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ستخدم   . قبل ثالثة ايام، احتفلت اسرائيل بالذآرى الرابعة والخمسين النشائها         ويشاء التقويم العبري الم
ى              " العيد"لهذا الغرض االحتفالي ان يأتي       ا هو ال هذه السنة في موعد اقرب الى ذآرى دير ياسين مم

 العربية االولى   -لحرب االسرائيلية    ايار، واندالع ا   ١٤تاريخ اعالن الدولة وفق التقويم الميالدي، اي        
ل                   . في اليوم التالي   ة التي حصلت قب ذه النكب ة ه  ٥٤التقويم العبري هذه السنة اآثر افصاحًا عن طبيع

.عامًا ولم تنفك تتجدد، الى حد اننا نسينا في خضم الدم المستباح ذآرى دير ياسين
م يكن من حاج     .  مرت الذآرى من دون ان يتذآر احد        ذآر اصًال، ل د  . ة للت ر    ٥٤بع ًا، عادت دي  عام

ة            ٩ليلة دير ياسين، مساء     . ياسين واقعًا يومياً   ضفة الغربي سطينية في ال دن الفل  نيسان، آانت تشهد الم
ة             ة    ١٩٣٩ - ١٩٣٨حربًا جديدة، ربما هي الخامسة منذ وعد بلفور، بعد حمل ة ونكب  ١٩٤٨ البريطاني

ل آان  . ١٩٨٨ - ١٩٨٧، ثم انتفاضة    ١٩٦٧وحرب   دن لحوادث ستفوق        ب ذه الم ان من ه أ اثن ت تتهي
ذ اآلن،                . فظاعًة فظائع النكبة   ين فصوًال من العنف االسرائيلي دخلت من ابلس وجن وبالفعل، عاشت ن

ة             سطينية والعربي ة الفل ة التي         . وحتى قبل ان تتكشف آل تفاصيلها، الذاآرة الجماعي ك هي اذًا الهدي تل
ه      قدمتها حكومة ارييل شارون الى شعبها      ة والخمسين العالن دولت دة   :  في الذآرى الرابع جرعة جدي

  .من الكراهية
 

شيء                  د ال ه مريض، يري وم ان سه مجتمع اسرائيلي يثبت آل ي ضاها لنف ة التي ارت  بل تلك هي الهدي
ا                . وعكسه ستويات ادارته ع م ى جمي وم  . تلك هي خصوصًا الهدية التي بارآتها الواليات المتحدة عل ي

ونغرس                      االحتفال، وقف نا   ام الك شدوا ام وفيتز يخطب في متظاهرين احت ول وولف دفاع ب ر ال ئب وزي
ة   ضغوط االميرآي ة بوقف ال صهيوني للمطالب وبي ال ن الل دعوة م رائيل) ؟(ب ى اس ب . عل وذهب نائ

د                          ى شكل خطاب ق ضامنه عل امًال ت سفارة االسرائيلية في واشنطن ح الرئيس ديك تشيني الى حفل ال
اك                يخجل من تالوته اآثر      ًا هن سائدة حالي ون ال ى في ظروف الجن ًا،  . من سياسي اسرائيلي، حت وطبع

ا                         ال، وآرره ذي اعقب االحتف وم ال رئيس جورج بوش في الي سان ال ى ل ة االعظم عل جاءت المبارآ
  ".رجل السالم"امس حين وصف ارييل شارون مجددًا ب

 
متعصب . ال الذي يحكم اسرائيل امره صار معروفاً      الجنر. بوش، ال شارون  .  غريب امر هذا الرجل    

ذا    . مجبول بالكراهية، لم يترك مناسبة لسفك الدماء اال اقتنصها     َم يصف ه ولكن بوش؟ يحتار المرء ب
ر، مجرم؟               : الرئيس ارعن؟ جاهل؟ متهّور؟ موتور؟ فاقد الوعي؟ شريك في الجريمة؟ او، ببساطة اآث

  .فيد بعد اآلن، اذا بقي محصورًا في الرأي العامربما آل ذلك معًا، لكن اي وصف لن ي
 

فراً        ي ص ام يعن رأي الع ة، ال ة االميرآي ى االمبراطوري سبة ال فرًا،    .  بالن ي ص ة تعن رة الدولي االس
ك        ل من ذل يئاً                . والشرعية الدولية اق ون ش ون يعن اء ال يزال ان الحلف رى اذا آ رئيس    . يبقى ان ن لعل ال

اول " تجرأ"ن الجواب بعدما  المصري حسني مبارك يملك جزءًا م      اال ان الجزء  . ورفض لقاء آولن ب
  األآبر من الجواب سيكون في يد االمير عبداهللا عندما يقوم بزيارته العائلية الى مزرعة بوش االبن،
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ل سنة ونيف             " ابننا" ول بعض المسؤولين العرب قب رع       . آما آان يق د تب ى امل اال يكون بوش ق عل
نجح،         . اعطائه شريكه شارون ضوءًا اخضَر جديداً     بجواب يلغي آل االسئلة ب     ن ي لكنه حتى ان فعل فل

  الى متى اسرائيل؟: من طينته، في منع سؤال عاد يعلو فيعلو" رجل سالم"ال هو وال اي 
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