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 خارطة الطريق وسياسة اللعب على الوقت                        

 ناهض منير الريس                                                               

 النائب عن مدينة غزة                                                             

مننن المرضننرض أن موعنند انضمنناة المرىلننة ارولننى مننن خارطننة الطريننق       

والبدة في المرىلة الثانية أوشن  علنى النرنا  ا فالمرىلنة الثانينة ىسنب نن  

 ا  3002وضنضمي في كانون ارول  3002الخارطة ضبدأ من ىزيران يونية 

رسمي اسضجابات مبكنرة لضطلبنات ونىن نبصر على الجانب الرلسطيني ال      

واشضراطات خارطة الطريق ، قبل صندور خارطنة الطرينق رسنميا فني ى ي نة 

ارمر ا فالمسؤولون الرلسطينيون الرسميون أعلنوا مرارا وضكنرارا ، منن  منا 

قبل بداية انضراضة ارقصى ض ريبا ،  إدانضمم للعنن  ورغبنضمم فني العنودة إلنى 

من  وقت مبكر أيضا في البرامج الموجمنة نىنو مائدة المراوضات ، وشرعوا 

ضشكيل قوات أمن ) منض اة ( ضىت إشرا  أمريكي ـ مصنر  ـ أردنني ، و لن  

، كمننا سننمعنا ، فنني أريىننا ا والرلسننطينيون قنناموا بننالضىر  الرننور  لصننياغة 

مسنننودة دسنننضور الدولنننة الرلسنننطينية ، والرلسنننطينيون عيننننوا رئنننيس وزراة 

ة ا و الرلسنننطينيون دمجنننوا جمينننت المؤسسنننات وىكومنننة  ات سنننلطة ضنري يننن

ارمنينننة الرلسنننطينية فننني ث ثنننة أجمنننزة ضىنننت مسنننؤولية وزينننر داخلينننة    

صنن ىيات ) وفننق ننن  الخارطننة ، اسننضلماما لمننا قبننل أن ضصنندر رسننميا ( ا 

 والرلسطينيون لم يُدعوا إلى اجضماع ضنسيق أمني إال لبوه مسرعين ا    

إلسنرائيلي !  نبصنر علنى الجاننب اإلسنرائيلي فما ا نبصر علنى الجاننب ا     

ضصننعيدا فنني اإلجننراةات اسننضملضل إسننرائيل مننن  أول يننوم ضسننلمت فيننل ننن  

الخارطة ، بالمجزرة ارليمة الضي قامت بما في ىني الشنجاعية شنرقي غنزة ا 

ولننم ضكننن ضلنن  المجننزرة ضننربة للننوزارة الرلسننطينية الجدينندة وىسننب ، وإنمننا 

مشنننروعما بلكملنننل ا وهنننا هننني االجضياىنننات ضنننربة للخارطنننة وواضنننعيما و

والمجازر ضضوالى في شمال قطاع غزة وفي نابلس وفي كل مكان وضولد ردود 

أفعننال مننن جنننس العمننل ، وهكننن ا ضضصننل النندائرة ومبعثمننا االىننض ل وال لنننم 

 واإلفراط في اسضخدام ال وة ا



ا ي ول البعض إن ه ا ارسنلوب الشناروني لنيس رفضنا للضرناوض ب ندر من     

هننو أسننلوب للضرنناوض مننن مركننز قننوة سنناى ة ال ضنندع مجنناال أمننام الطننر  

الرلسطيني لغير اإل عان ا وفي الىالضين كلضيممنا هننا  ضميينت لعامنل الوقنت ، 

وخاصننة أنننل ىضننى هنن ه اللى ننة والدقي ننة والثانيننة لننم يعلننن شننارون ، مجننرد 

الن   قنال  إع ن ، عن قبول إسرائيل خارطة الطريق ا أال ي كرنا  ل  بنرابين

قننديما إنننل ليسننت هنننا  مواعينند م دسننة ! وأال ينن كرنا بنضنينناهو النن   ضننرب 

عرض الىائط باضراق وا  ريرر    الجدول الزمنني الملىنق باالضرناق !  وأال 

ي كرنا بالمراوضنين اإلسنرائيليين الن ين قنالوا لصنائب عري نات  ات منرة   ال 

االضراقننات ، فالمسننللة ضواصننلوا الكنن م كننل سنناعة عمننا ضرضبننل علينننا نصننو  

 مسللة مصالح ، ال مسللة نصو   !

 ع قة عضوية

واللعب على عامل الوقت سياسة إسرائيلية قديمة ضرجت إلى زمن ىنرب       

، فآننن ا  ـ كمننا يضنن كر النن ين عاصننروها ـ فرضننت المدنننة  8491النكبننة عننام 

بداينة ارولى بين الجيوش العربية والجيش الصميوني بعد أقل منن شنمر منن 

الىرب ، وفرضت المدنة الثانية بعد ضسعة أيام منن العنودة لل ضنال بعند المدننة 

ارولى ا وفي المرضين اسضخدم اإلسرائيليون ومنن  وراةهنم الوقنت اسنضخداما 

نمو جيا لررض أمر واقت جديد على ارطرا  العربينة فني الجبمنات المخضلرنة 

ارجنبينننة والعربينننة ،  ا ودارت المعركنننة السياسنننية خننن ل  لننن  فننني العواصنننم

واسضغل اإلسرائيليون ىالنة االسنضرخاة الضني ضرافنق المدننة فني اإلغنارة علنى 

أهدا  جديدة أو االسضي ة على مواقت مطلوبة ، دون أن يعني الض يد بالمدننة 

 شيئا بالنسبة إليمم ا 

وفي ه ه اريام يضخ  اللعب على عامنل الوقنت شنك  هجومينا ال ضسنلليا ا       

رائيل ضوفد وزيرا إلنى الكنونغرس ارمريكني لكني ي ننت ارعضناة هننا  أن فإس

الوقنننت صنننار ناضنننجا لضرىينننل الرلسنننطينيين ، وإن مممنننة أمريكنننا الينننوم أن 

ضسضخدم قوضما من أجل إنجاز  ل  الضرىيل ا ويىدث ه ا في وقت مضزامن مت 

قننندوم المبعنننوث ارمريكننني ثنننم وزينننر الخارجينننة ارمريكننني إلنننى المنط نننة ، 

اسضنكا  كل منمما عن الىديث عن الموق  اإلسرائيلي من خارطة الطريق و

 ا  



وبينما ضضىدث خارطة الطريق عن االلضزام الوىيد المطلوب منن إسنرئيل       

فورا في المرىلة ارولى الضي ضىندثنا عنمنا ، وهنو االلضنزام بضركين  ) المواقنت 

جمينند كافننة النشنناطات ( ، وبض 3008االسننضيطانية الضنني أقيمننت مننن    ار عننام 

االسضيطانية بما في  ل  النمو الطبيعي للمسنضوطنات ، ي نول شنارون مضبجىنا 

  إن المسضوطنات يجب أن ضب نى ا وضضىندث ارنبناة عنن  ع الع قنة العضنوية 

 بين شارون وبين عملية إنشاة ضل  المواقت االسضيطانية ع ا 

 ال رو  المناسبة اا

في ديباجضما علنى أنمنا ع خطنة مسنضندة إلنى  وكما نصت خارطة الطريق      

ارداة ع ، فإنما ضن  فني مسنضمل الىنديث عنن المرىلنة الثانينة علنى أن   ع 

الض دم نىو المرىلة الثانية سيعضمد على الىكنم المجمنت علينل منن قبنل اللجننة 

الرباعية ، ىول ما إ ا كانت ال رو  مناسبة للمضني قندما ع ا وأغلنب ال نن 

يا بوصرل ضىركا ) مجضزأ( و ) جرى الضعبير عن رفضل فلسطينأن  ل  هو ما 

ضجريبيا ( كما أ اعنت الصنىافة منؤخرا ا  وكن ل  يسنضمر الىنديث عنن أمنرين 

مضننننراف ين فنننني وقننننت واىنننند   االشننننضراطات ارمنيننننة الضنننني ضعننننني مجموعننننة 

اإلجراةات البوليسية الداخلية ، وعملية ) بناة المؤسسات الرلسنطينية ( كمنا 

ات الرلسننطينية السياسننية منصننو  ضنندعوها النصننو  ا وي ىنن  أن اإللزامنن

عليما بلسلوب ال طت والشمول والرورية ال   هو طابت الك م عنن اإللزامنات 

البوليسية ا ومن الواضنح ضمامنا أيضنا أن بنناة المؤسسنات الرلسنطينية يجنب 

 أن يضم في  ل اإلجراةات البوليسية المضوقعة ا 

كلننل ، فاإلشننارة ضننرد أمننا مسننللة ال جئننين ، الضنني هنني لننب الموضننوع        

بشلنما فني سنياق دور المراوضنات مضعنددة ارطنرا  الضني سنضضناول ع قضنايا 

ضضضمن الموارد المائينة اإلقليمينة والبيئينة والضطنوير االقضصناد  وال جئنين ) 

 ك ا ( 

فنإ ا رضننيت الوالينات المضىنندة عنن ارداة الرلسننطيني فني هنن ه ارمننور ،       

لة فلسطينية بىندود جزئينة ( ا بيند أن  لن  ال ينلضي فإن  ل  قد ي ود إلى ) دو

ضىصننيل ىاصننل بننل بواسننطة المراوضننات اإلسننرائيلية ـ الرلسننطينية ا وهكنن ا 

يب نننى ارمنننر فننني طننني االىضمنننال واالفضنننراض ، وكننن ل  أيضنننا ضب نننى فننني طننني 



االفضراض عضنوية هن ه الدولنة الرلسنطينية فني ارمنم المضىندة فمني علنى ىند 

عضنناة الرباعيننة بننالضرويج دوليننا ل عضننرا  بالدولننة قننول الننن  رهننن ب يننام أ

الرلسطينية بما في  ل  عضوية ) مىضملة ( فني ارمنم المضىندة ا كمنا أن هن ه 

الدولة الرلسطينية ليست اسضى اقا يسنضى ل الرلسنطينيون باعضبنارهم أصنىاب 

اررض ، وال باعضبار أن لمم في  منة المجضمنت الندولي ديننا بإقامنة دولنة لمنم 

إنمنا يننالون هن ه الدولنة ىسنب ضعبينر الوثي نة  8491قرار الض سنيم عنام من  

بشنننرط أن ضكنننون أهننندافما ارساسنننية هننني مواصنننلة ارداة ارمنننني الشنننامل 

 والضعاون ارمني الرعال واالسضمرار في ضطبيت ىياة الرلسطينيين اا الخ 

جننر  وفنني هنن ه المرىلننة الثانيننة ـ االنض اليننة كمننا ضنندعوها النصننو  ـ ي      

ع نند المننؤضمر النندولي  ا وضننرد بصنندد هنن ا المننؤضمر النندولي إشننارة  ات بننال ، 

فضصرل بلنل ع سيكون شام  مسضندا إلى هد  الس م الشامل ع اا ع ويشنمل 

الس م بين سوريا وإسرائيل وبين لبنان وإسنرائيل ع ، وال يرنوت الوثي نة أن 

إسنرائيل إلنى منا كاننت  ضشير أيضا إلى أن الندول العربينة ع ضعيند ع قضمنا منت

 عليما قبل االنضراضة ع ا

 الموق  الرسمي في الجيب

وضعكننس اإلشننارة إلننى النندول العربيننة بمنن ه الطري ننة طبيعننة المرىلننة فنني       

ن ر ارمريكيين بعد ىرب العراق ، إ  ين رون إلنى الموقن  الرسنمي العربني 

يكينة كن ل  )منن على أنل ) في الجيب ( وأن الضزامل نصنو  الضعليمنات ارمر

المسلمات ( ا ويضبعون في الىديث عن ال ادة العنرب ـ كلمنم ض ريبنا باسنضثناة 

واىننند أو اثننننين ـ أسنننلوب الضمديننند واالسضصنننغار والننندل بلننننل لنننوال الىماينننة 

ارمريكينننة لمنننا كنننان لمنننم أن يب نننوا فننني مناصنننبمم ا وبطبيعنننة الىنننال ين نننر 

واىدة ا ويريدون ـ بنالعن   ارمريكيون إلى المنط ة وشعوبما وث افضما رزمة

والضخوي  ـ أن يعيدوا ضربيضما على يدهم ، كما هو الضركير اإلسرائيلي بإعنادة 

 ضشكيل الع ل الرلسطيني ا

ومن المرارقات ارخرى  ات المغزى في خارطة الطريق أيضنا اا أنمنا ـ       

ضعطني وهي ضىيل ارمور على إرادة الرلسطينيين أو على هيئضمم الضشريعية ، 

م نندما أوصننـا  الخطننوة ) اإلصنن ىية ( الضنني يضعننين علننى الرلسننطينيين أن 

ي وموا بما ا ومن ارمثلة على  ل  قولما ع يضم ضشكيل ىكومة إصن ىية  ات 



ص ىية مت و يرة رئيس للوزراة طب ا لمسودة الدسنضور ا ع   فلنرنرض أن 

ن نام مخضلن     إرادة الميئات الرلسطينية صاىبة الشنلن اضجمنت نىنو اخضينار

رئاسنني ، أو ملكنني ، أو أ  شننية اا فمننا شننلنكم أنننضم يننا مننن نصننبضم أنرسننكم 

أوصننياة  مننرين ننناهين علننى الشننعوب وىكوماضمننا وأن مضمننا ! وبليننة سننلطة 

ضرعلنننون هننن ا ! وهنننل هنننو منننن الديم راطينننة فننني شنننية ! أم أنكنننم ضصننننعون 

 جمزة !  ا الم اييس وال والب لضناسب جسدا ىاضرا ونوايا مبطنة وخططا م

لكن المسللة على كل ىال مسللة جزرة ضلوح لعين ال هنث الن   يسنوقل       

السوط ا وه ا ما يضلكد في المرىلنة الثالثنة الخضامينة الضني يرضنرض أن ضنضمني 

ب يننام دولننة فلسننطينية ديم راطيننة سننيادية قابلننة للىينناة ا كلنمننا اإلشننارة إلننى 

اروصننا  عنن ر سننىر  لجميننت الدولننة المضرنناوض عليمننا والضنني ضىمننل هنن ه 

المشك ت الرلسطينية وضسضىق ركنوب ارهنوال وإقامنة ىمامنات الندم ارهلينة 

أو ضىويننل مننا ضب ننى مننن هنن ا الننوطن الضعننيس إلننى سننجون ضضننم خيننرة الننناس 

 وأنبلمم وأع ممم ضضىية ا 

إن الروح الضي ضخضري وراة ه ا اإلصرار على ال مت والىبس والمواجمنة     

ال ضسننضمد  السنن م ا وال يمكننن أبندا أن ينننام الرلسننطينيون فننوق  ارهلينة روح

سنجاد ض بننت ضىضننل جثننث أبنننائمم ، وال يمكنن أن يكننون للسنن م طعننم السنن م إ ا 

كانت سعادة البعض على ىساب ش اة اآلخنرين ا فالع قنات بنين الرلسنطينين 

ع قننات أكثننر صننميمية مننن الع قننات بننين شننعوب أخننرى ، و لنن  رنمننم علننى 

ار أكثر منن نصن  قنرن شنربوا المنر معنا وعنانوا النكبنة والر نر والضشنريد مد

 واإل الل معا ا 

وإ ا كان في ه ا العالم منن يريند للرلسنطينيين دولنة ى نا ، فيجنب أن يعلنم     

أن الرلسننطينيين كننل ال يضجننزأ ، وأنننل لننيس مع ننوال علننى اإلطنن ق أن ضسننضمر 

العربني الرلسنطيني فنإ ا أراد  عملية ال لنم الضناريخي الن   ضعنرض لنل الشنعب

رفت ال لم عن نرسل ثارت في وجمل ارى ناد العميناة الضني ال يرويمنا إال الندم 

 وإال االسضئصال ا 

 

 



  



 


