
                                     

صخر حبش
في مقابلة مع اذاعة صوت فلسط'

•:" ابو نزار اما ان ينصاع نتنياهو للحقائق او تكون مواجهة على ا:رض"  صخر 

لن نذعن ابداً، نحن لدينا ا:رادة ان نقاتل حتى تحقيق التكافؤ•

نحن مستمرون بعقد مؤتمرات ا\ناطق وا:قاليم تمهيداً لعقد ا\ؤتمر العام قبل نهاية•
 العام او في مطلع العام القادم

" صخر حـبش،" تح  ـف زية لحـركة  اكد عـضو اللجـنة ا2رـك سط;  صوت فـل اذاعة  عه  ها ـم لة اجرـت في مقاـب    
ـمفوض اـلشؤون الفـكرية واـلدراسات، نائب الرـئيس في لـجنة اـلطوارىء الحرـكية، ان اPرض ستتحرك وان
الشعب سيتحرك اذا لم يسلم نتـنياهو بالـحقائق التاريـخية والواقع الذي ـيؤكده ا2جـتمع الدولي. وتـمنى ان
يثوب نتنياهو الى رشده وان يعترف بخطأ تصرفاته حتى نتgفى نتائج ا2واجهة التي ستنفجر ب; الحق

 . الفلسطيني وب; السgم العادل وب; الظلم الذي يحاول نتنياهو ان يفرضه بغطرسته

ـناك ارض ـكون ـه ـبل ان ـت سرائيلي;، ـق gأمن ل سgم او  عن  ـحدث  ـستطيع ان يـت احداً P ـي وقال ان    
دولة ا2ـستقلة وعـاصمتها الى اـل وصول  سطيني لـل شعب الفـل ؤهل اـل ها، ـت وسيادة علـي وسيطرة  سطيني;  للفـل
القدس الشريف. واشار الى ان اPستيطان يمثل الغاء كامgً لفكرة الحل النهائي. وان الشعب الفلسطيني

ً Pن لديه اPرادة ان يقاتل حتى تحقيق التكافؤ  . لن يذعن ابدا

   واوضح بان قضية الgجئ; ليست قضية افراد، وانما هي حق العودة g2ي; الفلسطيني; ا2شتت; وهو
 .  وباقي قرارات مجلس اPمن والجمعية العمومية لgمم ا2متحدة194 ما اكده القرار

س نريد ان نسأل اين وصلت مسيرة السaم ا`ن ؟:
بداية الكل يدرك ان مسيرة السgم تعاني من مأزق وهذا ا2أزق ليس بجديد، فقد Pحظه الجميع منذ : ج

اسقاط مـسيرة الـسgم وتمـزيق وقد نـجح عـلى برنـامج العـمل عـلى  سدة الحـكم،  الى  وصل نتنـياهو  ان 
فاق اوسلو ـب; ا2وت والـحياة. وهذه لـيست ها اـت يوم نواجه مرـحلة يـعيش فـي اتفاـقيات اوسلو. ولذلك ـنحن اـل
كان ولى عـندما  Pرة ا كانت ا2 الى الحـكم.  ياهو  وصل نتـن ية مـنذ ان  رة الثاـن يـاً ا2 ها عمـل ولى، اـن Pرة ا ا2
يل. وـلكن الذي اعاد الـحياة ية اPـنسحاب من الخـل اـعتداؤه اـلصارخ ـعلى اـلقدس ـبعد ان حاول تعـطيل عمـل
لى اضة اـلشعب الفـلسطيني ـع كانت انتـف اضي  سبتمبر اـ2 في  ذلك الحـ;  في  اوسلو  فاق  الى اـت سبية  الـن
وقائع التي ـفرضها شعبنا الفـلسطيني ـعلى اPرض، تأقلم مع اـل ياهو ان ـب اPرض، والتي ـفرضت ـعلى نتـن
سطينية والحكـومة اPسرائيلية ; منظـمة التحـرير الفـل قط ـب ية ـف ست اتفاـق ية لـي هذه اPتفاـق قالت ان  والتي 
وفي مـقدمتها الوPيات ية  ية، برعـاية دوـل هي اتفاقـية دوـل سرائيلية ان تـلتزم بـها، وانـما  Pوعـلى الحكـومة ا

 ا2تحدة وروسيا.
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   ومن هنا نحن اليوم نعيش محاوPت نتنياهو ان يمزق اPتفاقيات بطريقة جديدة ولذلك نقول، بذهابه الى
ـجبل ابو غـنيم وـمحاوPته تهويد اـلقدس وـمحاوPته فرض اPستيطان، كل هذه ا2خاـلفات التي قبولها يـعني
الة الـخضوع تاريخه ـيرفض ـح كل  وفي  في اي لـحظة،  ية ـخضوع ـيرفض اـلشعب الفـلسطيني  بوPً باتفاـق ـق
مع ؤكده ا2جـت الذي ـي واقع  ية واـل قائق التاريـخ الى الـح ياهو  اما ان يـنصاع نتـن ابواب  لى  نا ـع ني اـن هذه. يـع

" ، واما ان ـتكون" مـتحدون من اجل اـلسgم ــررته اPمم ا2ـتحدة ـتحت ـعنوان  الدولي والذي كان آخره ما ق
ـهناك مواـجهة ـعلى اPرض. ا2واـجهة ـعلى اPرض هي مواـجهة ـب; اـلحق الفـلسطيني وـب; اـلسgم اـلعادل
وب; الظلم الذي يحاول نتنياهو ان يفرضه عبر الغطرسة، والتي تضر اول ما تضر با2جتمع اPسرائيلي
قبل الفلسطيني Pن السgم هو 2صلحة الجميع. وهكذا تؤكد اPتفاقيات، ولذلك ان هبة الشعب الفلسطيني
ا2تحفز ا�ن Pسترداد حقوقه الكاملة فيما نصت عليه اPتفاقيات، هي هبة تجد لها صدى ايجابي داخل
ا2جتمع اPسرائيلي الذي يتضرر كثيرا من سياسة نتنياهو. ومن هنا نقول ونحن نراقب الوساطة ا2صرية
ية ية اـلسgم ولـكنه ـيقوم بتـقريب وـجهات الـنظر من اجل الـحفاظ ـعلى عمـل التي ـتقوم بدور اـلشريك في عمـل
سرائيلي، Pللمـوقف ا ًgكام  ً ً انحـيازا كان منـحازا الذي  عن مـحاوPت ديـنس روس  هذه تختـلف  الـسgم، 
اـ2وقف حتى اـلصهيوني الذي ـيحاول ان ـيفرض ـعلى اـلشعب الفـلسطيني ما يرـفضه اـلشعب وما ترـفضه

 .القيادة

ير ذلك فان اPرض ستتحرك، وان ياهو بـخطأ ـتصرفاته وـغ عترف نتـن عود الـعقل وـي    ـنحن نتـطلع الى ان ـي
 . الشعب سيتحرك وان اPقلمة يجب ان تكون في راس نتنياهو وليس في القيادة او الشعب الفلسطيني

سرائيلي' مـرهونه بتـطبيق: الى محـادثات الـسaم بينـنا وبـ' ا: نزار اذن الـعودة  ابو  س
الذي لذلك، ـفـما  اسرائيل  لم ـتـستجب  اوسلو، وـلـكن اذا  في  اسرائيل لaتفاـقـيات ا\وـقـعة 

سيحدث في نظرك ؟
في اي وقت، ونحنج:  أنا اشرت الى ان وقف اPستيطان، Pن اPستيطان ـغير شرعي ولم ـيكن شرعيـاً 

 وذلك وارد في اتفاقيات اوسلو، لهذا فان1967 ضد اول حجر اقيم في ا2ستوطنات في اPرض ا2حتلة عام
ا2وافقة على استمرار اPستيطان تعني ا2وافقة ا2بدأية على قضايا الحل النهائي بأن اPستيطان القديم
باق، وهذا نحن نرفضه. ثم هنالك استحقاقات ا2رحلة اPنتقالية التي على نتنياهو ان ينفذها لكي ندخل
التزام عدم  حال  في  قول  ولذلك ـن سgم.  اجل اـل من  نا نـسعى  قة باـن عززت الـث وقد ـت ية  الى ا2رحـلة النهاـئ
ـعود ـناك ارض ـت ـكن ـه لم ـت ـني اذا  ـسgم. يـع ـابل اـل ـها اPرض مـق ـهداتها، واـسـاسها وعنواـن اسرائيل بتـع
للفلسطيني; وسيطرة وسيادة فلسطينية على ارض فلسطينية تؤهل الشعب الفلسطيني للوصول الى الدولة
سرائيلي;. ان gأمن ل سgم او  عن  الفـلـسطينية اـ2ـستقلة وـعـاصمتها اـلـقدس، ـفـمن ـيـستطيع ان يـتـحدث 
ته واستقgله ودوـل ارضه  لم يحـقق حـرية  أمن اذا  سgم او  نح اPسرائيلي; اي  لن يـم سطيني  شعب الفـل اـل

 . ا2ستقلة

س ابو نزار هذا الحديث عن ا\ستوطنات وعن جبل ابو غنيم يجرنا الى الحديث عن تهويد:
شراف ـعـلى aاسرئيل ـتـنازلت للفـلـسطيني' ل في مدـيـنة اـلـقدس العرـبـية ـفـرغم ان  ا\ـنـاهج 
امتحانات التوجيهي، فهل يعني ذلك ان اسرائيل اذعنت وسلمت بهذا ا:مر، ام انها ستعود

 ثانية للعمل على تهويد ا\ناهج في مدينة القدس العربية ؟

" ج: اPدارة باPزمات فعندما تكون هناك ازمة يسعى" ما نعرفه ونgحظه هو ان نتنياهو يستخدم سياسة 
ادخل نذ  ازمة ـم ها  بدأ فـي قدس  ناس باPزمة الجـديدة. اـل شغل اـل حتى ـي ازمة جـديدة،  الى خـلق  ها  بدل حـل

2



                                     

ناء للـمعاق; الفلسطيني;، وكانت تلك ظاهرة خـطيرة، الجرافات عبر اPسوار الى برج اللقلق ـلكي يهدم ـب
في نفس الوقت كانت هناك هبة بأن هذا خطأ P يجوز، واذا به يفاجىء الناس بخطوة جديدة اسمها فتح
النفق. وفتح النفق يعني تهديد قواعد واركان ا2سجد اPقصى وقبة الصخرة وهذا كان استصراخ للعالم

 .العربي واPسgمي وهو ما ادى الى الهبة الكبرى التي حصلت في ايلول سبتمبر ا2اضي

ها تـهويدها، واكثر ازمة كانت ازمة نا بالـنسبة الى اـلقدس هو ـيحاول ان ـيفرض باPزمات التي يخلـق    ـه
ابو غنيم. ازمة ابو غنيم انها ليست مجرد مكان عليه استيطان. كما هو موجود اPستيطان في واد الت;
في بيت لحم، وحول القدس في معاليه ادوميم وكثير من ا2واقع فيها استيطان، ونحن ضد اPستيطان في
اي موقع. وكما قلت ضد اول حجر وضع في مستوطنة، ولكننا بالنسبة Pبو غنيم فالقضية ليست استيطانـاً
فحسب، بل هي قضية استيطان وقضية فرض هذا الجزء من اPرض الى القدس، وبالتالي يريد ان يؤكد
تهويد القدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية الى مناطق تحتاج الى ممرات آمنة، كما نحلم بان يعمل او
كما ينص اPتفاق على ممر آمن ب; الضفة الغربية وغزة. فنصبح بحاجة الى ممر آمن ب; الخليل وبيت

، وبالتالي فان محاولة نتنياهو تهويد!! لحم وب; بيت لحم ورام ا�، وممر آمن ب; رام ا� ونابلس وهكذا 
 القدس هو تقطيع Pوصال الضفة الغربية.

حدود، هي ـقضية اـل ير اPستيطان واـلقدس  هائي ـغ ثة من ـقضايا اـلحل الـن    اكثر من ذلك ـهناك نـقطة ثاـل
فعندما يقتطع جزء من اراضي بيت لحم او بيت ساحور ويقول ان هذه من القدس فهذا يعني انه يفرض
ً مسبقة قبل التوصل الى الحل النهائي الذي يفترض اPتفاق على كيف يجب ان تكون هذه الحدود. حدودا
ويد ريد تـه ني، ـي ماذا تـع ويات  سحب الـه قدس، اجراءات  هدفها اـل هذه الـخطوة ـخطوة  نا نgحظ ان  ومن ـه

هو" وهذا  ازية يمـارسوها  ية ـن ، عمـل سكان سفير لـل ية تراـن هي عمـل تالي  سكانها وباـل عدد  يل  قدس بتقـل  "اـل
هذه كل  ها Pنه غـادرها،  عود الـي قدس ان ـي مائه لـل عتز بانـت الذي ـي دسي  التي تمـنع ا2ـق صرية  اكـسير العـن
ياهو ان يـفرضها ـعلى شعبنا، وـلكن شعبنا ـيرفض كل عمـليات تـعسفية، وهذه هي الـخطة التي ـيحاول نتـن
هذه الخطط وشعبنا قاتل عشرات السن;، وعندما جنحوا الى السلم جنحنا له ولكن عندما P يستمروا في
في معـركة ا2واجـهة. وهـنا ا2جتـمع انه يـكون  اما ان يـكون عـلى طـاولة ا2فـاوضات او  فان الـحل  الـسلم 

فان يل،  وكول الخـل سgم وبروـت ية اـل صوت لعمـل ندما  ست ـع حتى الكنـي من خgل  قرر  صوتـا87ً اPسرائيلي   
ايدوا نتنياهو في عملية السgم التي مثلت تحوP في ذهنه منذ نجاحه في اPنتخابات الى ان وافق على
برتوكول الخليل. ولذلك هو اضطر ان يعمل عملية P اخgقية في صفقة مع ارييه درعي في قصة باراون،
هذه الصفقة عملها Pنه كان يرى ان من مصلحة اسرائيل ان يقوم السgم فوافق عليها وحصل على تأييد

 . صوت في الكنيست87

   هم يدعوا اPن انهم P يستطيعوا النزول عن جبل ابو غنيم خشية ان تسقط حكومة نتنياهو، هذا ليس
ـمع ـكن ا2جـت ـنازل، ـل بأي ـت ـسقط  ـكن ان ـت ضعيفة يـم ـكومته  ـشعر ان ـح ـحاول ان ـي هو ـي ـما  صحيحـاً اـن
هي ياهو  ومة نتـن سgم. وان حـك ريد اـل وانه ـي سgم  مع اـل تة  ست ان غالبـي من خgل الكنـي بت  اPسرائيلي اـث
حالة تعسفية مهما كانت مدعومة ثبت انه لم يقف بجانبها بالتصويت نتيجة ضغط اللوبي الصهيوني سوى

 .امريكا، وواضح انها معزولة امام العالم كله

الى التراجع عن فرض ا\ناهج ا:سرائيلية على ا\ناهج: ابو نزار اسرائيل اذعنت اخيراً  س
وا:متحانات،وكانت ا:متحانات فلسطينية بمراقبة فلسطينية لكنها مازالت مستمرة بسحب

 الهويات ا\قدسي' من حملة الجنسيات ا:جنبية فما هو دور فتح في هذا ا\وضوع ؟

سحب ج: عبر  طرد الـناس  سواءهدم ا2ـنازل او  الذي يتعـلق بتهـويد الـقدس،  هو نـفس ا2ـوضوع  يعـني 
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الهويات او تغيير ا2ناهج او توسيع ما يسمونه القدس الكبرى، من اجل ان يقولوا انهم يكبرونها اكثر من
هي هذه  ولوا  ناطق، ليـق ديس او ـبعض اـ2 ابو  ثل  ها ـم جزءً مـن نتزعوا  ذلك ان ـي عد  ستطيعوا ـب حتى ـي الgزم 
قدس، هذه اـلقدس اـلشرقية. كل هذه ـمحاوPت لـلفرض ـعلى اـلشعب الفـلسطيني ـحالة ـحكم ذاتي ابدي اـل
وـليس اـلوصول الى هدف تحـقيق او حلم تحـقيق اـلدولة الفلسطينية ا2ستقلة التي عاصمتها اـلقدس. وهذه
ـشعب ـسطينية واـل ـية الفـل ـسلطة الوطـن ـسطينية واـل ـتح ومنظــمة التحــرير الفـل معــركة ستخــوضها حــركة ـف
الفلسطيني. واهمية هذه ا2عركة اننا نمتلك فيها سgح; اساسي;، السgح اPول هو اتفاقية موقعة بيننا
جانب ان هـناك الى  الذين يخـرقون اPتـفاق  هم  جداً Pنـهم  سgح مـهم  وهذا  وبـ; الحكـومة اPسرائيلية 
مجموعة من القرارات الدولية والشرعية الدولية والقانون الدولي، فهذان سgحان اساسيان. واهم من كل
هذه اPسلحة هو السgح ا2وجود على اPرض وهو الشعب الفلسطيني ا2تحفز القادر في كل يوم ان يغير

 .الوقائع 2ا يخدم مصلحته تاريخيـاً

س هل تعتقد ان الوساطة ا\صرية ستنجح في جعل اسرائيل تتوقف عن بناء ا\ستوطنات:
 وسحب هويات ا\قدسي' في الفترة الحالية ؟

نت ج: هذا التـع حول  بار  من اـخ صلنا  وما ـي حتى اPن  لى اPرض  وقائع ـع كن اـل جح، ـل ناه ان تـن ما نتـم هو 
ثة ا2خـلصة التي ـتسعى اPسرائيلي، في ـتقديري هـنالك ـحالة من اـ2راوغة التي تـعرقل هذه الـجهود الحثـي
ما راى تالي اذا  ية اـلسgم. وباـل في عمـل ها دور اسـاسي  ها، وـمصر ـل قة كـل دمة ـمصلحة ا2نـط باخgص لـخ
ً على دماغه، نتنياهو ان مصلحة اسرائيل تحتاج منه ان يغير الفكر ا2عقد والجامد الذي P يزال مسيطرا
هذه الجـهود وصول  عدم  حال  في  انه  قد  كن اعـت جداً وـل صغير  ية. ـبصيص اPمل  ناك امكاـن قد ان ـه فاعـت
هة لى اPرض، مواـج ير فـلسطيني ـع من خgل تغـي سيتم  يراً  الك تـغ فان هـن ية اـلسgم  ثة ا2خـلصة لعمـل الحثـي
فلسطينية اسرائيلية ضد جيش اPحتgل وضد ا2ستوطن; وا2ستوطنات. وفي القدس متوقع ان يغلي هذا

 . ا2رجل لكي يقول ان على العالم كله ان يتحمل مسؤولية السياسة الخرقاء التي يتبعها نتنياهو

س ابو نزار منذ وقت ونحن نسمع عن استعدادات \ؤتمر حركي عام لفتح، اين وصلت هذه:
الجهود وهل تتوقع ان تتحول حركة فتح الى حزب ؟

من ج: شرط مـبدئي  وهذا  الوطن،  قاليم عـلى ارض  Pمؤتمرات ا2ـناطق وا في عـقد  أوP نـحن مـستمرون 
شروط انعقاد ا2ؤتمر، ان يأتي ممثلوا القواعد التنظيمية الى ا2ؤتمر من خgل انتخابات. ونحن على ارض
ما استقبلت لة ـك قوم بانتـخابات في اقاليم الوطن، واقاليم اـلشتات. وارض الوطن مؤـه الوطن قادرون ان ـن
تح. عام لـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـف قاد مؤتمر  قاد مـجلس وـطني فـلسطيني، ان ـتستقبل انـع انـع
ولكن هناك اجراءات يجب ان تتخذ Pستكمال الحالة والحياة التنظيمية داخل اPقاليم ومن خgل انتخابات

 .ممثلي اPقاليم Pنعقاد ا2ؤتمر

حن بحـاجة شاء ا�. ـن قادم اـن عام اـل في مطـلع اـل عام او  هذا اـل بل نهـاية  ؤتمر ـق قد ا2 الى ان يـع    نتطـلع 
ؤتمر هذا ا2 قاد  تم انـع ية ان ـي يال، وعمـل تابع اPـج يادة بـت ويدعم الـق جدد  ياة، ـي جدد الـح هذا Pنه ـي ضرورية ـل
انا يره، ـف ته الـخاصة. اما ما يتـعلق بـموضوع ـحركة ـفتح وـتسميات حزب او ـغ ـعلى ارض فـلسط; له اهمـي
اعتقد ان حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ذات اPهداف وا2بادىء ا2حددة والواضحة، والتي تطور
ها اسم ـحركة اكثر ها P تزال، يـنسجم مـع لة ا2واـجهة بـحيث اـن لة اـلسgم، في مرـح من اساليبها في مرـح
الوطني، ـنحن اهداف ـحركة التـحرير  لم نـحقق  طور.  مة الـت ها داـئ بار اـن حزب باعـت اسم  ها  ما يـنسجم مـع ـم
نتطلع الى قيام الدولة الفلسطينية ا2ستقلة وعاصمتها القدس، وقبل ان يتم تحقيق هذا الهدف، الدولة التي
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زنا كون مرتـك لى ان ـي نا ـع الذي ـنحن وافـق جزء  هذا اـل تالي  ير ـمحرر. وباـل الوطن ـغ قى  قدس يـب ـعاصمتها اـل
كر بل ان تـف تم ـق ضروري ان ـي هو اـل سط;،  كل ارض فـل الديمقراطي عـلى  ستقبل  اجل اـ2 من  اPسـاسي 
حركة فتح بوضع البرنامج ا2تعلق بالحياة وما بعد الحياة، برنامج الحزب با2فهوم التقليدي لgحزاب. نحن
لسنا بحاجة الى الخوض في هذه التسميات فحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح هو اسم قادر على

 .ان يصل الى الهدف اPستراتيجي الذي انطلقت حركة فتح من اجله

س يردد بعض قياديي حركة فتح بان لنا مطالب داخل الخط ا:خطر، وا:ذاعة ا:سرائيلية:
كانت تقول فليكف الفلسطينيون عن مطالبهم داخل الخط ا:خضر فما هي تلك ا\طالب ؟

أوP نحن حتى عندما تم التوقيع على اتفاق اوسلو لم ننس ان هنالك في الشتات مgي; الفلسطيني; ج:
 خلف الخط اPخضر التي اقامت48 الذين مسقط رأسهم، ارضهم بيوتهم P تزال في ا2ناطق ا2حتلة عام

هائي. وقـضية حل الـن جدول اعـمال اـل ووضعت عـلى  حل  لم ـت هذه القـضايا  ها.  ها دولـت يوم علـي اسرائيل اـل
 في الجمعية العمومية194 الgجئ; هي ليست قضية افراد وانما هي قضية حق العودة، حق العودة قرار

ومجلس اPمن وما تبعه من قرارات 2جلس اPمن والجمعية العمومية، هي قرارات تؤكد على حق الشعب
قرارات. هذه اـل رغب ـحسب  عويض 2ن P ـي هذه اPراضي او الـت الى  عودة  وفي اـل ارضه،  في  الفـلسطيني 
نا واـنما نتـطلع الى ان ـيتم اـلوصول الى ـحالة من الديمقراـطية واـلسgم في نا عن حقوـق ـنحن P نـغلق عيوـن

 . ارض فلسط; لكي تكون ارض السgم بدون تعنت ولكن حقوقنا يجب ان تعود لنا كاملة

يه: هي عـل ما  ها وبـقيت ا\ـفاوضات مجـمدة ـك في تعنـت اسرائيل  استمرت  ما  نزار اذا  ابو  س 
ا:ن، ماذا تتوقع ان يحدث ؟

قده انه اذا ج: يـعني P اريد ان اكرر نـفسي انا ـقلت هذا، اما ـطاولة مـفاوضات واما مواـجهة. والذي اعـت
يد الى تجـم التي ادت  كل اPسباب  ازالة  عد  اوضات ـب اولة ا2ـف الى ـط عودة  عدم اـل اصر اPسرائيليون ـعلى 

 .ا2فاوضات، وعلى راسها اPستيطان وعدم اPلتزام باPتفاقيات فان ا2واجهة هي التي ستحدث

هذه: وصلت  اين  الى  وغزة،  مر ا:من ـب' اـلضفة  عن اـ\ في ا:ونة ا:خـيرة  كثر اـلحديث  س 
الجهود لوصل ارجاء الوطن ب' الضفة والقطاع ؟

حا، ج: غزة ارـي فاق  ضايا ا2رحـلة اPولى مرحـلة اـت من ـق هو  فا2مر اPمن  لتزام.  Pعدم ا طة  هـنا تكـمن نـق
عام نذ  مراً ـم كون هـناك ـم في1994 فا2فروض ان ـي شار  اعادة اPنـت ية  حدث عمـل بل ان ـت حا،ـق غزة وارـي  ;  ـب

ما في اـ2مر وفي اـ2طار ية مـقصودة لـيست ـفقط في اـ2مر ا�من واـن ية التعـطيل هي عمـل اـلضفة. وـلكن عمـل
ناء وفي كل شيء. ثم ـكيف ـنصدق ان ـهناك سgمـاً وـنحن لدينا آPف اPخوة واPخوات ا2عتقـل; وفي ا2ـي
والذين P زالوا يعانوا من حالة الظلم التي تقع على كل معتقل فلسطيني، مقاتل شريف، ضحى يجد انه
في حالة وجود سلطة وطنية ووجود اناس يعيشون حالة حرية، يجد انه رغم ذلك P يزال يعاني في غياهب

 . السجون اPسرائيلية

ذلك فgـنـهم يـريدوا ان حدث  هذا ممـكن ان ـيـحدث، ولـكن اذا  مخ البـشر ان  مش داخـلة  هذه قـضية     
وضع عابر واـل وكذلك اـ2 زمان،  من  تح  كان ـيجب ان يفـت الذي  مر ا�من  يه اـ2 ما ـف شيء ـب كل  لى  ساوموا ـع ـي
اPقتصادي والحصار والحقوق اPقتصادية للسلطة الوطنية على وزارة ا2الية اPسرائيلية. التعطيgت هذه
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كون لن ـي قة ـف وبدون ـث قة،  ولد الـث ير الـحسنة P ـت وايا ـغ فان الـن تالي  وايا لـيست ـحسنة، وباـل لى ان الـن تدل ـع
سgمـاً وبدون السgم لن يكون أمنـاً. وP يجوز لgسرائيلي; مهما كانت قوتهم ودباباتهم والقوة النووية التي
وامن من  Pم اgس فرق بـ;  في  سgم،  هو اـل من  Pالذي يـصنع ا سgمـاً.  بأمن يـصنع  موا  لديهم ان يحـل
السgم، ولذلك يجب ان نفهم ان اPمن الذي ينتج عن السgم هو الذي يحقق اهداف الشعب الفلسطيني

 .ويحقق لgسرائيلي; ان يعيشوا بامان في ا2نطقة

س ابو نزار ما هي القضايا التي تضعها السلطة الوطنية في اولويات ما يجب ان تلتزم:
 به اسرائيل كي تستمر مفاوضات السaم ؟

حل ج: كرة اـل كامgً لـف غاء  هي اPستيطان، فاPستيطان يمـثل اـل شيء  كل  التي تعـطل  وهي  ضية  اهم ـق
ليس من حق اي طرف ان" النهائي، وبالتالي هي التي تخرق خرقـاً واضحـاً نصوص اPتفاق التي تقول، 

يقوم باي اجراء يجحف بنتائج الحل النهائي وهنا عملية اPستيطان هي عملية استفزاز مباشر للشعب"
ية ان تكـبح سلطة الوطـن حتى اـل ستطيع  التي P ـت هي  فان ردود فعـله  تالي  سطيني عـلى اPرض. وباـل الفـل
كان والتي  ها  حدثنا عـن التي ـت ناك اPستحقاقات  ثم ـه هذه ـقضية اسـاسية.  ارضه،  عن  يدافع  ـجماحه ان 
يجب ان تتم سابقا، P يجوز للحظة من اللحظات ان نقول. نذهب الى اـلحل النهائي كما يطرح نتنياهو،

" نا ـعلى" ريد ان ـنساوم بحقوـق يد هذا P ـيجوز، �نه P ـيجوز ان نذهب وـنحن ـن كامب ديـف عالوا نـعمل ـمثل  ـت
استحقاقاتنا وبالتالي الشيء الذي يجب ان يكون معنا ونحن ذاهبون، ممر آمن موجود، معتقلون احرار،
ناء ية وـمطار ـموجود ومـي واضح وـمحدد، عgقات اقـتصادية حقيـق ها ـبشكل  عابر اـلسيطرة الفـلسطينية علـي ـم
 .موجود ورخاء اقتصادي اذن هناك ثقة الشعب بمفاوضه الفلسطيني، ثقة عظيمة ا�ن بما يتخذه ا2فاوض
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، لذلك ستتعزز هذه الثقة اكثر عندما يلمسوا نتائج هذه ا2فاوضات، تعيد

 لهم وتب; لهم ان الحلم الفلسطيني في الدولة ا2ستقلة وعاصمتها القدس، انه على مرمى حجر.

   ولكن بالشكل الذي يمارسه اPسرائيليون فان اخطر نقطة وهي التي كانت السبب في وقف ا2فاوضات
وافق يه، P، ـنحن ـن كافئ; الى طرف يـملي وطرف يـملى عـل اوضات ـب; طرـف; مـت ندما حاولوا تـحويل ا2ـف ـع
ً �ن لدينا اPرادة ان نقا تل حتى تحقيق على سgم الشجعان ونرفض سgم اPذعان، نحن لن نذعن ابدا
التكافؤ واذا لم يريدوا ذلك فنحن امامنا مشوار طويل نتمنى ان يعود نتنياهو الى رشده حتى ينقذ الشعب

 اPسرائيلي من مستقبل غامض في ا2نطقة كلها.

في: عن مـعبر الكـرامة  اسرائيل اجـهزة الحـاسوب  سحبت  في الـفترة ا:خـيرة  نزار  ابو  س
من اـلجانب بة  ية ا\راـق تم عمـل ادخال اجـهزة فـلسطينية لـت وسيتم  اـلحدود اـلشرقية لفـلسط' 
اتـاً ية بـت نواحي ا:مـن من اـل تدخل  لي ـي جانب ا:سرائيلي  ذلك ان اـل هل معـنى  الفـلسطيني، 

 على ا\عبر ؟

نا ـعندماج: تدخل Pـن عه من اـل  P، هو P يزال حتى ا�ن ـيتدخل ووجود الـكمبيوترات اـيضـاً يـمكن ان P يمـن
دخول اي نذ لحـظة  هر، فـم باب الـن لى  اشرة، ـع حدود مـب مع اـل داية  عبر ـب رامة ـيجب ان ـن عبر الـك من ـم عبر  ـن
شخص سواء كان مسؤوP ام P تكون عgقته مع اPسرائيلي; مباشرة ثم يسلم الى الكمبيوتر الفلسطيني،
ثم P يخرج اP بعد ا2رحلة اPسرائيلية، وبالتالي فإن اPجراءات حتى ا�ن ليست بالشكل الذي يؤكد على

 حد ادنى من السيادة التي يمكن ان تقبلها السلطة الوطنية الفلسطينية.
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طر: aلدورة اجتـمـاعات ل الدعوة  هل تعـتـقد ان تـقـرير هيئة الرـقـابة ـيـستدعي  ابونزار  س
 القيادية لبحث هذا التقرير ؟

يادة الفـلسطينية، اللـجنة ج: ادية، سواء ـعلى ـمستوى الـق قة استدعى وقد تم ـطرحه في اPطر القـي هو حقـي
كان رير  هذا التـق كن  ية، وـل طوارئ الحرـك زية ولجـنة اـل وسواء عـلى اللجـنة ا2رـك الوزراء،  ذية ومجـلس  التنفـي
ية شكيل لجـنة وطـن تم ـت يادة ان ـي من الـق توجه  كان اـل ولذلك  له.  سبة  وشاملة بالـن لة  دراسة كاـم الى  بحـاجة 
لدراسة التقرير وكل ما يتعلق به حول موضوع ا2مارسات التي ادت الى اصدار مثل هذا التقرير، اللجنة
ية رير وااللـجنة الوطـن رها خgل شهر، اـلحديث عن التـق قدم تقرـي ية تجـتمع هذه اPيام ومن اـ2قرر ان ـت الوطـن
سواء كن هـناك قـضية اسـاسية، ان التقـرير  قدمها ـل من ـي اقدر  هي  تائج، اللجـنة  استباق لـن هو  ها   .وعمـل
قدم لـلسلطة وP يـنشر نه ـلكي ـي له اثار ضجة كبرى، �ن اـلناس لم يفـهموا ا2ـقصود ـم عة عـم بمنـهجه او طبـي
رير اين ذـهبت، يه، ـخاصة ان اPرقام الذي ـتساءل التـق جاه ـبعض الـقضايا ـف تم اجراءات ـمحددة ـت حتى ـت
ووضعها ـتحت ـعنوان اهدار. وهي حقـيقة ظروف اPتفاـقية ـفرضت علـيها مثgً جزء مـنها نتـيجة عدم التزام
نائه الذين يتـعرضون لـحصار وحرب لة ما في ذات يد اـب ا2واطن; بـتسديد فواتير الكـهرباء وا2اء ـبسبب ـق
 .اقتصادية من قبل اسرائيل احتسبت هذه وكأنها اين ذهبت؟ بعض اPعفاءات الضريبية ليست هناك دولة
في العالم تجمرك سياراتها وكل العالم عندما يكون هناك مواطن عاش مدة طويلة في الخارج يكون من

 . حقه ادخال اثاث وسيارة، احتساب هذه اين ذهبت هو عبارة عن مغالطة من التقرير

   شيء ثالث وهو قصة اPراضي، اPراضي الفلسطينية لها ثمن وحتى نشجع اPستثمار، في كل العالم
ها ـخلل، ولذلك كان يخـفضوا من سعر اPراضي من اجل ـتشجيع اPستثمار اـيضـاً هذه اـعتبر التـقرير اـن
هناك خلل في منهج التقرير ولكن بغض النظر فإن التقرير دق الجرس، والجرس عندما يسمعه الناس فإن
حول التقـرير بايجابـياته قدر عـلى تـقديم مgحظاتـها  Pوهي ا في اللجـنة الوطنـية ا2ـشكلة،  هو  رد فعـله 
 .وسلبياته، والقيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات واPخ ابو عمار عندما شكل هذه اللجنة عن قناعة كاملة
بان التوجه لgصgح، والتوجه 2حاسبة ا2سيئ; واثابة الجيدين في عملهم هو الطريق الصحيح للمواجهة

 % في الوصول الى تحقيق اهدافنا مقترنة100     الصحيحة حتى تكون سـياستنا العادلة سياستنا ا2حقة
اقترانـاً كامgً بأن اPشخاص الذين سيحققون هذه اPهداف، هم اشخاص جيدون ومخلصون للعمل على

 . تحقيق الهدف والحلم الفلسطيني في الدولة ا2زدهرة وا2ستقلة
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