
 10I01<I2009א – אא
 

I01<I2009>10א

 אא−498

تعتعة

  قبل النص

لنشرة آما اعتادها األصدقاء، بالصورة الىتيبدو أن ا
مؤجلة، ليحل حمل -لفرتة ما  -اعتادها األصدقاء قد تستمر 

  أغلب أبواهبا هذا احلديث عن احلدث واألحداث

ال تريد أن: األحداث، األشالء، املوت، الدمار، البطوالت
  ترتآىن برغم أنىن ال أشاهدها رأى العني، 

تزحف حنو  ى الصدر وتكادالدماء تغمر وعيى حىت أعل
  مداخل تنفسى، 

صيحات األطفال وولولة األمهات الثكاىل يتشكل هبا آل صوت
يصلىن، ولو آان بوق سيارة، أو أزيز فتح باب قريب، أو

  شخشخة صوت مصعد قدمي

  ال أستطيع أن أستمر بنفس األسلوب لنفس اهلدف، 

حلربمع أنىن أتصور أن ما تقوم به النشرة ومثلها خيدم ا
  الطويلة املدى، 

  هل تصدق؟ 

  أنا ال أستطيع،

  لست عاجزا، لكنىن ال أستطيع 

هل هو مفيد ما اآتبه اآلن عن اجلارى، بقدر ما أعيشه،
  حىت لو أخطات؟

  .أشك ىف ذلك

  "اجلانبني"على " أوقع"لن 

على بريدى Forwardوصلتىن، عن طريق اإلحالة من صديق 
مثة محلة جارية للتوقيع على اإللكرتوىن، رسالة عرفت منها أن

 وقف إطالق النار ىف غزة، اآلن وفورا، الرسالة موجهة من 
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، وهى مؤسسةAvaaz avaaz@avaaz.org "أفاز"مؤسسة امسها 
، آما وصلىن معها رد"تنادى حباجات آويسة جدا، بكالم آويس

النسياق معالصديق الذى أرسلها ىل، وحجته القوية ىف رفض ا
  مثل هذه الدعوات الىت اعتربها مشبوهة ومغرضة ومتحيزة

: تبع املؤسسة إياها" الكويس"وفيما يلى بعض هذا الكالم 

أعداد ضحايا سفك الدماء ىف غزة ىف مازالت....، "......
وصل عدد الضحايا حىت اآلن إىل ما يزيد على –تزايد مستمر 

 بينما –مائة أطفال الستمائة، أغلبهم مدنيون وأآثر من
تواصل الدبابات والطائرات واملدفعية اإلسرائيلية استهداف
األماآن اآلهلة بالسكان، وقصف املدارس، وصل عدد اجلرحى إىل

مليون مواطن للرتويع ىف مدينتهم1.5األالف، وتعرض أآثر من 
نفس الوقتىف . الصغرية الىت حتولت إىل سجن بسبب إغالق املعابر

مما س املقاومة بإلقاء صواريخ ىف العمق اإلسرائيلىتواصل محا
 إسرائيلى حىت اآلن، بعضهم لقى حتفه بفعل 11أسفر عن مقتل 
  (!!!!) .النريان الصديقة

لقد بدأت محلتنا للمطالبة بالتحرك الفورى من أجل وقف
إطالق النار ومحاية أرواح املدنيني ىف االنتشار على نطاق

ييد زعماء العامل ىف أوروبا والشرقوجنحنا ىف آسب تأ واسع،
  : األوسط وأماآن أخرى ىف العامل

  .آن األوان لوقف سفك دماء املدنيني األبرياء .للقد طفح الكي

لعلك الحظت معى، ومع الصديق الذآى الغاضب الذى حول ىل
هذه الدعوة، لعلك ال حظت حماولة إظهار أن العدوان يتواصل

لى عدم تناسب عدد الضحايا علىمن الطرفني، دون التأآيد ع
مع إشارة عابرة أن) مدنيا وعسكريا(اجلانبني وال تصنيفهم 

من لقى حتفه من اإلسرائيليني آان بعضهم بنريان إسرائيلية
  )!!صديقة(

مل تشر ، "الكويسة جدا"آذلك لعلك الحظت أن هذه املؤسسة 
ولو - ألى مطلب من مطالب الضحايا احملتلني املتمزقني املشردين

بعد وقف  -!!) احتياطيا(على سبيل التعويض أو الرشوة 
يعودأن إطالق النار، وبالتاىل ميكن االستنتاج أهنا دعوة 

يستمر احلال على ماأن ، أو حىت احلال إىل ألعن مما آان عليه
  .هو عليه

  .واملتظلم يلجأ إىل فيتو جملس األمن اجلاهز

الذى حول إّىل) قةأو الصدي(ما علينا، يبدو أن الصديق 
هذه الرسالة قد شك مثلى ىف نوايا هذه املؤسسة وما شاهبها
حىت رد غاضبا على هذه الدعوة ردا قويا قاسيا آاشفا، فكان

  : من بني ما قال

محلتها من أجل السالم" أفاز"ملاذا مل تبدأ ".......... 
سألف توقيع من أحناء العامل حينما طالبت محا 600مجع  وحتاول

التماس عاملى يساوى بني  آيف نوقع على  ؟بالسالم واهلدنة
 البيوت بالقنابل احملرمة محاس وإسرائيل، آيف نوافق على دق
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منها وهى القنوات الوحيدة الىت يأتى دوليا هلدم األنفاق
  عن طريقها رجال املقاومة اجملروحني السالح والغذاء ويهرب

قادرين آيف نوافق على سالم وحنن عزل وغري، ....، واملصابني
على الدفاع عن أنفسنا، وهل القضية هى سالح املقاومة ومحاس؟
وماذا عن السالح النووى الذى متلكه إسرائيل وماذا عن

وماذا؟ القنابل احملرمة دوليا الىت يستخدمها جنود االحتالل
عن السكان األصليني املطرودين من أرضهم ويعيشون ىف اخليام

،ليم وصحة وعمل يقتاتون منهوبدون تع، بدون مياه وآهرباء
فلسطينيى الشتات احملرومني من العودة إىل وماذا عن

وآيف تساوون بني مهجى آيف تساوون بني حمتل ومقاوم  ؟أراضيهم
  .وبربرى وبني من يطالب حبقه ىف حياة آرمية على أرضه

  : إخل إىل أن قال....

ألف 600ليوقع عليه آنت انتظر أن ترسلوا لنا التماسا
األراضى يطالب بانسحاب اسرائيل من واطن من سكان العاملم

  1967الفلسطينية الىت احتلتها عام 

  : مث أهنى الصديق رده بقوله

لن نوقع على وقف إطالق نار يسلب من الشعب(.....) 
لن نوقع على نزع سالح، الفلسطيىن آخر سالح يقاوم به االحتالل

دون جتريدنا من سالحنافأنتم تري، حزب اهللا أو نزع سالح محاس
لتسحقونا بقنابل إسرائيل العنقودية، لتحاصروا، البسيط

 حتفهم مسلسلني باحلبال إىل، وتسوقهم عبيدًا ما تبقى منا
فقد طفح الكيل فعال، ولن نستجدى بعد اآلن الالالال، لن نوقع

هؤالء ليس فقط من املؤسسة الصهيونية العنصرية، بل أيضا من
  عن حتقيق العدل حتت شعار السالم الذين يتغاضون

مث وجدتىن أآتب ردا على هذا الصديق الغاضب على حق،
التوقيع علىأوافقه من حيث املبدأ، لكنىن أيضا أرفض 

  الناحية األخرى الىت اقرتحها،

وفجأة قفز ىل شكى ىف موقفى أنا شخصيا، واحتماالت 
-  نفسىالسلبية واهلرب، وعادت التساؤالت الىت طرحتها على 

عن(ىف نشرة الثالثاء واألربعاء املاضى  -وعلى آل واحد 
عن اخلزى، والقهر،(، )4-3اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

  ، علىتلح  )4-4والذنب، واالحرتام 

  : ردا هذا نصه" امليل"للصديق الذى أرسل ىل هذا  آتبت 

  موافق مائة ىف املائة على عدم التوقيع

  على الناحية األخرى أيضالكنىن لن أوقع 

  غري التوقيع أفعل شيئا نأريد أ

  كتىبأخجل أن أآتب رأىي وأنا جالس على م

ال أريد أن أحتج بسىن، وأىن ىف النصف الثاىن من العقد(
 )الثامن، فأنا أعرف فساد هذه احلجة
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رأىي مهما آان صحيحا لن يقرأه اجلبناء الرمسيون
على بيانات ال يقرأها أحد، حىت" املشغولون بالتوقيع ىف احملل

-لقراءة ما أآتب ) وال داعى(هم أنفسهم، مث إنه ال وقت 
للذاهبني للشهادة، وأنا  بالنسبة- مهما آنت أتصور أمهيته

 .جالس على مكتىب

 أفعل شيئا أريد أن
 وسوف أفعل شيئا غري التوقيع

  !!!أفعل شيئا غري التوقيع أنا اآلن 

  وغري التحريض

 ..!!لست متأآدا 
 !!!!!!أفعل شيئا  ال أنا

!أفعُل شيئا  آنُت فعال ال داعى لالنسحاب باملوت أو بالشلل إن
 ل شيئا؟هل أنا ال أفع
  بل أفعل فعال

   !!يا ليت

  وبعد

، حني آنت ىف السنة1948مايو  15مث إنىن تذآرت أول حصة يوم 
وقد دخل علينا) سنة 14 أى أوىل ثانوى اآلن(الثالثة ثانوى 

، فقمنا آلنا، وطلب منا"قيام"عزوز أفندى مدرس العرىب، وقال 
لعل(لك، أن نقرأ الفاحتة وندعو لنصرة جيوش العرب، وفعلنا ذ

هذا هو ما جعلىن أقرأ الفاحتة بدال من سورة الفتح ردا على
، قرأنا الفاحتة، ودعونا)الرسالة الىت ذآرهتا األربعاء املاضى

بالنصر، ودخلت اجليوش العربية، واستشهد أمحد عبد العزيز
ورجاله رجالنا، وآثريون آثريون، وحنن ال ندرى حقيقة اجلارى

، وإذا)التهدئة: اسم التدليل هلا اآلن( طبعا، مث آانت اهلدنة
  : بالسيناريو آله مير أمامى هكذا

  على طول اخلط واهلدنات هى ضدنا، 1948منذ سنة 

  ومل نتعلم

  آان هلا مقابل بشع، وعواقب وخيمة ممتدة آل هدنة

مرة أخرى، ال يصح ملن جيلس على مكتب مثلى أن يدعو(
" !!!لعدم اهلدنة: "للحرب، وأنا ال أدعو للحرب، رمبا أدعو

  )أنظر اية النشرة .....أو...أو 

للكاتب" آل شىء هادئ ىف امليدان الغرىب"منذ قرأت رواية 
، وصلىن معىن احلرب، بدءًا باحلرب"إريك ماريا رميرآه"األملاىن 

أن جمرد تصور) سنة 19(العاملية األوىل وعلمت منها آنذاك 
آخر غري احلرب، مث هأنذا احلرب أو حىت الكتابة عنها، هو شىء

بعض مناظر: اآلن أشاهد بالصدفة لدقيقة ونصف قبل أول أمس
ما جيرى، فإذا به أبشع من آل حرب، من آل أنواع القتل
الوغد، من آل نذالة اإلبادة، حتت اسم احلرب، فكيف أمسح

 لنفسى أن أبدو وآأىن أدعو الستمرار هذه احلرب؟
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ء آخر الهى شى) أو هذا الذى جيرى(احلربأقر وأعرتف أن
شىء ال يعرفه إال يعرفه اجلالس على مكتبه أو حتت سقف بيته،

قد يكون قد نسيه من" أمس"، حىت الذى حارب "اآلن"من حيارب، 
هول ما رأى، فكيف يدعو الستمرار احلرب من جيلس على مكتبه

  ينظر مث يفىت، مثلى حاال؟

  لكن ماذا أفعل ودروس التاريخ أصرح من آل تدليس؟

نا الكذب والتعمية بشكل مزمن يزداد خطره جولة بعدلقد أتق
  .جولة، معرآة بعد معرآة، تصرحيًا بعد تصريح، تسمية بعد تسمية

، وهذا"انتصرنا انتصرنا انتصرنا"قلنا إننا  1956سنة 
مل حيدث، ألن احلرب مل تتوقف إال بعد أن دفعنا مثن وقف اطالق

مرير إسرائيل، دفعنا الثمن غاليا بت!!)النصر!! (النار
  .من املضايق، وآذبوا علينا ست سنوات

- غصبا عنا مثلما تتعلم الكالب –واأللعن أننا تعلمنا 
أقصر طريق للحفاظ على األرواح، هو   إن: "درسا خطأ يقول

، رمبا صح ذلك مرة أو أآثر ىف ظرف خاص،"االنسحاب وليس الصمود
والكذب مجيعا لكن لألسف لقد ختلق لدينا من التجربة والنصاحة

أن هذه هى القاعدة، تكّون عند رؤسائنا وقادتنا ارتباط شرطى
دون اعتبار الختالف  ) االنسحاب(يغرى بتكرار نفس اخلطوة 

من" الثقات املراجع"الظروف، ومع ذلك فمازال بيننا من 
، وهو ال يفعل إال1956يواصل تضليلنا بزعم أننا انتصرنا سنة 

ن مسئوليته حىت اآلن، ولوال بقية منأن يربر دوره ليتخلى ع
  .67حياء ألعلن انتصارنا أيضا سنة 

برغم اختالف الظروف، 1967باالرتباط الشرطى انسحبنا ىف 
وبلغت الضحايا أضعاف ما لو مل ننسحب، وبدال من أن نعرتف
باهلزمية، وبدال من أن نتأمل أمل املخطئ أو الضعيف أو السلىب الذى

  "!السالم"، وعليكم "نكسة"أمسيناها  ،غبائه أفاقته اهلزمية من

درسا) 67(وبرغم آل ذلك يبدو أننا تعلمنا هذه املرة  
  :إجيابيا معقوال أفادنا على مرحلتني

تعلمنا أن احلرب طويلة النفس، وليس االنسحاب، هى الىت
حتفظ األرواح، فبدأت حرب مل تأخذ حظها الكاىف من التقدير،

  .حرب االستنزافوهى 

ما بدأ إعداد جيش آخر، مبواصفات أخرى، هذا اجليش،آ
، فانتصرنا، وآان1973بذآاء قادة جدد، هو الذى خاض حرب 

  .نصرا عظيما فعال، وهذه هى املرحلة الثانية

– 48(أن حمصلة احلروب األربعة : لكن دعونا نعرتف بشجاعة  
آانت اهلزمية، وحني جاء ىف معاهدة السالم، أو) 73 – 67 – 56

، حني)وقد قبلتها شخصيا باعتبارها استسالما هلذه احملصلة(حوهلا 
هى آخر احلروب، لعب الفأر ىف عىب، فاحلروب ليس 73جاء أن حرب 

إال يوم القيامة، ومع ذلك حتيزت للسالم ومعاهدته، ال هلا آخر
وإمنا باعتبارهاباعتبارها إعالنا للسالم، أو تفعيال لالنتصار، 
 .اعرتافا باستسالم إجياىب، تأخر إعالنه ست سنوات
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أملت أن يكون استسالما قويا قد خيفف عنا آالم ومثن اهلزمية
  !!إمجاال، مث يسمح لنا أن نبدأ من جديد

اهلزمية املؤملة الشجاعة، هى بداية مؤملة طموح أو ينبغى
  .أن نكون آذلك

  )2(وبعد 

–هبذه امليوعة والكذب، لكن " السالم"ال يوجد شىء امسه   ·
- بصفىت الشخصية  –إن ما قبلُته وأملُت فيه آنذاك  -أآرر 

هو استسالم شجاع، باعتبار أنه موقف أآثر إيالما، لكنه
  .دياأقوى حفزا وحت

يستتبع مثل هذا االستسالم دفع الثمن ، فاملهزوم ليس  ·
  .له مكافأة، إال أن يتعلم، لو تعلم

على املهزوم أن يّسرح جيشه، وأن يبدأ فورا ىف إعداد  ·
، ىف آل مكان وآل جمال، حىت الآل ناسه جيشا بديال حتت التجهيز

  .بأى سالح  غريها يهزم ثانية، ال ىف حرب بالسالح، وال ىف

تصوُرت أننا سوف نقرر، وفورا، أن تستمر احلرب: وعليه   ·
بكل األسلحة األخرى على آل اجلبهات، آما يستمر استنزاف العدو

  ).فال يصري العدو الذى هَزمنا صديقا أبدا(طول الوقت، 

حنن مهزومون وهو منتصر، ىف معرآة معلنة، فمن أين ·
البد أن ننتصر بطريقتنا على املدى الطويل تأتى الصداقة؟

لنكون ندا خمتلفا أقوى، بطريقتنا اخلاصة، وأسلحتنا اخلاصة،
  .وساعتها نقرر من األوىل بصداقتنا

مث تتواصل احلرب على آل املستويات األخرى، ليس تنافسا ·
القاتل حتت اسم(غبيا، فاملنتصر ىف معرآة بالسالح األعمى 

، ليس بالضرورة هو)حنن لألسف(يبة العدو البليغة ، وخب)احلرب
األقوى أو األذآى أو األعمق إبداعا أو األآثر ثراء إنسانيا،
وال هو بالضرورة أقوى سالحا أو أشد شكيمة ىف جوالت قادمة،

  .لو استمرت احلروب على آل احملاور

  )3(وبعد 

ىف معرآة أو ىف حرب حىت لو استمرتنعم، املنتصر   §
 .سنوات، أو عقودا، ليس هو املنتصر احلقيقى بالضرورة

- حسابات الزمن والتاريخ تقول إن الواعى هبزميته قد يكون      §
  ).أنظر بعد(، هو املنتصر أخريا - من عمق معني، وىف الزمن املناسب 

إىل أن يتغري شكل احلروب إىل ما ال نعرف، يواصل الشعب
حروبه الىت خيطط هلا، يواصلها وهو: املهزوم) اجليش اجلديد(

املهزومخيتار ما يناسبه من مواقع، وهو حيدد أعداءه ببصرية 
  .الذى تأمل فتعلم

إن الشعب الذى وعى اهلزمية أصبح آله جيشا، فيسرتيح  §
جتييشجيش املهزوم الرمسى، ويْسَتغَنى عنه مؤقتا، مطمئنا إىل 

 .طول الوقتشعبه آله 
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                               )4(وبعد

خذ!! وهو غري صحيح غالبا(إن صح ما تصورته هكذا، 
التشوين املضطرد الذى ، فإننا ميكن أن َنعْجب هلذا )راحتك

تقوم به احلكومات العربية آلها تقريبا وهى تعرض املناقصات
يدة املدىلشراء األسلحة الباهظة الثمن، البع –!! أى واهللا –
وهى على أمت يقني أا لن تستخدم، وال حىت حتت زعم) جدا(

  الدفاع عن حدود أراضينا املقدسة،

  هى آخر احلروب،) 73(فمن ناحية، لقد قرروا أا  ·

ومن ناحية أخرى فهم جاهزون لالنسحاب اجلديد، ما ·
ال انكسار( داموا مل يسمحوا لنا أن نتجرع آالم اهلزمية 

  .حىت النخاع) النكسة

  )5(وبعد 

أنت –وهو غالبا غري صحيح : مرة أخرى(إن صح ذلك 
من أجبديتنا آال من) لو مسحتم(فينبغى أن حنذف متاما ) -وضمريك

  :األلفاظ التالية

v التهدئة  

v وقف إطالق النار  

v اهلدنة  

v  فض االشتباك  

v التسوية مؤقتا  

v السالم (!!)  

v خريطة الطريق  

v  قرارات اجملالس الدولية  

v   وليس الشعىب(الضغط العاملى الرمسى(  

  ).وألفاظ أخرى آثرية أفضل أال أذآرها اآلن(... 

  )6(وبعد 

لتحل حملها أجبدية جديدة أآثر إجيازا حنن حنذف هذه األجبدية
  : تقول علينا اآلن فورا، دائما أن خنتار

  إما حرب ال تتوقف أبدا، مهما اختلفت أشكاهلا  §

يشمل تسريح اجليوش ليصبح آل الناس(وإما استسالم   §
  )جيشا يبدأ من جديد

  :وبألفاظ أآثر وضوحا وأنصع تارخيا

، والبدء حاال ىفاليابانأو  أملانياإما استسالم   §
 اإلعداد النتصار آخر
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، دون حساب للوقت، أواجلزائر، أوفيتناموإما حرب  §
  .للعدد

  )7(وبعد 

  هذه آلها آراء شيخ يهرف،

  جيلس على مكتبه، يتسحب إليه دفء حاٍن، 

  إخل...والشمس تكاد تدخل حجرته بعد قليل  

  ...!!!)آه( 

  !!فال تأخذوها مأخذ اجلد لو مسحتم

  ولكن قولوا ىل ماذا أفعل بدال من ذلك؟

  )جدا(قرار حاسم 

تكون هذه التعتعة هى آخر ما أآتبقررت اآلن حاال أن   ·
  "فيما ال أتقن"

وأن أنسحب بعد اليوم إىل واجباتى األخرى، ىف حماولة إحياء   ·
  املوتى من األحياء الظالل، وحتريك الساآن، وخوض خماطر املعرفة،

  ،أتقنهوهو دورى الذى أتصور أنىن  

  وأنه ضمن حروبنا املتصلة، 

  .حنو النصر 

  )8(وبعد 

  أنىن لن أستطيعلكن يبدو 

  منظراألطفال مرعب ال يرتآك حىت تتأمل وأنت تتجرع هزميتك

  !!يا رب

  !!!!يا رب

  !يا رب آفى 

  آفى يا رب

  ..!!آه 

  : ماذا تقول آفاز عن نفسها - 

أورج هى منظمة عاملية مستقلة وغري هادفة.آفاز إن
الساعية إىل توصيل صوت وآراء للربح، هتتم بإطالق احلمالت

تستخدم ىف عدة Avaaz آلمة. (شعوب العامل إىل صانعى القرار
 ال تتلقى آفاز أية أموال من حكومات أو.) لغات مبعىن صوت

آن خمتلفةشرآات، ويعمل هبا فريق من النشطاء ينتمون إىل أما
لندن، ريو دى جينريو، نيويورك، باريس، واشنطن :ىف العامل

 .دى سي، وجنيف
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