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أسبوعيات نائب
شوائب على وجه الوحدة الوطنية الفلسطينية

ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
تحاول مصر الشقيقة من خالل محادثات القااهرة باين الفصاائل الفلساطينية أن تويا باين ابراث بحيا
يتم التوصل إلى وثيقة يوقع عليها الجميع تكون ملزمة لهم يي مسلكهم خالل عام قادم علاى اققالو والهاد
المعلاان هااو تجريااد إساارائيل ماان الااترائع التااي تتااترط بهااا لتاارب الفلسااطينييني وتجنيااب الساااحة الفلسااطينية
عواقب استغوال اليمين اإلسرائيلي المتربع علاى حكام إسارائيلي والحيلولاة دون مانر اقماريكيين إياا تاوثا
أختاار يطلا يااد ليف عاال أش شاايث بالفلسااطينيين يااي حالااة نشااوب حاارب تااد العااراصي ولينفاات برامجااه بصاادد
ترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج يلسطينو
وقد يقول البعض إن البرامج الصهيونية ماضية في جميع األحوال ،وإن شارون المعني باستجالب مييتون قتايه يهتويي جديتد

ليببي ،معني فتي المقا بت بجرحيت مييتون فينت يني متال التببي ،ألن الماتاريع الصتهيونية لستجالب اليهتوي ةانتئ مصت وبة يا متا
بمااريع لقجبع العر .والنفاح العريق ل يرعتوي عتال عدوانتل ولتو لتك يميتع را تع ،بت إن يديتل المي ءجتيال بتدماي الفينت ينييال

قديما وحديثا جاهزتان لفجعتال التارا ع ،فضتل إلتك لتع فن الضتوي األضضتر األمري تي موجتوي يا متا ت تئ ال يتم ،ل ستيما فتي
زمتتان التتن ذ التتاي جيتتم بتتوع وشتتارون معتتا ،وبالجتتالي إن فيتتة هدنتتة متتال حتترر واحتتد ل تعتتدو فن تمتتن شتتارون الوقتتئ التتاي هتتو
ب اجة شديدة ومال هنا فإن ضير وسيية إلفاال هاه البرامج والمء ات هتو الستجمرار فتي هتاه المواجهتات مجعتدية األشت ال

معها يون قيوي ،ما لك تبدف إسرا ي بالجقيد بقوانيال ال ر عيك األق .

ةينا فم ويعاي عيك ة حال فن تج يت م اياتات القتاهرة بالنالاح.فمهمتا ي تال اضتجبر ااراي والتروا والمواقتل فتإن متال

المنتتيمات فيمتتا يءتته القتتاهرة حص ترا فنتتل ت باإلضتتافة إلتتك التترواب والوشتتا ج األضتترا ت فمتتا متتال مف تتر استتجراتيالي مصتتري فو
فين ت يني يم تتال فن يعف ت عتتال عبتترة الجتتاريح القتتديك وال تتديص لقتتد ارتب تتئ مصتتر وفين ت يال يا متتا بتترواب الجتتداض والجفاع ت

والمصير الماجرك .فما في الزمال ال اضر فإن النظرة السجراتيالية ل يعيم عنها فن القضية الفين ينية بدون مصر ووزنها ويعمها

وماارةاتها تظ حبينة العالز ،ةما ل يعيم عال إيراةها فن األمال الوحني المصري بدون فين يال سي ون سه الضجراق.

ول تتال م اياتتات القتتاهرة بتتيال الفصتتا تت تي فتتي التتزمال التتريه التتاي ف تتابئ ريايتتتل ةت ناحيتتة وةت زاويتتة فتتي ال يتتاة العربيتتة

المعا تترة .ولينتتئ منت لة الوحتتدة الوحنيتتة استتجثناي متتال قاعتتدة التترياية فتتي التتزمال التتريه فعيتتك التتريك متتال اإلر الجتتاريءي العنتتي
البا خ الاي فوراجنا إياه عصور ت ويال األمة ،فإن ال اضر فقير إلك ال د الاي جعيل عالة عيك الماضي.

سبق فن قينا إنل لو ةانئ هناك شهاية تع ك لياعم األةثر تالاننا وتراب ا في العالك لسج قها الاعم العربي الفين يني

بب منازع .إنل شعم عير بالقياس إلك ييره يقيك فوق فرض تعيرة المنتاحة ،متا جعت الجوا ت بتيال جماعاتتل وففترايه فسته متال

توا

ييرهك في البيدان ات الجعداي الضءك والمناحة الااسعة .وهو شعم و فرومة قومية واحدة ،يج يك لعة واحدة ،وتعجنق

يالبيجل ييانة سماوية ،وفقييجل ييانة فضرا ،يون فن يجوزع هتاللي وفولكتع توزعتا ةبيترا بتيال متااهم مءجيفتة ةمتا ي تد فتي األق تار
ات الفنيفناي ال ا فية ات األلوان.

ومال ش ن لع حبعا فن يعزز اا رة ويقوي الي مة ويقي فستبا الفرقتة والءتبر المم نتة لتدا الاتعو

ات القوميتات

واليعات والديانات المجعدية .وقد مر هاا الاعم في تاريءل المعا ر ب حدا جناه وتعرض ليقج والجهالير والجرويع ،وبرهنتئ
لل الناعات ال رجة فن وحدة فوفل هي فمضك سبح وفن وحدة قيو فبنا ل هي فنالتع يواي وفحيتم عتزاي عمتا ييقتاه شتعم ل

ينج يع فن يصمد إل بجقديك فييك الجض يات .وةان مال ش ن الجعرض ليجالار القاستية اتهتا وم ابتدة الءتور والالتوع والتنقه
في األنفذ واألموال والثمرات فن يزيد الننيج مجانة وإح اما.

لع هو إر الماضي .فما الاي فضافل المعا رون إليل ؟
رايات وفناشيد

الواقع فن زمال الثورة الفين ينية الاي شهدناه وعا رناه فضار ةثيرا مال ةدر الاوا م إلك الوحدة الوحنية الفين ينية.

لقتتد فيت ن بتتة فين ت يال ف تتب عتتاه  8491إلتتك بعثتترة شتتعم فين ت يال فشتتجاتا متتا بتتيال األرض الفين ت ينية والبيتتدان العربيتتة

الا قيقة المالاورة واألق ار األجنبية األبعد .وةانئ ن بة فين يال مال هاه الزاوية ن بة عيك الوحدة الوحنية الجي ةان ل بد لها فن
تج ار بواقع الاجات نظرا لما يبديه مال عنا ر الجالميع ولما يضيفل مال عنا ر الفرقة.

وحينمتتا تفالتترت الثتتورة الفينت ينية ونات ت فتتي إحارهتتا الفصتا المءجيفتتة ،تعرضتتئ الوحتتدة الوحنيتتة الفينت ينية ل ضتتعار

بقدر ما فحدائ الجربية الضيقة المجادية الجي جعيها البعض فسيوبهك ووسييجهك مال تعزيز الولي الفصا يي والرواب الفصا يية عيك

حنا الولي ليقضية الواحدة ول حناس بالالماعة الفين ينية.

ولك ي ال في مقدور فه الاهيد واألسير فو الوالد في النبعينيات ،ب وحجك في الثمانينيات ،فن يفهما عنتدما يءترا الواحتد

منهما ت ئ ضع ال اجة إلك عمان (مثب) ب ثا عال منج قات الاهيد واألسير ،ما هي الفصا وما هو الفرق بينها .ةان شعبنا

يفهك فن الابا المقاوميال فدا يون ،وهتي ةيمتة ةافيتة فتي نظتره .ولتك ي تال فحتد ي جتاا ت بنتبم بداهتة الجوجتل ليمقاومتة ريا عت

العتتدوان والحتتجبل ت إلتتك فينتتفة نظريتتة تمتتايزه عتتال ااضتتريال ،ولتتالع ةتتان األ فو األه يدهاتتان عنتتدما ي جاتتفان مالتتري وجتتوي

تنميات فضرا يير تنمية (فدا ي) .ولك ي ال في منهما يالبا يعرر فن ابنل منجك إلك فصي

نقولل مالةد فنل ضصيصة مال ضصا ه الوضع الفين يني.

ي اسك ضاص ونظرية ضا ة .إن متا

ون ال ل نقول هاا ل ي نءيه إلك نجيالة فنتل لتك ي تال هنتاك ياع لوجتوي فصتا فو منظمتات فتي النتاحة الفينت ينية .فتالع

ييتتر مالتتد وييتتر منتتجج .والظتترور الجتتي جعيتتئ حرةتتة الج ريتتر التتوحني الالزا تتري فو جبهتتة الج ريتتر الفييجناميتتة فو حرةتتة العصتتابات
ال وبية ةيانا تنظيميا واحدا بب موازيات ول مرايفات ول فصا حوال فجترة الثتورة ،هتي ييتر الظترور الجتي فحاحتئ بالفينت ينييال
في ن بجهك وشجاتهك .وإنما فرينا بهاا فن نص إلك ما ينفع الناس فعني نقتد الجربيتة الفصتا يية الضتيقة المجاتدية الجتي تالعت متال

الفين يني مال يير ففراي فصيينا شءصا ي اي يصب عدوا في بعض األحيان وفق ما يقتال فيتل فنتل يريتم عنتا

والجتي تثيتر فينتا

ال ر لمرفا رايجنا الفصا يية المءجرعة مالضرا فةثر مما ي ربنا ماهد عيك الببي .وبالع تضعل الراب ة ال ميمة المورواة ،والجي

عززها اإلحناس بالشجراك في الجعرض لمظيمة الن بة.
عدوا النقناه

إن النقنتتاه هتتاهرة معديتتة .ويبتتدو فنتتل حتتيال تنتتوي التتوحال ال بي تر التتاي هتتو وحتتال األمتتة ب اميهتتا هتتاهرة النقنتتاه والجفتترق

والحجفاي بالالزي وبراية الالزي ونايد الالزي عيك حنا راية ال

ة

عيد.

ونايد ال ت  ،يصتب المنتاخ متالهب لمزيتد متال الناتقاق عيتك

لقد فالعنا ات يوه فاناي منيرة الثورة الفين ينية ببروز نعرات تافهة فاارها تتافهون ماتبوهون فو جهيتة ل ينتج ون .وفول

تيع النعرات نعرة (يزاوي وضفاوي) .اك تبها فيما بعد نعرة (ضيييي ونابيني وقدسي) .وإ ا ةان مال الم لور في معظك البيدان

فن تجناق األجيال نوعا مال الفول يور الجمايزي الاي يفاضر بموا فات قرية فو مدينة فو ناحية ويننم إلك فضرا مثالم هزلية فو
جدية تنقه مال قدرها ،فإن لع يبقك مع لع نوعا مال ال

ايات الفول يورية المنتيية ،ل فةثتر ول فقت  .فمتا إ ا اتءتا التبعض

مث هاه النعترات م رةتا لنتزاع ياضت الالماعتة فو فساستا وفرضتية لج ستيذ تالمتع فو حتز فو عصتبة لستجق ا فريتق واستجعداي

فريق ،فإن لع يصب جريمة ةبيرة ،هي بعينها الفجنة الجي جعيجها ااية ال ريمة فشد مال القج .

و لتتع متتا ي تتد بنتتهولة فتتي المناضتتات الجتتي فشترنا إليهتتا مناضتتات النقنتتامات األوستتع عيتتك تتعيد األمتتة ةيهتتا و تتعيد
ك العدو الاي عم ما بوسعل لجوسيع الاقوق ومضاعفة الفالوات ؟

الوحال ال بير .فما بالنا إ ا ابجيينا ب

فوجكنا وفالعنا لدا عوية العا ديال إلك الوحال ،بعد النبعة وعاريال عاما الجي رزح ضبلهتا التوحال ت تئ الحتجبل ،ببتروز

نعرات اسج اعئ فجهزة العدو الناهرة عيك الفناي فن توحنها وتالع منها تالارة را التة لتبعض الماتبوهيال .ول شتع فن فض رهتا

نعرتا ن سهرت فجهزة العتدو وستهر عمتبوه واستجمات بعتض الالهيتة النت ييال الجتافهيال متال فجت التنفح فيهمتا وتوهيفهمتا توهيفتا
سياستيا معرضتتا .نعنتي بهمتتا نعتترة (لجت ومتتواحال) ونعتترة (عا تد ومقتتيك) .وةتتان ممتا يعتتزز الريبتتة ههتور فولتتك هتتاه النعترات عيتتك ييتتر

اسج ياي في فجواي ومنتاهرات النجءابتات الر استية والجاتريعية عتاه  .8441 / 8441فقتد راجتئ نعترة (لجتيي ومتواحال) ،وهتي

ةمتتا عا ترناها عتتاه  8491واألعتتواه الجتتي تييتتل لتتك تبيتتر ق ت فن تصتتب نعتترة ،ب ت ةانتتئ تو تتيفا ل التتة منتتجالدة إاتتر الهالتترة
الفين ينية ،وةانئ وهيفجها المعيومة لنا في األساس هي ت هي مال ت يق عييتل إحتدا الصتفجيال لي صتول فو لعتده ال صتول عيتك
ب اقتتة تمتتويال بموجتتم الجنتتالي فتتي ستتالبت وةالتتة يتتو البجكتتيال (عيتتك فن بعتتض المتتواحنيال يتتال وا الوةالتتة وستتاليوا فنفنتتهك

لجكيال ،وبعض البجكيال فهميوا تنالي فنفنهك فيك يعويوا في ح ك سالبت الوةالة لجكيال) .فيمتا استجقرت ةاتور الجنتالي

وبنيئ المءيمات بال و فيك تعد ضياما ،تبشئ في المالجمع الفين يني يواعي الجو يل ،ب وييم عيتك جميتع فهتالي ق تاع
يزة (مثب) و ل البجكيال فتي نظتر العتالك الءتارجي ةيتل ،إ ف تب ةت متال ينتافر متنهك ي مت متا يتدعك (وايقتة ستفر البجكتيال

الفين ينييال).

لمال الوها ل ؟

وإنني وااق فننا حينما و ينا إلك عاه  8411لك يعد فحد يج يك ول فحد يجداول ول فحد ينتمع المصت ي يال بجاتتا .اليهتك إل

حيال ةانئ تج يك اإل اعات عال زيارة شءصيات فجنبية لمناحقنا وقيامها بزيارة بعض مءيمات (البجكيال) والحبع عيك فحوالها.

وةتتان وجتتوي مءيمتتات البجكتتيال ب تتد اتتتل (وبتتالنظر ل ونتتل معيمتتا متتال معتتالك الن بتتة وفا ترا باقيتتا متتال اارهتتا) مبعثتتا ليضتتيق الاتتديد
والحجالاا وإحتبق التهامتات متال قبت إسترا ي ضتد التدول العربيتة ،بتدعوا فن التدول العربيتة تبقتي عيتك المءيمتات عمتدا لجثيتر

حفيظة العتالك عيتك إسترا ي  ،يون فن يء تر ببتال اإلسترا ييييال فول و ضترا فنهتك هتك المنتالولون عتال وجتوي تيتع المعتالك وفنهتك هتك

المقيمون في بيوت فولكع البجكيال.

وه اا ةانئ المفاج ة ةبيترة حينمتا تصتاير فانتاي نتدوة انجءابيتة عقتدتها شءصتيا فتي مءتيك الاتاحيي عتاه  8441فن وقتل

واحتتد متتال ال اضتتريال يقتتول بمتتا فن اتفتتاق ف وستتيو قتتد حنتتك األمتتور ،و تتارت الضتتفة والق تتاع بموجتتم التفاقيتتة إقيتتيك النتتي ة
الفين ينية ،فإن النزاع يدور اان عيك فراضي  ، 91ولاا فإن البجكيال فق هك المعنيون بالمرحية القايمة.

ةان لع المن ق مال الهااشة ب يص لك يج ار بل فحد مال المنجمعيال ال اضتريال .ول نتل فضتاي عنتدي ضتويا فحمتر ،يعيتال فن

المءابرات اإلسرا ييية لك ت ال تيعم ضبل زمال الحجبل ال وي .

بعد لع ،ت د مجقعرو ال بقية عال مضتمون حبقتي لاتعار (لجتيي ومتواحال) فتالبجكون هتك الم رومتون ،والمواحنتون هتك

المنعمون وت د وراة العصبية الالاهيية مال المواحنيال قا ييال فلينوا هك الدضبي الايال قاسمونا ة شيي ؟

وحينما حمي وحيذ معرةة باراك ومال بعتده شتارون ضتد مالسنتات النتي ة الوحنيتة الفينت ينية ألستبا بعيتدة ةت البعتد عتال

قضايا الفناي واإل بح ،فشاع المابوهون النعرة الء يرة الثانية ،نعرة (عا د ومقيك) .العا دون هك الايال ينج ارون بالوها ل وهك

الايال ينجولون عيك ة ضير ألنفنهك ،والمقيمون هك الايال حاربوا وقاوموا ولك ي صدوا إل الءنارة.

امة نعرات فضرا لينئ فق تفاهتة ،ةنعترة البتدوي والفتبح ونعترة الاتمالي والالنتوبي ونعترة ابتال العا يتة وابتال ال تايحيال .وقتد

تتتاةرت ات متترة قتتديما تالربتتة فجراهتتا فحتتد عيمتتاي الججمتتاع عيتتك القتترية ،إ وضتتع مالموعتتات متتال القتترية فتتي فقفتتاص منفصتتية
ومجالاورة زمنا معينا ،اك حاول فن يقوه بعميية نق مال قفه إلك قفه ،فوجد فن ة قفه قد ةون فيما بتيال ففترايه راب تة معينتة،

ب يص لك يجقب قروي القفه الواحد قريا وافدا مال قفه ضر ولو ةان قفصا مالاورا.

والفين ينيون لينوا قرويا .ول ال القروي هك منظرو الراب تة القفصتية التايال يريتدون فن يالعيوهتا بمثابتة جتامع يالمعهتك متع

ناضبيال ضا يال بهك ويءرا مال الدا رة في فحد ضر سواه وسوا مال ةانوا عيك يراره .وقد تالتد بعضتهك يهمتذ بعصتبية عاتا رية
تري ة فو يجاتدق بالمارةنتي ة فو يتدعي فمالتايا نضتالية لتيذ ةمثيهتا فمالتتاي وقتد تالتده يالمتع المبيتيال المنتججرة ويعمتز متال قنتتاة

الايال يظهر عييهك النجر ،والمدار الاي تدور عييل مناعيل ةيها هو المال والني ان واقجناه جيد الوحال الابي .

لقد اسجثار المجعياون المثرون عيك حنا العصبيات ب نواعها وفلوانها المءجيفة جميع فلوان وفش ال العصبيات المضاية.

ولك تهجز شعرة في ضمير فريق مال فولي األمر الايال ييعبون عيك الجناقضات ويوهفونهتا لعترض النتي رة عيتك الالميتع جريتا عيتك
القاعدة السجعمارية المعروفة " فرق تند " .لقد ميينا وضقنا رعا مال هاللي الجالار ومال هاه الجالارات الجتي لتك يءنتر فيهتا إل

الوحال ،ولول مجانة الننيج األ يي المورو ولول البرةة الجي حيئ فيل ةما حيئ في ة ما هو في بيتئ المقتدس وفةنتار بيتئ

المقدس لاهم المفندون بالننتيج بعتدما فعميتوا فيتل تمزيقتا .ول تال اليتل يالتم عيتك فمتره ولتو ةتره ال تافرون ،والربتا ومقومتات

الربا باقية ،ريك فنور المب ييال.

