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باسم هللا الرحمن الرحيم

سيدي الرئيس

سؤال يتبادر إلى ذھن كل الناس في جميع أنحاء األرض كل ساعة وكل يوم , وھو من المسئول عن دماء
البد أن يكون ھناك خطاالفلسطينيين واإلسرائيليين ؟؟ من المسئول عن ھذه الدماء التي تسفك كل يوم من الجانبين ؟؟؟

ما أدى ويؤدي لھذه ألماساة التي استمرت الكثر من نصف قرن .

والسؤال البديھي الذي يمكن أن يوجه إلى الجانب اإلسرائيلي : ألم تدرك القيادات اإلسرائيلية حتى اآلن أن الشعب
ألم تدرك ھذه القيادات حتى اليوم أنالفلسطيني لن يتوقف عن النضال المسلح حتى يحصل على حقوقه المشروعة ؟؟

اإلسرائيليين لن يعيشوا في سالم وأمان أبدا ما دام الفلسطينيين يعانون الظلم والقھر والتعسف ؟؟ وان العقل والمنطق يقرر
ان العنف يقابله عنف مضاد , وان الظلم يقابله غضب عارم , وان القھر يقابله تحد حتى الموت ؟؟!

إن بديھية ھذه األسئلة يا سيدي الرئيس توحي بان اإلسرائيليين جميعا يعرفون اإلجابة التي ال مھرب وال مناص منھا .
لماذا االستمرار في االعتداء على الفلسطينيين وحرمانھم من حقوقھم المشروعة , والوقوع في دائرة الفعل وردادا..

الفعل التي ال تنتھي أبدا؟؟

أال يمكن القول أن دولة إسرائيل شعبا وقيادات واقعة تحت تضليل ما ؟ ولكن كيف يمكن أن يتم ھذا التضليل
والشعب اإلسرائيلي عرف بالوعي والحنكة وسعة االطالع والثقافة. ادا فال بد أن يكون ھناك سر أو أسرار أدت وتؤدي

إلى ھذا الضالل واالرتباك ومن تم الماسي والدماء .

أال يمكن القول أن ھذا السر الغامض المضلل ال يعدو أن يكون ھذا التأييد المطلق الذي تتلقاه إسرائيل من الواليات
المتحدة األمريكية ؟!! ال شك أن ھذا التأييد المطلق ماال وسالحا متطورا وفيتو في مجلس األمن , استمر لعشرات السنين
ھو السبب الجوھري في غرس المطامع والغرور والطموح في بعض المجموعات اإلسرائيلية وقياداتھا األمر الذي أدي

إلى ضاللھا ووقوعھا في بركة الماسي والدماء .

أال يمكن القول يا سيدي الرئيس انه لوال ھذا التأييد األمريكي المطلق الذي ھو محل استغراب وذھول من جميع شعوب
األرض , لتوقفت القيادات اإلسرائيلية عن طموحاتھا المغرورة , فقبلت بقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن ووصلت

إلى اتفاق منصف وعادل مع الفلسطينيين وجيرانھا العرب , حيث ال مناص لھا من التعايش معھم وھذا التعايش ال يمكن أن
يتم عن طريق الجبروت والقوة مھما امتد الزمن .

الذي اضر فيوھنا تبرز أسئلة أخرى ال بد من محاولة اإلجابة عليھا . لماذا ھذا التأييد األمريكي األعمى إلسرائيل
كثير من األحيان بالمصالح األمريكية الجوھرية في المنطقة كما اضر في المدى البعيد بإسرائيل ذاتھا ؟؟ ھل ھذا التأييد
ھو نتيجة نشاط اللوبي الصھيوني ؟؟ قد يكون األمر كذلك في بعض الحدود , ولكن الذي يبدو أن الموضوع اعمق من



ذلك بكثير , وھذه األعماق ھي التي يجب على الفلسطينيين واإلسرائيليين أن يدركوھا ويجتثوا جذورھا إذا أرادوا حقن
دمائھم وسيادة السالم بينھم .

يجب على ھذه األطراف المتنازعة أن تدرك انه لو تحقق سالم في المنطقة العربية لتوقفت مصانع الحرب والدمار
التي تمتص ثروات العالم , ولتحققت أھداف أبناء المنطقة في التكامل االقتصادي حيث يكون دافعا للسيطرة على مصادر

الثروة واھمھا البترول وبيعه بطريقة عادلة , ولكن ھناك من يھمھم استمرار النزاع والتوتر , وان إسرائيل ھي خير مصدر
لھذا النزاع , ولذلك فھم يمنونھا بالمستحيل , ويدعمونھا بالمال والسالح ويستحثونھا ضد العرب ويعوقون أي خطوة نحو

السالم , وال مانع لديھم أن يقتل اإلسرائيليون والفلسطينيون بعضھم بعضا فكلما زاد التوتر والدم المسفوك كان ذلك مزيدا
في طلب السالح وآلة الدمار!!!

سيدي الرئيس إننا واثقون كل الثقة أن سيادة الشر واألشرار ھي مسالة موقوتة وان شعوب العالم بجميع أجناسھم
وعقائدھم ال بد أن يفيقوا لھذا التضليل الذي يحيط بھم فيھتكوا ألغازه وأستاره ويحققوا السالم في ھذه األرض وان

المنظمات غير الحكومية إذا أعطيت الفرصة ھي الوسيلة المثلى في ھذا الغرض .

شكرا سيدي الرئيس
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