
 أسبوعيات نائب     

 جمهرات مضطربة تتسابق نحو اليمين ويمين اليمين إلى ما النهاية       

 ناهض منير الريس                                                                    

 النائب عن مدينة غزة                                                           

بدأ بنيامين نتنياهو ، الذي هوو بماابوة رة وة ربيورة لوز الووزارة المرة وة المتةتوة التوز يرأسوها  ودي          

اللدود ) أو عدوه الحميم ( آريئيل شارون ، بدأ عهده بأن  رح أن  ال يوالق على واي ة ))خريطة الطريق (( 

نوز بوالطرا ال ربوز هنوا اليلسوطينيين الم دمة مون الواليوات المتحودة إلوى الطورلين ال ربوز والسورائيلز   ون 

والدول ال ربية التز زارها المب وث األمريرز لز الشهر الماضز ولز ج بت  أوراق إنشائية ي دق عليها موا 

ةلناه عن مشاريع تسوية أمريرية ساب ة : إنها شيك مجهول ال يمة مسحوب على بنك مجهول محل الةامة ! 

إةامووة دولووة للسووطينية ، ولرنهووا ال تضوومن تنييووذ المراحوول والتوةيتووات لهووز تووترلم رعمووا عامووا ميوواده وجوووب 

الجزالية التز ت ترحها ، وهز تحيل رل شزء على المياوضات مع الطرا اآلخر ، وهز تتجاهل الشوارة إلوى 

وةا االستيطان لورا رما تتجاهل الشارة إلى التزامات الواليات المتحدة الساب ة بخ وص ال دس ، أي أنهوا 

رك المجال لشارون وت دم ل  الغطاء المطلوب لسياسة التلهية والتخدير ، بينموا ت ووم الجرالوات وآالت بنواء تت

المسارن الجاهزة ليع ونهارا باغت اب المزيد من األراضز وتجريد المودن وال ورا اليلسوطينية مون أراضويها 

 ومياهها لحساب التوسع االحتعلز والسرانز اليهودي   

د نتنياهو خريطة طريق وال يريود طري وا مون األ ول   وهوذا هوو موةيو  مون زموان وموةوا زعيمو  ال يري     

و دي   اللدود شارون ، وهو أيضا موةا أحوزاب موا يطلوق عليو  اليموين السورائيلز ، التوز عموت  ويولها 

يموين حررة ع بية ، تتسابق ليهوا جمهورات مضوطربة نحوو يموين اليموين ويموين يموين اليموين ويموين يموين 

اليمين ، إلى ما ال نهاية    ولز ال ادة يستخدم ال الم الغربوز م وطلحات اليموين واليسوار ت بيورا عون مواةوا 

اجتماعية واةت وادية تميول إموا إلوى المحالووة أو إلوى التغييور ، أموا م يوار تحديود درجوة اليمينيوة لوز السواحة 

ز توترلم بهوا رول جمهورة مون هوذه الجمهورات عون السياسية السورائيلية لهوو درجوة ال دوانيوة والهسوتيريا التو

 أمرين : أولهما م ير الش ب اليلسطينز واانيهما م ير ما ب ز من األرض اليلسطينية بيد أ حاب    

 ب شيش ) للسران ( اليلسطينيين                                

سوووز آريئيووول شوووارون ،  ي ولوووون : اليمينيوووون األوائووول أماوووال البولنووودي منووواحم بووويجن ، وربموووا الرو        

اليلسطينيون مجرد سران لز أرض إسرائيل ) ال يزيود مرروزهم ال وانونز بالرواد عون مرروز مسوتأجر ةوديم ( ، 

لليسوت لهوم أرض وال حوق لوز المطالبوة بالسويادة   وعلوويهم أن ي ن ووا بروونهم جوزءا مون ال ووا ال املوة لووز 

الب اشيش التز يح لون عليها   أما اليمينيون الذين بلغوا لز خدمة دولة إسرائيل ل اء ن يبهم من األجور و

تطوورلهم يمووين اليمووين أماووال الحاخووام األمريرووز الم بووور راهانووا والوووزير الجنوورال اليمنووز الم بووور زئييووز 

لاليلسطينيون بالنسبة إليهم زوائد ال حاجة لإلسرائيليين بها  واألرض تضيق عن اليهود وال رب م وا ، لوذلك 

هو الترحيل   وي نز بالنجليزية الترانسيير   ويبلغ  الررم والسخاء بب ض دعات  أنهم يلوحون لل رب  لالحل

 الذين يوال ون على الترانسيير بشزء من المال م ابل سيرهم الطوعز بع عودة    

يور الخارجيوة وهناك الذين اتخذوا مواة هم لز يموين يموين اليموين أماوال األمريروز بون يموين نتنيواهو وز      

الجديد ، والحاخام ال راةز المهيوا عولاديا يوسيا ، ورئيس األرران البولندي الجديد موشوي  ي لوون ) لوز 

األرض علوووا ربيوورا (   وهووتالء يسووتخرجون رعمهووم عوون اليلسووطينيين موون جوووا ةوواموس ال ووذارة والجهوول 

 واألح اد  

هوو ال ائول لوز رتابو  المشوهور ب نووان ) مروان تحوت لورئيس الووزراء السوابق وزيور الخارجيوة الحوالز        

الشمس ـ إسرائيل وال الم ( : إذا رانت رل أةلية سرانية لز بلد مون البلودان تطموال لعني وال عون الدولوة التوز 

ت يم ليها لإن لهذه الدولة الحق لز أن تي ل ما ل ل  ال رب لز البوسنة والهرسك من تطهير عرةوز أو ةيوام 

 ةلية  بترحيل هذه األ



والحاخام رجل الدين الذي يجب أن ترون لي  ولو مسحة خييية من الروحانية ي ول إن اليلسطينيين ألاع      

 وع ارب وإن الل  ندم على خل هم ) ! (   

 ورئيس األرران ال سرري التنييذي األول لز دولة االحتعل ي ا اليلسطينيين بأنهم سرطان         

 المال األعلى لنتنياهو                                  

وروول موون السياسووز  والحاخووام والجنوورال ال يوورا حووع لم ضوولة الوجووود اليلسووطينز إال بووإجراء التطهيوور        

ال رةوووز لووويهم ) ولوووق عبوووارة السياسوووز الوووذي ال يخشوووى ةوووط م ووويرا رم وووير رئووويس ال ووورب سووولوبودان 

مهوورة الحاخووام ، حسووب ت بيووره وهووو يخطووب لووز ميلوسوووليتش ( أو ب  وويهم ب ووواريى ) علووى ريووا ريووا ج

الرنوويس ( ، أو باستئ ووالهم بالجراحووة ـ رنايووة عوون المذبحووة ـ ) حسووب ت بيوور رئوويس األررووان المزايوود يمينيووا 

 ملتمسا لنيس  مست بع سياسيا زاهرا على طريق الجنراالت الميتوح (  

د يروون ماوالهم ال وارل اليهوودي الروسوز وليس رايرا أن يبرز يمينيون على يمين هذا ال نا األخير ! وةو 

ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي ال يرتيز بالعراب عن الرغبة لز ال ضاء على اليلسطينيين وحدهم ، 

 بل يترلم  راحة عن ة ا السد ال الز لز جنوب م ر ب  د إغراق م ر رلها !

، وال بالمهمشين الذين ليس لهم من األمر شزء   بل وليس هتالء لز إسرائيل بال لة التز ال يتب  لها         

هم اليوم األرارية ، وهوم الحروام ، وهوم الوذين ترشوحهم اسوتطععات الورأي لليووز لوز أيوة انتخابوات مون اآلن 

 وحتى خمس سنوات ةادمة   

انوت رييلوة وعلى الرغم من األزمة االةت ادية التز رال ت حرم شارون لوإن الضوائ ة االةت وادية التوز ر      

بإس اط أية حرومة أخرا ، لم ت لل من ش بية  نم ال وة الم بوود    البلودوزر رموا يدعونو      واحب موذابال 

ةبية وغزة و برا وشاتيع   ولهذه الش بية الراسخة أسبابها التز بتنا نيهمها جيدا : وهز اعاوة   : رراهيوة 

ة    وشارون يلبز لإلسرائيليين هذه النوازع   لهوو ال رب ، والطمع لز أمعرهم ، وع دة الخوا من المحرة

م روا برره  ال رب وح ده عليهم ألسباب دلينة لز طيولت  ، والتربية السرائيلية النموذجية ت لوم األطيوال 

رره ال رب   وشارون م وروا بوأن لو  لوز سوجعت االنجواز االسوتيطانز دورا هوائع    وةود اسوت ان بوالتلويال 

ة رلموا أراد إزالووة تحيووات اآلخوورين علووى الموال وة علووى إنشواء مسووت مرة جديودة لوووق موةووع باألخطوار األمنيوو

للسطينز م ادر   وهو م روا أخيرا بأن  جنرال عسرري ةضى شباب  ةائدا لوحدات خا ة إجرامية ، ومن 

 هنا يوحز للجمهرات المأزومة بالحماية واألمان   

حتى اآلن أن يوهم السرائيليين أن لشل  لز تح يق األمن والرلاه لهم روان متةتوا ،  ولشدة دهائ  استطاع    

وأن  ما زال بحاجة إلى مزيد من الوةت لتمشيط األراضز اليلسطينية من ال نا ر التوز يوروق لو  أن يودعوها 

 إرهابية   

 يمينيون هناك = يمينيون هنا                                        

ونورا لل عةة ال ضوية التز تربط إسرائيل بالواليات المتحدة ، لإن و ول اليمين األمريرز وأةطاب  إلوى      

سدة الحرم لز أمريرا عزز أطمواع اليموين السورائيلز ولوتال شوهيت  النتهواز الير وة وتنييوذ البورام  ال م يوة 

لز أمريرا هو هذا المنال السوائد   ولوم ي ود  واالستيطانية ال  وا ، التز لم يرن لييرر ليها لو لم يرن المنال

مستغربا من ناحية أخرا أن ت ل إلى الحرم لز إسرائيل أشد ال نا ر تطرلا ودموية   وحينما تمارس السز 

آي إي  اغتيال األشخاص لز  حارا اليمن ، لإن حديث الدارة األمريرية عن عدم موال تهوا علوى إطوعق يود 

 لز للسطين ليس إال مادة الستهعك اليلسطينيين وال رب   شارون لز أعمال االغتيال 

والموورء متأروود علووى روول حووال أن هووذه األمووور ال تخيووى علووى الجميووع عنوودنا ، ولروون لوودينا مووع ذلووك أناسووا      

ينطل ون من التسليم بأن  ال يمرن عمل شزء لز ول ميزان ال وا الحوالز ، وبنواء علوى ذلوك يجوب االسوتماع 

مريرا أوال بأول وانتوار الحلول من تحت أيديها ولو رانت تطبى لنوا الحجوارة   ولوز ذلوك تبديود إلى ما ت ول  أ

لاحش للوةت والمال واألع اب وم امرة على ورةة خاسرة سليا ، وذلك باسم السياسة والودواعز السياسوية 

   وأعداتنا ةالوها وما زالوا ي ولونها لز وجهنا : ليس لز يدرم شزء تي لون    



من الخطأ أن نررن إلى الوعود األمريرية ةيد أنملوة   لحروموة الجنوراالت والحاخاموات لون تغيور ع يودتها      

التز هز ع يدة مجرمز الحرب   وإدارة بوش لن تتوةا عن التآمر على ح وةنا   وإذا ران ميزان ال وا لز 

يسووها وبحسوواباتها دون نووور إلووى غيوور  ووالحنا لووإن السووبب الوحيوود لووذلك أن رووع موون دول المنط ووة م نيووة بن

إمرانيات المنط ة مجتم ة   أما نحن اليلسطينيين ، لرما ةلنا ساب ا : علينا أن ال نشتري بوحدتنا الوطنيوة أي 

اموون ، ألنهووا عوودتنا الوحيوودة    وعلينووا أن ال نضوويع أي وةووت لووز تووولير جميووع مووا يلووزم للوودلاع عوون أنيسوونا 

 وابتنا ، إلى أن تتغير الم طيات ال ائمة   وال مود ببسالة لز مواة نا أمام ا

 

 طريق إلى المستن ع 

استم ت إلى شابين رانا  دي ين حميمين ساب ا وةد درسا ال لوم السياسية وح ع على إجازتهما الجام ية    

، ورايرا ما شهدت بينهموا حووارات سواخنة ، ورنوت أوون أنهموا سويوعن  ودي ين بغوض النوور عون اخوتعا 

 رهما لز م وم األحيان ، ولرننز علمت متخرا أن ععةتهما شابها لتور تحول إلى برود   وجهات نو

 وهذا ت ريبا هو ما وللت أتذرره من الحوار الطويل الذي علمت أنهما لم يتبادال الزيارات ب ده  :     

 األول ـ تول تنت د وتنت د وتنت د ! لما الذي يرضيك ؟  

 برر وتبرر ! لما الذي يايرك ويغضبك ؟                          الاانز ـ وأنت تول تبرر وت 

األول ـ أوون أن الوذي درس ال لووم السياسوية مالنوا ، وعورا أيضوا أن الممارسوات السياسوية رانوت مشووبة   

 دائما بال يوب وبال  ور وبطغيان األنانيات يجب أن يتريا مع ما يراه لز الحياة من لساد   

انت وويية الت ليم أن تسهل تريينوا موع الباطول والرذيلوة وتهوون علينوا إضواعة الحوق واليضويلة الاانز ـ إذا ر 

لخير منها أن يب ى المرء جاهع ، لهو لز تلك الحالوة سويحرم بيطرتو  علوى األةول ، واليطورة توأبى االنحوراا 

   واليساد   ولرن الح ي ة أن وويية ال لم هز أن يهدينا لل حيال ويب دنا عن الخطأ 

األول ـ لو أنك تتجنب ل ط األلياو الربيرة مال الباطل والحق والرذيلة واليضويلة وال وعح واليسواد وغيرهوا   

 من ألياو ةاموس األديان واألخعق  لرنت أرار انسجاما مع التيرير السياسز   

 الاانز ـ وما البديل إذا نحن نبذنا وراء وهورنا تلك ال يم ؟   

 و النجاح النسبز وتح يق المنجزات وبلوغ األهداا الملموسة   األول ـ البديل ه  

 الاانز ـ أهذه هز البراجماتية ؟   

 األول ـ ت ريبا     

الاانز ـ لأي نجاح يرون مع الولم والسرةة واالجتراء على المال ال ام ؟ وأي إنجاز ي وض عن ترري  لريق   

ق اآلخور الوذي يموارس الولوم دون أن يطورا لو  جيون ؟ من الناس لز وطن ال ين يهم ، وإلساد ضمير اليري

 وهل النجاح م نى مادي ال ععةة ل  بالبشر ؟ 

األول ـ ال أعرا تماما ، ولرن أعرا أن هذه األمور تراد ترون الزمة من لوازم الحرم لز م وم البعد ، لز   

رات ربورا لوز الواليوات المتحودة ال الم المت دم رموا لوز ال والم المتخلوا والنوامز   هول رأيوت ريوا ةاموت شور

بخداع المتاجرين لز سوق األسهم ؟ وهل رأيت ريا  أن الورئيس جوورب بووش ونائبو  تشوينز ملواوان بهوذه 

 ال  ص وأن ذلك لم يمنع و ولهما إلى أعلى المرارز مع ما ي ال أيضا من أن بوش متخلا لز تيريره ؟  

 رياءة ؟ الاانز ـ هل تبرر   ود نجم الل وص وعديمز ال  

األول ـ ال   ولرن يبدو أن الم اييس األخعةية ال تناسب السياسة   وةد يتطلب المشوروع السياسوز االعتمواد   

على نوعيات بشرية لز منتهى ال ذارة واالنحطاط ، ام يتم نبذها والتخلز عنها عندما تنتهز مون أداء دورهوا 

   



 رت بالخطر تلك النوعيات التز جزء بها على أنها مجورد أداة ، الاانز ـ وماذا لو ان لبت اآلية ؟ ماذا لو ش   

لساورتها الرغبة الشديدة لز الحياو على غنائمها ومرارزها ؟ إنها  ستس ى إلى إنشاء دولتها الخا ة داخل 

دولوة  وواحب المشووروع   وسوتطيال بوو  ةبوول أن ي وول إلوى نهايووة الشوووط   وهروذا ترووون الخسووارة خسووارتين ، 

 لولم واليساد واستهداا الشرلاء واألبرياء طويع وخسارة الس وط ةبل تح يق األهداا   خسارة وةوع ا

األول ـ ب راحة : أعت ود أن األموور تسوير دائموا لوز جميوع الوبعد بوجوود النوعيوات المختليوة مون البشور  ،   

 والمشرلة لز طب ك الماالز المت لب ولهذا أنت متشائم وت  د األمور   

 ة دت بالنوعيات المختلية حتى الل وص والخونة ؟  الاانز ـ هل 

 األول ـ ن م   هرذا ران الحال دائما      

الاوانز ـ ب ووراحة : أخشوى أن المشوورلة لوز طب وك أنووت ، إذ يبودو أنووك تريود أن تونغمس ةلوويع أو رايورا ليمووا   

 … ! تن ع انغمس لي  الرايرون ، لهذا لإنك ب بولك هذه األلرار تيرش لك طري ا إلى المس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 



 


