يحيون بالخب  وحنده.ف
 العدل قبل الخب . 

  تأملوا أحدث مثال عل  ا دواه المكيال األمريكي: فالوالينات المتحندة التني اسنتخدمت النيتنو
ضد قدوم قوات حماية دولية نل  فلسطين  وي التي تطلب من السودان الموافقنة علن  قندوم 

 ن  المستعمل لتقسيم السودان قوات دولية لحماية  ارا
  

 

 

 

 

 



 


