
                                                        

: " ابو نزار عضو اللجنه ا1ركزيه لحركة فتح بما يلي" صرح ا@خ صخر حبش 

   لقد اكدت تفاعDت ا&يام ا&خيره على ان الزخم الشعبي الفلسطيني ومخزونه النضالي الذي &ينضب،
الدوله امة  في الحـريه وا&ستقDل واـق اهدافه  يق  قدمـاً لتحـق لى اـUضي  ظـاً وـمصمما ـع يزال متحـفزاً ويـق  &

الفلسطينيه اUستقله وعاصمتها القدس اUباركة.
   ولقد اكد التDحم بe جماهير شعبنا الباسل وقوات ا&من الوطني على الحقيقه الراسخه التي تعكس
فاف اـلشامل حول اـلسلطه عززت با&لـت والتي ـت وحده الوطنيه ـعلى ارض الـكفاح والـجهاد  اسمى ـمظاهر اـل

 .الوطنيه ومنظمة التحرير الفلسطينيه القياده الشرعيه للشعب الفلسطيني

في الـضمير هي  الثرى اUـقدس عـلى ان الـقدس واUقـدسات  التي خـضبت  الدماء الزكـيه  اكدت     ولـقد 
 .الوطني وهج & يخبو وشعلة متقدة الى ا&بد

 ..   وقد اكدت بما & يدع مجا&ً للشك ان عقدة الخوف من اUســــــتقبل الخوف من الســـــDم هي التي
ية نتـنياهو وجنرا&ته في ـحكومته اUتعـنته فاUنطق السليم والشجاع يدرك ان ا&من هو  ..تسـيطر على عقـل
شواك فـهو الدبابات والـطائرات والتهـديد بحـقول ا& سDم  اما  النـتاج ا&ول والحقيـقي للـسDم الحقيـقي 

 .&يحقق امنـاً بل عيونـاً دامعه تذرف اشواكـاً ، وسDمـاً ضائعـاً وفوضى عارمه

ً ان ما حققته السلطه الوطنيه الفلسطينيه على ارض الواقع من    وعلى نتنياهو وحكومته ان يدركوا جيدا
التي ارتكبتـها التي تـنص عليـها ا&تفاقـيات وان اUخالـفات  ستحقاقات  من ا& اقل بـكثير  هو   ..انـجازات 
التي الدوافع  اهم  هي  نت ،  راوغه والتـع Uماطله واـ Uجانب اـ الى  ياهو  ومة نتـن عدها حـك ومن ـب ريز  ومة بـي حـك
كل يارات الـنضال الفـلسطيني وـب عالم ان ـخ واضحـاً لـل اصبح  قد  اضه ، ـل لى ا&نتـف اضل ـع شعبنا اUـن تـحفز 
الوسائل &تزال مفتوحه ، وان اUزيد من القتل وارهاب الدوله والعزل والحصار والتجويع لن يحول دون ان

 .تتحول ا&شواك الى سهام داميه تطال كل معتدٍ اثيم

ً    لقد تخضبت ارضنا بدماء كوكبة من الشهداء ا&برار وسيل عارم من الجرحى الثوار ولن تذهب هدرا
 ..هذه الدماء الزكيه ان ما عكسته هذه التضحيات الجسيمه على مرايا وعقول العالم بأسره ، وعلى مرايا
 ..وـعقول العالم العربي وا&سDمي وما عكسته من اثار ـغاضه بنتائـجها الداميه ـعلى اـلجانب ا&سرائيلي

 .هزت عقول ا&سرائيليe انفسهم سواء من معارضي نتنياهو او من داخل حزبه وتكتل حكومته

ستمرار فأن ا& وقت ، وا&  هذه ا&نعكـاسـات والـتأثيرات &بد ان تـحدث اثـرها الـراهن وبـاسرع  كل    .. 
 .والتصعيد هو ا&مر الطبيعي الذي ستواجهه حكومة نتنياهو خDل ا&يام القادمه

الى احـضان شجرة احDم اليقـظه  عن  الى ارض الـواقع والـنزول  عن الـصلف والعنجهـيه     ان الـعوده 
الحقيقه ، من شأنها ان تلزم حكومة اسرائيل با&تفاقيات اUعقوده ، دون فتح أي ملف تم ا&تفاق عليه ، و&
التي ستحقات  Uكل اـ فوري ـل يذ اـل لى ا&رض وبالتنـف وقائع ـع فرض  هائي ـب حل الـن ستبق ـقضايا اـل  ..اجراء ـي
ً من اUمر ا�من وعودة النازحe وا&نسحاب من الخليل وا&فراج عن ا&سيرات وا&سرى تأخر تنفيذها بدءا

 ).C ) (  وكذلك من ثلث اUناطقB (واUعتقلe وا&نسحاب من مناطق

التي ـقصمت ظـهر شه  كان الـق قد  شعب ، ـل لدى اـل استفزاز للـمشاعر الروحـيه  من  له  وما يمـث فق  اما الـن    
 .. السد الذي جمع مخزون التحفز وا�نبعاث وا�نتفاض
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 ..   فكان الطوفان وما كان هو موجة اولى متصله ومتواصله مع ما يليها اذا لم يرتفع سد السDم الشامل
والعادل والدائم لتحقيق اهداف الشعب وحقوقه الثابته غير القابله للتصرف بما فيها حق العوده ، وتقرير

 .اUصير ، واقامة الدولة الفلسطينيه اUستقله وعاصمتها القدس اUباركه

دعوة الرئـيس كلنـتون الـراعي ا&ول لعملـية الـسDم ، واUـوقع عـلى ا&تفاقـيات والـضامن لـها هي  وها     
ما  eان يـشارك الرئـيس مـبارك ليـشهدوا بأنفـسهم ويـقارنوا بـ eواملـ eـلك حـسUمع حـضور ا مـشاركة 
شهدوا عليه ووقعوه من اتفاقيات وبe ما يجري على ارض الواقع من ممارسات اسرائيليه ، ان اللقاء بحد

 .ذاته ليس هدفـاً ولكن الوسيله ا&نجع �عادة ا&مور الى نصابها

   فانتفاضة الشعب على ا&رض ما كانت تطالب بتحقيق مجرد لقاءات ونشر صور ذكرى ومصافحات ،
قادمه ، يه خDل ا&يام اـل ما نتطـلع اـل وهذا  وروحـاً ،  صـاً  يذ ـن وقعه مـوضع التنـف Uيات ا وضع ا&تفاـق ما ـل واـن
ً على والهدوء الحذر الذي يسود ا�ن هو هدوء يسبق ا&ستقرار والطمأنينه اذا عمت روحية السDم تنفيذا

 . ا&رض ، وإ� فأنه الهدوء الذي يسبق العاصفه ، اذا ما سادت روحية اUراوغه والتعنت
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