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أظهرت األحداث األخيرة في فلسطين مدى تدفق الحماس الشـعبي العربـي لفلسـطين وأهلهـا،                
وأوضحت بما ال يدع مجاال لالجتهاد بأن الشعوب العربية ما زالت تتصرف كعائلة واحدة رغمـا                

تـرددت ذات   . اولت األنظمة العربية صنعها وتكريسها عبر الزمن      عن الثقافات االنعزالية التي ح    
الشعارات من المحيط إلى الخليج، وتم التعبير في كثير من األحيان عن طموحات مشتركة سـواء                

وقد بدا التعبير عمليا من خالل الدفع باتجاه فتح الحـدود           . كان على المستوى العاطفي أو الذهني     
واجهة ومن خالل التبرعات السخية التي أخذت الجماهير تقدمها على          ليأخذ الناس مواقعهم في الم    

 .أنها جزء من الواجب
 

أدخلت الجماهير العربية على مختلف مشاربها نوعا من الطمأنينة إلى قلوب شعب فلسطين وأكدت              
. لهم أن الواجب الديني وحق القربى يبقيان القوتين اللتين تستعصيان علـى الـذوبان والتراجـع               

 أن أداء الجماهير لم يتطور إلى حد كسر شوكة األنظمة إال أن مستوى الجرأة قد ارتفـع                  صحيح
بات الشعب الفلسطيني مطمئنا أنـه لـيس        . وهو مرشح للمزيد حسب المنطق التاريخي التراكمي      

وحيدا في العراء وأنه من الممكن االستناد على إخوانهم العرب في سد رمق العـيش والتعـويض          
 .لمادية التي يلحقها العدوان اإلسرائيليعن الخسائر ا

 
على الرغم من الحمالت العربية الشعبية لدعم أهل فلسطين وتعويضهم عن الخسائر المادية إال أن               

ال شك أن هناك مشكلة حقيقية كبيرة       . السؤال حول من يدفع فواتير العدوان اإلسرائيلي يبقى قائما        
الصهيوني المستمر إلى استنزاف الطاقـات الماديـة        وقائمة منذ عشرات السنين وهي سعي العدو        

شاركت إسرائيل في العدوان الثالثي على مصر       . العربية فضال عن االستنزاف المعنوي والعاطفي     
 1967ثـم جـاءت حـرب       .  وكان استنزاف الطاقة العسكرية المصرية أحد أهدافها       1956عام  

ولم تتلكأ إسـرائيل فـي ضـرب المعـالم          . كإجراء وقائي ضد القوة العسكرية العربية المتنامية      
هذا فضال عن الحروب المتواصلة التي يفرضـها        . االقتصادية في مصر وسوريا واألردن ولبنان     
 .الكيان الصهيوني على أطراف عربية متعددة

 
يهب العرب على المستويين الرسمي والشعبي في كل مرة لنصرة األشقاء بالمـال إلعـادة بنـاء                 

لقد اسـتنزفت   . اليهود يدمرون بدعم من األمريكيين والعرب يدفعون الفواتير       . الجيوش واالقتصاد 
وبدل أن تتجه األمـوال العربيـة       . الميزانيات العربية وتتحمل الجماهير أعباء مادية ليست بالقليلة       

وواضح أن إسرائيل   . نحو التنمية والبناء تتجه نسبة ال بأس بها نحو إعادة بناء ما تدمره إسرائيل             
تفي بضرب مواقع عسكرية دفاعا عما تسميه أمنها وإنما تتعمد التخريب والتدمير، واالجتياح             ال تك 

تعمدت القـوات اإلسـرائيلية تخريـب       . األخير للمدن والقرى الفلسطينية يدلل على ذلك بوضوح       
األرصفة وتدمير بعض المحال التجارية وأعمدة الكهرباء وشبكات المياه وأثاث البيوت وسيارات            

ولم . لقد اعتدت على أشياء كثيرة ال عالقة لها بالمقاومة أو العسكرية واألمن           . عاف وغير ذلك  اإلس
يكن بعض الضباط يخفون تلذذهم في التدمير عندما يوجهون كالمهم للفلسـطيني بـأن العـرب                

 .سيدفعون غدا وستكون لكم بيوت أفضل من التي يتم تدميرها



 
ور متعددة مليئة بالتندر علـى العربـي الـذي يكتنـز            ظهرت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ص     

بالدوالرات التي ال استعمال لها سوى الجري وراء الدبابات اإلسرائيلية بالشاحنات المحملة بمواد             
إنهم يهدمون في لحظات وبثمن بخس يدفعه أمريكي حاقد ونحن يسـتغرقنا            . البناء أو قطع الغيار   

. حجبه عن مستلزمات التطور واللحاق بركب التقدم العـالمي        الوقت في إعادة البناء وبثمن باهظ ن      
إنهم ال يتالعبون بالنفوس فقط وإنما يستمتعون في رؤية أموال الثروة العربية تتطاير هباء حتى ال                

وهذا ينطبق على حروبنا الداخليـة وتلـك التـي          . تكون أمام العرب فرصة الوقوف على أقدامهم      
نخوض أحيانا حـروبهم أو نشـاركهم فيهـا، هـم           . ت المتحدة نخوضها نيابة عنهم وعن الواليا    

 .ينتصرون ونحن ننهزم وندفع الفواتير
 

ال تتوفر لدي إحصائيات حول باليين الدوالرات التي دفعها العرب في الخمسين سـنة األخيـرة                
إلصالح ما أفسده الصهاينة وأعوانهم األمريكيون والبريطانيون لكنني كأي مواطن عربي أتخيـل             
أن المبالغ طائلة جدا بحيث أنها كفيلة بنقل األمة من حالة من التخلف إلى حالة من الرقـي ومـن                   

ال تصـدر الحكومـات     . الضعف إلى القوة ومن الضعة إلى المنعة ومن االستخفاف إلى الهيبـة           
العربية نشرات توضح تماما ما تتكلفه األمة نتيجة اعتداءات الصهاينة والحروب بالوكالـة، لكـن               
عجز ميزانيات دول نفطية ومديونيات أخرى يعطينا مؤشرا واضحا على مدى االستنزاف المـالي       

 .عرض له األمةالذي تت
 
فكرنا في الفرصة البديلة وهي التحضير لردع العدوان الصهيوني لربما تكون قيمة الفـواتير              ) لو(

وظفنا أمواال لتطوير التقنية العربية بخاصة العسكرية منهـا،         ) لو. (أقل بكثير مما دفعنا حتى اآلن     
موال التي دفعناها حتى اآلن     ولتطوير قدرات عسكرية تستنزف العدو وتنهكه لما تكلفنا كل هذه األ          

وأكبر دليل على ذلك هو أن حزب اهللا لم يكـن بحاجـة إلـى تلـك         . إلعادة البناء وليس للتطوير   
األموال الضخمة لمواجهة إسرائيل وإنما إلى بعض المال مع تطوير الفن العسكري الذي يؤثر في               

فت وراءهـا خسـائر     جيوش عربية ضخمة انهارت بسهولة بسبب فن عسكري فاشل وخل         . العدو
وحتى أن هذه الجيوش أثبتت عدم قدرتها على ردع العـدو وعلـى عـدم               . بشرية ومادية ضخمة  

أي أن األموال المستنزفة ال تخدم في بعـض األحيـان أي            . توفير األمن للعرب بعد إعادة بنائها     
 . هدف غير االستنزاف ذاته

 
 في اجتياحها األخير للمـدن والقـرى فـي          لينظر العرب مثال إلى التكاليف التي تكبدتها إسرائيل       

لقد أثر الفن العسكري البدائي الذي استخدمه الفلسطينيون بصورة فعالة على األمن            . الضفة الغربية 
تكلـف  . اإلسرائيلي بحيث اضطرت إسرائيل أن تحشد قوات ضخمة عساها توفر األمن لمواطنيها           

حشدت إسـرائيل علـى     . ن تتكلفها إسرائيل  الفلسطينيون دراهم في اإلعداد العسكري مقابل ماليي      
مخيم جنين لمواجهة عشرات المقاتلين آليات عسكرية أكثر مما تتطلب احتاللها للضفة الغربية عام              

وبالرغم من ذلك لم تقض إسرائيل على المقاومة من خالل حملتها ولم تنجح في تـوفير                 . 1967
 .ات اإلسرائيلية منتشرة في كل مكانالعمليات الفلسطينية ما زالت مستمرة والدباب. األمن

 
المعنى أنه لو تم دعم المقاومة الفلسطينية بالمزيد من الدراهم النتقل االستنزاف من الجيب العربي               

سيستمر الفلسطينيون بدفع ثمن باهظ لكن مقابـل ثمـن أكبـر            . إلى الجيب اإلسرائيلي واألمريكي   
بهذا . بية باالنخفاض وتلك التي يدفعها العدو باالرتفاع      عندها تبدأ الفاتورة العر   . يدفعه اإلسرائيليون 



مساعدة األشقاء جميلة   . نكون نحن كعرب قد بدأنا بالتفكير جديا في إدارة صراع نحسمه لصالحنا           
وأعتقد أن الشعب العربـي     . وضرورية، لكن الدفاع عن الذات واألشقاء يجب أن يحظى باألولوية         

ندما يطالب بفتح الحدود ألنه يدرك أنه ليس بالمال وحده تدفع           يسبق حكوماته في التفكير العلمي ع     
 . األمة األذى عن نفسها

 
مأساة حقيقية أن يقف مسؤول عربي أمام الرئيس األمريكي مؤكدا له أن األموال التي يتم جمعهـا                 

إنه يصر على أنه محسـن أو       . عربيا إنما هي لغرض مساعدة الفلسطينيين إنسانيا وليس عسكريا        
في هذا ما يدفع الرئيس األمريكي وإسرائيل إلى االستمرار فـي           .  دائرة شؤون اجتماعية   صاحب

مثل هذه المواقف الجبانة ال تخدم الذات وال األشقاء،         . االستخفاف بالعرب وفي سياسة االستنزاف    
وكأن لسان الحال يقول بأن النفط الذي يجـري ال          . وال تأتي على األمة إال بويالت الخزي والعار       

تعجز األنظمـة عـن أن      . استعمال له سوى ستر عورات أمام شعوب تتدفق شوقا للحرية والمجد          
تنهج المنهج العلمي الذي يخلص األمة من الهوان والفواتير أو على األصح أنها ال ترغب في ذلك                 

 .فتستعمل أموال األمة للتغطية على ما ال تريد القيام به
 
 
 
 
 
 
 
 
 


