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 الغابة قاوىن فيه يسىد عامل

 حممد مهاتري الدكتىر قلمب

 طالب عثمان العربية إىل وترمجه مدوواته مه وقله
 ألحد يليئاإلسرا القذف حول ادلاليزية الصحف يف ترددت قد أنباء ىناك كان إن أدري ال -1
 لالستهتار آخر ذجمنو  ادلشني الفظيع العمل وىذا ،ادلاضيني األسبوعني منذ لألسلحة اخلرطوم مصانع

   .الدولية بالقوانني اإلسرائيلي
 قذف عن إسرائيل دينع ال ذلك ولكن وإسرائيل، السودان بني معلنة حرب ىناك ليس -2

  .السودان
 أن اذل تتيح معلنة حرب بدون أيضاً  النووية العراق ومنشآت ادلصرية للطائرة اقذفه عمليات وكأن

  إحداث احتمال ادلهم من يكن ومل ،اهب اخلاص لألمن لباً ط البلدان بقية لقذف اباستحقاقه شعرت
 .فقط يليئاإلسرا األمن ادلهم إمنا ،البلدان لبقية األمن انفالت حلالة اإلسرائيلي القذف ىذا

 .السودان من رمبا سالحياً  دعماً  تلقىت تكان فلسطني أن إسرائيل زعمت -3
 أنواعها بكل متطورة أسلحة تلقىت اذاهت لإسرائي بأن احلقيقة تبقى طالنوب أو صحتو احتمال ومع

 .شاءت كما إسرائيل ستعملهاتل وأوربا ادلتحدة الواليات من
 أمر العسكرية القوة بكامل التجهيز السابقة اقواهت لصاحل أجنبية بلدان من لألسلحة افتلقيه

 القوى نتواز  خيتل ىتح أنفسهم عن للدفاع لألسلحة الفلسطينيني يتلق عدم احتمال مع  مشروع
 .إسرائيل لصاحل دائماً 

 انفالت حالة وضوح بكل اإلسرائيلية العسكرية القوة وحتدث .النووية سلحةاأل اوحدى تلكدت بل
  .العربية البلدان وترىب األمن

    .وقت إي يف اجرياهن قذف على اتأسفه عدم إىل راجع ذلك حصول أن وخاصة
 القوانني جبميع باإلخالل إلسرائيل القائمة القوى تسمح اإلسرائيلي األمن من وللتأكد -5
  .السلوك ومعايري الدولية

 تعمدت لقد .العمال وتقتل اإلغاثة سفن لغزة قانونية غري حماصرة يف اإلسرائيلية البحرية وهتاجم
 .الفلسطينيني بيوت ألحد اذلدم عملية منع حاولت ألهنا أمريكية بنت دىس إسرائيلية جرارة



 دمحم ريتاهم .د                                                                                   الغابة قانون فيو يسود عامل

 www.naseemalsham.com     ماشلا ميسن عقو م                                                                  2

 أرض على ادلستوطنات وتبين الفلسطينيني على صواريخ بانتظام رائيليةاإلس القوات وتطلق
 األسر لدى االتصاالت بذلك لتقطع الفلسطينية القرى عرب العالية اجلدران وتقيم فلسطني

 .الفلسطينية
 حماكمها وتعلي بالقوانني يستهًت إنو ،إسرائيل مثل بلد األمم تاريخ يف ىناك يكن مل -6

 .مسوغ بدون االستباقية الضربات ويف االعتداء يف ويستغرق ،جنوده تنفذىا اليت اإلجرامية األعمال
 العظمى القوة يف يتحكم ألنو القانون على اإلسرائيلي اخلروج يتحمل ألن مضطر العامل إن -7

 إلسرائيل تأييده عن باإلعالن يبدأ أن كيةياألمر  للرئاسة نفسو يرشح من كل يف ويشًتط ،العامل يف
 .االنتخابية ادلعركة سرخ وإال

 إذا الناس عند األمن وجود يتعذر ،ويوجهوهنم الشرطة على يسيطرون وكأهنم اجملرمون يبدو -8
 .إليهم واحنازوا اجملرمني من األوامر الشرطة رجال تلقى ما

 كما البلدان بقية على االعتداء إسرائيل مثل بلد يستطيع عندما سخرية احلديثة احلضارة -9
 .التبعية أصحاب تنفيذه يف ذلك بعد يشاركو ولكن يشاء
 بأي ضحاياىم جثث من ختلصوا لقد ،أخرى بلدان يف يسكنون أناس باغتيال يستهينون هنمإ
 .دونير ي طريق

 بدون بلدان على العقوبات يفرضون القانون وسيادة للحرية مشرفة بألفاظ التفوه ومع -10
 .ادلتحدة األمم من موافقة

 العادلية للسياسة طلباً  العقوبات طريق عن طفل 055,555 قتل يف مربراً  ذلم أن تقدونيع إهنم
 .إسرائيل هاقسو ت اليت

 .العمل ىذا يف مشاركتهم على البلدان بقية جيربون بلد على العقوبات يفرضون وعندما -11
 .ادلالية ساعداتادل ووقف البالد اقتصاد بتدمري هتديدات فستعقبهم ذلك تنفيذ عن عجزوا إذاف

 ،القسوة الشديدة األسلحة من مزيد تطوير حنو علمي اكتشاف كل تقريباً  يطبقون -12
 طيار بدون جوية مركبات ويستخدمون ،بعد عن للتحكم عمليات يف تطورات على يقوم ما خرىاآو 

 .وللتجسس قرى وقذف أفراد الغتيال
 من زعماء سيقتلونو  ،واغتياالت ىجمات لتنفيذ أجنبية بلدان يف حبريتهم رجال ينزلون -13
 .خمططة حوادث طريق عن الصديقة غري البلدان
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 الربابرة وقوف ذلك يشبو أن كاد لقد ،الغابة قانون يسوده بدائي عامل يف نعيش حقاً  حنن -14
 .تثقيفهم جلودة ادلرة ىذه قوة أكثر هنمأل فقط ،أخرى مرة الباب عند

 وحقوق نسانيةاإل يف تتمثل حماسن من يصاحبها وما العصرية ضارةاحل ذلذه ما ورغم -15
 يغزونا مل وإذا، القوي بو ينادي ما تنفيذ إال يسعنا وال ،نريد ما تنفيذ يف أحراراً  لسنا فإننا اإلنسان

 ال إهنم ،السلطة يف مرشحيهم وضع ألجل سفوراً  أكثر أو أقل بشكل دتويلنا يف سيستمرون فإهنم
 ذلك من بدالً  ذلم ليكون حكم لنظام تغيري حتقيق يف اجلاحمة رغبتهم إخفاء ناءع أنفسهم يكلفون
 .تبعيون زعماء

 ويستسلم خيتار ما القوي سيأخذ بو الذي القانون ذلك الغابة، قانون اآلن حيكمنا حنن -16
 .يلزم دلا الضعيف
 فرنكنستني دلارد الدولة كتل، إسرائيل يوجد اإلنسانية للحضارة االهنيار ىذا قلب وعند -17

 .ذلا واإلذعان طاعتها من اآلن لو بد ال الذي الغرب صنع من كانت اليت
 وحنس باألمن لنشعر احلضارة إىل للعودة سبيل ىناك يوجد ال أنو الطالع سوء ومن -18
 ىذا حتدي على يقدر أو يريد من لغياب وذلك والسياسي، االقتصادي االضطهاد من بالسالمة

 .العامل يف إنسانية األقل لكنها قوة األكثر الدولة تلك ادلشاغب، طجيالبل


