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 1995/ 5 /20 التاريخ

 يجب ان تعرف اسرائيل

 اننا لم نلق اسلحتنا

 : تونس الشرق ا9وسط

اوضات يادة الفـلسطينية 9ن ـتوقف اBـف تح الـق زية لـحركة ـف صخر ـحبش ابو نزار ـعضو اللـجنة اBرـك    دعا 
فــورا مع الجانب ا9سرائيلي مؤكدا ان استمرار هذه اBفاوضات فــورا مع الجانب ا9سرائيلي مؤكدا ان
استمرار هذه اBفاوضات الشكلية والخادعة يعطي اميركا وغيرها في مجلس ا9من اBبرر لعدم اتخاذ اي
ستيطان خـاضعة للمفـاوضات وسط وا9 سرائيلية باعتـبار ان قـضية الـشرق ا9 جراءات ا9 يدين ا9 قرار 

 .الثنائية في الحل النهائي

(    واضاف ابو نزار مسؤول الشؤون الفكرية في حركة فتح هي حديث ل الشرق ا9وسط انه كان على(
اBفاوض الفلسطيني ان يرفض استمرار اجتماع اللجنة العليا في القاهرة ، عندما عارض شمعون بيريز

_ _ .  وزير الخارجية ا9سرائيلي ادراج موضوع مصادرة ا9راضي على جدول ا9عمال

ية اـلس}م قد وصلت الى ـطريق ـمسدود وان ا9ستمرار في)  (   وشدد اـBسؤول الفـلسطيني ـعلى ان عمـل
 . اBفاوضات كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وادمى قرنه الوعل

   واوضح ابو نزار ان اBفاوض الفلسطيني لن يستطيع ان يفتح في الجدار براسه بدون البدائل اBشروعة
اسرائيل ان ـتـعترف التي ـفـرضت ـعـلى  وهي الـكـفاح اـBـسلح وا9نتـفـاضة الـجـبارة  حا9ت ا9حت}ل  في 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن هذا ا9عتراف يجب ا9 يكون بمثابة شهادة وفاة للمنظمة وانما شهادة

 . حياة للشعب الفلسطيني

   وفي هذا الصدد ايضا قال ابو نزار ان اBفاوضات مع اسرائيل 9بد ان يكون لها بدائل و9بد ان يعرف
 .العدو الصهيوني اننا لم نلق باسلحتنا

الى ـطريق وصلت  قد  اوسلو  فاق  ها اـت تح بقبوـل ركة ـف ها ـح التي دخلـت ية  ازفة التاريـخ الى ان اBـج واشار     
 _ـمسدود وهو امر يقـتضي اكثر من اي وقت ـمضى اـلعودة الى اـلشرعية الفـلسطينية في منـظمة التـحرير

 .الفلسطينية ودعوة اBجلس اBركزي 9تخاذ القرارات ال}زمة بعد تقويم شامل Bسيرة التسوية

في اراضي  شأن ـمصادرة  ية حـيال ا9جراءات ا9سرائيلية ا9خـيرة ـب ية والدوـل عل العرـب وحول ردود الـف    
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سطينيا قدس فـل حول اـل وضجيج  ضجة  من  جري  ما ـي كل  قديري ان  في ـت نزار  ابو  قال  شرقية  قدس اـل اـل
 .وعربيا ودوليا ليس اكثر من بالونات ينفسها دبوس اBفاوضات الجارية ثنائيا ب� السلطة الوطنية وحكومة
راب� اBستهترة بكل هذا الضجيج واكد ابو نزار ان الثمار التي يمكن ان تاتي من حشد القوى العربية
ـجانب مع اـل ـاوضات  ستمرار اBـف ـضا 9 ـسطينيا راـف ـفا فـل ـية تتطــلب او9 اســاسا موـق س}مية والدوـل وا9

 .ا9سرائيلي

   وحول التحذير التي وجهته اخيرا السلطة الوطني من احتمال حدوث انفجار في غزة بسبب استمرار
اBمارسات ا9سرائيلية اBناقضة 9تفاق اع}ن اBبادىء وفقدان الفلسطيني� الثقة في عملية الس}م ، قال
 ( )صخر ـحبش ان ا9نـفجار الفـلسطيني ـبسبب ـموضوع اـلقدس ـيجب ان 9 ينـحصر في ـقطاع غزة الذي

 . يعاني الحصار وانما يجب تأجيجه في الضفة الغربية وفي القدس بالذات وفي العواصم العربية جميعا

ية ، وـيجب قاهرة ا9ـخير Bـجلس جاـمعة الدول العرـب    وذكر ان اـBوقف الـعربي ا9ن تـجسد في اجـتماع اـل
ان يستمر في بعده ا9س}مي وبعده الدولي من اجل دعم اBوقف الفلسطيني ضد ا9جراءات الصهيونية،
بالضغط على مجلس ا9من 9تخاذ قرارات اجرائية حازمة تفرض على اسرائيل ا9لتزام بعدم اجراء اي

 . عمل من شأنه ان يجهض الحق الفلسطيني في القدس في الحل النهائي

ية ها اـلسناتور بوب دول زـعيم ا9غلـب قوم ـب  _   واعرب اـBسؤول الفـلسطيني عن اسفه من اـBحاو9ت التي ـي
الجمهورية في مجلس الشيوخ والنواب ا9ميركي� ، لنقل السفارة ا9ميركية الى القدس معتبرا ان دول قد
ركب موجه انتهازية 9 تنسجم مع سجله وتاريخه اBشرف ضد الصهيونية واضاف ان اي خطوة في هذا

 .ا9تجاه ستنسف عملية الس}م في الشرق ا9وسط من اساسها

نزار ان ابو  اكد  شرقية ،  قدس اـل في اـل اسرائيل �راضي  من ـمصادرة  حدة  وقف الو9يات اBـت وحول ـم    
يارا في شعبيتها ـبعد ان ـفقدت اـBوقف ا9مـيركي هو في اضعف حا9ته �ن ا9دارة ا9ميرـكية ـتعاني انـه
 .اغلبيتها في الكونجرس وبعد ان القى عليها السيناتور بوب دول قنبلة نقل السفارة ا9ميركية الى القدس

عام ية وا9سرائيلية ـل الى ان ا9نتخـابات ا9ميرـك نزار  ابو  واشار  قدس1996     بدأت ا9ن وان ـقضية اـل قد   
 .ستكون العنوان الرئيسي في هذه الجملة ، ا9مر الذي يهدد ليس فقط كلينتون وانما راب� ايضا

التي فدا  حزب  مؤتمر  في  مدين  ابو  ريح  سطيني ـف مل الفـل وزير الـع صريحات  لى ـت له ـع يق  وفي تعـل    ( ) 
 (اثارت ضجة كبيرة في اسرائيل وحرجا للرئيس ياسر عرفات ، قال ابو نزار ان ابو مدين محق في ما
طرحه 9ننا في حركة فتح نعبر عن راي حركتنا التي لها مبادئها واهدافها الراسخة والداعية الى تحرير

 . فلسط� واقامة الدولة الفلسطينية اBستقلة وعاصمتها القدس

نا انها مجازفة تاريـخية بهدف تقـليل الخسائر ية الـتسوية التي اعـل    واضاف انه اذا ـكنا ـنشارك في عمـل
اسة تكـسير العـظام مارس سـي يزال يحـتل ا9رض وـي عدو 9  الى  نا  هي نظرـت اسرائيل  الى  نا  فأن نظرـت

 .وسياسة تحطيم ا9عصاب واBصادرة ل�راضي وتهويد القدس

يس اسم رـئ مة ـب قى كـل ندما اـل سطينية ـع سلطة الفـل في اـل عدل  وزير اـل نه  عبر ـع ما  نزار ان  ابو  واضاف     
 ( )السلطة في مؤتمر فدا لم يكن زلة لسان وانما هو انعكاس عن لحظة في ضمير فلسط� كنت اتمنى ا9

 .يتم التراجع عنها

لم يـعـالج نـقـطت� اـسـاسيت� وـهـما اوسلو  من ان اـتـفاق  مدين  ابو  ما ـطـرحه  نزار ان  ابو  واوضح     
لة الذي ـيشكل القنـب قدس  وهي ـموضوع اـل طــورة  قاط ا9كثر ـخ لم ـيشمل الـن ا9ستيطان وـموضوع ا9سرى 

 .العنقودية اBتعددة اBراحل في ا9نفجارات ، اضافة الى موضوع ال}جئ� والنازح�، حق العودة
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   واشار الى ان ـتطرق اـتفاق اوسلو الى ـموضوع اـBستوطنات كان تأـكيدا ـعلى وـجهة الـنظر ا9سرائيلية
 على انه انسحاب من اراضي وليس من ا9راضي الفلسطينية242 التي تريد قراءة قرار مجلس ا9من رقم

 .وهذا يعطيها فرصة اBناورة 9كتساب اراضي اBستوطنات والقدس

فاوض Bرها اـ وقد اعتـب اوسلو  فاق  في اـت قا  ها مطـل تم ا9شارة الـي لم ـت � ـف ضية اBعتقـل اما بخـصوص ـق    
 ( )الفلسطيني السري من قبيل تحصيل الحاصل 9ستخدام تعبير اBصالحة التاريخية والس}م العادل وان
 (ا9فراج عنهم سيكون الهدية للتوقيع على ا9تفاق متناسيا قوله تعالى في وصف بني اسرائيل بأنهم ام

 ) .لهم نصيب من اBلك فاذا 9يؤتون الناس نقيرا

اكثر كانت  قاهرة ـف ية اـل في اتفاـق  � جاءت ا9شارة Bـوضوع اBعتقـل وقد  قائ} ،  حديثه  نزار  ابو  وتابع     
اجحافا من عدم ذكرها حيث ربط الصهاينة ب� عملية ا9فراج عن اBعتقل� وعملية العفو الشامل من قبل
السلطة الوطـنية عن الـخونة والعم}ء ا9مر الذي رفضت السلطة الوطـنية تنـفيذه ، وشكك صخر ـحبش في
الى بالنظر  في طـياته  واسرائيل يحـمل  الذي وقعـته اBنظـمة  فاق اع}ن اBـبادىء  في ان اـت حديثه  سياق 
مـمارسات اسرائيل اليوـمية ما يؤدي الى أى ـمصالحة تاريـخية ـمشرفة ـتضمن لـلشعب الفـلسطيني ـحقوقه

 . اBشروعة في العودة وتقرير اBصير واقامة الدولة الفلسطينية اBستقلة وعاصمتها القدس
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