
 أسبوعيات نائب

 المرحلة األولى من خارطة الطريق تغلق الباب على بقية المراحل

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

مننن المد نند أننننا ي نسننتطير ة ننط خارطننة الطريننق م  ي مننن خنن ل ة ننط        

الحرب متعددة الوجوه واألسنلحة واألسناليب م التنا  نال  األمري ينون م عقنب 

ن سننبتمبر أيلننول م  ن ننط سي نننون ا طننوال ع ننر السنننوات الحننادع ع ننر منن

القادمة على ما دعوه اإلرهاب . وخارطة الطريق ها عمل وصياغة أمري ية 

بالمقاط األول م ي ناد دور روسنيا ايتحادينة وايتحناد األوروبنا واألمنين العناط 

لألمط المتحدة يقتصر ةي ا على التو ير وهز النرأس والقيناط بعةعنال ح نور   

توةر ل نهه األطنراا الدولينة ةرصنة ايدعنا  بنعن ل نا  نعنا ةنا تقرينر أو ةنا 

  رار السياسات الخاصة بمنطقة ال رق األوسط )  ما يسمون العنالط العربنا 

وعمقه اإلس ما ةا آسيا و ةريقيا خاصنة    . أ نا  لنى هلن  أن ةريقنا منن 

ي نودع األمري نا الناصحين الحميمين للوييات المتحدة م من بينن ط ال اتنب ال

توماس ةريدمان م  د حهروا منه ةترة اإلعداد للحنرب علنى العنراق منن مغبنة 

تجاهل روسيا حصرا بالنظر  لى أن لدي ا أورا ا تلعب ا ةا ال نرق األوسنط م 

وأما أوروبا ة ا  ري  ةا حلا األطلسا على  ل حال وي يم نن اسنتبعادها 

ة ةنا الصنراا ال نرق و أوسنطا بح ط تغلغل ا من عندة زواينا م انينة وزمانين

 وبح ط ) مصالح ا   ةا المنطقة .

وأيا  ان مقدار م ار ة األطنراا الال النة األخنرل التنا ت ن ل باإل ناةة       

 لننى الوييننات المتحنندة األمري يننة  ننواط اللجنننة الرباعيننة صنناحبة بيننان خارطننة 

التسننوية الطريننق م وأيننا  انننت نواياهننا م ةننعن المعننول عليننه ةننا مرحلننة تن يننه 

وةق منطوق الخارطنة هنو القندرة وايسنتق لية م وهنا أمنور البنت منن خن ل 

البرهة التم يدية للحرب على العراق أن األطراا الال النة اةتقندت ا علنى نحنو 

وا نن. . ولنننا الحننق ةننا القننول  ن الموا ننا الروسننية واألوروبيننة الرسننمية 

رجنت هنهه األخينرة صارت أ ل استق ي و درة ةنا مواج نة أمري نا م بعندما خ

من حرب العراق و د و عت خمسة أسنداس ايحتيناطا الن طنا العنالما ةنا 



جيب ا . أما األمط المتحدة وأمين ا العاط ةليست  ي البورصة التنا تد نر علنى 

  وة  ل  يان دولا وتعمل ةا خدمة مصال. األ ول .

حنرب نحن ال لسطينيين سنعانا ون ابد النصيب المخصن   ندنا منن ال      

بموجننب خطننط غرةننة العمليننات األمري يننة و اإلسننرائيلية الم ننتر ة مننن حننرب 

السنوات الع ر م والتا حل دور ت عيل ا  دنا بعد ما سقط العنراق . وليسنت 

خارطننة الطريننق  ي اإلعنن ن الدبلوماسننا الخننادا عننن تلنن  الحصننة . وسننوا 

ا يت ن. يتوالى بعد برهة يسيرة  خراج ةصول ا واحدة بعند األخنرل . وسنو

بعد و ت غير بعيد أن مصير خارطة الطريق لن يختلا عن مصنير ايت ا نات 

 السابقة . 

ول ننن لمنناها نعننرب عننن هننها ال  ننط ف ومننا السننبب ةننا هننهه الرديننة التننا       

سننيقول جميننر المنخننرطين ةننا اللعبننة أو المسننت يدين مننن الو ننر  ن ننا رديننة 

 سودا  مت ائمة ف 

 ارطة سيء وأن تنفيذها على األرض مستحيل . اإلجابة هي أن نص الخ      
 ةلماها ن  الخريطة سا  ف                              

يبدع توازننا ظاهرينا م ةنا حنين ي نتمل علنى  ن  الخارطة سا  ألنه      

 جحنناا وتحامننل حقيقننا  نند الطننرا ال لسننطينا ومحابنناة بنيويننة للطننرا 

ألولننى مننن الديباجننة التننا تعقننب اإلسننرائيلا . ومالنناي علننى هلنن   ن ال قننرة ا

المقدمة تن   ن  " حل النوزاا ال لسطينا اإلسرائيلا بعن نا  دولتنين يم نن 

تحقيقنننه ةقنننط منننن خننن ل  ن نننا  العننننا واإلرهننناب   عنننندما ي نننون لل نننعب 

ال لسننطينا  يننادة تتحننر  ب نن ل حاسننط  نند اإلرهنناب م وراغبننة و ننادرة علننى 

 ام. والحرية ".بنا  ديمقراطية تطبيقية تستند  لى التس

ه ها : ينحصر اإلرهاب لدل الجانب ال لسطينا وحنده م وه نها يسنت اد        

مننن الننن  أن ال لسننطينيين لننط يتننعهلوا بعنند لي ونننوا )  ننر ا  السنن ط   وأن 

الج ود يجب أن تنصرا وتتر ز  بل  ل  ا  على تنعهيل ط وأن ماهينة هلن  

و ي  د محررو الواليقنة أننه التعهيل ها أن تصب. ل ط  يادة تتصرا على نح

 مطابق للنصو  أع ه ! 



وينتقل الن  بعد هها مبا رة  لى الحديث عن التزاط الجاننب اإلسنرائيلا      

. بمنناها ف ةلنقننرأ : " مننن خنن ل اسننتعداد  سننرائيل لعمننل  ننل مننا هننو مطلننوب 

إلن ا  دولة ةلسطينية ديمقراطينة وعنن طرينق  بنول وا ن. ي غمنوض ةينه 

ةين ب نندا التسننوية المت نناوض علي ننا .." . والمقارنننة بننين مننن  بننل الطننر

النصنين ي تحتناج أل الننر منن التو نا  لنني  أمناط ال لمنات التننا تحمنل المو ننا 

المسبق تجاه  ل من الطرةين منن  بنل أصنحاب الخريطنة م والتنا تحندد ننوا 

ايلتزاط المطلوب من  ل طرا . ةال لسطينيون مندموغون بنالعنا واإلرهناب 

ون نقننض وي  بننراط . ةنن  هننط أصننحاب   ننية وي هننط يتمتعننون بحننق ح مننا د

النندةاا ال ننرعا ..  ن ننط  رهننابيون و  ننى .. وادعننادهط بننعن ط أصننحاب وطننن 

سليب هو ادعنا  طنواه التناريص وصنار نسنيا منسنيا . أمنا  رهناب ط ة نو حالنة 

الابتننة ربمننا ترجننر  لننى أن ننط مخلو ننات مطبوعننة علننى األهل . الننط  ن ننط غيننر 

 للحل أص   ي  ها صارت ل ط  يادة تتوةر ل ا مواص تان :  مدهلين

ا و  التحر  ب  ل حاسط  د اإلرهاب . ب و والرغبة ةنا بننا  ديمقراطينة )   

 تطبيقية   باإل اةة  لى القدرة على بنائ ا  م  ه  ن الرغبة وحدها ي ت  ا .

الننهع ة ننل جننا ت تلنن  القيننادة أط لننط تجننت ف و ها  انننت  نند جننا ت ةمننن    

سيعطي ا  جازة و ن ادة بعن نا تحر نت ) ب ن ل حاسنط    ند اإلرهناب ف أهنو 

األمري يون أط اإلسرائيليون أط اللجنة الرباعية ف وما معيار الحسنط وعدمنه ف  

ومتى سيقال ما  ها  انت تل  القيادة راغبنة حقنا م وأن نا بعند هلن   نادرة حقنا 

المناسنبة و م  نوط الديمقراطينة على بنا  الديمقراطية التطبيقية ف وما هو و ب

 التطبيقية ف 

نقننارن هلنن  بنننايلتزاط المقابننل المطلننوب منننن  سننرائيل م دون أن ت وتننننا      

اإل ارة مقدما  لى أن الواليقة ي ت ير بحرا واحد  لى ) العنا   اإلسرائيلا 

ال ائل  د العرب أهل الب د .  عنما وجود ايئت ا اليمينا المتطنرا الحنا ط 

 سرائيل م بما يحملنه منن نزعنات توسنعية حربينة م واسنتخدامه األسنلحة  ةا

األمري ينننة ال تا نننة صنننباحا ومسنننا   ننند الب نننر والمبنننانا التاريخينننة والبننننى 

الزراعية والصناعية التا تقنوط علي نا حيناة النناس م  عنمنا هلن   لنه ي يمالنل 

ا أينننة  نننب ة ةنننا اإلرهننناب وي يسنننتوجب أع تغيينننر ةنننا النننن   اإلسنننرائيل

 ال ارونا .



ةمن الم حنظ دائمنا م ةنا هنهه الواليقنة وةنا غيرهنا منن الوالنائق الممااللنة     

التنننا ي تب نننا الغنننرب م  ينننا أن صنننياغة العبنننارات التنننا تحننندد ايلتزامنننات 

المطلوبة من ال لسنطينيين ت نون ةنا منت نى القنوة والو نون . وأن صنياغة 

لننى الغمننوض . ةننايلتزاط ايلتزامننات المطلوبننة مننن اإلسننرائيليين تننعتا أ ننرب  

  المطلننوب مننن األج ننزة األمنيننة ال لسننطينية وهننو التننزاط بعةعننال  1ر ننط ) 

محددة م يوصا ةا الديباجة الط ةا ال قرات التا تتحدث عن المرحلة األولى 

 بالنصو  التالية : 

 ا و التحر  ) ب  ل حاسط    د اإلرهاب . 

 ب و وأي ا ) ب  ل ةورع وغير م روط   . 

وأي ا ) بج ود مرئية علنى األرض يعتقنال   وعر لنة   و نب. تخطنيط  ج و 

وتن يننه األةننراد   والمجموعننات   لعمليننات عنننا  نند اإلسننرائيليين م ةننا  ننل 

 م ان   .   

د و وأي ا ) بعمليات ةعالنة والابتنة .. ت ندا  لنى مواج نة جمينر الم نار ين  

 ةا اإلرهاب   . 

تحتينة اإلرهابينة وهنها ي نمل ال نروا ةنا ه و وأي ا ) ت  ي   درات البنى ال 

 مصادرة 

 األسلحة غير ال رعية   . .

 و و وأي ا المطلوب من ال لسطينيين هو ) األدا  األمنا ال امل   .  

وي يقتصنننر ايت ننناط ال نننمنا لل لسنننطينيين بالمسننندولية عنننن الو نننر       

ل ننن خريطننة الننراهن مسننل يا م وبالتننالا  لننزام ط ب ننهه األةعننال المطلوبننة م و

الطريننق ) تننعمر   ال لسننطينيين بتغييننرات ةننا البنيننة التنظيميننة ألج ننزة األمننن 

 أوي : و

أ و هنا  خطة سابقة إلعادة بننا  وتندريب األج نزة األمنينة م سنوا يجنرع   

تطبيق نننا . ) منننا هنننا تلننن  الخطنننة ف ومنننا النننهع ستصنننل  لينننه علنننى مسنننتول 

ول ننن الننن  يقرن ننا بالتعنناون  الم ننارات والتوجيننه المعنننوع .. ي نعننرا   ..



األمنننا وي ننيا  ن هلنن  سنني ون " بمسنناعدة مجلننس   ننراا خننارجا مننن 

 الوييات المتحدة ومصر واألردن " . 

ب و ومطلنوب منن ) األج نزة األمنينة المتبقينة المعنادة هي ليت نا   اسنتئناا   

التنسيق األمنا مر الجيش اإلسرائيلا . و هل  اسنتئناا اإلجنرا ات األخنرل 

 الواردة ةا خطة تينيت . 

ج و ويجب طبقا للخارطة " دم  جمينر المدسسنات األمنينة ال لسنطينية ةنا   

 ال الة أج زة تحت مسدولية وزير داخلية هع ص حيات ".

ومنننن المد ننند أن هنننهه النصنننو   ل نننا منننعخوهة حرةينننا منننن ألسننننة        

يس للندول اإلسرائيليين . ونحن ال لسطينيين لنا تجربة مر نصنو  غربينة لن

المو عة علي ا غير ايسط م أمنا محرروهنا الحقيقينون المسنتترون ة نط رجنال 

الحر ة الص يونية الموزعون  ريبا من مرا ز القرار ةا تل  الدول .وينطبق 

هلنن  علننى أول واليقننة وهننا وعنند بل ننور الننهع وصننا الي ننود بننعن ط )ال ننعب  

لي ودية ةا ةلسنطين الي ودع ووصا العرب أهل الب د بعن ط الطوائا غير ا

!! 

وأيا  ان ت سير ههه الصياغات م ةن    ن  أننه يعننا أن ي نون ال لسنطينا    

ج د أخيه أو سجان أخيه . ولن ير ى يعلون و مال  و بقمنر تنقصنه الدموينة 

. ة و يت ط أحد ال باط ال لسنطينيين النهع  ناط ةنا ال ن ة مندخرا بنعجرا ات 

لننط ي عننل مننا ةيننه ال  ايننة وأنننه تظنناهر  نند بعننض الن ننطا  ال لسننطينيين بعنننه 

 باألةعال تظاهرا ل ا ينظا ن سه أماط األمري يين ) !      

أمننا اإلسننرائيليون ةننايلتزاط المترتننب علنني ط  هننو مجننرد  لمننات ..  لمننات    

تعنننرب عنننن اسنننتعدادهط لعمنننل  نننل منننا هنننو مطلنننوب إلن نننا  دولنننة ةلسنننطينية 

صنلحة ةنا تسنويق النوهط :  ن ديمقراطية .. وربما يقنول بعنض النهين ل نط م

عمل ما هو مطلوب إلن ا  دولة ةلسطينية لنيس بال نا  القلينل . وهنط بنهل  

يخادعون أن س ط ويحاولون أن يعلموا النناس الج نل ةنا  نرا ة النصنو  م 

ألن الن   ه يطلب منن اإلسنرائيليين ) ايسنتعداد   لعمنل  نل منا هنو مطلنوب 

التنو واللحظنة م بنل يتنر  ايلتنزاط ةنا ةعنه ي ي ل  ط ب ا  ملموس ةع  ةنا 

همت ط يددونه يحقا حين  يعجب ط مستول التن يه ال لسطينا . ةعها  نالوا  ننه 



ي يعجب ط م أو  الوا  ن الو ت غير م ئط لألدا  ةمن أين للويينات المتحندة م 

ةا ع ند  دارت نا الحالينة خاصنة م أن تنا  ن ط الحسناب ف ألنط يصنرن دونالند 

وزير الدةاا األمري ا هات مرة  ائ   ن إلسرائيل الحنق ةنا  نل منا رامس يلد 

 ت عله ةا ال  ة الغربية ف!

ومالل هها أي ا الن  على  لزام نا بنعن " ي تقنوط ح ومنة  سنرائيل بعينة      

تحر ات تقوض الالقة "  . ة و التزاط بامتناا عن عمل وليس التزاما بعمنل . 

أن ت ت نا هيئننة دولينة  بننرل منن  بيننل  ومنن األمنور المن ننرة ةنا هننها العصنر

اللجنة الرباعية بالطلب من  سرائيل أن تمتنر عن اإلبعناد وم اجمنة المندنيين 

تل ات ال لسطينية دون أن تت وه ب لمة واحدة أو مصادرة وهدط المنازل والمم

عن اإلرهاب الهع تمالله ههه اإلجرا ات م ودون أن يخطر ببال ا ه نر  لمنة ) 

التعنننويض   عنننن الخسنننائر التنننا لحقنننت بالمننندنيين وباي تصننناد ال لسنننطينا 

وبالبنى التحتية ال لسطينية .  ن  ارون يتحدث بو احة عن تعليمنات صنادرة 

  ة   للمناطق ال لسنطينية التنا زرا ايحنت ل المسنتعمرات منه دعاها ) الح

الي ودية داخل نا . ةن  ينق نا ينوط دون تجرينا أراض وهندط مننازل وحنرق 

أ جار . وةا  ل مرة يمر اإلنسان  لى جوار مسنتعمرة جديندة أو  ديمنة يجند 

مزيدا من األرا ا البور التا خرب ا الجراد ايحت لا .و د عبرنا سابقا عنن 

 ننعورنا بننعن الو ننر تطننور  لننى  نن ل بنندا معننه أن األصننل ةننا  طنناا غننزة 

وال  ة هو المسنتعمرات المننوزرعة داخل نام وأن مندن ال لسنطينيين و نراهط 

ومخيمات ط ومزارع ط ومصانع ط ومدارسن ط و نوارع ط ومنراةق ط منا هنا 

 ي ) دي ور   حول المستعمرات م يم ن ايستغنا  عنه  له أو بع نه دون أن 

 طرا للمعتدين ج ن . ي

غيننر أن  حننداث اينطبنناا بننالتوازن الزائننا ةننا خارطننة الطريننق يبنندو م        

أ الر ما يبدو م ةنا ترتينب التنزاط ةنورع علنى  سنرائيل ) هنو الوحيند ال نورع 

المقترن ب ا م ويعتا ةا ن اية الحديث عن المرحلنة األولنى   م أي وهنو  يناط 

ع و بت  ي  الموا ر ايستيطانية التا نصنبت الح ومة اإلسرائيلية و ب  ل ةور

 .  1001منه آهار عاط 

ونبادر هنا  لى م حظة أولية : منا مغنزل  ينراد هنها الت لينا ةنا ختناط        

الحننديث عننن المرحلننة األولننى ف والجننواب هننو تننر  الور ننة ال نناغطة بينند 



تبنار ةنا اإلسرائيليين طوال ال ترة التا يو ر ال لسطينيون خ ل ا تحنت ايخ

صنندد تحننر  ج ننازهط األمنننا المعنناد هي لتننه :  ب نن ل حاسننط   ةننورع   غيننر 

م روط   بج ود مرئية على األرض يتط بموجب ا ايعتقنال والمطناردة و ..و 

 ..   وجمر األسلحة من جمير الم ار ين ةا اإلرهاب .. الص .. 

ا ت نير والمة م حظة أخرل تو يحية : حنول الموا نر ايسنتيطانية التن      

الخارطة بت  ي  ا . ة ا ) موا ر   وليسنت ) مسنتوطنات   . أع أن نا عبنارة 

عننن  اراةانننات منصننوبة ةننا بعننض األمننا ن م يرتادهننا المسننتوطنون أحيانننا م 

ويبقى ةي ا عدد  لينل منن المسنلحين المنزودين بنعج زة اتصنال لطلنب النجندة 

ز هننو أبننو هننهه لنندل حنندوث أع طننارا . و ننارون المغننرط بالم ائنند وايبتننزا

الموا ننر وال اراةانننات  ل ننا . و نند تحنندالنا أ الننر مننن مننرة عننن حيلتننه القديمننة 

الجديدة المتماللة ةا   امة الموا ر ايسنتيطانية  ه سنبق لعينزر ةايتسنمان ةنا 

 تابه معر ة الس ط الهع أصدره بعد ات ناق  امنب دي يند وات ا ينة السن ط منر 

ة  ننارون ايبتزازيننة . ةعالنننا  أن ة نن. حيلنن 1191الننرئيس السننادات عنناط 

م  1191/  1199المحادالننات التم يديننة للتسننوية بننين السننادات وبننيجن عنناط 

و نان عينزر ةايتسنمان و وزينر الندةاا آننها  ةنا وزارة بنيجن و يقنوط بن نناط 

 بير هاهبا عائدا من تنل أبينب  لنى القناهرة وبنالع س م ورغبتنه هنا التوصنل 

م  را آريئيل  ارون و وزير البنى التحتية مر السادات  لى ايت اق المن ود 

آنها  و ةنا   امنة موا نر اسنتيطانية ةنا سنينا  م ةنامتعض السنادات م و نعر 

ةايتسمان أن  ارون سيحرمه من نجومية ةض اي تبا  منر مصنر م وحندث 

بننين الننوزيرين جنندل ةننا مجلننس الننوزرا  م و ننال  ننارون  نننه يقننيط الموا ننر 

صنب. هنا مو نوا طلنب الجاننب المصنرع منن ايستيطانية ةا سينا  ل نا ت

الجانب اإلسنرائيلا اينسنحاب منن سنينا  المحتلنة م وه نها تصنب. مسنتوطنة 

 يميت ال بيرة خارج نطاق المطالبة باينسحاب . 

 ن هل  الت تي  ايبتزازع لط ينج. منر مصنر ب  نل حجم نا وم انت نا م       

ه أن الساحة الدولينة ول ن  ارون مصمط على استخدامه مر ةلسطين ل عور

خلت له تماما . ومن هنا ةعن حنديث خارطنة الطرينق عنن ت  ين  ) الموا نر   

ايستيطانية هو استخداط للحيلة والوسيلة التا خطنط ل نا  نارون  نديما ةيمنا 

 أعدت له . أع أن ا بمالابة المن وهما لص قة تستبعد دةر المن حقيقا ! 



 ا تن يه الخارطة مستحيل ف!ولماه                                 

وتن يه الخارطة مستحيل ألسباب عديدة م أهم ا ةا الحقيقة أن  نارون      

ي يريد التن يه من ناحيته م ما  لا األمر م وأن اإلدارة األمري ينة الراهننة ي 

ترينند م وي تسننتطير حتننى لننو أرادت حقننا م أن تننعمر  ننارون بالتن يننه .  ن ننا 

الص يونية ن س ا: لعبة دةر ال لسطينيين ل  تتال مجانا  باألحرل تلعب اللعبة

م وت جيع ط منا دامنوا منخنرطين ةنا اي تتنال األهلنا م النط تنر   سنرائيل ةنا 

مرحلننة مننن المراحننل األوليننة  ياهننا تعلننن أن ال لسننطينيين لننط ي علننوا مننا ةيننه 

 لنى  ال  اية لمحاربة اإلرهاب . وأن ا بالتالا تجد ن س ا ةنا حنل منن اينتقنال

 بقية المرحلة األولى الط المرحلتين التاليتين  . 

ومنننه جننرل تسننليط الطننرةين الننن  األخيننر لخارطننة الطريننق م سننارا       

الطرا ال لسطينا  لى  بول نا مطالبنا بتن ينهها علنى ال نور م وتمطنر الطنرا 

اإلسرائيلا وتنطر مترددا مطالبا بعدخال تعدي ت تجعل خارطة الطريق مجنرد 

لترحينل ال لسنطينيين منن ب دهنط  لنى ال ن ة ال نر ية . وسنمعنا أوي  برنام 

عننن عري ننة و ع ننا أربعمائننة عنندو وعنندو مننن أع ننا  ال ننونغرس بعمري ننا 

يطلبننون مننن بننوش أن يمتنننر عننن  يقنناا أع  ننغط علننى  سننرائيل بمناسننبة 

خارطة الطريق الط طلعت األخبار من  سرائيل تح ا عن رحلة وزير السنياحة 

ن  لننى وا نننطن ل تصننال مننر أع ننا  ال ننونغرس و ننرا  المزينند بينننا أيننالو

من ط ليق وا ةا حالنة اسنتن ار  ند ال نغط علنى  سنرائيل و ند ال لسنطينيين 

الهين لط يعرةوا سببا ةا يوط من األياط ل ها المقنت وهنها الظلنط وهنها التن ينل 

يون الهع تو عه ح ومة الوييات المتحدة وبرلمان الوييات المتحدة والمسنيح

المتص ينون ةا الوييات المتحدة بال عب العربا ال لسطينا . ومن هنا ةنعن 

الح ومة اإلسنرائيلية لنط تعنط مواةقت نا حتنى السناعة علنى خارطنة الطرينق م 

وا ت ننى  ننارون وجو تننه بحننث ال لسننطينيين علننى ال ننروا ةننا تن يننه البننند 

ةننورا ةننا  األوحنند مننن وج ننة نظننرهط م وهننو محاربننة اإلرهنناب م أع اينخننراط

 الحرب األهلية . 

وبلغ من التواطد  د ال لسنطينيين أن خارطنة الطرينق علقنت انسنحاب        

علنى  1000أيلنول سنبتمبر  11جيش ايحت ل من المناطق التا احتل ا مننه 



" تقننندط األدا  األمننننا ال نننامل " م ةمنننر تقننندط هنننها األدا  ينسنننحب الجنننيش 

 طق . اإلسرائيلا ) تدريجيا   من تل  المنا

هننل يصننعب تخيننل السننيناريو الننهع ترسننمه هننهه الخارطننة الغريبننة ف هننل       

يصعب تو ر ردات ال عل ةا الساحة ال لسطينية م منن جاننب القنول الوطنينة 

واإلسنن مية م عننند ال ننروا ةننا تن يننه ) ايلتزامننات   المو ننوعة علننى  اهننل 

قال ومنن هنو النهع األج زة األمنية ال لسطينية ف ومن هو الهع سيمتالل ل عت

سيسننلط سنن حه  بننل أن يننرل انسننحابا  سننرائيليا واحنندا ف هننهه أسننئلة يعننرا 

اإلسرائيليون اإلجابة علي ا . ويعرةون أن نا سنتالير   ن اي وي تحنل م ن لة م 

 وهل  ةا تدبيرهط هو المطلوب . 

هنالن   جنرا ات  اليننرة مطلوبنة منن ال لسننطينيين ت ن ل  نرطا يعتننراا      

باعية الدولية بعن ط مدهلون إل امة دولت ط الخاصة ةنوق جنز  منن اللجنة الر

تننراب وطننن ط .ة ننعن ال لسننطينيين لننط ي ونننوا مننن ال ننعوب التننا وعنندوها ةننا 

بعنند الحننرب العالميننة األولننى ب يننان مسننتقل م و ننعن  1111سننان ريمننو عنناط 

بننين الننب د التننا تخ ننر ينتننداب مننن  1111ةلسننطين لننط تصنننا ةننا عنناط 

  التا ها و وةقا لقانون عصبة األمط و أ نرب الندرجات ل سنتق ل الدرجة ) أ 

. و ننعن األمننط المتحنندة لننط تعتننرا لل لسننطينيين بننالحق ةننا دولننة خاصننة ب ننط 

 .  1199بموجب  رار التقسيط عاط 

لقنند اسننتقلت ال ننعوب ةننا آسننيا و ةريقيننا وأمري ننا ال تينيننة تباعننا خنن ل      

عربنننا ال لسنننطينا تحنننت اسنننتعمار نصنننا القنننرن الما نننا . وظنننل ال نننعب ال

استيطانا ا ت عا ةريد ةا  درته علنى جعنل ايسنتحقا ات الدولينة ) وهنا ي 

ت ا بع ل الحقوق ال لسطينية   استحقا ات منوزلقة . من عاط  لى عاط م ومنن 

عقننند منننن السننننوات  لنننى عقننند م ومنننن القنننرن الع نننرين  لنننى القنننرن الحنننادع 

 والع رين .

بنة اإلسنرائيلية لل لسنطينيين أن ي نرعوا ةنورا ةنا تن ينه ما معنى المطال      

مننا ةر ننته خارطننة الطريننق علنني ط م ةننا حننين أن الح ومننة اإلسننرائيلية التننا 

أملت على أمري ا  ل حرا و ل ةاصلة  د ال لسطينيين ةنا هنهه الواليقنة لنط 

تعط مواةقت ا الرسمية حتى اليوط على الخارطنة ف ومنا معننى  ندوط المبعنوث 



ا الط  دوط  ولن باول بعد  ليل للمنطقة واجتماعه بنا وطلبه منا تن ينه األمري 

 ما ةر وه علينا بعد هها المو ا اإلسرائيلا ف

وما معننى التصنري. النهع أدلنى بنه  نارون م حنول رةنض  سنرائيل أينة       

نتيجننة تنننجط عننن حننوار القنناهرة بننين عبنناس وال صننائل ال لسننطينية وي ننون 

ل لسطينية المقاومة عن العملينات العسن رية ف هنل ي مدداها تو ا ال صائل ا

بد أن يخوض بع نا ةا دما  بعض ل ا تتحقنق الراحنة واألمنان إلسنرائيل ف 

ول ننا نصننب. منندهلين للجلننوس مننر  ننارون وايسننتماا  لننى تصننوره عننن 

التسننوية والحننل ف وهننل ي ننترط ةننا أطننراا السنن ط أن ي ننرض األ ننول علننى 

املة ف وهنل  نعا ال لسنطينيين سنبب يجينز األ عا عقيدته ووج ة نظره  

أن ي ننون الخيننار الوحينند أمننام ط هننو  مننا أن يقتننل بع نن ط بع ننا أو أن يننعتا 

 العدو ويقوط بالقتل ف!

 ن اإلسرائيليين أول من يعرا استحالة نجان المسعى النهع ي ندا  لنى       

ا تقسننيط ال لسننطينيين تقسننيما يجعل ننط اإلخننوة األعنندا  الننهين يقننا بع نن ط ةنن

مواج ة بعض حتى الموت . ة نا  الجموا ال لسطينية الصامتة م ) األغلبينة 

الصامتة   التنا تملن  القندرة علنى الحسنط ةنا لحظنة معيننة . وهنهه األغلبينة 

الصامتة هنا أه نى  الينرا وأوعنى  الينرا ممنا يتخينل بعنض النناس . و ها  نان 

عنند هننها الننبعض يتصننور أن بالوسننر عمننل غسننيل دمنناط  ننامل لل لسننطينيين ب

البدس والمعاناة والظلط التاريخا ةعن هها التصنور هنو ال نر بعيننه والب هنة 

 ةا الو ت ن سه . 

لننظنننر  لنننى اإل نننارات المتعا بنننة ةنننا خريطنننة الطرينننق م التنننا تقنننول  ن     

الخريطننة تسننتند  لننى األدا  م و ن أدا  ايلتزامننات مننن  بننل الطننرةين بسننرعة 

ن " عندط تطبينق ايلتزامنات ينددع  لنى يوصل  لنى التقندط بسنرعة ةنا حنين أ

عر لة التقندط " م و نها اإل نارة  لنى أن اينسنحاب منن المنناطق التنا احتل نا 

جيش ايحنت ل سني ون تندريجيا منر " تقندط األدا  األمننا ال نامل " م ألنيس 

من الوا . بنسبة مائة ةا المائة أن هها ال ن ط موجنه لل لسنطينيين وحندهط 

سنرائيليين هنط الطنرا المن ن  النهع يت نرر منن تنعخير م ألن ط حسب علط اإل

 الحل والتسوية وي تقد الدعط والنصير .  



 ن نط ي نغطون علنى ال لسنطينيين لندةع ط دةعنا  لنى الننار م وأصنعب ننار      

ها النار التا ت تعل بين اإلخوة ةا بيوت ط وأحيائ ط و وارع ط . وال نعب 

خارطنة الطرينق سنوا تسنقط م  منا ال لسطينا لن يسم. بنهل  م ول نها ةنعن 

سقطت جمير األوراق التا لط تقط على العدالة م ولو عدالة نسبية م والتا لنط  

تعامننل ال ننعب ال لسننطينا معاملننة تقننوط علننى احتننراط عقلننه و رادتننه ون نناله 

 الطويل .      و لى العدد القادط ) يتبر   

                                        

 

 

 

 



 


