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 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

 نصدق بوش أو ال نصدقه ؟       

هذا سؤال ورد على لسان بوش نفسه أول أمسس   يسي مضسرض التقسدي         

دما بمشسرو  اارطسسة بسين يسدز زيارتسسه لمنطقتنسا و بسدا  عزمسسه علسى السسير قسس

الطريسس،    ذ قسسال  نسسه يضسسرك أن الشسسمور تحسسيط بمشسسروعه  لسسى حسسين  طسس   

الضال  على ظهور دولة يلسطينية   وأضاك ردا على أحد األسئلة  نه سيمون 

قادرا على الضغط على شارون  . ويبدو أن مجسرد  ع نسه عسن الزيسارة أوجسد 

مسسا علسسى  ـسسري ه وبيسسنه  منااسسا ماتلفسسا يسسي المنطقسسة ملهسسا   اسسر  عسسرب أمري

يلسطينيو أمريما ه المستندون للوعود األمريمية وللحضن األمريمي   ليقولوا 

للناس : هل رأيت  أننا منا األبضد نظرا ؟ راجضوا مفساهيمم    يهسذا  عس ن عسن 

 عصر جديد   

يمأن الناس مانت ماطئسة يسي حس، أمريمسا وعليهسا اتن التمفيسر عسن ذلسر      

ن أمريمسسا تملمسست قسسديما بلسسسان أعجمسسي ـسس  تملمسست اتن بمسس   الاطسسأ . أو مسسأ

 عربي مبين . أو مأن أمريما تغيرت يوجب علينا أن نتغير مع تغيرها . 

ولمسسن .. هسسل المسس   السسذز صسسرد بسسه بسسوش جديسسد يضسس  ؟ أ  سسسب، لسسرئيس      

أمريمسسي سسساب، هسسو  جيمسسي مسسارتر أن قسسال قبسسل ـ ـسسين سسسنة م مسسا ممسساـ  يسسي 

صر عن رغبة الواليات المتحدة يي أن يمون للفلسسطينيين   وطسن األقصر بم

قومي   يي ديساره     ـس  عساد النساط، باسس  البيست األبسيض يسي اليسو  التسالي 

يسسسحب التصسسري   ؟  ن السسرئيس بسسوش يضسسد نفسسسه   علسسى حسسد قولسسه      أول 

رئسسيس أمريمسسي يسسي التسساريق يقسسك ليقسسول  ننسسي مسسع قيسسا  دولتسسين تضيشسسان مضسسا 

جنبا  لى جنب   ) ونتسا ل بالمناسبة :أز تاريق يا ترى ؟ هسل يضسرك  بس  

السسرئيس بسسوش شسسيئا عسسن نـسسار المنضسسانيين الضسسرب يسسي يلسسسطين ؟ ومسسا عمسسر 

 الواليات المتحدة مله ؟ (.  



ليس هذا شديد األهمية . يقسد تغيسر الزمسان مسن ناحيسة   وأصسب  تصسدي،      

يسسة أاسسرى . ونحسسن مسسن السسذين السسسيد األمريمسسي ) حاجسسة وضسسرورة ( مسسن ناح

يضريسسون حتميسسة االسسستما   لسسى رعسسود األمسسريميين يسسي المنطقسسة   يهسسي رعسسود 

تفرض نفسها علسى البيئسة ملهسا وعلسى النساس ملهس  . وقسد مانست مجلجلسة يسي 

الضسسراق   ومسسا زالسست تجلجسسل يسسي أسسسما  الحمسسا    علسسى السسرغ  مسسن أن اللباقسسة 

مناسبة يي محاولة لإليحا  لشسضوب األمريمية تضع لها حاليا موات  الصوت ال

 المنطقة أنه ليس بضد الرعود  ال الغيث الضمي  .

 ـقة مشروطة ؟                                      

ولن نتوقك طوي  أما  بقية م   الرئيس بسوش وصسياغاته ذات الجانسب       

أمريمسي المزعج  ولمننا نشير بسرعة  لى الزمات أمريمية ت ز  مسل تصسري  

تقريبسسا . يهسسو يقسسول :   ننسسي أـسس، بسسرئيس حمومسسة السسسلطة الفلسسسطينية عنسسدما 

يدين اإلرهاب   . يهل  دانة اإلرهاب شرط لتلر الـقة ؟ ومساذا يضنسي اإلرهساب 

؟ ومسسسا هسسسي التوابسسسع المنتظسسسرة أمريميسسسا مسسسن  تلسسسر اإلدانسسسة وهسسسل شسسسهداؤنا 

ابيون ؟ وهسو يقسول ومناضلونا الفلسطينيون من أجل الحريسة واالسستق ل  رهس

أيضا :   على القادة الضرب تجفيك مصادر دعس  اإلرهساب   . يهسل مسن قبيسل 

دع  اإلرهاب سد رم، أسر الشهدا  وتقدي  الضون  لى الفلسسطينيين يسي هسذي 

 الضائقة األليمة التي تفنن اإلسرائيليون يي  طباقها على الفلسطينيين ماية ؟ 

ش للمنطقة هو أن ننبسه أنفسسنا  لسى أمسرين ما يهمنا يي مناسبة زيارة بو     

 مت زمين : 

ضسسرورة تفهسس  هسسذا السسزمن السسذز يجضسسل أمريمسسا منفسسردة بسسالقوة علسسى  
المسسسسرد السياسسسسي الضسسسالمي والمحلسسسي . و دارة المضرمسسسة السياسسسسية 
وتقسسدير الموقسسك تقسسديرا يممسسن أن يسسؤدز  لسسى تضسسديل السياسسسات ويسس، 

وضسسة وبالقسسدر السسذز يحقسس، مقتضسسيات هسسذي الحقيقسسة ومتطلباتهسسا المفر
المصلحة الفلسطينية الضامة دون التفريط بـوابتنا وشاصيتنا   وعسد  
اسسران مضرمسة السرأز الضسا  األمريمسسي واألوروبسي   مسع البحسث دائمسسا 
عن مي د تضامن عربي يشمل نوعا مسن القسوة للسوطن الضربسي المبيسر 

 ليه . وقضاياي الضديدة وبزوغ شمس توازن دولي يممن االستناد ع



الحذر الشديد من الواليات المتحدة ونواياها ومشروعاتها  . والتضامل  
قسسائ، الترميبسسة األمريميسسة يسسي اإلدارة والمسسونغرس مضهسسا انط قسسا مسسن ح

والمنيسسسسة المتصسسسهينة وملهسسسا مؤسسسسسات مضاديسسسة للضسسسرب والمسسسسلمين 
جهسسارا نهسسارا وانط قسسسا أيضسسا مسسن التصسسسريحات السياسسسية األمريميسسسة 
المضلنسسة التسسي حسسددت االسسستراتيجية السياسسسية للدولسسة األمريميسسة بأنهسسا 

ون أز تضريسسسك لسسسذلر الحسسسرب علسسسى اإلرهسسساب مسسسدة عشسسسر سسسسنوات ) د
اإلرهسسساب ودون أن يسسسستـنوا الشسسسضب الضربسسسي الفلسسسسطيني السسسذز هسسسو 
صسساحب يلسسسطين ومالمهسسا مسسن هسسذي الدمغسسة التسسي يسسدمغون بهسسا النسساس 
علسسى هسسواه  ( وحسسددت أيضسسا هسسدك تلسسر االسسستراتيجية بأنهسسا  عسسادة 

 تشميل الشرق األوسط بما يناسب المصال  األمريمية .

 القتل أـنا  االعتقال                                   

 ن المواطن الفلسطيني مرتاد  لسى التصسريحات الصسادرة مسن جانسب السسيد    

عباس ومن جانب الفصائل الفلسطينية التسي أجسرى مضهسا الحسوار . يالفصسائل 

أظهسسسرت اسسسستضدادا للتقيسسسد بمتطلبسسسات مسسسسؤول المرحلسسسة والمفسسساوض السسسوطني 

ضامة التي تقررها السلطة بنا  على تقديرها الفلسطيني   ول نضباط للاطة ال

الدقي، للوضع . وعباس أوضس  بسدوري أن مسا يسسضى  ليسه هسو وقسك األعمسال 

الضسسسمرية التسسي يقسسو  بهسسا أبطسسال الفصسسائل   وذلسسر بواسسسطة الحسسوار ولسسيس 

بواسسسسطة الحسسسرب األهليسسسة . والمسسسواطن الفلسسسسطيني يأمسسسل أن يمسسسون االلتسسسزا  

الوطنية ضمانة راساة دون االنجرار  لى االقتتال الوطني بالـوابت وبالوحدة 

 الداالي . 

أمسسا اإلسسسرائيليون ييريسسدونها حربسسا أهليسسة يلسسسطينية   ويتملمسسون بلهجسسة :     

  ما أن تفضلوها أنت  وتشفوا غليلنا من حماس والجهساد وشسهدا  األقصسى أو 

تس نسسأتي نحسسن  لسسيم  ونشسسفي غليلنسسا مسسنم  جميضسسا  . وقسسد نقلسست صسسحيفة هسسانر

اإلسسسرائيلية منسسذ حسسوالي أسسسبوعين شسسيئا مسسن الوقسسائع التسسي دارت يسسي اجتمسسا  

أمني  سرائيلي ه يلسسطيني   يقالست  ن اإلسسرائيليين مسانوا يلحسون علسى قيسا  

الجانب الفلسطيني بااليتتاد ال ز  لبرنامج اارطة الطري، ول  يقبلسوا التضهسد 

سسسطينية بوقسسك جميسسع الشسسفوز السسذز قطضسسه علسسى أنفسسسه  ممـلسسو السسسلطة الفل

األعمسسال الضسسسمرية مسسن جانسسب الفصسسائل الفلسسسطينية . يقسسال اإلسسسرائيليون  ن 

المطلسسوب شسسي  ناسسر غيسسر التوصسسل  لسسى الهدنسسة وتحقيسس، النتيجسسة المطلوبسسة 



بسسالحوار . وأضسسايت هسسانرتس  ن الجانسسب اإلسسسرائيلي سسسل  الفلسسسطيني قائمسسة 

وطلسب اعتقسال هسؤال   تض  امسين اسما من أسما  قياديي يصسائل المقاومسة

الامسين على وجه السرعة   ـ  أضاك : ونحن نضلس  أنهس  لسن يقبلسوا تسسلي  

 أنفسه  طوعا   ولذا يجب قتل نصفه     

 ذلر مله على عهدة الراوز . والراوز هو صحيفة هانرتس  .     

ومسسن الواضسس  أن السسسير بالسسسفينة وسسسط هسسذي األجسسوا  الضاصسسفة يضرضسسها     

رق  ذا لسس  تمسسن القسسرا ة دقيقسسة لحسسدود التقسسد  والتراجسسع ونشسسر للمتاهسسة والغسس

القلسسو  وطسسي القلسسو    و ذا لسس  يضسسرك رمسساب السسسفينة ميسسك يضسسالجون مسسسألة 

 بقائه  مضا وظروك حرمته  وسمنه  يي هذا االزدحا   . 

مسسا السسذز يريسسدي األمريميسسون مسسن جسسانبه   ؟ هسسل هسس  منفتحسسون حقسسا  زا       

لسسرأز الفلسسسطيني والقضسسية الفلسسسطينية ؟ مسسا السسذز جسسد الملمسسة الفلسسسطينية وا

عنسسده  حتسسى تحسسدث بسسوش بسسساألمس عسسن الحسس، بالمرامسسة اإلنسسسانية والحسسس، 

بالحريسسة ؟ ومسسا السسذز يضنيسسه السسرئيس األمريمسسي بالحسسديث عسسن البيئسسة المريحسسة 

التسسسي يسسسستطيع األب واأل  الفلسسسسطينيان ييهسسسسا تربيسسسة األوالد ونسسسوال يرصسسسسة 

  لتضليمه  وألمنه  ؟

هسسل هنسسار ياصسسل حقسسا بسسين ماططسسات شسسارون وماططسسات بسسوش ؟ وهسسل      

هنسسار مغسسزى حقسسا لوجسسود مسسراقبين أمسسريميين لمراقبسسة تنفيسسذ بسسرامج اارطسسة 

 الطري، ؟ 

واألمر األعم، من ذلر مله : ما هي يسي حقيقسة األمسر البسرامج التفصسيلية     

التسي سستؤدز السرية لحرب الضشر سنوات يي المنطقة ؟ وما نظا  الاطسوات 

باألمريميين  لى تحقي، هديه  يي  عادة تشسميل الشسرق األوسسط بمسا يتناسسب 

مع المصال  األمريمية ؟ وهل سنضيش نحسن الفلسسطينيين مسـ  علسى الهسامش 

الضي، الذز يشمل الفارق بين المصال  األمريميسة والمصسلحة اإلسسرائيلية أ  

أنسه قسادر علسى ممارسسة أنه ال وجود أصس  لسذلر الفسارق وأن تصسري  بسوش ب

 ضغط على شارون ليس  ال سيناريو متف، عليه بين االـنين ؟   

 

 



 


