
 0220اكتوبر،  02أسبوعيات نائب االحد، 
 

 عن الديمقراطية والوزارة ورواج سوق الوسطاء الحقيقيين والوهميين     

 ناهض منير الريس                                                                   

 ائب عن مدينة غزة الن                                                                 

ما كان لنا أن نتوقف طويال في أول أياا  الساةطة الوطنياة الطةساطينية أماا  ألقااب الاوزارة التاي أطةق اا        

الرئيس ياسر عرفات عةى أعضاء المجةس التنطيذي األول، ث  لصاقت أععضااء المجةاس الثااني المنتعاب أ اد 

تماما عاصا أتعثير المظ ر الأروتوكولي فاي ححاداا الحقاائ  . لقد أراد الرئيس، الذي ي ت  اه6991انتعاأات 

الط ةيااة، أن يكااون اقتطاااق اقنتقااالي تم ياادا لتعساايس الدولااة ي الحةاا ، أحيااا يااادو الرجااال الااذين مااا زال 

األمريكياون واسسارائيةيون مصاممين عةاى وصاط   أااعن   و مسااولو مةطاات و وزراء أحا  وحقيا ، ويااادو 

 ويادو الرئيس نطسه رئيسا وليس مجرد مستر تشيرمان. مجةس   مجةس وزراء، 

ما كان لنا أن نتوقف طويال في أول أيا  السةطة أما  أي مظ ر مان شاعنه أن يتايال اقنتقاال مان مرحةاة        

اقحتالل حلى مرحةة اقستقالل. أل حنناا شااركنا فاي حقارار هاذظ المظااهر واأللقااب. ولكنناا نواجاه الياو  وضا ا 

عةاان فياه رئاايس وزراء حساارائيل شريئيال شااارون حلااااء اقتطااق اقنتقااالي ماارارا، وأعااد األمااور عةااى معتةطاا أ

األرض حلى مرحةة اقحتالل المأاشر، وراح ينسج عيوط واقع جديد قائ  عةى تدمير قوى المقاومة الطةسطينية 

ي م اازل ضائيةة منطصال أ ضا ا وتدمير الأنية التحتية اققتصادية الطةسطينية وحصر الطةسطينيين مستقأال فا

عاان أ ااض وغياار ذات مسااتقأل، وذلااي كةااه أتعييااد ضاامني ماان الوقيااات المتحاادة التااي ت تقااد أن أوساا  ا ماانال 

 الشرعية ومصادرة الشرعية كما تشاء. 

 أما نحن فما زلنا نت ة  أحأال اقتطاق اقنتقالي الواهية، أمال منا في حعادة فتة ا من جدياد أ ادما نقضا ا      

شارون أنكاسا. فاقتطاق اقنتقالي هو الوثيقة التاي ساأ  لةوقياات المتحادة أن كانات راعيت اا. ونحان ماا زلناا 

نحاول مد الجسور نحو أعتاب أمريكا التي ل  ياننا عن ا ال ال  ال رأي واسساالمي وق عاال  عاد  اقنحيااز وق 

التطتنا وأينما التطتنا وجدنا أمريكا وراءنا وأمامنا، تتعله ال ال  اآلسيوي واألفريقي وق اقتحاد األوروأي. فكةما 

 في األرض، وتستعجر الضمائر واأللسنة، وترهب الجميع أدعوى محارأة اسرهاب. 

ل ل من األوف  أ د أن وصةنا حلى هذظ المرحةة أن نةاي األلقاب الطضطاضاة التاي أطةقناهاا عةاى أنطسانا،       

) المسااول   أو ) المطاوض   أو )األماين  لةدقلاة عةاى مان يتاولى رئاساة  فنست يض عن لقاب الاوزير أةقاب

اعتصااام مااا، ألن الحقيقااة أن الةقااب الطضااطاض، مااع الواقااع ال زياال، يأ ااا عةااى السااعرية مصااداقا لقااول 

الشاعر: و ألقاب ممةكة في غير موضا  ا ي كاال ر يحكاي انتطاعاا صاولة األساد وق وأعتقاد أن المطتارض فاي 

لطةسطينية الم اصرة أن ق تكون عطيطة الرأس أحيا تندمج فاي أدوار ال اررة المستعسادة. ف اذظ الشعصيات ا

الشعصايات عاشات أحااداثا وتجاارب كأاارى قياساا حلااى ساائر الشعصاايات فاي ال ااال . وهاي فااي مواج اة واقااع 

 يحتاج لةتحةي أروح الجنود المج ولين، ق أروح أصحاب األلقاب المتأ رجين. 

الأ ض عن حمى اقستوزار التي ركأت الأ ض ماعرا حتى دف ات اثناين  مان    حلاى )المأيات   حدثني        

في مقر الرئاسة. وقيل لي حن الم نيين ضاقوا ذرعا أ ذا اسحراج المتكرر وطةأوا من أ اض وساطاء الموسا  

غياار وارد، ولكاان مماان ارتطااع التكةيااف أياان   وأااين أولئااي ) الأياااتين   أن يأةاااوه  أن مطمح اا  فااي الااوزارة 

أاسمكااان جأاار عاااطره  عاان طرياا  عة ااة تعةااع عةااي  ق وحاادثوني عاان رواج سااوق الوسااطاء الحقيقيااين 

والااوهميين، وحاادثوني عاان محاااوقت الااأ ض ج اال أ ااض الترشاايحات أماارا مطروضااا عاان طرياا  نشاارها فااي 

أنااس دأأاوا عةاى الصحف. وحدثوني عن أناس يطالأون أاوزارات ثا  يقن اون أاالعةع السانية. وحادثوني عان 

تاذية وسطاء م ينين أعصناف الطواكه والعضار التي ينقة ا السائقون فاي صاناديق ا مان مااعرة سايارة هاذا 

 حلى ماعرة ذاي.. 

الةه أكأرق أتكون مدننا وقرانا في الضطة محتةة، ومدننا وقراناا فاي القطااح تحات طائةاة مادافع الادأاأات        

ر القضااية كة ااا كالريشااة فااي م ااب اسعصااار األمريكااي ي اسساارائيةي، وصااواريا المروحيااات، ويكااون مصااي



وال راق ذعر األمة ينتظر ساعة الصطر األثيمة، ويكون شاغل الأ ض هو الةقب وامتيازات الةقب؟ق كيف يناا  

 أ ض الناس ملء جطون   وق يكأرون عن مطامح   الذاتية في هذا األوان؟ 

مى عةى ح  حين أرادوا سن قاعدة تقول: و طالب الوقية ق ياولى و. وذلاي لقد كان مجت دو األمة القدا      

تعسيسا عةى الحديا الشريف القائل: و حنا ق نولي هذا األمر أحدا سعله أو طةأه و. والحديا القائل: و حن اا ) 

 ا و. أي اسمارة   أمانة، وحن ا يو  القيامة عزي وندامة حق من أعذها أحق ا وأدى الذي عةيه في 

 النعأة الماهةة لةحك                                    

والحقيقااة أن مشااكةة السااةطة وتااداول ا هااي ماان أعقااد مشااكالت ال صاار. فالديمقراطيااة التااي أااال            

األمريكيون في التأشير أعن ا الديانة الجديدة في زمان قوت   ونطوذه ، عجزت عن تشكيل حل صحيال لمسعلة 

أااة   الماهةاااة لةحكااا . وقاااد تركااات هاااذظ القضاااية العطيااارة لممارساااات المحافااال الماساااونية والةوأياااات ) النع

وتروستات المال واألعمال فاي الظاال ، ولممارساات األحازاب السياساية التاي ت مال ظاهرياا فاي الناور، وهاي 

ياات والتروساتات. مجرد واج ات في الحقيقة لحطنة الرجاال األقويااء المتارأ ين عةاى عاروح المحافال والةوأ

ومن هنا فإن األشعام الذين يجري اعتياره  وف  هذا النظا  ها  المرتأطاون أشاأكة عالقاات أوصاةت   حلاى 

مراكاازه ، فااي حااين ق يقااا  وزن لةكطاااءة حق فااي المقااا  الثااانوي، وق وزن عةااى اسطااالق لةمناقأيااة األعالقيااة 

 ولألمانة. 

هذظ المناهج العاطئة، وحن كاان كال شايء أحسااأه وكال عطاع مان هاذا قد تتحمل اسمأراطوريات الكأيرة       

 القأيل هو أمثاأة نقطة الماء التي تظل تنزل عةى الصعرة حتى تشق ا ذات يو . 

تاوفر فاي   األماناة أما نحن فإننا أحاجة ماسة حلى فري  من المساولين أو المطوضاين أو األمنااء الاذين ت     

والنيزاهة قأل كل شيء، أ دما عمت الشاكوى مان اسثاراء غيار المشاروح ومان اقجتاراء العطيار عةاى الماال 

ال ا  واحتكار السةع ومحاأاة األقاارب واألعاوان. وهنااي أكطااء فاي كال ميادان وهنااي أمنااء فاي هاذا الشا ب، 

التاي ق ترضاي عادوا وق صاديقا فاذلي هاو ال نااد غيار  فالدنيا ل  تعل من  . أما الجمود عةاى المنااهج األولاى

المط و  وغير الم قاول. حن افتاراض ال صامة فاي اقعتياار األول، واقعتقااد أناه لايس فاي اسمكاان أأادح مماا 

كان، أو اقعتقاد أعن جميع الناس يسقطون حتما في تجرأة المال والسةطة وأن الةم القادي  الاذي شاأع عيار 

زال ش يته عةى أشدها، أو تطضيل شاعم عارب الذماة ألناه سايظل طي اا ق ي صاي وق من مشروح لم ما ت

يعالف، حن ذلي كةه غير صحيال الأتة. فقد ثأت ألصحاب هذظ اآلراء أالتجرأة أن الةصوم القدامى ه  األكثار 

ة جش ا وجرب أطون وأن أ ض الذين كانوا محسوأين في الجيب الصاير كطروا أالاذي عةق ا  ووضاع المة قا

 الذهأية في أفواه  . 

المرء ق يدري هل أقي وقت كاف قستنأاط الدروس وال أر أو لتاييار األلقااب، ولكان كةماة الحا  يجاب        

أن تقال في أي وقت ي شعن الطسيةة التي دعينا لارس ا حذا كانت في يدنا، ولو في الثانياة التاي تساأ  القياماة 

 يق 

 سةوب جديد في التعريب الص يوني أ                              

أ د أصناف التعريب التي أأدع ا عيال قادة حسرائيل، قسيما منذ ع د أااراي حتاى اآلن، ومن اا تجرياف       

األراضي وحرا الشوارح األسطةتية ورد  اآلأار وقةع األشجار )وأعاصة الزيتون   وقتل الحيوانات والدواجن 

لسكن ون ب المصانع وتدمير المعارط والمحادد، اأتكر عيال قاادة حسارائيل وحأادة المزروعات ونسف منازل ا

في حي الشيا عجةين عةى الشاطيء الجنوأي أمدينة غزة صنطا جديدا من صنوف التعريب ق يعطر عةى أال 

الشاايطان نطسااه، فطااي ليةااة الجم ااة الماضااية، تقاادمت الاادأاأات اسساارائيةية وأصااحأت ا الجرافااة الضااعمة ماان 

مرة نيتساري  حلى الشارح األسطةتي الساحةي الوحيد الأاقي مطتوحاا ماا أاين غازة المديناة وأاين المنطقاة مست 

الوسطى، وقامت الجرافة أحرا الشارح، ث  انتقةت الدأاأات تحت ستار كثيف مان النياران نحاو جاامع الشايا 

مةا، وأمطارت أياوت المنطقاة عجةين، وهناي وقطت عةى مطترق الطري  التراأي الذي يقي  عةى جانأيه شل شا

أواأل من نيران رشاشات ا الثقيةة  أينما قامت الجرافة أالصنف الجديد من صنوف التعريب التي أشرنا حلي ا: 

حذ حطرت ناصية الشارح عميقا، حلى أن وصةت في حطرها حلى عطوط الماء والك رأاء وال اتف فقط ت ا حرأا، 

 ي، وأالطأع قطع التيار الك رأائي والماء وال اتف عن الحي أعكمةه.وتركت أكوا  الرمل تسد الطري  التراأ



وجدير أالذكر أنه ل  يمض حق قراأة ش ر أو يزيد عةاى المذأحاة التاي قامات أ اا الادأاأات أماداف  ا فاي        

يح الحي ذاته وراحت ضحيت ا عائةة أمن في ا األ  وأوقدها وأقاارأ   الاذين كاانوا غاافةين يأيتاون تحات عار

 صيطي في موس  قطف ال نب والتين. 

ومنطقة الشيا عجةين في الساحل الجنوأي لمدينة غزة ش يرة أاععظ  ثماار ال ناب الاذي يطاوق أجودتاه       

عنب العةيل وأالتين الأحاري والموازي الاذي ق يضاارعه أي ثمار مان التاين فاي ال اال  كةاه. وكال ذلاي ساأ  

يجيا عةى مدار زمن اقنتطاضة وج ةت المنطقة قاعا صطصاطا وصاحراء لقوات اقحتالل أن جرفت أشجارظ تدر

 جرداء. 

 ما الذي سيأدعه العيال الص يوني أ د هذا اسأداح األعير؟ ساال ق يستأ د أية حجاأةقق     

 لقطات األسأوح    

ي شاوال من األمثال التي يضرأ ا الناس عن ان دا  الجدوى مثل يقول: كعنما يأحا الرجل عن حأرة  ف 
قحق فما أالي حذا كان األمريكيون يأحثون في طاول القاارات وعرضا ا عان عايط يمكان أن يارأط أاين 
عمل القنام األمريكي القاتل في واشنطن، وناقةة الانطط الطرنساية فاي الايمن، وتطجيار المة اى الةيةاي 

ثار مماا ف ةتاه حتاى في حندونيسيا؟ ولنطرض أن أن قدن وراء ذلي.. فما الذي ستط ةه السي شي حياه أك
 اآلن؟ وما الذي سيط ةه الطيران األمريكي أكثر من قصف تورا أورا؟ 

 *  الجيح وسةطة السجون في حسرائيل محتارون: ما ال مل في الطةسطينيين الذين وق وا              

          شاااااب               0572فااااي األساااار عااااالل اقنتطاضااااة؟ وماااان المساااااول عاااان حدامااااة اعتقااااال أكثاااار ماااان  

من  ؟ الجيح الاذي اعاتقة   فاي مداهماتاه لةضاطة والقطااح  يرياد التنصال مان هاذا ال مال  ألن حدارة 

السجون والم تقالت مرهقة لجنود اقحتياط المستدعين لةعدمة  وغير الماهةين لذلي ال مال، وساةطة 

ي أنااء سااجون الساجون التاي اكتظاات ساجون ا عان شعرهااا ترياد التنصال  ماان هاذا ال مال الااذي يقتضا

جديدة أوق. أما نحن فنعمل أن ق يدين أوح وحدارتاه الطةساطينيين أساأب كاون   أوق اوا اسسارائيةيين 

 في الحيرة وسأأوا ل   هذا الصداحقق   

ل أة مقصود أ ا التنويع وتايير الروتين ق غير: توني  أةير يصرح حن محادثات التسوية أين  
أن تجري قأل ن اية ال ا  الحاالي، فيارد عةياه األمريكياون: ق.. لايس الطةسطينيين واسسرائيةيين يجب 

وف  رأي الةجنة الرأاعية وحسب توقيتات ا. وحقيقة األمر أن التوقيت عناد شاارون، وأن  0227قأل 
شارون يريد أن يكون موته أسأ  من أي حال ي طاي الطةساطينيين شايئا ولاو مزقاة مان تاراب وطان   

 المحتل. 

لمأ ااوا األمريكااي ولااي  أيرنااز فااي جولتااه الجدياادة قااائال حنااه لاان يجتمااع مااع فااي حااين يااعتي ا 
الرئيس عرفات، يصرح شيمون أيريس حن شرعية عرفات ليست محال شاي وحن أوسا ه الاذهاب حلاى 

 غزة. عجأاق لماذا غزة أالذات؟ الم نى في أطن أيريس طأ ا. 

تي تظ ر في غطةة من الةيال هناي شعصيات هي أشأه أما يطة  عةيه الناس ) الطسافيس   ال 
أو الن ااار عةااى سااطال الجةااد. ولكاان   يحسااأون أن ظ ااوره  عةااى السااطال ج اال ماان   شاايئا م مااا. 

 ويج ةون أن أقصى ما يمكن أن يصةوا حليه هو أن يطة  عةي   وصف ) الدمامل  ق
 

  

 

 

 

 



 

 

 



 


