
                                                            

 مقابلة مع صوت فلسط!

...  ابو نزار... بداية نريد ان نسأل اين وصلت مسيرة الس4م ا1ن ؟

 :- ا1خ ابو نزار بسم ا( الرحمن الرحيم

   بداية الكل يدرك ان مسيرة السKم تعاني من مأزق وهذا اCأزق ليس بجديد فقط 1حظه الجميع منذ ان
وصل نتنياهو الى سدة الحكم وقد نجح على برنامج العمل على اسقاط مسيرة السKم وتمزيق اتفاقيات
اوسلو ، ولذلك نحن اليوم نواجه مرحلة يعيش فيها اتفاق اوسلو بa اCوت والحياة وهذه ليست اCرة ا1ولى
انها عمليا اCرة الثانية منذ ان وصل نتنياهو الى الحكم ، كانت اCرة ا1ولى عندما كان اعتداء ه الصارخ
على القدس بعد ان حاول تعطيل عملية ا1نسحاب من الخليل ولكن الذي اعاد الحياة النسبية الى اتفاق
اوسلو في ذلك الحa في سبتمبر اCاضي كانت انتفاضة الشعب الفلسطيني إلى ا1رض والتي فرضت
هذه قالت ان  والتي  شعبنا الفلـسطيني عـلى ا1رض  التي فـرضها  مع الـوقائع  عـلى نتنـياهو ان يـتأقلم 
ا1تفاـقية لـيست اتفاـقية ـفقط ـبa منـظمة التـحرير الـفسطينية والحـكومة ا1سرائيلية وـعلى الحـكومة الـجديدة
ان تلتزم بها وانما هي اتفاقية دولية برعاية دولية وفي مقدمة الو1يات اCتحدة وروسيا ومن هنا نحن اليوم
ها يم ومحاولـت قول بذهابه الى ـجبل غـن قة ـجديدة ولذلك ـن يات بطرـي ياهو ان ـيمزق ا1تفاـق نـعيش ـمحاو1ت نتـن
ها يعـني قـبول باتفاقـية خـضوع التي قبوـل فات  هذه اCخاـل كل  ستيطان  فرض ا1 قدس ومـحاولته  تهـويد اـل
يرفض الشعب الفلسطيني في اي لحظة وفي كل تاريخه يرفض حاله الخضوع هذه يعني اننا على ابواب
اما ان ينصاع نتنياهو الى الحقائق التاريخية والواقع الذي يؤكده اCجتمع الدولي والذي اخره ما قــررته
الجمعية العمومية تحت عنوان ا1تحاد من اجل السKم واما ان تكون هناك مواجهة على ا1رض اCواجهة
ياهو ان عادل وـبa الـظلم الذي ـيحاول نتـن ـعلى ا1رض هي مواـجهة ـبa اـلحق الفـلسطيني وـبa اـلسKم اـل
هو سرائيلي قـبل الفلـسطيني 1نه الـسKم  ما تـضر اCجتـمع ا1 التي تـضر اول  عبر ا1طلـسي  يفـرضه 
سطيني اCتحـفز ا1ن 1سترداد حـقوقه شعب الفـل بة اـل ولذلك ان ـه يات  ؤكد ا1تفاـق كذا ـت يع وـه ـCصلحة الجـم
الذي مع ا1سرائيلي  داخل اCجـت جابي  صدى اـي ها  جد ـل به ـت هي ـه يات  يه ا1تفاـق ما ـنصت عـل في  لة  الكاـم
وساطة وساطة اCـصرية ، اـل اما نـحن ونـحن نـراقب اـل ومن هـنا نـقول  من سيـاسة نتنـياهو  كثيرا  يتـضرر 
اCصرية التي تقوم بدور الشريك في عملية السKم ولكنه يقوم بتقريب وجهات النظر من اجل الحفاظ على
ـوقف كامK للـم ـحازا انحــيازا  كان مـن الذي  ـنس روس  ـحاو1ت دـي عن ـم ـلف  هذه تخـت ـسKم ،  ـية اـل عمـل
ا1سرائيلي ، اCوقف حتى الصهيوني الذي يحاول ان يفرض على الشعب الفلسطيني ما يرفضه الشعب
فان ا1رض ذلك ،  ير  ياهو بـخطأ ـتصرفاته وـغ عترف نتـن قل وـي عود الـع لع ان ـي يادة ـنحن نتـط وما ترـفضه الـق
ستتحرك وان اـلشعب سيتحرك وان ا1قـلمة ـيجب ان ـتكون في راس نتـنياهو وـليس في الـقيادة او اـلشعب

 .الفلسطيني

اسرائيل سرائيلي! مرـهـونة بـتـطبيق  الى مـحـادثات اـلـس4م بيـنـنا وـبـ! ا1 ...اذن اـلـعودة 
ل`تفاقات ا^وقعة في اوسلو اذا لم تستجب اسرائيل لذلك ما الذي سيحدث في نظرك ؟

شرعي ، ا1ستيطان ا1صلي ير  وقف ا1ستيطان ، 1ن ا1ستيطان ـغ الى ان  اشرت  انا  نزار  ابو   :-ا1خ 
في يم  ضد اول ـحجر اـق ما  ديدة فـحسب واـن امة اـCستوطنات الـج ضد اـق سنا  حن ـل تالي ـن شرعي وباـل ير  ـغ

) في حسب اتفاقية اوسلو لذلك اCوافقة على استمرار ا1ستيطان67 (اCستوطنات في ا1راضي اCحتلة عام
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يعني موافقة مبدئية على قضايا الحل النهائي ، ان ا1ستيطان القديم باقي وهذا نحن نرفضه ثم هنالك
عززت وقد ـت ية  الى اCرحـلة النهاـئ ندخل  كي  فذها ـل ياهو ان يـن لى نتـن التي ـع ية  استحقاقات اCرحـلة ا1نتقاـل
الثقة باننا نسعى من اجل السKم ولذلك نقول في حال عدم التزام اسرائيل بتعهداتها واساسها وعنوانها
ا1رض مقابل السKم ، يعني اذا لم يوجد ارض تعود للفلسطينيa وسيطرة وسيادة فلسطينية على ارض
من الى اـلـدولة الفـلـسطينية اـCـستقلة وـعـاصمتها اـلـقدس  فـلـسطينية ـتـؤهل اـلـشعب الفـلـسطيني لـلـوصول 
يستطيع ان يتحدث عن سKم آو امن ل�سرائيليa ان الشعب الفلسطيني لم يمنح ا1سرائيليa اي سKم

 .و1 امن اذا لم نحقق حرية ارضه واستقKله ودولته اCستقلة

عن تـهويد ا^ـناهج وعن جـبل ابو غـنيم يجـرنا الى اـلحديث  ̂ـستوطنات  ...هذا اـلحديث عن ا
في مدينة القدس العربية وعلى الرغم من ان اسرائيل في ا1يام ا1خيرة قد تنازلت عن ذلك
هل توجيهي ،  سطيني ل`شراف عـلى ا1متحـانات وخـاصة امتحـانات اـل ̂ـجال الفـل وتـركت ا
تعـتقد بان اسرائيل يـعني اذـعنت او سلمت ـبهذا ا1مر ام اـنها ستعود مرة اخرى للمـحاولة

 .لتهويد ا^ناهج في القدس العربية

 :-ا1خ ابو نزار ما نعرفه ونKحظه من ان نتنياهو يستخدم سياسة ا1دارة با1زمات تكون هناك ازمة وبدل
ان يحلها بيخلق ازمة جديدة حتى يلهي الناس با1زمة الجديدة ، القدس بدا فيها ازمة من يوم ما ادخل
الجرافات عبر ا1سوار الى برج اللقلق لكي يهدم بناء للمعاقa الفلسطينيa كانت ظاهرة خطيرة في نفس
الوقت كانت هناك هبه انه هذا غلط و 1 يجوز واذ به يفاجأ الناس بخطوة جديدة اسمها فتح النفق ، فتح
عالم العـربي كان استـصراخ لـل وهذا  صخرة  واركان اCـسجد ا1قـصى وقـبة اـل النـفق يعـني تهـديد قـواعد 
قدس سبة لـل نا بالـن سبتمبر اـCاضي ـه لول ،  في اـي التي ـحصلت  كبرى  بة اـل الى الـه الذي ادى  وا1سKمي 
يم انه يم ، ازمة ابو غـن ها تـهويدها واـخطر ازمة كانت ازمة ابو غـن وـيحاول ان ـيفرض با1زمات التي يخلـق
ليس مجرد مكان عليه استيطان كما هو موجود ، ا1ستيطان عند كثير في وادي التa في بيت لحم وحول
ها استيطان وـنحن ضد ا1ستيطان في اي ـموقع وـكما  ...اـلقدس في باردروم وـمعاليه وكثير من اـCواقع فـي
يم ليـست قـضية ابو غـن الى  نا بالنـسبة  اخر حـجر ولكـن يس  ضد اي اول حـجر اقـيم للمـستوطنات وـل قـلت 
استيطان فحسب وانما قضية استيطان وقضية فرض هذا الجزء من ا1رض الى القدس وبالتالي يريد ان
يؤكد تهويد القدس وتقطيع اوصال الضفة الغربية الى مناطق تحتاج الى ممرات امنه كما نحلم بان يعمل
او ـكما ـينص ا1ـتفاق على ـممر امن بa اـلضفة الغرـبية وغزه ـيصبح نريد ـممر امن بa الخـليل وـبيت ـلحم
وممر امن بa بيت لحم ورام ا( وممر امن بa رام ا( و نابلس وهكذا فنريد ممرات امنه وبالتالي محاولة
نتنياهو تهويد القدس تقطيع اوصال الضفة الغربية اخطر من ذلك في نقطة ثالثة من قضايا الحل النهائي
غير ا1ستيطان والقدس هي قضية الحدود ، قضية الحدود هي عندما يقتلع جزء من اراضي منطقة بيت
حل الى اـل وصل  بل الـت سبقا ـق حدود ـم يرض  هو  ذلك  نى  قدس مـع من اـل هذه  قول  ساحور وـي يت  حم او ـب ـل
هذه الخـطوة، انه  نا نKحظ  ومن ـه حدود  هذه اـل كون  لى ـكيف ـيجب ان ـت فاق ـع فترض ا1ـت الذي ـي هائي  الـن
خطوة هدفها القدس ، اجراءات سحب الهويات ماذا يعني يريد تهويد القدس بتقليل عدد سكانها وبالتالي
هي عملية ترانسفير عملية طرد السكان عملية نازية يمارسوها من اجل هذا اكسير العنصرية التي تمنع
اCقدسي الذي يعتز بانتمائه الى القدس 1نه غادرها ، 1 يجوز ان يعود بها كلها عملية تعسفية هذه هي
وشعبنا قـاتل هذه الخـطط  كل  شعبنا يـرفض  كن  شعبنا وـل التي يـحاول نتنـياهو ان يفرقـها عـلى  الخـطة 
ـعشرات اـلسنa وـعندما جـنحوا الى اـلسم جنـحنا له وـلكن ـعندما 1 ـيستمروا في اـلسلم فان اـلحل اما ان
من قرر  مع ا1سرائيلي  شعب او اCجـت نا اـل ركة اCواجـهة وـه في مـع كون  اوضات او ـي لى طـاولة اCـف كون ـع ـي

 ) صوتا ايدوا نتنياهو في عملية87 ( خKل حتى الكنيست عندما صوت لعملية السKم بروتوكول الخليل ان
يل وكول الخـل لى بروـت وافق ـع الى ان  ابات  في ا1نتـخ ما ـنجح  يوم  من  نه  في ذـه حول  كانت ـت التي  اـلسKم 
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ولذلك هو اضطر ان يعمل عملية 1 اخKقية في صفقة مع اريسا درعي في قصة بارئون ، هذه الصفقة
  ) صوت87  ( عملها 1نه كان يرى انه من مصلحة اسرائيل ان يقوم السKم فوافق عليها ولذلك حصل على

في الكنيست يؤيدوا عملية السKم هم يدعوا ا1ن بانهم 1 يستطيعون ان ينزلوا عن جبل ابو غنيم خشية
ما هو ـيحاول ان ـيشعر ان ـحكومته ضعيفة مـمكن ـتسقط ياهو هذا ـليس صحيحا واـن ان ـتسقط حـكومة نتـن
aية ا1سرائيلي سKم وان غالـب مع اـل انه  ست  من خKل الكنـي مع ا1سرائيلي  بت اCجـت نازل واـث جة اي ـت نتـي
يريدون السKم وانهم حكومة نتنياهو هي حالة تعسفية مهما كانت مدعومة ثبت انه لم يقف الى جانبها ا1

 .بالتصويت نتيجة ضغط اللوبي ا1سرائيلي ، اميركا واضح جدا انها معزولة امام العالم كله

اهج. سنة ـعلى ا^ـن من ث4ـث!  اكثر  استمر  الذي  واقع  فرض اـل الى  ..اسرائيل اذـعنت لخـيرا 
وط4ب اـلتوجيهي وـخاصة في امتـحانات وكانت ا1متـحانات فـلسطينية بمراـقبة فـلسطينية
لكن اسرائيل مستمرة في سحب هويات ا^قدس! من حملة الجنسيات ا1جنبية فما هو دور

 فتح في هذا ا^وضوع ؟

 :-ا1خ ابو نزار يعني هو نفس اCوضوع الذي يتعلق بتهويد القدس سواء هدم اCنازل ، سواء طرد الناس
عبر سحب الهويات ، سواء تغير اCناهج ، سواء توسيع القدس التي يقولون عنها القدس الكبرى من اجل
ناطق Cديس او ـبعض اـ ابو  ها  جزء مـن نتزعوا  ذلك ـي عد  شان ـب من الKزم عـل اكثر  روها  هم بيكـب ولوا اـن ان يـق
ويقولوا هذا جزء من القدس، هذه هي القدس الشرقية ، كل هذه محاو1ت لفرض على الشعب الفلسطيني
التي ستقلة  Cسطينية اـ دولة الفـل يق اـل لم تحـق يق او ـح هدف تحـق الى  وصول  ابدي وـليس اـل ذاتي  الة ـحكم  ـح
وهذه معـركة ستخـوضها حـركة فـتح والـسلطة الوطنـية منظـمة التحـرير الفلـسطينية  ( )عـاصمتها الـقدس 
والشعب الفلسطيني واهمية هذه اCعركة اننا نمتلك فيها نحن سKحa اساسa ، السKح ا1ول هو اتفاقية
فاق الى جانب ان قوا ا1ـت نا وـبa الحـكومة ا1سرائيلية وهذا سKح ـمهم جدا 1نه هم الذين يخـل عة بيـن موـق
هناك مجموعة من القرارات الدولية والشرعية الدولية والقانون الدولي ، هذين سKحa اساسa واهم من
كل هذه ا1سلحة هو السKح اCوجود على ا1رض الشعب الفلسطيني اCتحفز القادر في كل يوم ان يغير

الوقائع Cا يخدم مصلحته تاريخيا.
 

̂ـستوطنات ناء ا عن ـب اسرائيل تـتوقف  في جـعل  ستنجح  ̂ـصرية  قد ان اـلوساطة ا ...هل تعـت
 وسحب هويات ا^قدس! في الفترة الحالية ؟

 :_ا1خ ابو نزار هو ما نتمناه ان تنجح ولكن الوقائع على ا1رض حتى ا1ن وما تصلنا من اخبار حول هذا
التعنت ا1سرائيلي في تقديري هناك حالة من اCراوغة التي قد تعرقل هذه الجهود الحثيثة اCخلصة التي
تالي اذا ما ية اـلسKم وباـل ها دور اـساسي في عمـل ها وـمصر ـل ـتسعى باخKص لـخدمة ـمصلحة اCنـطقة كـل
لى يزال ـمسيطر ـع والذي 1  قد والجـامد  كر اCـع ير الـف نه ان يـغ تاج ـم اسرائيل تـح ياهو ان ـمصلحة  راى نتـن
دماغه في تقديري في امكانيه بصيص ا1مل صغير جدا ولكن اعتقد انه في حال عدم وصول هذه الجهود
الحثيثة اCخلصة لعملية السKم فان هنالك تغير سيتم من خKل تغير على ا1رض فلسطيني على ا1رض
وقع ان قدس مـت وفي اـل ستوطنات  Cواـ aستوطن Cوضد اـ ضد جـيش ا1حتKل  اسرائيلية  سطينية  مواجـهة فـل
 .يغلي هذا اCرجل لكي يقول انه على العالم كله ان يتحمل مسؤولية السياسة الخرقاء التي يتبعها نتنياهو
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هذه وصلت  اين  ؤتمر ـحـركي عاـمـلة  استعدادات ^ عن  الوقت وـنـحن ـنـسمع  ...ـمـنذ ـبـعض 
 الجهود وهل تتوقع بان تتحول حركة فتح الى حزب ؟

شرط وهذا  الوطن  قاليم عـلى ارض  مؤتمرات اCـناطق وا1 في عـقد  نزار او1 نـحن مـستمرون  ابو   :-ا1خ 
ـمبدأي من شروط انـعقاد اCؤتمر ان يأتي ممثلوا الـقواعد التنظيـمية الى اCؤتمر من خKل انتـخابات ونحن
ية انتـخابات في اقاليم الوطن واقاليم اـلشتات وا1رض وارض الوطن قوم بعمـل ـعلى ارض الوطن قادرين ـن
مؤهله ان ـتستقبل انـعقاد ـكما استقبلت انـعقاد مـجلس وـطني فـلسطيني ـتستقبل انـعقاد مؤتمر عام لحركة

 (التحرير الوطني الفلسطيني فتح ولكن في ضرورات يجب ان تتخذ اجراءات ، يجب ان تتخذ استكمال)
الحالة والحياة التنظيمية داخل ا1قاليم ومن خKل ا1نتخابات ممثلي ا1قاليم 1نعقاد اCؤتمر نتطلع الى ان
يعقد هذا اCؤتمر قبل نهاية هذا العام او في مطلع العام القادم انشاءا( نحن بحاجة ضرورية لهذا 1نه
يجدد الحياة يجدد ويدعم القيادة بتدافع ا1جيال وعملية ان يتم انعقاد هذا اCؤتمر على ارض فلسطa له
قد ان حـركة انا اعـت حزب او غـيره ـف سميات  تح ومـوضوع ـت لق بمـوضوع حـركة ـف ما يتـع ته الخـاصة فـي اهمـي
التحرير الوطني الفلسطيني فتح ذات ا1هداف واCبادىء اCحددة والواضحة والتي تطور من اساليبها في
مرحلة السKم في مرحلة اCواجهة ، بحيث انها 1تزال ينسجم معها اسم حزب باعتبار انها دائمة التطور
لم تحقق اهداف حركة التحرر الوطني نتطلع الى قيام الدولة الفلسطينية اCستقلة وعاصمتها القدس قبل
ان يتم تحقيق قيام هذه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس يبقى الوطن غير محرر وبالتالي هذا الجزء
الذي نحن وافقنا ان يكون هو مرتكزنا ا1ساسي من اجل مستقبل ديمقراطي على كل ارض فلسطa هو
وما بـعد الحـياة التي تعـلق بالحـياة  امج الكـامل  ضروري ان يـتم قـبل ان تفـكر حـركة فـتح بـوضع البرـن اـل
سميات فحـركة هذه الـت في  خوض  الى اـل سنا بحـاجة  حن ـل يدي ل�حزاب ، ـن باCفهوم التقـل حزب  امج اـل برـن
قت الذي انطـل هدف ا1ستراتيجي  الى اـل صل  لى ان ـي قادر ـع اسم  هو  تح  سطيني ـف الوطني الفـل التحـرير 

 .حركة فتح من اجله

...يرد ـبعض ـقيادي ـحركة ـفتح بان ـلنا ـمطالب داخل اـلخط ا1ـخضر واذاعة اسرائيل احـيانا
 كانت تردد فليكف الفلسطينيون عن مطالبهم داخل الخط ا1خضر ما هي هذه ا^طالب ؟

في ناك  لم نـنسى ان ـه اوسلو  فاق  لى اـت يع ـع لى التوـق فاق ـع تم ا1ـت ندما  حتى ـع نزار او1 ـنحن  ابو   :-ا1خ 
 ) الذي48 (الشتات مKيa الفلسطينيa الذين مسقط راسهم ارضهم بيوتهم 1 تزال في اCناطق اCحتلة عام

خلف الخط ا1خضر التي اليوم اقامت اسرائيل عليها دولتها ، هذه القضايا لم تحل ووضعت على جدول
عودة حق اـل عودة ،  حق اـل ما ـقضية  افراد واـن هي لـيست ـقضية   aجـئKهائي ، فـقضية ال حل الـن مال اـل ا1ـع

 ) في الجمعية العمومية ومجلس ا1من وما تبعه من قرارات في مجلس ا1من والجمعية العمومية194 (قرار
هي قرارات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في اراضيهم وفي العودة الى هذه ا1راضي أو التعويض
Cن 1 يرغب حسب هذه القرارات ، اذن نحن 1 نغلق عيوننا عن حقوقنا وانما نتطلع الى ان يتم الوصول
نا الى ـحالة من الديمقراـطية واـلسKم في ارض فـلسطa ـلكي ـتكون ارض اـلسKم بدون تـعنت وـلكن حقوـق

 . يجب ان نعود لنا كاملة

نا وـب! ا1سرائيلي! ...اذا ما استمرت اسرائيل في تعنـتها وبـقيت ا^ـفاوضات متـجمدة بيـن
 كما هي عليه ا1ن ماذا تتوقع ان يحدث ؟

 :-ا1خ ابو نزار يـعني 1 اريد ان اكرر نفسي انا قلت هذا انه اما طاولة مـفاوضات او مواـجهة والذي انا
اعتقده اذا اصر ا1سرائيليa على عدم العودة الى طاولة اCفاوضات بعد ازالة كل ا1سباب التي ادت الى
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 .تجميد اCفاوضات وعلى راسها ا1ستيطان وعدم ا1لتزام با1تفاقيات فان اCواجهة هي التي ستحدث

اين الى  غزه  طاع  ية وـق ̂ـمر ا1من ـب! اـلضفة الغرـب عن ا فترة ا1خـيرة  في اـل ...كثر اـلحديث 
 . وصلت الجهود لفتح هذا ا^مر لكي وصل ارجاء الوطن ب! الضفة والقطاع

غزة( ولى ، مرحـلة اتـفاق من قـضايا اCرحـلة ا1 هو  من  لتزام اCـمر ا1 عدم ا1 نزار ...نقـطة  ابو   :- -ا1خ 
وـمفروض ـيكون ـفيه ـممر ـمنذ عام) ) ( - ) بa غزه اريحا قبل ما يصير اعادة انتشار في الضفة94 (ارـيحا 

ما في اـCمر ا1من وفي ية مـقصودة لـيست ـفقط في اـCمر ا1من وإـن ية التعـطيل هي عمـل ية وـلكن عمـل الغرـب
خوات خوة وا1 سKم وـعـندنا ا1ف ا1 شيء ـكـيف يـمـكن ان ـنـصدق ان ـهـناك  كل  وفي اCـيـناء...  اـCـطار 
اCعتقلa والحمد( ا1خوات خرجوا لكن اCعتقلa والذين 1 يزالو يعانوا من حالة الظلم التي تقع على كل
معتقل فلسطيني ، مقاتل شريف ضحى يجد انه في حالة سلطة وطنية وناس يعيشون حالة حرية في ظل
هذه الحالة نجد انه يعاني في غياهب السجون ا1سرائيلية هذه قضية 1 يجوز انها داخلة مخ البشر انه
ممكن هذا يحدث 1نهم يريدوا ان يساوموا على كل شيء بما فيها اCمر ا1من الذي كان يجب ان يطبق
سلطة صادية لـل صادي ، الحـقوق ا1قـت صادي ، ا1غKق ا1قـت وضع ا1قـت نا اـل ما قـل ثل  عابر وـم Cزمان واـ من 
يدل عـلى ان النـوايا ليـست حـسنة وبالـتالي سرائيلية التعطيKت كلـها مـما  الوطنـية عـلى وزارة اCالـية ا1
ـجوز امن ، 1 ـي ـوجد  سKم 1 ـي وبدون  سKم  ـوجد  ـقة 1 ـي وبدون ـث ـقة  ـولد ـث ـسنة 1 ـت ـير الـح ـوايا ـغ  +الـن
ل�سرائيليa مهما كانت قوتهم ودباباتهم والقوى النووية التي عندهم ان يحلموا بامن يصنع السKم الذي
يصنع ا1من هو السKم ، في فرق بa سKم ا1من وامن السKم ولذلك يجب ان نفهم ان ا1من الذي ينتج
 .عن السKم هو الذي يحقق اهداف الشعب الفلسطيني ويحقق ل�سرائيليa ان يعيشوا بأمان في اCنطقة

التي يـجب ان سلم اولـويات القـضايا  في  التي تـضعها الـسلطة الوطنـية  ...ماهي قـضايا 
تلتزم بها اسرائيل لكي تستمر مفاوضات الس4م اهي مث4 ا^مر ا1من ام ال4جئ! ام قضية
ية ا1خرى ، اي الـقضايا سحب الهـويات ام الـقضايا ا1مـن ̂ـستوطنات ام  ا1سرى ام ـقضية ا

 هذه ا1هم ؟

 :-ا1خ ابو نزار اهم ـقضية وهي التي تـعطل كل شيء هي ا1ستيطان ، ا1ستيطان هو الذي يـمثل اـلغاء
كامل Cوضوعه فكرة الحل النهائي وبالتالي هي التي تخرق خرقا فاضحا للنصوص ، ا1تفاق التي تقول
ليس من حق اي طرف من جانب واحد ان يقوم باي عمل من شانه ان يجحف بنتائج الحل النهائي وهنا
هي تالي ردود فعـله  سطيني عـلى ا1رض وباـل شعب الفـل اشر لـل استفزاز مـب ية  هي عمـل ية ا1ستيطان  عمـل
التي 1 تستطيع حتى السلطة الوطنية ان تكبح جماعة بان يدافع عن ارضه هذه قضية اساسية ثم هناك
تم سابقا ، 1ـيجوز للـحظة من اللـحظات ان نـغفل وان ها والتي كان ـيجب ان ـت نا علـي ا1ستحقاقات التي قـل
نقول نذهب الى الحل النهائي كما يطرح السيد نتنياهو تعالوا نعمل مثل كامب ديفيد هذآ 1 يجوز 1نه 1
يجوز ان نذهب ونحن نريد ان نساوم بحقوقنا على استحقاقاتنا وبالتالي الشيء الذي يجب ان يكون معنا
ها ـبشكل واضح عابر اـلسيطرة الفـلسطينية علـي هم خارجa ـم امن ـموجود ، معتقـلa كـل وـنحن ذاـهبون ـممر 
ناء ـموجوده ند ا1سرائيليa وـمطار ـموجود ومـي وجد ـع قة معتقـلa 1 ـي اكثر عKقات اقـتصادية حقـي  ...وـمحدد 
رخاء اقتصادي اذن هناك ثقة ب ثقة الشعب بمفاوضة الفلسطيني التي هي ثقة عظيمة ، ا1ن نتيجة ذلك
يروا ندما  اكثر ـع قة  هذه الـث عزز  لذلك تـت سطيني  كادر الفـل سطيني واـل فاوض الفـل Cالذي اـ يم  وقف العـظ Cاـ... 
نتائج هذه اCفاوضات ستعيد لهم او تبa لهم ان الحلم الفلسطيني بالدولة الفلسطينية اCستقلة وعاصمتها
يه ا1سرائيليa اـخطر نـقطة وهي كانت سبب اـلقدس هو ـعلى ـمرمى ـحجر وـلكن باـلشكل الذي يـمارسه ـف
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وقف اCفاوضات من طرفنا عندما حاولوا تحويل اCفاوضات التي هي بa طرفa متكافئa الى طرف يملي
وافق ـعلى سKم اـلشجعان وـنرفض سKم ا1ذعان ـنحن لم نذعن ابدا 1ن يه ان يـطيع ، 1 ـنحن ـن واخر عـل
ما يـريدوا فنـحن امامـنا مـشوار طـويل نتمـنى ان يـعود حتى تحقـيق التـكافؤ واذا  لدينا ا1رادة ان نقـاتل 

 .نتنياهو الى رشده حتى ينقذ الشعب ا1سرائيلي من مستقبل غامض في اCنطقة كلها

عن ـمـعبر الـكـرامة سحبت اـجـهزة الـكـومبيوتر والـحـاسوب  اسرائيل  ...في اـلـفترة ا1ـخـيرة 
 ...الفلسطيني ب! الحدود الشرقية لدولة فلسط! و يتم ادخال اجهزة فلسطينية لكي تكون
هناك عملية ا^راقبة من الجانب الفلسطيني هل معنى ذلك ان الجانب ا1سرائيلي لم يتدخل

 من النواحي ا1منية بتاتا على ا^عبر ؟

تدخل 1نه من ان ـي عه  لن يمـن ومبيوترات اـيضا  وجود الـك تدخل وان  حتى ا1ن ـي يزال  هو 1  نزار  ابو   :-ا1خ 
علشان نعبر عبر ممر الكرامة يجب ان نعبر بداية مع الحدود مباشرة على باب النهر نحن اول ما يدخل
من يكون سواء كان مسؤول او اي مواطن عادي يكون عKقته مع ا1سرائيليa منذ اللحظة ا1ولى ثم يسلم
حتى ا1ن ا1جراءات عـلى تالي ـل عد اCرحـلة ا1سرائيلية وباـل خرج ا1 ـب ثم 1 ـي سطيني  يتر الفـل الى الكومـب
ـية ـها اـلـسلطة الوطـن التي مـمـكن تقبـل من اـلـسيادة  ادنى  حد  ـؤكد ـعـلى  الذي ـي اـCـعابر لـيـست باـلـشكل 

الفلسطينية.

...هل تعتقد ان تقرير هيئة الرقابة يستدعي الدعوة لدورة اجتماعات ل`طر القيادية في او
 .جميع ا1طر القيادية لبحث هذا التقرير

سطينية اللجـنة يادة الفـل ستوى الـق سواء عـلى ـم ادية  في ا1طر القـي تم طـرحه  وقد  استدعى  قة  هو حقـي    
ية ، وـلكن هذا التـقرير كان بـحاجة الى ذية ومـجلس الوزراء وسواء ـعلى اللـجنة اCرـكزية و الحرـك  ... ..التنفـي
ية شكيل لجـنة وطـن تم ـت سطيني ان ـي كادر الفـل من اـل توجه  كان اـل ولذلك  له  سبة  وشاملة وبالـن لة  دراسة كاـم
فات او حول ـموضوع اCـمارسات التي رير وكل ما يتـعلق به من اشارات حول ـموضوع اCخاـل دراسة التـق ـل
ادت الى اصدار مثل هذا التقرير اللجنة الوطنية تجتمع هذه ا1يام واCفروض ان تقدم تقريرها خKل شهر
الحديث عن التقرير واللجنة الوطنية في عملها انا تقديري استباق لنتائج اللجنة هي اقدر من يقدمها ولكن
فيه قضية اساسية انه هذا التقرير سواء بمنهجه او طبيعة عمله اثار ضجة كبرى 1نه لم يفهمه الناس ،
يه ـخاصة اCـقصود ـمنه ـلكي ـيقدم الى اـلسلطة و1 يـنشر ـلكي ـتتم اجراءات ـمحددة ـتجاه ـبعض الـقضايا ـف

.. مليون دو1ر التي تحدث انه هذه اين ذهبت ، واضح ان التقرير محددها3..  مليون او3وان الرقم الذي ال
، aواطنCجزء منها نتيجة عدم التزام ا Kتحت عنوان اهدار وهي حقيقة الظروف ا1تفاقية فرضت عليها مث
شعبنا الذي 1 يوجد عنده امكانيات او نتيجة ظروف معينة انه يسدد فواتير الكهرباء واCياه حسبت هذه
وكأنها اين ذهبت بعض ا1عفاءات الضريبية 1 يوجد دولة في العالم سياراتها تجمركها وكل العالم عندما
عود من ـحقه ادخال اثاث وسيارة احـتساب ان لة في اـلخارج ـعندما ـي ـيكون ـهناك مواطن عاش فترة طوـي
هذه اين ذهبت هي عبارة عن مغالطة من التقرير ، الشيء الثالث التي هي قصة ا1راضي ، ا1راضي
الفلسطينية لها ثمن علشان نحن نشجع ا1ستثمار بكل العالم ، يرخصون ثمن ا1راضي علشان يجيبوا
استثمار اعتبرت ايضا هذه خلل كان هناك خلل في منهج التقرير ولكن بغض النظر التقرير دق الجرس
قدر ـعـلى ـتـقديم هي ا1 هذا الرـنـa رد فـعـله اللـجـنة الوطـنـية اـCـشكلة  واـلـجرس ـعـندما ـيـسمعوا اـلـناس 
ياته وسلبياته والـقيادة الفلسطينية ستتخذ اـلقرارات وا1خ ابو ـعمار ـعندما مKحظاتها حول التقرير بايجاـب
شكل هذه اللجنة عن قناعة كاملة بان التوجه لKصKح والتوجه Cحاسبة اCسيئa واثابة الجيدين في عملهم
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 % في الوصول100 هو الطريق الصحيح للمواجهة الصحيحة حتى تكون سياستنا العادلة سياستنا اCحقة
 الى تحقيق اهدافنا مقترنة اقتران كامل بان ا1شخاص الذين سيحققون هذه ا1هداف.

 ....ابو نزار شكرا لك على هذا الحوار ا^متع

 :- .. .ا1خ ابو نزار شكرا لكم ولحماة الوطن كل اCحبة والتقدير
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