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 ..سياسة ا3ستهتار

صخر أبو نزار
 .   لم يعد نتنياهو يعطي وزنـاً لكل مايدور حوله من انتقاد أو تجريح فهو يسعى ببرود نحو تأزيم جديد،

 . في حQ يلهث خلفه الجميع مطالبQ بالتزامه بما تجاوزه من قضايا

باXوقف  Yتل، و في التـك بوزرائه   Yدولة و وقف رـئيس اـل تم بـم عد يـه ولم ـي ارضة،  وقف اXـع تم بـم عد يـه لم ـي    
Y لـلقدس Y ّدولة الفـلسطينية  .. .اYمرـيكي اللـفظي. كل مايعنيه هو تحـقيق اـلهدف اXـعشش في رأسه Y لـل
 ..لlنسحاب من اYراضي اXحتلة التي يعتبرها متنازع عليها قبل الحل النهائي ، نعم للحكم الذاتي، نعم

 .. …للتقاسم الوظيفي، نعم لlستيطان إنه منهج اYدارة باYزمات وهو أمر يتقنه نتنياهو جيداً.

   حQ أعلن بعد مماطلة ومراوغة طويلة قبوله اXبدئي للمبادرة اsمريكية، كان في الحقيقة يكرس رفضه
لها، وقد أكد ذلك بجعل اYزمة مزدوجة تضم الى جانب الخداع في مفهوم اYنسحاب لتمرير الوضوح في
قدس، الى باب الـعمود من أجل ـتجذير استيطان صهيوني عـنصري هوم التعـطيل وذلك بالقفز الى اـل  ..مـف
من احـكام فه اوXرت  ياهو وحلـي استطاع نتـن قد  دسة ـل مدينه اXـق امل لـل ويد الـك قات التـه استكمال حـل  ..هدفه 
الى قـلب توجه  وهو إذ ـي كل اYتجـاهات  من  قدس  التي تخـنق اـل طوق اYسمنتي اXـسلح باXـستوطنات   .اـل
القدس القديمة ليمارس داخلها وحول كل حي عربي فيها مامارسه حول القدس نفسها من تطويق وعزل
ارسه نود الحـمر ..وـم ضد الـه كا  ارسته امرـي الذي ـم رقي  ير الـع ها نظـرية التطـه واباده إـن شريد  ما ـت  ..يتبعـه

 .الصرب في البوسنه والهرسك

في شمولية  بد ان تـكون   Y تفاقـياتYـبادىء واXـستهترة بـكل القـيم واXان مواجـهة نتنـياهو وسيـاسته ا   
وكذلك ـية  ـية والدوـل ـسطينية والعرـب صعدة، الفـل Yـافة ا ـلى ـك وخارجه، وـع الوطن  داخل  ـكان،  Xـزمان واـ اـل
عن مجـلس اYمن أو الجمعـية العمومـية تعـطي صادرة  سواء اـل ية  شرعية الدوـل قرارات اـل  .اYسرائيلية ان 
اـلحق ـلشعبنا في الـنضال واXواـجهة بـكافة اـلوسائل ـXنع غول اYستيطان من ابتlع اـلقدس. وان الـتصدي
في مواجـهة سيـاسة من اتخـاذها  بد   Y اجراءات عن   ًYيـجوز ان يـكون مـعزو Y رضYالذي يـتم عـلى ا
وثالث  Qلت اولى القـب اركة،  قدس اXـب ما يتعـلق باـل ياهو عـلى اXـستوى العـربي واYسlمي، وخـاصة فـي  ..نتـن

 .. . الحرمQ الشريفQ مسرى النبي محمد صلى ا� عليه وسلم، ومهد اXسيح عليه السlم

ـمس ـصهيوني Y ـي ـبل جــيش اYحتlل اـل من ـق ـصى  ـسجد اYـق Xتدنيس لحــرمة اـ من  ـجري  ـالذي ـي    ـف
 …الفلسطينQ فقط، وYبد من اجراءات شاملة ضد العدوان وعلى كافة اXستويات

شعبنا قدرات  عن  كانت تـعبر  أزمة النـفق  يوم  شعبنا  التي جمـعت  استراتيجية اXواجـهة     لنـتذكر ان 
واستعداده العـظيم للـتضحيات ، ولـنتذكر ان يوم اXواـجهة بQ أـعضاء اXجلس التشريعي الذين وـقفوا ضد
ً عن مواجهة الشعب كله لهذا العدوان، العدوان واYستيطان في برج اللقلق، في قلب القدس، كان تعبيرا
وان اعادة استراتيجية مواجهة الشعب Y يمكن لها ان تنطلق بعزيمة اذا كان ما يlقيه نواب الشعب على
ايدي ـجيش اYحتlل يتكرر على أيدي قوات اYـجهزة اYمـنية، وهو اYمر اـXؤسف الذي يـثبط الـهمم والذي

 .يفرض وضع حد Xنع وصول سياسة اYستهتار الى عقول رجال اYمن الفلسطيني

 … وانها لثورة حتى النصر


