أسبوعيات نائب
فلسطنة المنطقة  :هل هي مفاجأة لألمريكيين أم استدراج محسوب منهم ؟
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
قااار ر اار ال ااارس الي سااميني أمااا ميعرولااون ي اعااة لناادن لااي مدينااة را ال ا ب ااد برهااة يساايرة ماان
ال م ية اليدائية االست هادية لي القدس صباح يو الخميس الماضي مبديا رأي لي ال م ياة (( ينهاا ترلا
الرأس )) ! وقالت يحدى المارات عرضا (( ه ا يء مبي ي ردا ع ى تنعير يش االحاتلر بناا )) ! وقاار
ر ر ثالث (( ولعنها عم ية سوف تساتتب ردودا يسارائي ية ضاد المادنيين لادينا وهعا ا تساتمر الح قاة بال
نهاية وه ا ليس لي صالح أحد وع ى ال قلء عندنا وعنده أن ي دوا مريقة لوقف النزيف )) !
يومااا ب ااد يااو تتل ااى صمااار الوصااور يلااى تسااوية وساال لااي ل ساامين م وتتل ااى صمااار ال ثااور ع ااى مااا
يساامون ا ال قاالء ا م ويرالااا ها ا التل ااي ازدياااد مضاامرد لااي نساابة الا ين ياارون ال م يااات االست ااهادية
بمثابة ال زاء الوحيد ما دامت المو اة الحالياة مان ال ساف والت بار والتقتيار والتنعيار والتخرياب مساتمرة
ع ى عر حار م ويمعن التأعيد أيضاا أن ها ا المو اة هاي السابب افعبار لاي ت بئاة أولئاب ال اباب باال ز ع اى
السير لي مريا ال هادة دون تاردد وال توقاف حتاى النهاياة م لقاد تراعمات تيااعلت مو اة ال ساف والتقتيار
وت اظمات ما مارور الوقاات منا بادأتها قااوات االحاتلر باأوامر نارار االغتياااالت ييهاود بااراب وواصا ها
ناارار الم ا ابح صريئياار ااارون ع ااى نحااو ل ا ي اارف ل ا الب اار مثاايل لااي وح اايت وضااراوت واسااتهتارا
بافرواح اإلنسانية وتنعرا لقواعد الحع ولقواعد الحرب م ا ونقور لقواعد الحع فن االحتلر ي اد نيسا
صاحب الوالية والحاع افوحد ل ي سمينيين ث ي ن حربا ع ى هاالالء ( الرعاياا ) بواسامة قواتا المسا حة
بأ م ها وبإمعانياتها عالة ويسوسه بالبمش واإلرهاب محت ا بأنه متمردون ومخربون ويرهابيون ويأبى
االعتراف له بالسايادة ع اى أراضايه ساواء المحت اة قاديما أو حاديثا … ونقاور أيضاا ين مو اة اإلرهااب
الصهيوني ال اتية تنعرت لقواعد الحرب فن قواعاد الحارب ال تسامح ل محتار أن يوقا بالمادنيين ها ا التقتيار
اليومي وال ه ا ال نت وه ا ال قوبات ال ماعية التي ي انيها الي سمينيون لي أرزاقه وتنقلته وي ماال لي
عر أن من الون حياته التي أحالها االحتلر ل بة بياد صابيت ال ناود مني تاي ال ياار تحات تاأثير افحقااد
والهااوا س الما عورة م لااالم رمون العبااار ماان القااادة لااي معاااتبه وغاارف عم ياااته يرساامون ع ااى الااور
مخممات ال سابا لسيالتها ون التها فنها لي حقيقة افمار ليسات م ارد عقوباات وينماا در اة متقدماة مماا
يم ا ع ي ( التمهير ال رقي ) م وهر هناب دلير ع اى لاب أسام وأ ان مان الحقيقاة التاي تناق تهاا وعااالت
افنباء ووسائر اإلعال ماالخرا ي ب اع م ادر عادد ال اهداء الي سامينيين لاي ال اهر افخيار ن اهر ت ارين
الثاني نولمبر ن ثلثة هداء عر يومين ؟؟ ناهيب عن أن ع مة التمهير ال رقي بنصاها وحرلهاا وردت عادعوة
وأمنية لي العتا ب ال ي ي د مر ا لعريا وت مودا ديدا ل يمين اإلسرائي ي مان تاأليف وزيار خار ياة يسارائير
الحالي رئيس الوزراء افسبا بنيامين نتنياهو وأعماا عنوانا مض ل معان تحت ال مس ن يسارائير وال اال
! عما أن ع مة التمهير ال رقي وردت بم ناها وروحها لي تصريحات رئيس افرعان االحتللي الحالي مو اي
ي ون ال ي تخير الي سمينيين سرمانا و ر استئصاله عل ا فو اس يسرائير وهو عين ما ل صريئير
ارون مرارا لي قبية وغزة وصبرا و اتيل وثابر ع ى عم يوميا بواسمة االور مولاز لاي مادن
وقرى الضية والقماس يوميا م
لرس من أصر
المراد ي ن هو التخ ص من الي سمينيين م وت ب عقيدة مقدسة عند الحاخامات وي افحازاب السياساية
أما عند اليمينيين ال مانيين لهي برنامج سياسي يقدمون يلى ال مهرات اإلسارائي ية لتخصاه بأصاواتها لاي
االنتخابااات م وعناادما يقت ااون ل ساامينيا يقااور الم رمااون لااي أنيسااه بقااي ع ااى قائمااة القتاار سااب ة مليااين
ل سميني م وعندما تقو قوات االحتلر بنسف بيت أسرة ل سمينية يقاور الم رماون لاي أنيساه عساى أن
يعون هد بيته خموة ع ى مريا ترحي ه من البلد ليسعنوا بلدا غيرها م وعندما يقت اون أ ا ار مازارس
ل سميني يقولون لي أنيسه ينها وسي ة لزعزعة حيات وو ودا والتصاق بأرضا م وها ي تقادون ي مااال

أن اليرصة سنحت دوليا ليمارساوا ارائمه ويتقادموا خماوة واسا ة لاي مخمام يسارائير العبارى لاي ار
أوسم ديد دون رقيب وال حسيب م
والم رمااون العبااار ماان القااادة يوع اون تنيي ا ه ا ا المخممااات يلااى صاابية م ناادين أخض ا وه لتربيااة
منه ية ولتو ي م نوي يصور الي سمينيين تماسيح وألاعي وث الب ماعرة بر أسوأ وأر ر وأحقر م
وع ى لظاعة لب ع لافمر ال يتوقف عند ه ا الحد وال يمعن الت امي م بميردا فن الم ع ة هنا باتت
لرعا مان أصار م والم رعاة افصا ية هاي م رعاة الوالياات المتحادة ضاد المنمقاة ال ربياة واإلسالمية ع هاا مم
م رعة افمريعيين من أ ر يعادة تقسي الدور وال وب وافراضي ويعادة رس خريمة المنمقة مم وم رعته
من أ ر أن تعون لها الياد ال ياا المم قاة لاي حقاور الانيم ع هاا لاي ال امار اإللريقاي عماا لاي اب ال زيارة
ال ربية ولي ال نوب اآلسيوي اإلسلمي مم وم رعته من أ ار ضامان بقااء يسارائير ( وتمويرهاا مان قاعادة
أمريعية دائمة وع ب حراسة لي المنمقة ال ربية يلى والية أمريعية متقدمة وع ب حراسة وت ساس و ا أثار
ع ى بوابة صسيا الغربية يالدي أغراضا واس ة تمتد حتى الصين رقا ) م
الرئيس المتخ ف عق يا
ال خلف ع ى ه ا الت خيص ال ي تواترت ع ي الدالئر وت ت الوقائ الصريحة م و لب ع ى الرغ من
ال ه ة المخيية التي است ارها وزير الخار ية افمريعي عولن باور مالخرا ليالدي بواسمتها مهمة وظييياة
هي الضحب ع ى قون أصحاب ال قون ويدامة حالة االسترخاء والتواعر ال ربي وتسهير ين اء ح ف عربي
يت اون م الواليات المتحدة لضرب ال را م لح د ال يوش افمريعية ومناوراتها لاي الخ ايج وعا ا يساهار
التصريحات المتتالية من قبر الرئيس اور باوش ( الا ي وصايت النامقاة الرسامية ب ساان رئايس الاوزراء
العندي السيدة لرانسواز دوعرو !!! بأن متخ ف عق يا ن أي م ا ن !!!) ت اب التصاريحات تنبان عان حقيقاة
م اعر ور بوش وم اري يدارت بأرعانها الصهيونيين افمريعيين دونالد رامسيي د وديب ت يني وأمثاله
م
وع ى الرغ من أن الحم ة الدب وماساية الهائ اة التاي قاا بهاا باوش وأعوانا أدت يلاى وباان الموقاف
االستقللي ال ي احتيظت ب أوروبا مويل حيار الموضوس ال راقاي عماا أدت يلاى قياا روسايا ببيا موقيهاا
ال ي عان سيا ا ل موقف ال راقي ( وهع ا أصبحت مي حعوماات ال اال تقريباا أ اب ب وقاة تاردد ماا تارددا
أمريعا ) ع ى الرغ مان لاب لاإن ميا الماراقبين لاي ال اال ما هولون مان ( تيارق ) رئايس أقاوى دولاة
نصبت نيسها قاضيا و رميا لي ال ال إلمل التصريحات ضد خص الرئيس ال راقي وضد ال ارا مهاددا
متوعدا مستخدما أ د الصيع يهانة وتحقيرا م ين يء يثير افعصاب ويب ث ع ى الم ر م ومن المستب د أن
يعون قد سبا في رئيس دولة عبرى التصرف ع ى ه ا النحو الغريب دون أي داس ميهو لي التو وال حظة م
وظاهر وميضوح تماما لب االلت ار والتع ف لي الربم بين ال را من ناحية وبين أحداث سابتمبر واإلرهااب
من ناحية أخرى م وقد عان مما يست يت النظر ب دة أن ي مد بوش لتو يا يحادى تهديداتا ل ارا لاي الياو
نيس ال ي تع لي هانز ب يعس قائل بارتياح واضح ين محادثات م ال راقيين عانت يي ابية ومثمارة مودأب
بوش ع ى اغتنا عر مناسبة يحضرها لي الواليات المتحادة لعيار التهديادات ل ارا عأنماا ال اغر لديا غيار
ه ا ال غر م وما عاد ينصرف لي افيا الق ي ة الماضية من براق ب اد أن لارض ع اى ا تمااس ح اف افم نماي
هناب اتخاا توصاية بتهدياد ال ارا بال واقاب الوخيماة ي ا لا يت ااون ما الميت اين حتاى رأينااا يصادر ما
الرئيس الروسي بوتين ن بضغم من بوش أو لي مقابر صيقة م ينة ن تصريحا صخر يتهدد ال را ويتوعدا !
ل سمنة ال ال ال ربي
هعا ا يضا رئاايس الواليااات المتحاادة ال ااال ال ربااي واإلساالمي لااي الموقااف اتا الا ي وضا االحااتلر
اإلسرائي ي الي سمينيين لي محاولة عزله بحيث ال يأم ون لي نصاير ل ادر واإلنصااف وتألياب اآلخارين
ع يه حتى ييقدوا الثقة ب ايء اسام الارأي ال اا ال االمي وحقاو اإلنساان وساد ميا المار السياساية
والدب وماسية التي تغ ي افمر لل يبقى أمامه والحار ع لب يال ال م يات االست اهادية ضاد الوالياات المتحادة
و يو ها وأسامي ها م

لقد قامت قيامة الواليات المتحدة ضد المم عة ال ربية الس ودية ب دما اعت يت حسب قولهاا أن الغالبياة
ال ظمى من الر ار ال ين قاموا ب م يات سبتمبر عانوا س وديين ( باإلضالة يلى أن بن الدن نيس س ودي )
م وي اس أن الادوائر الصاهيونية لاي أمريعاا تتحادث عان ضارورة يلغااء منااهج الت اي الاديني بالمم عاة لاورا
وتتحدث عن ضرورة تقسي المم عة ثلثة أقسا لي المخممات اللحقة م
وعندما يقو رمي بالعويت بإمل النار ع ى ال سعريين افمريعيين ب دما قا غيرا قبار لتارة و يازة
بالي اار نيسا لااي زياارة لي عااة لااإن أقاار الناااس حظااا ماان الحااس بالسياسااة ياادرب أن المنمقااة تغ ااي غ يااان
المر ر غضبا وحنقا وثاورة ع اى السياساة افمريعياة وعهاد الارئيس باوش م لعاون اليااع ين ابابا عاويتيين
ي ي ون لي ألضر مستوى م ا ي مرل لي المنمقة لي ظر حعومة قد تعون أقرب الحعوماات ال ربياة يلاى
الواليات المتحدة وامتنانا ا لهاا مم أماور ينبغاي أن تادل افماريعيين يلاى التسااالر ا ي ا عاان ها ا حاار هاالالء
لعيف يعون حار اليقراء والمحرومين ال ين ليس لديه ما يخسرون ؟!ا
نحاان نضاارب المثاار بااالعويتيين لاائل يقااار لنااا ي ا عرنااا مصاارس الموظااف افمريعااي لااي عمااان بااافردن
ومصرس الموظية افمريع ية لي صيدا ب بنان ه ان قتل لي ب دين يحويان عثيارا مان الي سامينيين ! ونت ناب
أيضا عر ال م يات التي تق يوميا لاي عاابور المديناة الوحيادة التاي يقاي ليهاا افمريعياون بألغانساتان عاي ال
يقار لنا ين ت ب ال م يات هي صخر سه لي بة بقايا مالبان والقاعدة !
الو اق أن حعا الواليات المتحدة ن أن حعا يسرائير ن يتوهمون أن لرصته اهزة ما داموا ماالعين
التيااو ال سااعري والمااالي لعااي يسااتثمروا ل حصااور ع ااى وض ا يات ات امتيااازات عالميااة دياادة م و لااب
باسااتئثاره واحتعااااره مصااادر ثاااروات افماا وترتياااب اإل اااراءات المحعمااة العيي اااة بإدامااة هااا ا االحتعاااار
واالست مار اإلمبريالي م وعلهما يمعن أن ت مي عراهيت ل رب ولإلسل عن تقدير ردود افل ار التي يولدها
الظ واالحتقار واإلهاناة م ولعان ع يهماا قاادر أيضاا ع اى التح يار والتنباال ونصاب ال اراب الساتدرا الخصا
المني ر يلى موقف يصبح مقتل ل م
تحعمات وتغ غلت
ومن أحداث سبتمبر راح افمريعيون يق بون أنظاره ات اليمين و ات ال مار بحثاا عان افساباب
ال ميقة التي أدت يلى بروز ظاهرة بن الدن ويخوان م وع ى عثرة االلتراضات والت يلت ل يتوقيوا أبدا أما
السبب الم با ر القوي وهو ن ببسامة ن انحيازه افعمى إلسرائير التي اغتصبت أرض ل سمين م وبدال مان
أن يس وا إلزالاة ها ا السابب بإباداء ايء مان االساتقللية يزاء ال اوبي الصاهيوني وتحعماتا لاي السياساة
افمريعية وتغ غلت لي اف هزة افمريعياة ي ا بها يت ابثون باالت يلت التاي ييبرعهاا لاب ال اوبي ومنهاا
الت ي الديني لي الس ودية ومنها الدين اإلسلمي نيس ومنها (اإلرهاب) الي سميني وعار ايء مم عار
يء عدا االنحياز إلسرائير التي تريد من أمريعا أن تستأصر بالنيابة عنها ميا أعاداء يسارائير الي ياين
والمحتم ين م
ما ال مر ب د أن اتضحت الرالية دوليا ويق يميا ع ى ه ا النحو ويلى ه ا الحد ؟ وهر هي المارة افولاى
التي ي س افقوياء ويقسموا بلد الض ياء ليما بينه ؟
ما ا يي ر ال رب استراتي يا وتعتيعيا ؟ وما ا يي ر الي سمينيون ؟
وهر صحيح أن الواليات المتحدة تقي ح يا هدل احتواء الصين ه ا المرة وقوام ترعيا وييران والهند
؟
وهاار بقااي أمااا ال اارب اايء يي وناا أ أن الوقاات تخماااه ولاا ي ااودوا يال ثمااارا ساااقمة يسااتمي
افمريعيون أن ي تقموها لي س ته لي أي وقت ؟
وهر يستمي الي سمينيون أن يستمروا لي صموده ب دما ترعه يخوته لي الميدان وحيدين ؟ وماا ا
ي ني بالنسبة ل خمم السياسية الي سمينية المستقب ية لوز عمرا متسناس لي انتخابات حزب ال مر مالخرا ؟
أسئ ة ص بة نغامر باإلبحار لي محيمها الهائج لي افسبوس القاد ين اء ال م

