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 يتفق املسلمون على أن شهر الصوم هو شهر العبادة املتميزة.      

ــــه  : " كــــل عمــــل ابــــن آدم  ــــارك وتعــــاىل في ــــه وســــلم حــــديثا قدســــيا يقــــول هللا تب ــــروون عــــن حممــــد صــــلى هللا علي وهــــم ي
 له اال الصوم فانه يل وأ� أجزي به ".

وأ� هنــــــا ال أ�قــــــش ظــــــاهرة االمتيــــــاز يف هــــــذه العبــــــادة الكرميــــــة . ولكنــــــين أنتهــــــز حضــــــور هــــــذا الشــــــهر الكـــــــرمي      
ألســــجل وقفــــة خاصـــــة أعــــود فيهـــــا إىل نفســــي وأحــــاول أن أبلـــــور فكــــرة أو أكثـــــر مــــن تلــــك األفكـــــار الــــيت تـــــزدحم يف 

حيرتفــــــون الكتابـــــــة يف وطننـــــــا  تلـــــــك الصـــــــور الــــــيت تتالحـــــــق يف خيـــــــايل شــــــأن كثـــــــري ممـــــــن –ذهــــــين ، أو أحـــــــدد صــــــورة 
 العريب الكبري. 

************* 

ولعـــــل أخطـــــر فكـــــرة يســـــتوعبها قلـــــيب ، وأبـــــرز صـــــورة تتمثـــــل يف خيـــــايل تلـــــك الصـــــورة أو الفكـــــرة الـــــيت تســـــتقل يف      
 صنعها دولة الصهاينة يف فلسطني احملتلة وامللحقات اجلغرافية اليت نشأت عنها . 

ضــــــور الصــــــهيوين املفتعــــــل مــــــن قبــــــل بريطانيــــــا أوال مث مــــــن قبــــــل الــــــوال�ت املتحــــــدة ، لقــــــد كنــــــت، منــــــذ بدايــــــة احل     
ـــــل اليقـــــني مـــــن أن مـــــا يســـــمى القـــــوة الصـــــهيونية هـــــي جمـــــرد أســـــطورة لفقـــــت أبعادهـــــا ونفخـــــت يف أشـــــباحها  علـــــى مث

. اتاملخـــــابرات أو دوائـــــر االســـــتعالم وأخرجتهـــــا إىل الـــــدنيا املعاصـــــرة تلـــــك الغـــــرف الســـــوداء الـــــيت يطلـــــق عليهـــــا اســـــم
هـــــذه الغـــــرف الـــــيت أصـــــبحت تـــــزداد قـــــوة ومنـــــاء منـــــذ بدايـــــة هـــــذا القـــــرن العشـــــريين ، حـــــىت أصـــــبحت يف حقيقـــــة األمـــــر 
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احلـــــاكم احلقيقــــــي ، واملســـــيطر األساســــــي علـــــى السياســــــيني واإلداريـــــني يف الــــــدول املتطـــــورة صــــــناعياً حبيـــــث مل يعــــــد يف 
قـــــه لنفســـــه مـــــا مل يكـــــن صـــــنيعة غرفـــــة مـــــن وســـــع أي سياســـــي طـــــامح إىل حتقيـــــق أحالمـــــه أن يبلـــــغ مـــــا يطمـــــح إىل حتقي

 هذه الغرف السوداء . 

ـــــائع داخـــــل حـــــدود هـــــذه       ـــــين هبـــــذه الفكـــــرة وثقـــــيت يف صـــــحتها كلمـــــا تعاقبـــــت األ�م وتتابعـــــت الوق وقـــــد ازداد يقي
ـــــــادي ابلعـــــــودة إىل أرض امليعـــــــاد  ـــــــيت تن ـــــــة ال ـــــــك مـــــــن أن األســـــــطورة اليهودي ـــــــيس أدل علـــــــى ذل الـــــــدول وخارجهـــــــا . ول

احلـــــــق املطلـــــــق يف أن يتصـــــــرف مـــــــع الـــــــدنيا تصـــــــرفه العـــــــدواين وال ســـــــيما يف داخـــــــل العـــــــامل العـــــــريب قـــــــد ومتـــــــنح اليهـــــــود 
 خرجت إىل الدنيا دون مقدمات أو ارهاصات حتدثها ظروف اترخيية طبيعية.

لقــــــد فــــــوجىء العــــــامل كلــــــه مبــــــؤمتر ابل الــــــذي انعقــــــد يف احلقيقــــــة برعايــــــة الغــــــرف الســــــوداء الــــــيت ســــــبق أن أشــــــرت      
ــــذي خــــرج مــــن قمقــــم كــــان ملقــــى يف  إليهــــا . مث ــــدا اليهــــودي وكأنــــه اجلــــين العمــــالق ال مل متــــض ســــنوات قليلــــة حــــىت ب

 مياه البحر .

واذا هبــــــذا اجلــــــين يصــــــبح واقعــــــاً اترخييــــــاً تفرضــــــه قــــــوى ســــــرية خفيــــــة وترافــــــق هــــــذا الواقــــــع أنشــــــطة اعالميــــــة هتــــــدف إىل 
ىل مســـــــاندته وتزويــــــــده بكــــــــل مــــــــا يغــــــــذي إبـــــــراز حقــــــــه يف العــــــــيش . مث تتنــــــــادى كـــــــل األطــــــــراف السياســــــــية الغربيــــــــة ا

ــــــــة األوىل انتقلــــــــت قصــــــــة وعــــــــد بلفــــــــور  ــــــــاذا جــــــــاءت احلــــــــرب العاملي ســــــــلطانه ومينحــــــــه شــــــــرعية البقــــــــاء والتوســــــــع . ف
 وسخرت هلذا الوعد كل الظروف اآليلة إىل تنفيذه واختريت أرض فلسطني منطلقا له . 

***************** 

ن اقنــــــاع الــــــرأي العـــــام الغــــــريب حبــــــق هــــــذا اجلــــــين الشــــــبح ال يــــــتم إال ويبـــــدو أن الغــــــرف الســــــوداء قــــــد اكتشــــــفت أب     
ــــــت  ــــــل اجلمــــــاعي . فكان ــــــذي يتعــــــرض لإلضــــــطهاد والتشــــــريد والقت ــــــى صــــــورة الشــــــهيد املعــــــذب ال ــــــه عل ــــــدموه الي إذا ق

 االله السياسية العسكرية للنظام النازي الغريب هي اليت اختريت لتمثل هذا الدور. 

لـــــيت تشــــرف عليهــــا هــــذه الغــــرف الســـــوداء يف ابــــراز مــــا يســــمى " احملنــــة اليهوديـــــة وقــــد أبــــدعت أجهــــزة االعــــالم ا     
" وتصــــــوير البشــــــاعة املزعومــــــة للسياســــــة النازيــــــة الغبيــــــة ، حــــــىت اذا انتهــــــت احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة وجــــــد املشـــــــرفون 
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ـــــة توســـــعية اســـــتعمار  ـــــى تغذيـــــة هـــــذه األســـــطورة الفرصـــــة الـــــيت يرتقبو�ـــــا لفـــــرض الصـــــهيونية دولـــــة عدواني ية يف أرض عل
 فلسطني . 

****************** 

وملـــــا كانـــــت بريطانيـــــا قـــــد خرجـــــت مـــــن احلـــــرب العامليـــــة الثانيـــــة دولـــــة مهيضـــــة اجلنـــــاح عـــــاجزة عـــــن متابعـــــة الـــــدور      
ـــــــــة يف  ـــــــــدة متمثل األســـــــــود يف فـــــــــرض الصـــــــــهيونية ، أنيطـــــــــت هـــــــــذه املتابعـــــــــة إىل القـــــــــوى السياســـــــــية العســـــــــكرية اجلدي

ســـــــــوفيايت . فكـــــــــان منـــــــــدوبو هـــــــــاتني الـــــــــدولتني أول مـــــــــن اعـــــــــرتف بشـــــــــرعية الدولـــــــــة الـــــــــوال�ت املتحـــــــــدة واإلحتـــــــــاد ال
ـــــه مـــــن املســـــاندة  ـــــاج الصـــــهيونية إلي ـــــدولتني يف تـــــوفري كـــــل مـــــا حتت ـــــى أمـــــل أن تســـــتقل احـــــدى هـــــاتني ال الصـــــهيونية عل

 املادية والسياسية . 

ديـــــد وتـــــوفري مـــــا حيتـــــاج إليـــــه مـــــن وكانـــــت الـــــوال�ت املتحـــــدة األمريكيـــــة اجلهـــــة الســـــباقة اىل رعايـــــة هـــــذا الوليـــــد اجل     
 املخالب واألنياب.

واألعجــــــب مــــــن هــــــذا كلــــــه أن اليهــــــود الــــــذين كانــــــت تســــــتدر حلســــــاهبم شــــــفقة املاليــــــني مــــــن النــــــاس حــــــىت عــــــام      
راحـــــــوا بعـــــــد ســـــــنوات قليلـــــــة ميارســـــــون السياســـــــة العدوانيـــــــة اإلجراميـــــــة الـــــــيت اهتمـــــــت هبـــــــا النازيـــــــة وأديـــــــن هبـــــــا  ١٩٤٨

 ة اليت مل تكن هلا يد يف ارتكاب املذابح ضد اليهود كما كان يقال . زعماؤها ضد الشعوب العربي

افتعلــــــــت سلســــــــلة مــــــــن الوقــــــــائع نشــــــــأت عنهــــــــا سلســــــــلة مــــــــن احلــــــــروب وعمليــــــــات الغــــــــزو  ١٩٤٨ومنــــــــذ عــــــــام      
 ارتكبت فيها أعداد من اجملازر ضاقت ابحلديث عنها صحف العامل. 

************* 

ا وقســـــــوة واابدة راحـــــــت دول هـــــــذه الغـــــــرف الســـــــوداء تبحـــــــث عـــــــن ســـــــتار أمـــــــام هـــــــذا املـــــــد الـــــــذي يتزايـــــــد عنفـــــــ     
ـــــيت قامـــــت هبـــــا عجـــــزت  ـــــة نفســـــها مـــــن جـــــرائم اســـــرائيل . ولكنهـــــا بعـــــد كـــــل احملـــــاوالت ال ختتفـــــي وراءه ســـــعيا إىل تربئ
عـــــــن اخفـــــــاء نفســـــــها فبـــــــدا الســـــــتار الـــــــذي اصـــــــطنعته لنفســـــــها شـــــــفافا يكشـــــــف عمـــــــا وراءه ويســـــــلط الضـــــــوء علـــــــى 

ـــــيت متـــــ ـــــة ال ـــــه األيـــــدي احلقيقي ـــــوال�ت املتحـــــدة مبـــــا ترتكب ـــــد واملســـــاندة بغـــــري حـــــدود . ووجـــــه ممثلـــــو ال نح اســـــرائيل التأيي
ــــــني واذاعــــــاهتم  ــــــة املتامخــــــة هلــــــا راحــــــت صــــــحف هــــــؤالء املمثل ــــــه مــــــن احلــــــدود اجلغرافي إســــــرائيل مــــــن اجملــــــازر ومبــــــا خترتق



٤ 
 

أعنـــــاق السياســـــيني  املســـــموعة واملرئيـــــة تتحـــــدث عـــــن اللـــــويب اليهـــــودي ذي األطـــــراف األخطبوطيـــــة الـــــيت تلتـــــف حـــــول
واالداريـــــــــني والعســـــــــكريني يف الـــــــــوال�ت املتحـــــــــدة . ويتنـــــــــافس أصـــــــــحاب األقـــــــــالم واملخرجـــــــــون واملمثلـــــــــون وحمـــــــــررو 
وكـــــــــاالت األنبـــــــــاء يف توجيـــــــــه االهتامـــــــــات إىل العـــــــــرب وابـــــــــرازهم علـــــــــى صـــــــــورة املعتـــــــــدين واملتعصـــــــــبني . ويف إخـــــــــرتاع 

ــــــــا ــــــــى حــــــــق اليهــــــــود يف االســــــــتيطان ويف اثب ت أن الوجــــــــود اليهــــــــودي هــــــــو خدمــــــــة للحضــــــــارة احلجــــــــج والرباهــــــــني عل
والتقـــــــدم ومصـــــــدر للقـــــــيم الثقافيـــــــة العليـــــــا املتمثلـــــــة يف نظامـــــــه الـــــــدميقراطي املزعـــــــوم . وينشـــــــط اجلميـــــــع القنـــــــاع الـــــــرأي 
العــــــام عنــــــدهم وعنــــــد العــــــرب أبن دوهلــــــم وال ســــــيما دولــــــة الــــــوال�ت املتحــــــدة بريئــــــة مــــــن دمــــــاء الضــــــحا� العــــــرب وأن 

  اليهودي األمريكي خباصة الذي ميسك خبناق احلكام يف بالدهم . املسؤولية تقع على اللويب

**************** 

والواقــــــع أن املــــــواطن العــــــادي يف الــــــدول الــــــيت حتتضــــــن الصــــــهيونية قــــــد اقتنــــــع إىل حــــــد بعيــــــد ابلوضــــــع املأســــــاوي      
 ب. لليهود وأ�م هم الذين يتعرضون لإلضطهاد ويسامون سوء العذاب من قبل جريا�م من العر 

ــــــــل اليقــــــــني أبن عــــــــدوه احلقيقــــــــي هــــــــو اليهــــــــودي وحســــــــب أو هــــــــو        كمــــــــا أن املــــــــواطن العــــــــريب أصــــــــبح علــــــــى مث
اليهــــــودي يف الدرجــــــة األوىل علــــــى األقــــــل بعــــــد أن توصــــــلت أجهــــــزة اإلعــــــالم للــــــدول احملتضــــــنة الســــــرائيل إىل اقنـــــــاع 

 ا . هذا املواطن أبن الوال�ت املتحدة نفسها ضحية للويب اليهودي األسطوري فيه

******************** 

 ولكن هل صحيح أن يف الوال�ت املتحدة " لويب صهيوين " يتصرف مبقدراهتا كما يشاء ؟      

ـــــروة العـــــامل علـــــى األقـــــل عـــــاجزة عـــــن       ـــــيت تســـــتوعب فـــــوق تراهبـــــا نصـــــف ث ـــــوال�ت املتحـــــدة ال وهـــــل صـــــحيح أن ال
ــــــة واملتصــــــرف مبقــــــدرات رؤســــــائها ووزرائهــــــا وقادهتــــــا  ــــــه ســــــيد هــــــذه الدول ــــــذي يقــــــال أن وضــــــع حــــــد هلــــــذا اليهــــــودي ال

ــــــة  ــــــدو أمــــــام املــــــؤرخ جمــــــرد دمي يتالعــــــب هبــــــا جــــــين القــــــرن العســــــكريني وأصــــــحاب املصــــــانع واملــــــزارع فيهــــــا ، حــــــىت لتب
 العشرين ؟ 
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الــــــذين يــــــرددون هــــــذه املــــــزاعم يصــــــرون علــــــى التنكــــــر لعقولنــــــا ... أو يريــــــدون منــــــا أن نعــــــرتف أبنــــــه ليســــــت لنــــــا      
عقـــــــول وقلـــــــوب منحتنـــــــا ا�هـــــــا العنايـــــــة االهليـــــــة لنفكـــــــر هبـــــــا ولنميـــــــز بواســـــــطتها بـــــــني املمكـــــــن واملســـــــتحيل واحلقيقـــــــة 

 واخليال ، والصدق والكذب. 

ـــــنحن       ـــــد أصـــــحابه أن يبلغـــــوه . ف ـــــا مـــــا يري ـــــف من ـــــغ االعـــــالم املزي ـــــا ومل يبل ـــــا وقلوبن ـــــا حبمـــــد هللا مل نفقـــــد عقولن لكنن
   -واثقون من احلقائق والوقائع التالية : 

أن مـــــــا يســـــــمى " اللـــــــويب اليهـــــــودي " يف الـــــــوال�ت املتحـــــــدة األمريكيـــــــة هـــــــو أســـــــطورة حيـــــــرص حكـــــــام هـــــــذه  )١
ا وال ســـــــيما يف نفـــــــوس املـــــــواطنني عنـــــــدها . ذلـــــــك أل�ـــــــم يف حاجـــــــة إىل الدولـــــــة علـــــــى نشـــــــرها والتمكـــــــني هلـــــــ

 تربير املساعدات اهلائلة اليت يقدمو�ا لدولة إسرائيل . 
أن املنطــــــق التـــــــارخيي الســـــــليم يقـــــــرر أبن كـــــــل مـــــــا يرتفــــــع بغـــــــري أداة �بعـــــــة منـــــــه ال يلبـــــــث أن يهـــــــبط جملـــــــرد أن  )٢

مل اليـــــوم هــــو نفســـــه احلجـــــم الـــــذي كـــــان لـــــه قبـــــل تســــقطه هـــــذه األداة . وأن احلجـــــم احلقيقـــــي لليهـــــودي يف عـــــا
ـــــة  ـــــة وعرضـــــها. ولعـــــل أدل دالل ـــــبالد الغربي ـــــة اجلمـــــاهري يف طـــــول ال ـــــداع إســـــرائيل حيـــــث كـــــان هـــــدفا لكراهي ابت
علـــــى صـــــحة هـــــذا الــــــرأي أن قـــــوة اللـــــويب اليهـــــودي املزعومــــــة قـــــد خرجـــــت أواخـــــر القــــــرن التاســـــع عشـــــر مــــــن 

 طيات التارخيية. الفراغ دون أن تستند إىل أي معطى سليم من املع
والعــــــرب حــــــني يتوجهــــــون إىل الــــــوال�ت املتحــــــدة خباصــــــة وإىل الــــــدول الغربيــــــة بعامــــــة إمنــــــا يتصــــــرفون يف ظــــــل 

 املثل القائل : " كاملستجري من الرمضاء ابلنار ". 

وقــــــــد طاملــــــــا أحزننــــــــا اعتقــــــــاد النــــــــاس عنــــــــد� أبن إســــــــرائيل دولــــــــة تتمتــــــــع ابســــــــتقالهلا التــــــــام يف إصــــــــدار قراراهتــــــــا      
ــــــــذ خططهــــــــا العســــــــكرية ، وا�ــــــــا قــــــــادرة علــــــــى توجيــــــــه التحــــــــد�ت إىل دول العــــــــامل كلــــــــه مبــــــــا فيهــــــــا ا لسياســــــــية وتنفي

ــــــيت  ــــــه مــــــن املــــــال والســــــالح ابإلضــــــافة إىل املظلــــــة العســــــكرية ال ــــــاج إلي ــــــيت تزودهــــــا بكــــــل مــــــا حتت الــــــوال�ت املتحــــــدة ال
 تنهض للدفاع عنها إذا نزلت هبا �زلة أو بدا أ�ا تقرتب منها. 

*************** 
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وبعــــــد طــــــول انتظــــــار ســــــعد� بظهــــــور أقــــــالم عربيــــــة تضــــــع النقــــــاط علــــــى احلــــــروف وتشــــــري ابألصــــــابع العشــــــر إىل      
ـــــــه أســـــــطورة  حقيقـــــــة هـــــــذا اجلـــــــين الشـــــــبح الـــــــذي اســـــــتطاع االعـــــــالم األمريكـــــــي خباصـــــــة والغـــــــريب بعامـــــــة أن جيعـــــــل من

 العصر. 

ـــــذكاء العـــــريب أن يشـــــ      ـــــأس مـــــن ال ـــــدأ يعـــــني لقـــــد انتظـــــر� طـــــويال وكـــــاد الي ـــــالم ب ـــــوال أن بعـــــض األق يع يف نفوســـــنا ل
احلجــــــم احلقيقـــــــي الضـــــــئيل نســـــــبيا ملـــــــا يســـــــمى " اللـــــــويب اليهــــــودي " كمـــــــا بـــــــدأ يثبـــــــت أن الغـــــــرض الغـــــــريب األمريكـــــــي 
احلقيقــــي مــــن نفــــخ إســــرائيل وتيســــري أســــباب للعــــدوان هلــــا وتقييــــد ضــــحا�ها أبســــاليب ال تقــــع حتــــت احلصــــر متكينـــــا 

ا� هـــــو جتميـــــد أمـــــة العـــــرب واســـــتنزاف ثرواهتـــــا والقضـــــاء علـــــى أحالمهـــــا وحتطـــــيم هلـــــا مـــــن القضـــــاء علـــــى هـــــذه الضـــــح
ـــــا ألصـــــحاهبا  ـــــة ومتكين ـــــة الغربي ـــــواب األمـــــل أمامهـــــا خدمـــــة ملصـــــاحل االســـــرتاتيجيات األمريكي ثقتهـــــا بنفســـــها واغـــــالق اب

الغـــــرض احلقيقـــــي مـــــن افقـــــار هـــــذه األمـــــة الـــــيت وهبتهـــــا العنايـــــة االهليـــــة ثـــــروات هائلـــــة ومواقـــــع اســـــرتاتيجية متميـــــزة . أن 
هـــــو اســــــتمرار اهلجمـــــة الصــــــليبية علــــــى صـــــورة ال ســــــابقة هلـــــا . هــــــي الصــــــورة الـــــيت اســــــتخدمت فيهـــــا أســــــاطري التــــــوراة 

 وعصبيات اليهود العنصرية الغبية العمياء. 

وســـــيأيت يـــــوم يعجـــــب فيـــــه املـــــؤرخ مـــــن غبـــــاء شــــــعب يقبـــــل متحمســـــا علـــــى معـــــاداة أمـــــة عجـــــزت كـــــل شــــــعوب      
الســــــنني مــــــن القضــــــاء عليهــــــا . ولعـــــل مــــــن أهــــــم دالالت هــــــذا الغبــــــاء اليهــــــودي أن شــــــعبه  الـــــدنيا الغازيــــــة عــــــرب آالف

خيضــــــع لقيــــــادات ركبهــــــا الغــــــرور واقــــــدمت علــــــى التصــــــرف بعقليـــــــة قطــــــاع الطــــــرق ورؤســــــاء نــــــوع مــــــن املافيــــــا عـــــــدوة 
 الشعوب وجالدة األبر�ء . 

**************** 

ـــــــهن فرحـــــــة االســـــــرائيلي ابلـــــــدور اإلإ      ـــــــزوات حقـــــــده علـــــــى  جرامـــــــي الـــــــذي يقـــــــوم ب  اإلنســـــــاناليـــــــوم ويشـــــــبع بـــــــه ن
ية هـــــذه الفرحـــــة أعمتـــــه عـــــن رؤيـــــة املعطيـــــات التارخييـــــة وعـــــن التفكـــــر فيمـــــا ســـــينزل بـــــه يف اليـــــوم الـــــذي تتغـــــري اإلنســـــانو 

ــــه مــــوازين القــــوى يف العــــامل فــــال يعــــود الــــذين اصــــطفوه قــــادرين أو مســــتعدين لتزويــــده مبــــا حيتــــاج إليــــه مــــن املســــاندة  في
 واحلماية . 



۷ 
 

لقـــــد كـــــان علـــــى االســـــرائيلي أن يكتشــــــف علـــــى األقـــــل أبن مثـــــانني عامـــــا أو تزيــــــد مـــــرت علـــــى بدايـــــة اســــــتيطانه      
 العدواين لألرض العربية عجزت عن حتقيق سياسة التطبيع اليت تتحول هبا األمة العربية إىل سوق ملنتجاته . 

الــــــيت حتــــــيط بــــــه حبيــــــث يكتشــــــف  وقــــــد كــــــان عليــــــه أن يســــــتبني حجمــــــه احلقيقــــــي وأن يعيــــــد النظــــــر يف الظــــــروف     
ـــــزال يف حاجـــــة إىل القـــــرار األمريكـــــي  ـــــني عامـــــا مـــــن حـــــروب ال تنقطـــــع وجمـــــازر ال تتوقـــــف ال ي ـــــه بعـــــد خســـــمة وثالث أن

 الغريب الذي يزوده ابلسالح واملال والطعام . 

مســـــاندة  وكـــــان عليـــــه أخـــــرياً أن يـــــدرك أبن بلـــــدا صـــــغريا كلبنـــــان قـــــد اســـــتطاع جملـــــرد تـــــردد الـــــوال�ت املتحـــــدة عـــــن     
اســـــــرائيل يف اجتياحـــــــه �ائيـــــــا أنـــــــه يكبـــــــد جـــــــيش اســـــــرائيل خســـــــارة مل يتكبـــــــدها يف أي حـــــــرب ســـــــابقة خاضـــــــها مـــــــع 

 جمموعة الدول العربية رغم احنراف بعض أبنائه ورغم قلة املسلمني الذين �هضوه ومجدوه ملدة مثانني يوما . 

**************** 

 اإلسرائيلي غيب ألنه يسبح ضد التيار.      

 واإلسرائيلي غيب ألنه يتحمل مسؤولية جرمية العصر حلساب غريه.      

 واإلسرائيلي غيب ألنه ال حيسب للمستقبل تقلباته وتغرياته.      

واالســــــرائيلي غـــــــيب ألنـــــــه ال يقـــــــرأ إال مـــــــا كتبـــــــه خاماتـــــــه يف التـــــــوراة والتلمـــــــود ويـــــــرفض أن يواجـــــــه حقـــــــائق الـــــــدنيا      
 وحكمة التاريخ . 

رائيلي غـــــــيب ألنـــــــه صــــــدق موشـــــــي دا�ن اجلـــــــالد الراحــــــل حـــــــني اهتـــــــم العــــــرب أب�ـــــــم ال يقـــــــرأون وأ�ـــــــم إذا واالســــــ     
 قرأوا ال يفهمون . 

ـــــــد كـــــــان جـــــــديراً أبن يوجـــــــه هـــــــذا االهتـــــــام إىل نفســـــــه إذا هـــــــو يـــــــرفض قـــــــراءة مســـــــريات األمـــــــم والتعـــــــرف إىل       وق
 مصائر الشعوب . 

ـــــــه رغـــــــم مـــــــا يزعمـــــــه لنفســـــــه مل يســـــــتطع أن يكتشـــــــف أبن مـــــــا يقـــــــال عـــــــن اللـــــــويب       واإلســـــــرائيلي أخـــــــرياً غـــــــيب ألن
 اليهودي يف الوال�ت املتحدة ليس أكثر من خدعة أمريكية لتوريطه وايهامه أبنه ميلك قدرات سحرية. 



۸ 
 

************* 

رأينـــــــا أنـــــــه بـــــــدأ يعيهـــــــا حقـــــــاً وأن القضــــــــية لقـــــــد آن االوان لكـــــــي يكتشـــــــف العـــــــريب كـــــــل هـــــــذه احلقـــــــائق . ويف      
ــــــة هــــــي قضــــــية زمــــــن وحســــــب . أن يف وســــــع اإلســــــرائيلي أن يصــــــوله وأن جيــــــول فــــــوق  الفلســــــطينية وملحقاهتــــــا العربي

 مسرح لألحداث خال حىت اليوم من كل منافس . لكن الدنيا دول يوم لك ويوم عليك. 

را وعالنيــــــــة هــــــــي املســــــــتفيدة الوحيــــــــدة مــــــــن جــــــــرائم الت املتحالفــــــــة معهــــــــا ســــــــلــــــــة األمريكيــــــــة وحــــــــدها واآلإن اآل     
الت ليــــــدفعوا هــــــم فيــــــه مــــــنهم هــــــذه اآل تــــــربأتعــــــامل كثــــــريا حــــــني �يت اليــــــوم الــــــذي املرتزقــــــة يف اســــــرائيل . وسيضــــــحك ال
 وحدهم مثن ما يرتكبونه من اجلرائم . 

 معارضون للسياسة األمريكية األوروبية حنو اإلحتاد السوفيايت يقولون : 

 قالة عثرات االحتاد السوفيايت إأموال العامل كله عاجزة عن  •
 ال تناقضات بني حمافظني واصالحيني يف موسكو بل مسرحية ألفها ووضع مشاهدها احملافظون .  •

الغـــــرب يشـــــجع االصـــــالح يف جنـــــوب افريقيـــــا بغـــــرض العقـــــوابت ويشـــــجع االصـــــالح يف االحتـــــاد الســـــوفيايت  •
 بتقدمي القروض . 

عـــــــــن تصــــــــرفات حكومـــــــــة غــــــــور� تشــــــــيف غـــــــــري الدميقراطيــــــــة ويوافـــــــــق علــــــــى التضـــــــــحية الغــــــــرب يتقاضــــــــى   •
 ابصحاب احلقوق املشروعة . 

 تعاون الغرب مع السوفيات �بع من خوفه من شيوع اليأس عند حكام موسكو .   •

 


