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 _السيد صخر حبش للعروبة

 .فتح  8 تستطيع ان تتراجع كأي فصيل آخر•

 .علينا العمل للخروج من مأزق النصوص الرديئة في ا8تفاق•

 .في لحظة فاصلة يجب ان ننهي القتال من اجل السNم•

 .لم يتم ما اراده البعض لجعل ا8تفاق ارضية خNف واقتتال فلسطيني•

 .بعض ا`عارضg قد يتغير موقفهم نتيجة دخول سوريا بشكل مباشر في ا`فاوضات•

 .. . اذا تنازلنا فمعنى ذلك اننا ذاهبون الى اراضي محتلة•

 .توصلنا لoتفاق لوجود مؤامرة على شعبنا في ا8راضي ا`حتلة خطط لها الليكود•

 ..الفكرة الفلسطينية حققت وجودها وحدت تراجع في الفكرة الصهيونية•

 .. .. . من خNل دولتنا يجب ان يكون سدا بg اسرائيل والعرب وليس جسرا لعبــورهم•

 .. . عزم شعبنا في الداخل هو اداة القوة ا8ساسية و8 بد من صحوة لهذه ا8مة•

 .. .. _ _   ا8تفاق الفلسطيني ا8سرائيلي الذي وقع في واشنطن والذي عرف بأتفاق غزة اريحا او8 واجه_
معارضة شديدة بg فئات الشعب الفلسطيني عامة ، وبg الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية ، خاصة
شعب عات اـل امال وتطـل لبي  شرت 8 ـي التي ـن فاق بنصـوصه  هذا ا8ـت لة وخارجـها. 8ن  داخل ا8رض ا`حـت

 .الفلسطيني خNل الفترة ا8نتقالية على ا8قل

   في منظمة التحرير الفلسطينية وداخل لجنتها التنفيذية واجه ا8تفاق معارضة قوية ، برز في عدد من
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ها الخـاصة ارضت بطريقـت سطينية ـع صائل الفـل باقي الـف فاق  لى ا8ـت راضا ـع قدمت اعـت التي   .ا8ستقا8ت 
 .وانسحب البعض من مؤسسات ا`نظمة اما داخل حركة فتح والتي تعتبر العمود الفقري للمنظمة فقد كان
عدة ازاء ا8ـتـفاق عن تحفـظات  عبرت  ساخنة  طر الحرـكـية نـقـاشات  شهدت ا�  .الـوضع مختـلـفا.. ـحـيث 
القيادات التي عارضت ا8تفاق لم تنسحب ولم تستقيل بل التزمت ا8قلية براي ا8كثرية وبقيت ا`عارضة
 .. .داخلية ليس 8سقاط ا8تفاق كما يطالب ا8خرون بل للنضال من اجل تحسg نصوصه وتطبيقه حسب

 .الفهم الفلسطيني الذي بالقطع يختلف عن الفهم ا8سرائيلي

̀ـستقلة بعـاصمتها دولة ا وصو8 لـل ستتلوها خـطوات  التي  ولى  هو الخـطوة ا8 حا او8  غزة وارـي فاق   ..   اـت
 .القدس وتامg حقوق الشعب الفلسطيني كاملة

اقا عد ان اصبح اتـف ها ـخاصة ـب قة 8 يـمكن تجاهـل يه يـبقى حقـي نا ـف فاق غزة وارـيحا ومـهما كان راـي  .. .   اـت
عا`يا فرضته موازين القوى ، وجاء بعد تطــورات عا`ية اهمها مرحلة ما بعد حرب الخليج ومرورا بسقوط
يادة عا`ي الـجديد بـق اية ببروز الـنظام اـل دول ا`ـعسكر ا8شتراكي وـخاصة تـمزيق ا8ـتحاد اـلسوفياتي ، نـه

 الو8يات ا`تحدة ا8مريكية.

سيفرض واـقـعا ـجـديدا ـعـلى مـجـمل الـفـكر الـعـربي ـعـامة بل  سيترك ،  هذا ا8ـتـفاق ـبـكل انعـكـاساته     
يدة كل الـبعد فاهيم بـع لة بـم  .والفـلسطيني ـبشكل خاص هذا الـفكر الذي سيج الـعقل الـعربي ـلسنوات طوـي

 .عن ا8ثار التي ستترتب على نتائج السNم القادم مع الدولة العبرية

ادمة ؟ وـكيف سيكون الـخطاب الفـلسطيني لة الـق كر الفـلسطيني خNل ا`رـح    ترى ـكيف سيكون توجه الـف
الوطني والتـعبئة صاغ مرحـلة الكـفاح  الذي  في مرحـلة الـسNم ا`ـوعود ، وكـيف للفـكر  دبي  الفـكري وا8
 .القومية ان يتعايش مع مرحلة السNم الذي يفرضه النظام العا`ي الجديد كل هذه ا8سئلة وغيرها حملتها

( ( زية لحـركة( نزار ـعضو اللجـنة ا`رـك ابو  صخر حـبش  سيد  هو اـل بارز،  سطيني  سؤول فـل الى ـم روبة  (الـع
تح و الذي هو_ دراسات لـحركة ـف رية واـل تح وـمفوض مـكتب اـلشؤون الفـك  _ .التـحرير الوطني الفـلسطيني ـف

انه 8 يـحـقق من منـطـلق  عارض ا8ـتـفاق  الذي  صخر  ديب واـلـشاعر..  صخر.. ا`ـفـكر وا8 هذا..   ..ـقـبل 
فاق قدر ـعلى اـلشعب الفـلسطيني يقـتضي الـعمل ـعلى فـهمه تبر ان ا8ـت نه يـع لة ، ولـك ية كاـم ا8هداف الوطـن

 .على الطريقة الفلسطينية التي تؤدي الى تحقيق ا`طالب الوطنية العادلة

 : وفيما يلي نص الحوار

 _ .. كنتم من ابرز اFعارض^ [تفاق غزة اريحا وبرز هذا في اكثر مواقفكم ، وخاصة في1س
هي ما  من عراقـيل ،  اوضات  ما تـشهده اFـف وامام  ركزي حـيث عـارضتم ا[تـفاق  Fجـلس اـFا.. 

 رؤيتكم Fا يجري ؟

 . في ا`جلس ا`ركزي الحيثيات اقتضت اتخاذ موقف ا`تحفظ على ا8تفاق اما باقي ا�طر الفتوحية _1ج
 .كان لنا موقف معارض بخصوص ا8تفاق نحن لسنا ضد السNم واتفاق واضح له مرجعية واضحة ، يقود

 . ويؤدي لقيام دولة مستقلة عندما نقرأ1967 عن ا8راضي العربية ا`حتلة عام الى تحقيق ا8نسحاب الكامل
 .وندرس ا8تفاق نجد انه ليس مجحف فحسب بل 8 يحقق ا8هداف ويعطي العدو الصهيوني القدرة على
اصبح بادل  با8عتراف ا`ـت فاق اـلخاص  جاء ا8ـت ندما  غرات ـع بالغموض والـث يء  شاء �نه مـل ما  له وقـت  .تعطـي
 .لoتفاق معنى جديد وبعدما اصبح ا8تفاق قدر على الشعب الفلسطيني اصبح التعامل معه يقتضي ان

 .نعمل على فهمه على الطريقة الفلسطينية التي تؤدي لتحقيق مطالبنا

ريد مـلىء باقي كن من زاوية اخرى ـن يات ، نرى كم من ا`اء في اـلكأس ، وـل    فـنحن نرى ـبعض ا8يجاـب
يه نزود ـف الذي  ̀ـوقف  مع ا فاق مـنسجم  مع ا8ـت امل  في التـع نا  نا موقـف من ـه قي  ماء فـلسطيني ـن كأس ـب  .اـل

2



 .ا8خوة ا`فاوضg على طاولة ا`فاوضات با`وقف الفلسطيني 8 نوافق على مفهوم ا`عارضة بالعمل على
ـيادة ـعد ان اـقـرته الـق ̀ــوقف الشـخـصي ـمـنه فـب عن ا اقر فـلـسطينيا ـبـغض الـنـظر  نه  ـفاق 8 اسقاط ا8ـت

 . الفلسطينية في ا`جلس ا`ركزي اصبحنا نتعامل معه للتقليل من سلبياته

_2س باين  وامام ـت سطينية  قري Fنظـمة التحـرير الفـل هي العـمود الـف تح  عروف ان حـركة ـف Fاـ 
لم نـعد نـعرف بالتحـديد الداخل والـخارج  في  صعيد فـتح  اFـواقف بالنـسبة لrتـفاق عـلى 

 _ _ _ _ موقف فتح وهل ا[ستقا[ت في الداخل لكوادر فتح هي [ لrداء والتجاوزات ؟

 فتح في ا`فاصل التاريخية ، بحكم موقعها الخاص الطليعي تشكل دماغ الجسم الفلسطيني وليست _2ج
 . .فقط العمود الفقري فتح عندما تجد نفسها في مفصل تاريخي 8 تستطيع ان تتراجع كأي فصيل اخر
ولكنها دائما تسلح نفسها وتدخل ا`جاد8ت التاريخية بدرجة عالية من اطواق ا8مان حتى 8 تاتي مرحلة
ها بدايات لم تنـطلق ـباسم ـفتح بل ـباسم الـعاصفة ، 8ـن يار الـكامل ، وهي ـعندما انطـلقت في اـل تؤدي لNنـه
 .كانت تـخشى من الـفشل حتى ـعندما ـخرجت عن قوانg حرب اـلشعب وقــررت خوض مـعركة الـكرامة لم
كانت قائـمة عـلى مـبدأ حرب الـشعب  من يخـضها معـها �ن  كل فـصائل ا`قـاومة الفلـسطينية  من   .تـجد 

(( ها(( ية ا`حـاربة ولكـن كل الجـيوش العرـب هزم  مع جـيش  ركة  خوض ا`ـع قــررت  تح  كن ـف واهرب ـل  .اضرب 
سطينية رفع ا`عنـويات للجـماهير الفـل فرض عليـها  الذي  تاريخي  ظرف اـل من خNل اـل استطاعت ا`قـاومة 

 .و8ثبات ان ا8رادة القوية تستطيع ان تخلق وقائع هامة على ا8رض

من خNل اـتصا8ت يه  وصول اـل تم اـل ̀ـفروض ان ـي كان ا فاق  هذا ا8ـت سألة اسـاسية ـف لى ـم يدل ـع وهذا     . 
ولة في الـج كان ليـعرضوه  سلم لoمرـي ثم ـي  gاسرائيل والفـلسطيني  gورقة11 سرية ـب انه  لى  اوضات ـع  للمـف

يادة كن الـق اوضg ـل وفديهما ا`ـف الى رئـيسي   g رفات وراـب بل ـع من ـق قة  اوامر با`واـف ثم تـعطي  ية   .أمريـك
الفلسطينية ارتأت ان ذلك سيؤدي الى توقيع ا8تفاق من قبل الوفد ا`فاوض وهذا قد يضر بالوحدة الوطنية

 وينهي وجود م.ت.ف.

   لكن عندما اصبح التوقيع وا8عتراف باسم م.ت.ف. هنا اخذنا مفهوم ا8نسحاب لقوات ا8حتNل واصبح
مفهوم ا`مثل لoنتخابات القادمة �ستكمال ا`جلس الوطني الفلسطيني وهكذا لم تصبح ا8نتخابات خاصة

 .بجزء من الشعب بل بكل الشعب وهنا تأكدت وحدة الشعب الفلسطيني

باره وقع مع وفد من الداخل ، ـلكن الحقـيقة    في الـحالة ا8ولى ـيقرأ اـلجانب ا8سرائيلي الـنصوص باعـت
 . ليست كذلك

 _   الحقيقة انه كان عبارة عن مجموعة من الج� السويسري هذه الجبنة مليئة بالثقوب ، عندما اصبحت)
قات Nتعـني م.ت.ف. الع gعودة الـنازح ترى هـنا م.ت.ف.  م.ت.ف. ا`مـثل مoتـها ، فعـندما تـقرأ الـنص 
في الـخارج الداخل لـكانت الـسفارات  وفد  مع  وقع ا8تـفاق  عودة الـقدس تعـني م.ت.ف. فـلو  الخارجـية 
ستغلق. لكن بعد التوقيع نجد كثير من الدول تهرع الى العNقات وفتح الصدر `نظمة التحرير الفلسطينية

 . ورئيسها ، مثل بريطانيا وا`انيا

̀ـستقيلg ، الذي سـيستقيل من ـحركة ـفتح 8 ـيستحق ان عة ا ها عNقة بطبـي ̀ـواقف التي ـل    ـهناك ـبعض ا
 . .يكون عضوا فيها نحن نناضل في حركة فتح عندما استقال فيصل الحسيني وحنان عشراوي وغيرهم

 . . . هذا مؤشر ان الخلل في الوفد `اذا يستقيلوا ؟ هم مكلفون بمهمة هذا في نظري نقطة ضعف

رة ا8ولى ست ا` هذه لـي سطينية  اسك منظـمة التحـرير الفـل ضرب تـم فة ـل لة مكـث سى ان هـناك حـم  .   و8 نـن
نا  . .والوـحيدة فـنحن قادرون على ـتجاوز كل العـقبات 8 يـكفي ا8داء الحسن لـقيادة ا`سيرة بـنجاح بل علـي
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قط بدئيا ـف ريا وـليس ـم كون عبـق اداؤنا ـيجب ان ـي فاق  في ا8ـت الرديئة  مازق الـنصوص  من  خروج  مل لـل  .الـع
 .يجب تحديد كل نقاط الضعف لنحولها الى نقاط قوة يجب تجميع كل طاقات الشعب الفلسطيني بما فيها
 .القوى ا`عارضة 8نها تعطي للمفاوض مواقع قوة 8نها تمثل ضغط وتحفزه على التشبث بموقفه 8ن تنازله

 .عن الثوابت يزيد ا`عارضة فيفقد موقعه ا8ساسي

 _ _ _ صدرت دعوات كثيرة وخاصة في الداخل لتحويل فتح من حركة كفاح مسلح الى _3س
 ..حزب سياسي هل ترى بأنه آن ا[وان Fثل هذا الطرح قبل تحقيق ا[هداف التي من اجلها

 _ _ وجدت فتح

_3ج هم  لبيريز  ابواق  شكلون  من ـي صدر ـع هي ـت تح  من حـركة ـف اناس  عن  هذه ا8صوات  صدر   . _ _ 8 ـت
 .الذين يتحدثون عن تحويل فتح الى حزب وانهاء فكرة التحرير نحن 8 ننكر ان الفارق بg السNم والحرب
اجل من  في لحـظة فـاصلة يـجب ان ينتـهي القـتال   .في لحـظة فـاصلة كالفـاصل بـg الـسواد والبـياض 
 . .السNم اما اللحظة التي تحمل غموضا فيكون هناك تداخل بg الحرب والسNم وبالتالي وانت تفاوض

 .والعدو يقوم بعمل ضدك 8 بد ان تقوم بعمل ضده

 .   لذا كل الدعوات التي تنادي بوقف ا8نتفاضة ووقف الكفاح ا`سلح هي دعوات غي فتحوية لذا نجد ان
̀ـفاوض ا8سرائيلي ضد شعبنا اؤكد ـعلى ان ـحركة ـفتح، ̀ـسلح ـيكون ـعندما يـتمترس ا  .ـتصعيد الـكفاح ا

 . سنة من العمل التنظيمي 8 تزال بالنسبة 8هدافها في بداية37  سنة من الكفاح ا`سلح و30 رغم مسيرة
اراضي قرار اسـاسي الـعدو الـصهيوني يـعترف بالـشعب الفلـسطيني وان  اخذت  67 ... الطـريق ا8 انـها 

ليست اراضي محتلة وانه وافق على ا8نسحاب منها وسحب ا8سماء التي كان يطلقها على هذه ا`ناطق
لة للـتفاوض وهذا تاـكيد ـعلى ما انـجزته ـفتح في هذه  . .كـيهودا واـلسامرة ووافق ـعلى ان ـتكون اـلقدس قاـب
ير قادرة ـعلى تغـي هة ، ـحركة  حزب و8 جـب هي ـحركة ولـيست  تح  الى ان ـف وصلنا  جة  هذه النتـي من  لة  ا`رـح
كانت لو  ضالها ـف اساليب ـن ير  ها تـغ بالثوابت ، لكـن سكة  هي متـم سطيني ـف شعبنا الفـل اسب  ما يـن ها ـب مواقـف
في اساليبها  قادرة عـلى تغـير  كن 8نـها حـركة فـهي  ايديولوجي.. ـل في مـوقف  قد غـرقت  كانت  حزب ، ـل
امة دولة فـكيف ية ـثورية ، ايديولوجيتنا تـحرير فـلسطg واـق ية ـمستقلة ، ـحركة وطـن الـنضال وهي ـحركة وطـن
ستتحول الحركة الى حزب في السلطة ولم يتم بعد التحرير واقامة الدولة الفلسطينية ، نحن بحاجة لبقاء
الى تاج  وهذا يـح الوطني الفـلسطيني  التراب  امل  لى ـك ية ـع امة الديمقراـط اضل ـمستقبN 8ـق تح تـن ركة ـف ـح
الى هذا بحـاجة  كل  وحد  قدمي ـم حرري ـت مع ـت ناء مجـت مل لـب الى الـع حن بحـاجة  اخر وـن نوع  من   . .ـنضال 
خارج ز اذن من اـل دعوات  هي  ضالية ،  ية الحـركة الفكـرية والـن ير بـن نادي بتـغ التي ـت الدعوات  كل   .حـركة 
حركة فتح هي حركة وطنية ثورية وكل الناس عندما يندمجون فيها بوعي ويؤمنون بتحرير فلسطg الوطن

gمستقلة هم يكونون اعضاء فتحاوي gوقيام دولة فلسط. 

ها مـكتب اـلشؤون نة ـكلف ـب زية وـنحن شكلنا ا8ن لـج نة ا`رـك في اللـج ارنا  خارج اـط الدعوات  هذه  كل     _ 
 _ .الفكرية والدراسات لوضع الخطة وبرنامج نضالي للمرحلة القادمة خاص بحركة فتح لتؤدية

داخل اFـطبخ الفـلسطيني فـيما يتـعلق بـموضوع_4س عن خ{فات   ـب^ الحـ^ وا[خر ـنسمع 
اFفاوضات ، هل لهذا ا[مر ع{قة لوجود اكثر من فهم لrتفاق ؟

 . 8شك ان هناك خNفات في وجهات النظر وهناك اجتهادات وشيء طبيعي ان تحدث قراءات مختلفة _4ج
 . .للنصوص فالقرآن الكريم من اوضح النصوص ، ومع ذلك يحتاج لتفسير فكيف هذا النص الذي يضم

 .غموضا مقصودا
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اوضون حتى ا`وقعg ـعلى نا كفـلسطينيg وكل ا8خوان ا`ـف هم ان قراءة واحدة ـل ̀ـوقف الفـلسطيني يـف    ا
يادة وتـفسيرها للـنصوص ، وـليس ـكما هي فاق ـمثل ابو مازن الذي يذهب لـيفاوض ـحسب ما تراه الـق ا8ـت

 .النصوص ، فرغم انه من وقع عليه ا8 انه ملتزم بموقف القيادة وهذا طبيعي

مع الفـصائل والـقوى اFعـارضة ، وخـاصة_5س عن الـحرص عـلى الـحوار  ما نـسمع  كثيرا   
 .حماس ، بينما الواقع [ يدل على ذلك ، اين الحلقة اFفقودة في ذلك

 . دائما اذا كان الحوارحوار طرشان يكون غير مفيد ، 8بد من ايجاد نقاط التقاء في موضوع الحوار_5ج
 .ـحصل تغـييب لـلحوار في الـبداية ـبعد توـقيع ا8ـتفاق الذي كاـلسقف وقع ـعلى رؤوسنا خـفنا ان يـبحث عن
 . .خNص ذاتي وان يهرب كل تنظيم ليحمي نفسه لكن ثبت ان هذا ارادة دولية سقطت على رأسنا لكي
بك سواء كان ـمعك او ضدك ما الذي بجاـن عا وداـئ أيدينا جمـي عه عن رؤوسنا ـب لل الـخسائر ـيجب ان نرـف  .نـق

 . .انت بحاجة له التعددية مطلوبة والقبول بالتعددية والرأي ا8خر

يه اي اـلحوار ـلكن ما ـكنا ـنخاف ـمنه في الـبداية هو ان ـيحدث شجار لذا)  ( .   ـلكل هذا ـكنا حرـيصg عـل
 .. .اهم شيء يجب فعله هو ان نخلق حوار يمنع القتال الفلسطيني وكان هذا بg فتح وحماس وفي ميثاق
 :الشرف الذي وضع بg فتح وحماس وهو انتم تحتفلون صباحا ونحن نعبر عن اسفنا على ا8تفاق مساء
ارضية فاق  كون ا8ـت في ان ـي ما اراده الـبعض  تم  لم ـي الى ا8ن  قديري  في ـت اشتباك  كون اي   .حتى 8 ـي

 .خNف واقتتال فلسطيني فلسطيني

   اما ا`وقف الفلسطيني الذي اتهم البعض فيه بما يسمون با`عارضة ـ الكسور العشرية ـ في دمشق ـ
 . حماس والشعبية والديمقراطية

يادة ـموقف جاه الـق موقفهم ـت اصبح  مواقفه  ̀ـفاوض الفـلسطيني ـب ندما رأوا ـتشبث ا هؤ8ء ـع قديري  في ـت    
 .تأييد للقيادة هذا دليل ان ا8نجاز هو الذي يجلب القداسة وفي حالة الفشل في التجربة ، الوضع يختلف
ـ ففي قضية ا`عابر ا8نسان الفلسطيني يناضل من اجل كرامته وعزته وعندما يكون على ا`عبر اناس غير
أمن منطـقة لى  حن حرـيصون ـع ̀ـناطق وـن أمن ا تذرعون بحـجة  هم ـي اردنا  ما  لم نحـقق  سطينيg ..اذا   .فـل
 .الحكم الذاتي وحريصون على عودة الناس بقدر استيعاب ا8رض لهم من هنا يتضح ان هذه ا8نجازات
وهؤ8ء اصبح يـعـني تحـقـيق اـنـجاز ـعـلى ا8رض  الوطني  مع ا`ـعـارضة واـلـحوار   . .هي طريـقـنا لـلـحوار 

 . ا`عارضون قد يتغير موقفهم نتيجة لدخول سوريا دخو8 مباشرا في التفاوض

هل اـنتم راضون عن ا[داء الفـلسطيني فـيما يتـعلق باFـفاوضات وا[ستعدادات لـتسلم_6س  
 . السلطة

ما في التـعنت ا8سرائيلي راـبg في _6ج ̀ـشكلة لـيست في ا8داء واـن  . 8 شك ان لدينا طاقم ذا ـكفاءة وا
 ديسمبر من خNل التركيز13 الشهرين ا`اضيg اراد تعطيل ا8تفاق الذي كان يجب ان يتم العمل به قبل

 .ـعلى ا`سار السوري اذن رابg ـيخرق ا8ـتفاق ـبكل وقاحة بدعوى انه ـليس ـهناك توقيت ـمقدس لكن كان
 .من ا`فروض ان يكون هناك اداء اخر يمنع تعنت اسرائيل كتصعيد ا8نتفاضة ليعرفوا ان ا�من 8 يتحقق

 .بالسيطرة والتعنت

ية ان ا8من بالـنسبة لفهـمهم يـعني امن ا8فراد وامن الـكيان اـلصهيوني وهذا  .   الرد ـعلى حجـجهم ا8مـن
 .ا8من 8 نضمنه ا8 اذا ضمنا ا8من الفلسطيني وهذا 8 يتم ا8 با8ستقNل
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 . . في طابا تدور مفاوضات شاقة وتشدد اسرائيلي ، وتراجع عن مواقف سابقة ما هي _7س
 ابرز نقاط الخ{ف ؟

_7ج قة)  Nولى لـها ع في ا8تـفاق مرحـلتg ا8 واحدة  في كلـمة   ( .. الخNف ا8ن عـلى مفـهوم ا8نـسحاب 
لدولتg عربـيتg مـصر)  gوتم اختـيار هـما 8نهـما مـحاذيت غزة واريـحا  من مـناطق معيـنة   ( (با8نـسحاب 

( ) نص بـمـساحة ا8ـنـسحاب ـفـهم) نه 8 ـيـوجد  استثناءات ـنـظرا ـلـوجود ـمـستوطنات و8 وجاءت   ،  .وا8ردن 
حزام أمــني يــربط من ا`ــساحة ا`حيــطة با`ــستوطنات لينــشئوا  قدر  اكبر  يــريدون الحــصول عــلى 
لة كم والطـريق الطوـي عرض  غزة  طاع  حزام ـق لى  كان الحـصول ـع رضهم ا8ن  درجة ان ـع ̀ـستوطنات ، ـل با

عرض لى  غزة ـع متر1,5 التي تـقطع  لو  من ـجهة و600 (  كـي وسط600  م  في اـل وشارع  اخرى ،  من ـجهة   ) م 
 . ا8ف ـمستوطن وـبعد اخذ ورد ا8 ان3 %  من غزة ل40  كم ـمساحة غزة أي360  كم من170 وكانوا ـيريدون

يع بل التوـق كن ـق لم ـت اراضي  عبر  ̀ـستوطنات  وصل ا ريدون  هم ـي شمال ولكـن في الجـنوب واـل حددوا منطـقة 
 ( )اراضي مصادرة ويعني هذا لدى الفلسطينg احتNل جديد فهي اراضي قبل التوقيع كانت معهم وبعد
تم ما  واخر  سNم  هذه الـصيغة 8نه يـصبح اتـفاق استـسNم 8  سيفقدونها اذن نـحن رفـضنا   . .التوقـيع 

 % . من مساحة القطاع من اجل ا`ستوطنات وهذا غير منطقي اساسا13 التوصل اليه اخذ

   نحن نريد ان تصل مساحة منطقة ارـيحا الى النهر والى البحر ا`يت وتضم ا`ناطق ا8ثرية كا`غطس
والنبي موسى هم 8 يريدون تسليم ا`ساحات باكملها وانما يريدون منح مجرد بقع وعندها سنكون ثقوب

 . في جسم فلسطيني ممزق

ـ ثNثة امور توقفنا عندها..
 : .ـ ا`عابر فهم 8 يريدون دخول اعداد كبيرة من الناس ، و8 يريدون متسللg ومعنى ذلك انهم 8 يريدون

 . دولة فلسطينية

 : .ـ ا`ستوطنات نحن نرى انها مؤقتة ويجب زوالها

 كلم729 ـ موضوع اريحا ، والتي يجب ان تأخذ اكبر مساحة ممكنة ففي التقسيم ا8سرائيلي تصل الى
ية اؤنا314 وفي التـقسيمات ا8ردـن ريدون اعـط وهم ا8ن ـي كم  الى25   لم رـفعت  كم55 .  ـك بول2   ير مـق وهذا ـغ  . 

̀ـعبر 8بد ان ـيكون فـلسطيني300 ـ200 ـنحن ـنريد تو وـيجب ان تـتصل با�ردن وا  كم حتى 8 تـتحول الى غـي
 .حتى 8يرى الفلسطينيون اي اسرائيلي ـنحن الذين نـحقق ا8من ونضمن تنـفيذ ا8ـتفاق واحترامه اذا هم
 . .راعوا ذلك من جانبهم وهم يرفضون تسليم ا`عابر تحت ذريعة ا8من الخارجي ا`عابر في كل العالم من
نازلت فانت هذا اـلشأن اذا ـت نازل ـب نا الخNف و8 ـنستطيع الـت ية 8 وزارة الخارـجية وـه  . .شأن وزارة الداخـل
عدو ـنحن ثــورات 8 ـتضع نـفسك في ـمكان ـتصبح به مـحاصر من ـقبل اـل لة في ـعلم اـل  . ,ذاهب 8رض محـت

 . نريد الشعور بالحرية بالتحرك وشعور بالتماس ا8ردني الفلسطيني

_8س بأنه  ذلك  سد كليـنـتون والـبـعض ـفـسر   _ . اـجـمع ـكـافة اـFـراقب^ ـعـلى ايجاـبـية ـلـقاء ا[
لدى شكل مــخاوف جــديدة  بأنه  ـقاء ،  خر يعــتبر الـل ـسطيني^ والبــعض ا[  ..تغيــيب للفـل

 . الفلسطيني^ ، كيف تقيمون ما حدث

نا ـتوصلنا 8ـتفاق _8ج  . _ _ هو كان ـهناك حوار سري بg سورية واسرائيل وهم غضبوا اي اـلسوريg 8ـن
 .قبلهم ونحن توصلنا 8تفاق لوجود مؤامرة على شعبنا في ا8رض ا`حتلة طرحها الليكود ، والذي ارادوا
احدثنا نا  خارج ـه الداخل واـل في  شعب  سلطات للـفصل ـبg اـل كر لـل سلم ا`ـب سألة الـت فرض ـم ها   .من خNـل
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 .اختراق بطرح غزة واريحا وكانت في رد الفعل على الــورقة ا8مريكية في الجولة العاشرة التي اسميناها
( ) ( ية وـهنا تدخل منـظمة( اـنسحاب ودخول قوات اي الدخول في اـلحل الـنهائي للمرـحلة النهاـئ فك اشتباك 

تم خNل فاق من ا`ـمكن ان ـي فاق كان ا8ـت فترة احدث اسراع في ا8ـت لك اـل 6 . . التـحرير الفـلسطينية وفي ـت
عام اية  بل نـه هي ـق جرد1993 اشهر لينـت واشنطن ـم في  جو8ت  كون اـل يع وـت لى الجـم يون ـع رضه ا8مريـك  ليـف

 . _ .طاحونة وهنا دخلت ا`نظمة وقبلت با8تفاق رغم انه مجحف السوريون انزعجوا من هذا وكذلك ا8ردن
 .في البداية ، ا8 ان ا`لك حسg تدارك ا`وضوع كل مخلص قرأ النص يجب ان يعارض 8نه غير وطني
̀ـفاوض ساعد ا فاق ـي رافض لoـت وهو  والذي يقـاتل  اسرائيلية  قراءة غـير  كن ـب جب التعـامل مـعه ، ـل كن ـي ـل
بدو ان ـهناك كا واسرائيل وـي  .الفـلسطيني لتـحسg موقفه التـفاوضي ـلكن ـتمت اـتصا8ت ـبg سوريا وامرـي
عود اعات وـي ستأنف ا8جتـم با ـت ية وقرـي وفود العرـب مع اـل واشنطن ا8  الذهاب ـل قادم رـفضنا  فاق   .ارضية 8ـت
 . .التنسيق لكن الجديد سيكون ان فريـقنا ـليس ضمن وفد فلسطيني اردني مشترك ـكما ان اـلوفد اصبح
 . .منظمة التحرير الفلسطينية نحن دائما ندعو الى التنسيق مع سوريا ونحن نعتبر شرح ا8سد في القمة

 .وموقفه من السNم الشامل موقف جيد يدعم قضيتنا

 . . ـفتح هي نـقيض للـكيان اـلصهيوني وم{مح اـلحل ـتفرض تعاـيشا ما ـب^ النقـيض^ _9س
 .كيف سيكون توجيه الفكر الفلسطيني خ{ل اFرحلة القادمة

 .  8حظ ان الفكرة الصهيونية مطروح عليها نفس السؤال_9ج

 .   من الذي سيحقق هذا التراجع ا8ستراتيجي في الـحلول التاريـخية ـيحدث ـتراجع الطرـفg عن ـبعض
Nهي ارض ب وهل  كبرى ؟  اسرائيل اـل هي  هل  ن ؟  هذه ا8رض ` في مرحـلة تاريخـية  لدخول  ضايا ـل الـق
شعب ؟ ان الفكرة الفلسطينية حققت وجودها وحدث تراجع في الفكرة الصهيونية متمثلة بان هذه ا8رض
 .بN شعب وشعب بN ارض ا8ن ـنحن ـعندما اعترـفنا ـبوجود اليهود على ارض فلسطg 8 ـنعترف بالـكيان
 .الصهيوني 8نه سقطت كلمة صهيوني 8ن الذي يتنازل عن جزء من ارض اسرائيل الكبرى يفقد جزء من

 . . صهيونيته نحن من نأخذ و8 نعطي ونحن في ا`وقع التكتيكي اكثر من ا`وقع ا8ستراتيجي

 .   وهو ايضا يفهم ان بقاؤه مستقبN مرهون بالتخلص من النزعة الصهيونية وجود يهود في فلسطg له
حل دولة فلـسطينية يتـعايش فيـها الجمـيع لـكن 8 يـوجد  وجود  وهو  زمن   .حل فلـسطينيا وطرحـناه مـنذ 
كرة اـلشعب ثبيت ـف ريا استطعنا ـت قديرنا فـك يان اـلصهيوني ودولة فـلسطينية في ـت فدرالي الى ـبg الـك  .كوـن
 . .الفلسطيني كنـقيض للـكيان الصهيوني وليست ـفتح هي النـقيض للفكر الصهيوني ـنحن 8 نرفض وجود

 .اليهود على ارضنا انما نرفض الصهيونية ونحن في مرحلة تقليص هذا الوجود

   العدو يفكر ا8ن بالتراجع التكتيكي تراجع خطوة من اجل خطوتg لoمام فهو يريد غزو ا`نطقة العربية
 .اقتصاديا دون الحاجة لجيش

 .   نحن اعتمدنا خطة لoمام ولكن كيف سنجعل نتائجها خطوتg لoمام 8 للخلف يجب ان نبني من خNل
دولتنا سدا بg اسرائيل والعالم العربي ونحشره لتسقط عنه صفته الصهيونية ويتحولون الى مجرد يهود

 يعيشون في اطار دولة فلسطينية.

التي [ تبـلي طـموح ا[نـسان_10س غزة واريـحا  ديب بـعد  صخر ، اFفـكر ، والـشاعر وا[  .. 
هداف مال وا[ رسم ـمـعالم ا[ من  دبي واـنـتم  سيكون خـطـاباكم الـفـكري وا�  .اـلـعادي ـكـيف 

 .الكبيرة
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به ـقبل_10ج  8يزال ا8ـنسان ـعندما ـيعبر عن ـموقف ـفكري وادبي ـجديد 8 ـيجد ضالته ا8 في شيء قد كـت
 . .سنوات 8 يوجد شيء واحد كتب في موضوع قديم نتخلى عنه

 .الحرية بدها حرب

عدو ا8ن هذه ا8مة اـل قديري ستأتي صحوة ـل قوة ا8ـساسية وفي ـت  . .   عزم شعبنا في الداخل هو اداة اـل
بعد ان استنفذ كل امكانيات الدعم ا8مريكي واصبحت امريكا تعاني من مصائبها تريد التقليل من هذا

 .العبء عبر دمج الكيان الصهيوني في ا`نطقة العربية ليعتمد على نفسه

 .   هذه فرصة تاريخية لنكون السد وليس الجسر و8 ننسى الفيتناميg كانوا يفاوضون ويقاتلون 8بد ان
 . .نفاوض ونقاتل 8 يجوز ان يقاتل احد في موقع التفاوض ويفاوض في موقع القتال

   من هنا نجد السيد ـ ابو نزار ـ ما يزال يتمسك بكل ا`عاني وا8فكار التي آمن بها ، وقاتل من اجلها ،
ها تراـكمات ـجديدة بـخطاب سـياسي وـفكري وادبي يـنسجم مع ها سيدخل ا`رـحلة الـجديدة لـيضيف الـي وـب

 . . مرحلة بناء الحلم بناء الدولة ، واسقاط الفكرة الصهيونية

 .. .. . هو قالها ذات يوم 8زم تزبط و8 بد ان تزبط
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