
  3002/  5/  5أسبوعيات نائب                                  

أم الولد رضيت بخارطة الطريق ومدعية األمومةة لةم ضةره ب ةا 

 طمعا وافضراء !!  

 ناهه منير الريس                                                                 

 النائب عن مدينة غزة                                                              

فةةا الليلةةة ااض ةةا الضةةا يةةان وريئيةة  يةةارون يةةوعز في ةةا لةةوزير دفاعةة         

ياؤو  موفاز بال جوم على اليجاعية يرقا غزة ، فا إحدى أيبةر عمليةات 

إغارة الةدبابات والحوامةات علةى مناط نةا المواج ةة للخةط األخضةر ، مةا نجةم 

رية جديةدة أضةي ت إلةى سةج  السة از المةزمن ، يةان عن ا وقوع مجةزرة بية

يارون يوعز إلى وزير وخر من وزرائ  ، صدف أن  وزيةر السةياحة المةدعو 

بينا أيالون ، بين عملية هجومية سياسية ، فا ميةدان بعيةد عةن فلسةطين ، 

هو ردهات وممرات اليونغرس األمرييا ، السضبدا  ميروع خريطة الطريةق 

مراحة  ، مضةمون ا س سياسةيا   ، باخضصةار ك ض يية  بميروع وخر مةن سةضة 

السةةلطة ال لسةةطينية ، وضرحيةة  ال لسةةطينيين إلةةى األردن الضةةا ضصةةب  ييةةان م 

المعضةةرف بةة  ، وإنجةةاز ضمةةام ضيةةضيت ال لسةةطينيين وضسةة ي  حصةةول م علةةى 

جنسيات أخرى ، ومضمون الة  س حربيةا   اسةضخدام ال ةوات المسةلحة لل يةام 

اومين ال لسةةطينيين ويةةن حملةةة ضةةدمير ضةةد مخيمةةات بحمامةةات دم ضةةد الم ةة

 الالجئين وضد األراضا ال لسطينية .

ويارون هو يارون فا جميع األوقات وجميةع األفعةا  . وال جديةد فةا        

حمالض  وإغاراضة  العسةيرية ، وال فةا ميائةدؤ ومؤامراضة  السياسةية . فمجةرم 

غةزة ونصةب اليمةين على حةا المحطةة يةما   4551الحرب الاي أغار عام 

جنوب غزة واغضةا  رجةا  ال جانةة الضةابعين ل ةوات الحةدود المصةرية ورجةا  

النجةةدة ال لسةةطينية ال ةةادمين مةةن خةةانيونس ، هةةو بعينةة  مجةةرم الحةةرب الةةاي 

أغار ليلة الخميس الماضية أي بعد ما يزيد على نصةف قةرن علةى اليةجاعية 

 الجنوبية .  يرق غزة بعد إغارض  على حا البرازي  بمدينة رف 

ولين الجديد فةا أمةر يةارون بعةد نصةف قةرن هةو أنة  ضميةن مةن رفةع        

فوق مبنةى البيةت األبةيه ومبنةى اليةابيضو  ومبنةى البنضةاجون فةا …أعالم  



وحظةةا بيضائةةب مةةن س اليةةارونات   فةةا مياضةةب الحيةةم … الواليةةات المضحةةدة 

يارون السيد المطةاع والضيريع ، المضأهبين اللض اط إيارة يارون اليبير ، ، 

، يةةةةارون األعجوبةةةةة ، يةةةةارون المقةةةة  األعلةةةةى وال ائةةةةد الروحةةةةا لليمةةةةين 

 المضص ين فا الواليات المضحدة األمرييية . 

 رضينا بال م !                                              

ومقةة  سلسةةلة البةةوادر المدوخةةة الالمع ولةةةة الضةةا ض اجئنةةا مةةن جانةةةب        

يين فةةا يوميةةات الصةةراع ال لسةةطينا العربةةا اإلسةةالما لمواج ةةة اإلسةةرائيل

ال جمةةة الصةة يونية اليبةةرى ، ضةةأضا البادرضةةان اليةةارونيضان الجديةةدضان بمقابةةة 

حريةةةة س بلطجةةةة   ض ةةةاف بصةةة حة س خريطةةةة الطريةةةق   جانبةةةا علةةةى األره 

وضدوسةة ا باألقةةدام ، مقلمةةا حةةدم سةةاب ا مةةع اض ةةاق أوسةةلو واالض ةةاق االنض ةةالا 

 ةةاق يةةرم اليةةيا واض ةةاق واي ري ةةر  وض اهمةةات ضينيةةت وض ريةةر ميضيةةي  واض

 ..الا . 

غير أن ما يسضرعا النظر هاؤ المرة هو ما قية  وأعلةن مةن أن خريطةة       

الطريق ها الميروع الاي ضبناؤ الرئيس األمرييةا واإلدارة األمريييةة ، ولةم 

مةا حةدم  ضمه أربةع وعيةرون سةاعة علةى إبالغة  ل طةراف حضةى حةدم لة 

 لساب ي  .

وربمةةةا يميةةةن ضجةةةاوز اإلغةةةارة اإلجراميةةةة علةةةى غةةةزة ورفةةة  وجنةةةين        

وطوليرم ونابلس وغيرها دون عنةاء ، بحيةم أن ةا وقةائع يوميةة معضةادة ضن ةا 

ضةةد ال نةةود الحمةةر ال لسةةطينيين الةةاين يسةةضأهلون مةةا يجةةري ل ةةم علةةى أيةةدي 

الةةوزير الصةة يونا الرجةة  األبةةيه المض ةةوق ، وليةةن ييةةف يميةةن ف ةةم بعقةةة 

أيالون إلى أمرييا ، وغرضة ا وأد خريطةة الطريةق ، وإل ةاء ع ةار قبرهةا فةا 

وجةة  الةةرئيس األمرييةةا ، ووجةة  وزيةةر خارجيضةة  الةةاي يةةان يطةةوف ببلةةدان 

المنط ة مسضندا إلى ضل  الخريطة ومبيرا ب ا ؟ وبأية لياقة دبلوماسية ياهب 

ئة الضيريعية فا البلةد اخخةر ، وزير من دولة أجنبية ، لالضصا  بأعضاء ال ي

ولضةةأليب م علةةى الميةةروع الةةاي أطل ةة  رئةةيس البلةةد ؟ أهةةا الديم راطيةةة بةةين 

األحبةةةاء ؟ أم هةةةا لةةةوي اراع األضةةةعف س وإن بةةةدا عنوانةةةا لل ةةةوة   بواسةةةطة 



األقةوى س وإن بةدا أضةعف فةا نظةةر مةن يحيمةون بةالظواهر   ؟! أم هةا لعبةةة 

 صرعنا صامضين يالمنوم مغناطيسيا ؟ !بين الطرفين ، غايض ا سوقنا إلى م

ي  سؤا  من األسئلة اخن ة ل  مبةررؤ . فالديم راطيةة بةين األحبةاء د وقةد     

وصةة  عيةةق الطةةرف األمرييةةا للطةةرف اإلسةةرائيلا إلةةى درجةةة وحةةدة الحةةا  

بين ما، ها الضا مينت إسرائي  من أن ضخضار أعضةاء اليةونغرس بمجلسةي  ، 

ة الي وديةةة لليةةؤون العامةةة س إيبةةا    وزعان  ةةا عةةن طريةةق اللجنةةة األمريييةة

األخرى ، الضا أصبحت منا عدة سنوات بيضة ال بان فا أيةة انضخابةات عامةة 

أمريييةةة وأصةةبحت م ندسةةة السياسةةات األمريييةةة يل ةةا فةةا اليةةرق األوسةةط 

خاصة . ولاا فةنن الضسةاؤ  عمةا إاا يةان دال  س الديم راطيةة   بةين العاية ين 

للمعيةوق أن يضجةرأ علةى إرادة العايةق ب ةاؤ الصةورة ، ل ةو هو الةاي أجةاز 

ضساؤ  مع ةو  . وقةد سةبق أن ضسةام  العايةق المضدلة  وضجةاوز عةن ضجسةس 

المعيةةوق الجسةةور علةةى األسةةرار العسةةيرية للواليةةات المضحةةدة ، فلةةم يةةؤقر 

ايضياف عملية الضجسس علةى س مضانةة العالقةات   بةين الجةانبين ، ولةم ي ةرز 

 يماضة . العاا  بيوم 

 إيعا  الحرائق فا البيت األبيه                                  

ومن الوارد أيضةا أن ييةون فةا إرسةا  الةوزير اإلسةرائيلا إلةى ع ةر دار      

الةةرئيس األمرييةةا نةةوع مةةن لةةا الةةاراع . فباسةةم الن ةةوا االنضخةةابا والمةةالا س 

سةل  للةرئيس األمرييةا والدينا المضص ين   ي و  الوزير اإلسرائيلا ومن أر

ك ال ضحاو  أن ضبدي الضوازن فا اليرق األوسةط ، ألن خيةار  الوحيةد هةو أن 

ضن اد إلةى رؤيضنةا وميةروعنا الضوسةعا . وهةاا االحضمةا  بةدورؤ مميةن ، ولة  

سةةاب ات مدويةةة . فمةةن هةةو الةةاي أقةةار فضةةيحة ووضرجيةةت فةةا وجةة  الةةرئيس 

نرو فةةا وجةة  الةةرئيس نييسةةون ؟ ومةةن هةةو الةةاي أقةةار فضةةيحة مةةارلين مةةو

يينيدي ؟ ومن هو الاي أس ط الرئيس بوش األب فا االنضخابات حينمةا وقةف 

حائال دون إعطاء إسرائي  ضمانات ال روه ؟ ومن هو الاي خاطب الرئيس 

يلينضون قائال ك سنيع  ل  الحرائق فا البيت األبيه ؟ ومن هةو الةاي نةبش 

 ليلينضون فضيحة مونييا والسيجار ؟ 



  هةةاؤ االحضمةةاالت واردة ومع ولةةة ، وليةةن االحضمةةا  األهةةم واألغلةةب يةة      

ييمن  فا السةؤا  األخيةر  ك سةؤا  اللعبةة المض ةق علي ةا بةين الجةانبين ، ألن 

مجم  العالقةات فةا ع ةد إدارة بةوش الصةغير مةن المضانةة ووحةدة الحةا  يمةا 

رب إلةى قلنا سةاب ا لدرجةة ضسةضبعد فيةرة المعايسةة والميايسةة ، وضجعة  األقة

الظن وال  م أن الطةرفين اض  ةا علةى إخةراه هةاؤ اللعبةة إلحةدام ضةأقير خةا  

لدى الجانب ال لسطينا فحةواؤ ك   هيةا ! هيةا ! الح ةوا حةاليم ! ابةدؤوا فةورا 

بضن يا خارطة الطريق ولو من جانب واحةد ، قبة  أن ي ةوضيم ال طةار وض ةوضيم 

ى معايسةة سياسةة الةرئيس اللحظة الضاريخية ، وقب  أن يوافق اليونغرس علة

بوش س الاي سيصب  وف ا ل اؤ المداخلة معضةدال وعلةى يسةار اليةونغرس   ! 

  .   

وإاا يانةةت حيومةةة سةةلطضنا ويةةال  اللجنةةة الضن يايةةة لمنظمةةة الضحريةةر        

اف ةة ال لسطينية قد واف ضا مجددا على خارطةة الطريةق وطالبضةا إسةرائي  بالمو

 علي ا فنننا نالحظ  بعد االطالع على نص ا األخير ما يلا ك 

أوال ـ يضض  مةن الضةدقيق فةا النصةو  أن الجانةب ال لسةطينا لةيس مةؤهال  

لخارطة الطريق ـ حسب م  وم ا ـ ، ومن واجبة  حضةى يصةير مةؤهال ل ةا أن 

 ينجز ما يلا ك 

السةةرعة الممينةةة ا   صةةياغة مسةةودة دسةةضور الدولةةة ال لسةةطينية .    وب    

ض ةةوم اللجنةةة الضيةةريعية س دون ايةةر ماهيض ةةا   بضوزيةةع مسةةودة الدسةةضور .. 

للضعليق والجد  العلنا  . وقد حددت خارطة الطريق مواص ات ال  الدسةضور 

بوجوب أن ييون   مسضندا إلى  ديم راطيةة برلمانيةة قويةة وإلةى حيومةة مةع 

 رئيس وزراء يضمضع بصالحيات فعلية   

 ضعيين رئيس وزراء وحيومة اات سلطة ضن ياية . ب      

ه     اسةةضمرار ضعيةةين الةةوزراء ال لسةةطينيين اوي الصةةالحيات للمبايةةرة     

فةةا اإلصةةالحات األساسةةية  ،  س ولةةيس م  ومةةا مةةا معنةةى هةةاؤ العبةةارة بعةةد 

ضعيين الوزارة الضا جرى ضسةليم خارطةة الطريةق بعةد والدض ةا   ، وربمةا يةان 

 لضرجمة . ال  خلطا فا ا



د   اسضيما  خطوات إضةافية لضح يةق فصة  ح ي ةا للسةلطات بمةا فةا الة     

 أية إصالحات قانونية فلسطينية ضرورية ل اا الغره . 

 ؤ   ضأسيس لجنة انضخابات فلسطينية مسض لة .    

 و   قيام المجلس الضيريعا بمراجعة قانون انضخابات وضعديل  .    

طينا حو  ال ضايا ال ضائية واإلداريةة واالقضصةادية ز   ييون األداء ال لس   

 يما أسس ل ا من قب  اللجنة الدولية الخاصة باإلصالحات ال لسطينية .  

هةةاؤ االيةةضراطات واردة ضةةمن المرحلةةة األولةةى ضحةةت عنةةوان عمليةةة بنةةاء     

المؤسسةةات ال لسةةطينية . والةةن  ال ي ةةو  بوضةةوز إن ةةا ايةةضراطات مسةةب ة 

سةةضمرار فةةا الخطةةوات الضاليةةة ، وليةةن الةةن  م ضةةوز بحيةةم يضوقةةف علي ةةا اال

ضسضطيع إسةرائي  فةا أي وقةت أن ضعلةق الضزاماض ةا علةى إنجةاز هةاؤ المطالةب 

 بالمواص ات الضا ض سر الن  على ضوئ ا . 

 … قب  ي  ياء                                          

 313رات مجلس األمن رقةم قانيا ـ بغه النظر عن إسناد الوقي ة إلى قرا    

وإلةةةى االض اقةةةات السةةةاب ة الضةةةا   ضةةةم الضوصةةة  إلي ةةةا بةةةين  4251و  223و 

األطراف   ، وإلى   المبادرة العربيةة الضةا اقضرح ةا ولةا الع ةد السةعودي   

وإلةةى   أسةةس مةةؤضمر مدريةةد ومبةةدأ األره م ابةة  السةةالم  د وبغةةه النظةةر 

ا ورد فةا خطةاب الةرئيس بةوش أيضا عن الن  على ضبنا اللجنة الرباعية م

عةةن  س الرؤيةةة   حةةو    إنيةةاء دولضةةين ضعييةةان جنبةةا  3003/  6/  31فةةا 

إلى جنب بأمن وسالم   ، ب  والن  أيضا على أن ضظ ر فةا ن ايةة المطةاف 

 دولةةة فلسةةطينية مسةةض لة وديم راطيةةة قابلةةة للحيةةاة   ، فةةنن سةةبي  الوصةةو  

لضسوية الضا يضم الض اوه علي ا بةين إلى هاؤ الجزرة ـ إن ص  الضعبير ـ هو ا

األطةةراف . أي أنةة  ال بةةد مةةن عبةةور س حةةواجز   الم اوضةةات الضةةا حةةددت ل ةةا 

فضرة ضزيد على سنة ونصف سنة . والرب وحدؤ هو العليم بمةا سةييون خةال  

هاؤ ال ضرة . وليننةا نحةن ال لسةطينيين نعلةم مةن واقةع ضجربضنةا مةن قبة  ييةف 

يةةة ضجةةري بةةين فري نةةا الم ةةاوه وبةةين ال ريةةق يانةةت الم اوضةةات الماراقون

اإلسرائيلا . وقد يضبنا أيقر من مرة عةن قةو  الم ةاوه اإلسةرائيلا للةديضور 

صةةائب عري ةةات يخصةةيا عنةةدما ضمسةة  هةةاا األخيةةر بحجيةةة النصةةو  فةةا 



االض اقةةات المع ةةودة بةةين الطةةرفين  ك   ال ض ةة  لةةا نصةةو  ومةةواد فالمسةةألة 

 مسألة مصال    !

رئةةيس الةةوزراء هةةو نضنيةةاهو . أمةةا اليةةوم فنضنيةةاهو فةةرد واحةةد فةةا  ونةةاا  يةةان 

الةةوزارة ومعةة   يةةارون ويةةالوم وموفةةاز وغيةةرهم وغيةةرهم ، وهةةاا ي ةةض  

المجةةا  واسةةعا أمةةام ضحجةةي ال ن ةةائا بالمصةةال  يلمةةا اصةةطدمت االلضزامةةات 

 الموقع علي ا مع المطامع واألحالم الضوسعية .

 سالمة وأمن المجضمع ال لسطينا                                    

قالقا ـ إن االلضزامات الضا ضرضب ا خارطة الطريةق علةى الجانةب ال لسةطينا     

الضزامات لم ضضةع فةا الحسةبان سةالمة المجضمةع ال لسةطينا وأمنة  س ويجةوز 

أن ي ةةو  الةةةبعه إن ةةةا خطةةة خبيقةةةة لض جيةةةر المجضمةةع ال لسةةةطينا   . فلةةةدى 

المطلوبةةة مةةن الجةةانبين نجةةد أن الجانةةب ال لسةةطينا مراجعةةة قائمةةة األفعةةا  

مطالب   بيي  فوري وغير ميروط باليروع فا وقف العنف   . ويضضمن 

ال  س بن  الوقي ة   ج ودا   العض ا  وعرقلة ويب  ضخطةيط وضن يةا األفةراد 

والمجموعةةات لعمليةةات عنةةف ضةةد اإلسةةرائيليين فةةا يةة  ميةةان   .  وضبةةدأ   

طينية الضا أعيةد بناؤهةا وضرييزهةا بعمليةات عالةة وقابضةة أج زة السلطة ال لس

مسةض دفة مواج ةة جميةع الميةاريين فةةا اإلرهةاب وإلةى ض يية  قةدرات البنةةى 

الضحضيةةة اإلرهابيةةة ، وهةةاا ييةةم  اليةةروع بمصةةادرة ل سةةلحة غيةةر اليةةرعية 

 وفا ضعزيز السلطة األمنية غير المرضبطة باإلرهاب وال ساد 

ود ب ةةاؤ اإليةةارة   . فمةةا هةةو االلضةةزام المضرضةةب علةةى س ولةيس م  ومةةا الم صةة

إسرائي  من هاؤ الناحية ؟ إن  دعوض ةا إلةى أن ال ض ةوم بأيةة ضحريةات ض ةوه 

الق ة س عجبةا ! مةن أيةن جةاءت هةاؤ الق ةة ؟!   ومةن بين ةا اإلبعةاد وم اجمةة 

 المدنيين ومصادرة وهدم المناز  والممضليات اليخصية ينجراء ع ابا .. 

وهيةةةاا نةةةرى أن حملةةةة االعض ةةةاالت ومواج ةةةة جميةةةع الميةةةاريين فةةةا       

الم اومةةة ، ويةةاا ض ييةة  قةةدرات البنةةى الضحضيةةة للم اومةةة وجمةةع األسةةلحة مةةن 

 الم اومين ها البداية فا بداية المرحلة األولى . 

ويالحةةةظ أن ضطبيةةةق االلضزامةةةات المبينةةةة فةةةا الخارطةةةة ، وأوالهةةةا ايةةةرا       

لة من االعض االت وجمةع األسةلحة ، يةرط أولةا يضوقةف وضرضيبا ها هاؤ الحم



علي  االنض ا  إلى البنةود  األخةرى ، فأيةة قائمةة مةن اليةبان لةم يجةر اعض ال ةا 

بعةةد سةةضوقف خارطةةة الطريةةق . وأي ن ةة  ضدعيةة  إسةةرائي  ـ وف ةةا لض ةةارير 

عمالئ ا ـ فا يبسات مصادرة األسلحة ، سضؤدي إلةى إي ةاف خارطةة الطريةق 

خارطةةة الطريةةق ، علةةى الةةرغم مةةن أن أطراف ةةا سةةوف ضؤسةةس  ، والةة  ألن

جدوال زمنيا واقعيا للضطبيق ، ف ا فا األساس خطةة   مسةضندة إلةى األداء   

، ومعنى ال  فا الح ي ة والواقع أن ال لسطينيين حصرا سييونون فا مريز 

من يؤدي امضحانا ، ضيةون الجةدارة بالنجةاز فية  مضوق ةة علةى عةدد المعض لةين 

ين يزه ب م فا السجون س والاين الضمان ـ بطبيعةة الحةا  ـ ضةد قصة  م الا

باخباضيا أو قضل م إاا هربوا أو ي روا السالز ضد السلطة الضا ضعض ل م .   

  . 

وضن يا هاؤ األمةور المطلوبةة يل ةا يجةب أن ييةون فعةاال ومية ودا علةى       

 األره . 

األوروبةةةا وروسةةةيا واألمةةةم والسةةةؤا  ال ةةةام هةةةو ك هةةة  يعةةةرف االضحةةةاد       

المضحدة والواليات المضحةدة مةا ضعرفة  إسةرائي  معرفةة أييةدة مةن أن المجضمةع 

ال لسطينا هو مجضمع أسري صغير ، وأن األسلوب الةاي صةيغت بة  خارطةة 

الطريق يحضم إيةعا  النةار داخة  البيةوت الصةغيرة ، فةا المخيمةات والحةارات 

المضن ةةاون فةةا حيومةةة يةةارون مةةن واألحيةةاء ال لسةةطينية ؟ وأن مةةا يةةرددؤ 

عبارات يعبةارة   نحيةم علةى أعمةا  الةوزارة ال علةى أقوال ةا   م صةود منة  

ومةةراد بةة  إيةةعا  ضلةة  النةةار فةةا بيةةت العائلةةة ال لسةةطينية الضةةا قةةدمت للةةوطن 

رجةةا  فةةض  وحمةةاس والج ةةاد واليةةعبية والديم راطيةةة واليةةرطة بأيةةيال ا 

أظن أنة  لةيس بيننةا الة  الغةر األحمةق وألوان ا وغيرهم وغيرهم وغيرهم ؟! 

الةةاي يخةةا  إنةة  سةةيضغلب علةةى رابطةةة األسةةرة ال لسةةطينية ، الضةةا ضغلبةةت علةةى 

 ؟! 13نيبة 

يضبةةةةةةع فةةةةةةا العةةةةةةدد                                                                  

 ال ادم  

 

 



 

 

 

 



 


