
حوار ا/خ صخر حبش أبو نزار
 مع ا/خ محمد مصطفى

مدير مكتب جريدة ا/هرام في فلسط9

من: طرأ عليـها  وما  هل اخـطأ الفلـسطينيون عـندما رفـضوا خـطة كلينـتون للـسNم  هرام ا/
تعديNت طابا؟
الذين تابعوا ما جرى في خلوة كامب ديفيد وما صدر عنها بعد انفضاضها من معلومات صخر حبش:

التي عن حقيـقة الـضغوط  مالي، مستـشار الرئـيس كلينـتون، كـشفت  روبرت  ما نـشره  مـؤكدة، وخـاصة 
مارسها كلينتون وبطانته على ا]خ أبو عمار والوفد الفلسطيني اVرافق له.

وكان هو ا]ساس،  فاوض اـلشفوي  كان الـت ها.  رجوع إلـي وثائق يـمكن اـل بدون  يد انـتهى  كامب ديـف قاء     فـل
الحديث يدور حول ضرورة استكمال التفاوض الثنائي تمهيداً للعودة إلى كامب ديفيد من جديد. وجاءت
تون يس كليـن اها الرـئ باراك وتبـن مع  عاون  يس روس بالـت صهيوني دـن صاغها اـل التي  رحات ا]مريكـية  اVقـت

ستكون مرفوضة من ياسر عرفات دون أى تعليق. ولكن ياسر عرفات لم يتعامل الذي كان يدرك جيداً أنها
ها عادي أو السـياسي اـل وي خاصة انه أدرك مغزى طرحها وتوقيته.,,مع اVقـترحات بردود ـفعل اVواطن اـل

فاVقترحات يطرحها كلينتون باعتبارها رسالة سwم. ورفض السwم له ثمن. ولكن الرسالة بالنسبة لياسر
فتيت اVؤامرة ـتحت ـعنوان غة ـت نا جاءت ـل بـاً باyسـتسwم وهو أمر ـمرفوض، ومن ـه ـعرفات كانت ـتشكل طـل
درء اVفاسد بالقول نعم ولكن أى نعم للسwم ولكن y لwستسwم. وy الرافضة Vا في اVقترحات وما تبعها
في طابا تنطلق من أن اVطروح في اVقترحات يقوض أركان العملية السلمية من أساسها ويحطم الثوابت
الفلسطينية التي تحظى با{جماع الوطني وهي قضايا اVرحلة اyنتقالية والحقوق الثابتة لشعبنا بما فيه

خطة في العودة وتقرير اVصير وبناء الدولة الفلسطينية اVستقلة وعاصمتها القدس اVباركة.
ما يتعـلق سواء  التي تـقوم عليـها  وقرارات الـشرعية الدولـية     فاVقتـرحات تلـغي مرجعـية عملـية الـسwم 

شرعية338 ،242 بالقرارين وعدم  ـقدس.  ـقة بـعـروبة اـل بالقرارات اVتعـل ـابل اـلـسwم. أو  ـبدأ ا]رض مـق  وـم
 %80 اyستيطان وعدم جواز اكتساب ا]رض بالقوة. وتطالب اVقترحات بشطب حق العودة لwجئ� وإبقاء

من اVستوطن� والسيطرة الصهيونية على أساس الحرم القدسي الشريف تأكيداً لهيكلهم اVزعوم.
لى سيطرة ـع يه اـل الذي يعـط حل  رفض اـل رفات  لى أن ـع قد روج ا{عwم اـلصهيوني ـع  % من أراضى95    ـل

 % على أراضى قطاع غزة. هذه ا]كذوبة التي يتناقلها الكثيرون بمن فيهم صحفيون100   الضفة الغربية و
عام لت  التي احـت من ا]راضى  امل  هو اyـنسحاب الـك قة ـحيث أن ا]ساس  نافي الحقـي عرب ـي وـمسؤولون 

 % وهو اختار90 %  ، وا{سرائيليون مستعدون لتقديم100.  ويقول كلينتون أن الفلسطيني� يريدون1967
سطاي عدy  % 1967تحسب من جميع ا]راضى اVحتلة عام95 %  وذلك تأكيداً للخداع. فالـ95 اـل ما ـب ، وإـن

وهي مـساحة تـعادل طرون والبـحر اVـيت  حرام والـل ضمها. واVنطـقة اـل تم  التي  قدس   % من18 اقتـطاع اـل
سحاب ني اـن وهذا يـع ية،  ضفة الغرـب %. وy يتوقف ا]مر عند هذا الحد،77 %  يعادل82 %  من95 مـساحة اـل

 % من15 %  وهو ما يعادلV  %69دة تسعمائة سنة. يعني يبقى3 %  إضافة إلى تأجير5 فإسرائيل تطالب بـ
بد أن يـكون  y كان من هـنا  ووطن فلـسط�.  من ارض  الـحق الـتاريخي والـطبيعي للـشعب الفلـسطيني 
ية يداً للـحقوق الوطـن ثوابت وتأـك عن اـل اعـاً  لق دـف اضة أن تنـط وكان yبد لwنتـف يـاً وـع� اـلصواب  رفض حتـم اـل
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لشعبنا.

ا/هرام ـكيف ـتقرأ اـلسيناريو اـلقادم ـلشارون في العام اـلثالث لNنتفاضة، هل هو ـمزيد من:
التصعيد أم عودة للمفاوضات؟

الذي يعـتـقد أن بإـمـكانه ترـحـيل اـلـشعب صخر ـحـبش: شارون اـلـسفاح  كل اyحـتـماyت قاـئـمة ـبـوجود 
الفلسطيني بشكل جماعي أو فرض اyستسwم عليه. ولقد استخدم أقصى طاقاته متجاوزاً كل الضوابط
القانونية للشرعية الدولية وذلك بدعم من ا{دارة ا]مريكية اVتصهينة. وهو قد وظف أحداث الحادي عشر
من سبتمبر في أمريكا وشعار محاربة ا{رهاب لتتحول اVقاومة الفلسطينية في نظر ا{دارة ا]مريكية إلى
ـحالة إرهاب وـيصبح اyحتwل واـلعدوان واyجـتياح هو ـحالة دفاع عن الـنفس ـلدرجة انه استحق من بوش
شاروني سيناريو اـل راجع اـل قدم أو ـت ثم ـت عراق ـي من اـل كى  وقف ا]مرـي Vطــورات اـ ومع ـت سwم.  رجل اـل قب  ـل
اVطلوب، والتراجع ا]مريكى عن العدوان سيحد من قدرات شارون على اyندفاع في مشاريعه وقد يؤدي
أرضية لى  اوضات ـع حو اVـف توجه ـن إلى اـل ية  صادية وأمـن اسات اقـت من انتـك باVجتمع ا{سرائيلى  حق  ما ـل

تجربة عدم القدرة على الحسم العسكري.

ـاضة: ـستمر انتـف متى سـت والى  ـسطيني9،  ـاسب للفـل ـاضة مـك ـقت اeنتـف هل حـق هرام  28 ا/
؟2000 سبتمبر

ه: ي انتفاضة ا]قصى حيث اندلعت بعد إغارة السفاح شارون على اVسجد الذي بارك ا�صخر حبش
حوله، وهي انتفاضة القدس التي انطلق منها نداء اyستقwل والعودة ليؤكد طبيعة ا]هداف التي اندلعت

اyنتفاضة من اجل تحقيقها.
   وقد كانت رسالة اyنتفاضة الشعبية تأكيداً للتمسك بالثوابت الوطنية التي تمسك بها ا]خ أبو عمار في
سطيني. وان شعبنا الفـل تة ـل ية الثاـب سwم للحـقوق الوطـن مان واـل طوق ا] شكل  والتى ـت كامب ديفـيد وطـابا 
استمرار اyنتفاضة Vدة سنت� واستعدادها الدائم لwستمرار في موجات متعاقبة يؤكد أنها استطاعت أن
تون أو رحات كليـن بالقبول بمقـت نادي  صدرت لـت التي  وبأن ا]صوات  شعبنا.  لدى  ثوابت  بات اـل لى ـث ؤكد ـع ـت
التي تعتبر رفضها خطأ y تجد من شعبنا رغم كل معاناته غير اyحتقار وا{همال. ومن شروط استمرار
اyنتفاضة لتحقيق أهدافها هو استمرار صياغة طبيعية للحياة اليومية لشعبنا. وهذا ا]مر يتحقق بصعوبة

وهو بحاجة إلى اVزيد من الدعم العربي وا{سwمى والدولي.

ا/هرام هل تعتقد أن السلطة الوطنية تبتعد عن مواقف الفصائل الفلسطينية في التعامل:
مع إسرائيل؟
هنالك مواقف مختلفة ب� الفصائل والقوى الوطنية وا{سwمية حول التعامل مع إسرائيل. صخر حبش:

ومة ومؤسـسات في حـك شارك  التي ـت لك  إطار منظـمة التحـرير وخـاصة ـت في  ضوية  صائل اVـن فالقوى والـف
ية وا{سwمية قوى الوطـن سلطة ومـواقف اـل � مـواقف اـل سجام ـب وافق واyـن تدرك أهمـية الـت ية  سلطة الوطـن اـل
حق جانب  إلى  الوطني  شعبية مقـاومة لحمـاية اVـشروع  ضرورة اyنتفـاضة كحـالة  ما يتعـلق ـب وخـاصة فـي
في سرائيلي�  دني� ا{ Vالتي تـستهدف ا يات  ستيطان وتجـنب العمـل yل واwحتyضد ا اVقـاومة اVـشروعة 

. وعلى الرغم من غياب اyنسجام التعامل ب� القوى جميعها مع السلطة إy أن1948   ا]راضي اVحتلة عام
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تدفع باتـجاه شأنها أن  من  التي  عن التـصرفات  الدم الفلـسطيني واyبتـعاد  وحدة  صيغة الحـفاظ عـلى 
اyقتتال الفلسطيني كانت مسيطرة حتى ا�ن. وقد صدرت بعض التصريحات من بعض الوزراء واVوظف�
ابة اyحتwل بار الـحجارة في مواـجهة دـب نادي ـبوقف اyنتـفاضة واعـت اـلجدد في أـجهزة ا]من الفـلسطينية ـت
هو ـعنف ـغير ـمشروع ا]مر الذي صعد الـحالة الجماهـيرية اVنـتقدة لـلسلطة ا]مر الذي أدى إلى أن ـيقوم

اVجلس التشريعي بالتوجه إلى حجب الثقة عن الحكومة مما دفع نحو استقالتها.

من: وجه التـحـديد، وغـيـرها  لدور ـحـماس والجـبـهة اـلـشعبية ـعـلى  هو تقيـيـمك  ما  هرام ا/
الفصائل بصفة عامة؟

ناء اـلدولة الفـلسطينية صخر ـحبش: ـلقد ـفرضت اyنتـفاضة اهدافها اـVحددة بتـحرير ا]ـقصى واـلقدس وـب
وحدة الـهدف ديارهم مـما جـعل  إلى  عودة الwجئـ� الفلـسطيني�  حق  وضمان  اVـستقلة كامـلة الـسيادة 
اVباشر تؤكد على وحدة الصف. وقد شكلت هيئة القوى الوطنية وا{سwمية حالة وحدة وطنية غير مسبوقة
حول أهداف اyنتفاضة. وكان اVجال مفتوحـاً والدعوة دائمـاً Vشاركة أوسع قطاعات شعبية ومؤسسات غير
ية أو ـقطاع غزة. ـحيث كان التـنسيق قرار سواء في اـلضفة الغرـب ية للـمشاركة في الهيئة وصناعة اـل حكوـم
والثوابت دائم�، ولم تكن وحدة الهدف ووحدة الصف تفرض وحدة ا]ساليب والوسائل، حيث أن الخwف
قادرة نة  اضة الراـه بان اyنتـف شعور  إلى اـل وصل بـعضهم  في ـحماس  فاyخوة  قات.  في اVنطـل مـاً  كان قاـئ
على تحقيق ا{نجاز التاريخي بتحرير فلسط� كلها من البحر إلى النهر وذلك باستخدام القنابل البشرية
اVدفوعة تحت عنوان اyستشهاد، وكذلك كان اyخوة في الجهاد ا{سwمى. أما الفصائل والقوى ا]خرى
ية قرارات اـلشرعية الدوـل الذي يـنسجم مع  هو  ضد اyحتwل واyستيطان  فدائي  بان الـعمل اـل تؤمن  كانت 
ويؤدي إلى دحر اyحتwل وتحقيق أهداف اyنتفاضة. وقد استطاع شارون ومن قبله باراك أن يفرض حالة
عسكرة غير متكافئة على اyنتفاضة. ولم يكن شارون بحاجة إلى تبريرات للقيام بعدوانه ولكن استهداف
كى الدولي وخـاصة ا]مرـي طاء  شارون الـغ شهادية أـعطت  يات انتحـارية إسـت في عمـل اVدني� ا{سرائيلي� 

 سبتمبر. ومن هنا كانت هذه العمليات التي كانت ردود فعل للعدوان الشاروني على اVدني�11 بعد أحداث
هة ية والسـياسية لـحركة ـحماس والـجهاد ا{سwمى أو ـفتح. أما الجـب يادات اVيداـن يال الـق الفـلسطيني� واغـت
في كانت ـمـشاركتها  في منـظـمة التـحـرير ـفـقد  كانت ـتـشكل الـفـصيل اـلـثاني ا]ـسـاسى  التي  اـلـشعبية 
هزة شكل  قد  لي ـمصطفى  أبو ـع شهيد  يال اـل وكان اغـت عام.  بالخط اـل زمة  يزة وملـت اومة متـم اضة واVـق اyنتـف
شديدة في ردود الفعل التى طالت رأس الصهيوني زئيفي صاحب نظرية الترانسفير. ا]مر الذي أعطى
عدوان الـعـسكرة من  ولم ـتـسلم ـحـركة ـفـتح  رهاب.  ـلـشارون و]مرـيـكا ـغـطاء ـلـوصم الجـبـهة اـلـشعبية با{
ضد جـيش كانت متوجـهة  وعاطف عبـيات، لـكن ردود الفـعل  ثابت،  ثابت  اyنتقامـية فـقد اغـتال القـيادات 
خط بالتوجه لـتضرب خـلف اـل عام  خط اـل عن اـل شهداء ا]ـقصى  تائب  وقد خـرجت ـك ستوطن�.  Vل واـwحتyا
ا]خضر رداً على اغتيال الشهيد رائد الكرمي، وهذه الحالة أفقدت شارون صوابه وجعلته يقوم باyجتياح
الكبير وإعادة احتwل كل ا]راضي في الضفة الغربية ومحاولة تقويض السلطة الوطنية واVطالبة من خwل

أمريكا بتغييرالبنية السياسية والتنظيمية الفلسطينية بما فيها إسقاط الشرعية عن ا]خ أبو عمار.
   لقد شكلت الوحدة الوطنية السwح الواقي من اyنهيار وعلى الرغم من الخwقات فان جميع القوى تتوجه
سطيني الدم الفـل إهدار  إلى  هادف  عدو اـل شراك اـل في  وقوع  ورفض اـل عدوان  في مواجـهة اـل وحد  حو الـت ـن

بأيدي أبنائه.
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سطينية بـسبب: سلطة واoقـاومة الفـل سطينيون يقبـلون عـلى مواجـهة بـ9 اـل هل الفـل ا/هرام
رفض ا/خيرة وقف عملياتها ضد إسرائيل؟

قد أشرت في ا{جابة السابقة حول استبعاد أية مواجهة وخاصة أن حركة فتح التي تقود صخر حبش:
يار ا]ساليب قوى ا]خرى yخـت حاور اـل التي ـت وهي  اومة  اضة واVـق قود اyنتـف التي ـت هي  ية  سلطة الوطـن اـل
والوسائل التى تخدم الهدف وy تعطي لشارون غطاء دوليـاً للمزيد من القمع وخاصة ضد قطاع غزة الذي
هو معقل حركة حماس. ويجب أن تكون عمليات اyستشهاد مرتبطة با]هداف وبالنتائج على ارض الواقع

وليس Vجرد تحقيق ملذات ذاتية بالخلود في جنات النعيم وبالحور الع� وليقم يعد ذلك طوفان الجحيم.

هو: وما  ها ـعنف،  اومة بأـن الرزاق اليحـيى للمـق ية ـعبد  وزير الداخـل وصف  هل ـتؤيد  ا/هرام 
موقف فتح من العمليات داخل الخط ا/خضر واoقاومة اoسلحة بصفة عامة؟

عبيرات صخر حـبش: استخدم ـت ندما  فاحش ـع في خـطأ  الرزاق اليحـيى  بد  ستقيل ـع Vالوزير اـ وقع  قد  ـل
زية عن اللجـنة اVرـك عبر  واضحـاً ـي فـاً  تح موـق أصدرت حـركة ـف وقد  اومة،  اضة واVـق وصف اyنتـف صهاينة ـب اـل
والكوادر يؤكد على حق اVقاومة الشرعية ضد اyحتwل وضد اyستيطان اVدمر. ودعت إلى تأكيد موقفها
ا]خwقى الدائم الذي y يستهدف اVدني� من أية جهة. وطالبت بوقف حالة ردود الفعل معتمدة على الرؤيا
أمر أقـرته الـقوان� الدولـية كـجزء هو  ضد جـيش اyحتwل  أشكالها  السيـاسية للمـستقبل فاVقـاومة بـكل 
أساسي من حقوق ا{نسان. كذلك فان اyنتفاضة اVباركة هي طريق ا{جماع الفلسطيني اVدعوم عربيـاً
وإسwميا ودوليـاً لتحقيق ا]هداف التي انطلقت اyنتفاضة من اجلها. وهي الطريق التي استشهد خwلها
ية، واكـتظت هم اـلسwمة واـلصحة والعاـف رجو ـل ا]برار في اـVسيرة واكـتظت اVسـتشفيات بالجرحى الذين ـن

اVعتقwت با]سرى الذين نحن معهم على موعد مع الحرية واyستقwل.

وإنها لثورة حتى النصر
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