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أسبوعيات نائب

أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة وحديث السحالي
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
ال تزال عجائب إدارة بوش تتوالى كل يوم ملء األبصار واألسماع ،وتجعلل ملش شاشلال التيوزيلول ،التلن ملن نعملم ملش نعل

الحضللارة ،نةمللم ونكل ا يمللن اللللوم بللال ل ورال اليل المتل للن إ( :للال مللش ذمللال ة جوااتمللال األ:ى ور يللم ان ل ل اء تضللوى بل

األ سام !)ل فجعل ر يم الجانن س ا لع اب يساوي ع اب األ:ى الوا(ع مش ي ه عيى اإلنسالل فك ف إ:ا كال الجانن مش ماركم

بوش ورامسو ي ؟

فاألول ،ال ي مو رئ م الواليال المتح ة ،ال يلةطع وال يمتلع ولو يوما واا ا عش التهج عيى العراق ورئ سل بطريةلم ملش

إ:ا خاصل فجللر ،ومللن ذريةللم :ال ذللابع شرصللن مة للج ريللب عيللى الر للال الك للار صللحاب المراكللز العال للم ،ال سل ما إ:ا كللانوا

ر ساء دول كال ولم التن ير سها م ا التكساسن !!

م ل ا الثللانن ة رامسللو ي فالع للا :بالي ل مللش السللحي م و م بللريق والحربللاء وبللا(ن فص ل يم الزوااللف اليز للم إ:ا ص ل حج :وال

ملاصللب !… ورب إنسللال ت خي ل سللمال مللش الض ل الواةللن فللن فص ل يم مللش الضللواري و مللش ال للاوال و مللش الح تللال و مللش
الزواافل والر ل مش فص يم األخ رة دول شل.ل وال دري ك لف كلال و(لع ك مل عيلى األلملال والورنسل ش فلن األسل وع الماةلن
ا لما (ال إل لمان ا وفرنسا اليت ش تعارةال انوراد الواليال المتح ة بةرار ةرب العراق إنما تمث ل جج وروبا الة يمم)) ،فن ا ش
ل ملاك دوال فن وروبا تؤي س اسم مريكا ة العراق ،وتي .من جج وروبا الح يثم))ل ومك ا يح ل رامسو ي عيى التةاع خق

الحيواء مش دول العال األول وال يكتون بالتطاول عيى األع (اء مش دول العال الثالثل ومك ا تست ل الواليال المتح ة ايواء

بآخريشل فالعلجه م األمريك م صارل تع ر عش نوسها دول تحوظ بكامل الص فم ال ئةلم بالعلجه لمل وفلن األسل وع الماةلن يضلا
تكي س لاتور مريكن بي م العصر ل عصر بوش وشركاه ل مراذ ا دولت ش مش دول ال ر م األولى مما روس ا و لمان ا (ائ ة إ:ا كلت

تري ول اصم مش نوط العراق فعي ك ل تيتحةوا بالحيف معلا وتحاربوا ة العراق !

من صراام ام ة ؟ م و(اام :م مم ؟ لسج ت ري ! ألن .لسج ت ري يهما شلع ة اليق ال ي يصطلع ال رائع م ال ي

يةول ل .م اشرة " نا لق و ري مال" .ل ويصعب عي  .التر ن ألن .إ:ا (يج إل م زة صراام اليق مو كونها تجتلب االلتواء

وتللوفر الو(للج وتجعللل األمللور واةللحم ملل ال ايللم ،فللمل المجللامرة بللاإل والعل وال واليصوصل م تصل م عة ل ت .التللن استحسلللج
االستتار والتستر عيى المعص م ل ايم و هم من الح يولم دول ل تص ن المعاصن فن الال إ(لرار ملطةهلا و السلكول عي ل ةافلم

مة ولم شائعم

تص ر لها شرع م عرف م ا تماع مل

لكش اخت ف اليصوص يت ن فرصم االستماع إلى

ليضح م بعض سرارم ل ومك ا كالل

اله المت لادل الل ي ال يريلو ملش ملوعلمل فهلو يوضلن بلاذله ويكضلف

فالسل لاتور األمريكللن كضللف بو(االلم متلام للم ل نوللط العلراق مللو محللور الحميللم األمريك للم ،ولل م سلليحم الل مار الضللامل وال

ال رة عيى ال يمةراذ م فن العراقل ونحش مش ان لا ال نجهل :ل.ل ولكش االعتراف ب مش ( ل صحاب الضأل مو المه ل

ووا(ع الحال ل اللوط مو م ار الس اسم ل ى الورنس ش واأللمال ب ورم ل وم ا ما ابهه ب الس لاتور الو(نل وم لكونه

دوال صلاع م مش الطراذ األول ،ولكول اا ته ليطا(م اا لم ساسل م ،ال يسلتط عول ل يكونلوا سلع اء وال مطمئلل ش ا لملا تكملل

الواليال الم تح ة ااتكارما للوط الملطةم ،فتةف ال ول الصلاع م كيها عيى األبواب فن الصة ع تضلح اا تهلا ملش الللوطل لةل

كانللج لهل فللن العلراق خمللال تللتيرق فللن ل يحصلليوا عيللى نصل ه مللش الملللابع م اشللرة دول وسل ط ،بللل و ل يكونللوا مل وسللطاء

ي عللول لرخللريش ويحةةللول الللربنل ولكللش الواليللال المتحل ة رسلليج اللام ل ذائراتهللا و وشللها و سللاذ يها إلللى الريل م اشللرة،
ومك ا استل ل إلى (واما العسكريم لتةول ليجم ع ة ما نلا :ا ! وملش شلاء ل يةتسل معلن في لأل ! عيلى ل الكيملم اللهائ لم ملن

لمش يمي( .وة ك ر !

إل :لل .يللؤدي إلللى ترت للب

يل ليةللوى ولمللواذيش الةللوى ،تلزداد بل مريكللا عميةللم ويللزداد رمللا تةزيمللال وإ:ا كللال مطيللب

مريكلا الل ائ ملش مل مللم وبل .ملو الح يولللم دول ارتولاع سلعار اللللوط وإ لار الل ول الملتجللم عيلى رفلع سللةف إنتا هلا فل شللنء

يضمش ل ي ل السعر الملروض مطيب مريكا عل ما تحتكر اللوط بلس م % 011ل

مكل ل ا تس للتهل ال والي للال المتحل ل ة الة للرل الح للادي والعض للريش ب للمع ل مل ل و فح للواه ة المجل ل لض للريعم ال للاب ! الض للعواء ال

يستحةول خ رال ب دم ! مريكا فوق الجم ع ! و مريكلا تميل .الجم لع وخ لرال الجم لع ! وملش لل يعج ل :لل .في لأل ل تولر

عيى ن ابن و ظافري الووال:يم !

م ا مو (رل الكار مل م ا مو (رل ال مل لة عادل إدارة بوش العال إلى عصور سح ةمل ومع نها تتح ث بأعيى صلول

عللش ال يمةراذ للم واةللوق اإلنسللال ،فمنهللا تمللارم العمللل التللآمري الروللن وتلضللر ةافللم العلللف والع ل وال ،وت ل عن للوسللها اةللا فللن

الوصايم عيى العال بأسرهل

فللن ظللل مريكللا تل ام إسلرائ ل بل ورما مللا ت ةللى مللش وذللش الويسللط ل شل ويسللتأنف خريئ للل شللارول م ابحل مستضللعرا الحمايللم

التامم والت ط م الس اس م التاممل ال ا يةول ل كوى تو(فل ال ا يحاسب فن ل لل الةتللل ال ملواذيش ليعل ل فلن ال ابلم ،وال فلن

العال ال ي االت مريكا ابمل

ونعود نحش العرب ب اكرتلا إللى واخلر الرمسل لال و وائلل السلت لال ملش الةلرل الماةلن ،ال ش خ لل إل للا ل انحسلار مو لم

االسللتعمار ال ريطللانن والورنسللن فللن ملطةتلللا تللؤ:ل بانتهللاء عصللور ال يل واالسللتعمار ،و ل الوال ة العرب للم الضللاميم باتللج عيللى بعل

خطوال ملا ،و ل عودة ال

ئ ش الويسط ل ش إلى ب دم ال تلت ر إال إشارة ال ء !!

مل سلة ل م ا الترا ع والسةوط ؟ ومتى نج ذريةلا ؟

لةطال األس وع

أعلن السناتور األمريكي اليهودي جوزيف ليبرمان قبل أسبوعين أنه ينوي ترشيي نسسيه للرئاسية
األمريكية .وسبق له أن ترش فيي اننتخابيات الرئاسيية الما يية نائبيا لليرئيس .ويبيدو لنيا أنيه ا
نج وحكم أمريكا فلن يكون لك ن استكمان للمظاهر !
البعض يستخدمون سلطاتهم في التعيينات بالوظائف العامة كأن البلد ملك شخصي .مع فارق واحيد
 :هو أنهم في الحالة األخيرة كانوا سيكونون أكثر تدقيقا في مة من يستخدمون.
ا كان الرئيس األمريكي سيعود في نهاية المطاف ويقول ن على العيراقيين أن يظهيروا أسيلحتهم
المخبوءة ،فلما ا من األصل عين المستشون الدوليون !؟
أقول لل ين فرحوا ننعقاد مؤتمر لندن  :أن يكسيي هوانيا أنيه معقيود لبحيث اتصييحات فيي السيلطة
الوطنية ؟!
ما ه ه الرموز التي تدق لها الطبول وتعيزف لهيا موسييقى التشيريسات ؟ هيل تيتم الخديعية الكبير ،
خديعة انلتساف على األماني بواسطة تلميع األسماء والتلوي بكيانات كا بة مسلوبة الصيحيات ؟!
معا الله أن تكون ه ه نهاية مطاف دماء الشهداء !

بسم الله الرحمن الرحيم

