
سلسلة حلقات برنامج في الصميم

الحلقة ا8ولى

مثل هذا اليوم وح> كانت ارض فلسط> تشتعل نارا تحت أقدام الغزاة كان من حمل في خضر شاه::
البندقية وغصن الزيتون يعلن هو وأبناء شعبنا اTناضل في الوطن والشتات وثيقة اMستقJل لتكون الخطوة
اhولى نحو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ومنذ ذلك اليوم بدء النضال الفلسطيني لتجسيد
مار أبو ـع رمز  قائد اـل شعبنا واـل يادة التاريخـية ـل عودة الـق في  داية  وكانت الـب واقع  إلى ارض اـل  ,هذا الحـلم 
قة سلط اhضواء عـلى إعJن وثـي قة ـن هذه الحـل وفي  يوم  داية واـل هي الـب الوطن  إلى  سط>  دولة فـل يس   ,رـئ
اMستقJل من خJل اhخ أبو نزار صخر حبش عضو اللجنة اTركزية لحركة فتح وشخصيات عبر الهاتف،

أهJ بكم.

 بداية أخ أبو نزار في ذكرى إعHن وثيقة اJستقHل ماذا تقول 8بناء شعبنا الصامد :خضر شاه:
في هذه الظروف الصعبة.

نزار عام: أبو  في  ها إعJن اMستقJل  تم ـب التي  ظروف  شك أن اـل  M يم م أي1988  ـبسم اy الرـحمن الرـح
قبل ثJثة عشر عاما كانت ظروف أيضا صعبة كانت اMنتفاضة الكبرى متوهجة وهي التي أكدت على أن
 ,شعبنا الفلسطيني عندما انتفض كان يريد أن يحقق اhهداف التي طرحتها اMنتفاضة وكانت استجابة
اضة اضة اMنتـف من اMنتـف توجه  هذا اـل جزائر ـل في اـل قد  الوطني اTنـع سطينية واTـجلس  رير الفـل مة التـح  ,منـظ

 , عاما كان معروفا انه عبارة عن ا�عJن الذي يحدد جوهر قبول قرارات13 الكبرى �عJن اMستقJل قبل
 , لJجئ>  م بما فيها القدس وحق العودة1967 الشرعية الدولية القامة هذه الدولة على اhرض اTحتلة عام

Jرير وفع إلى ـنضال ـم نه يحـتاج  قه ولـك سهل تحقـي من اـل يس  وانه ـل سطيني  كل فـل لق  كان تـع جوهر  هذا اـل
لم ـتـستمر اMنتـفـاضة ـبـعد إعJن ولو  واستمرت اMنتـفـاضة  شعبنا  كانت هـنـالك ـمـسيرة طوـيـلة ـخـاضها 
وعودة عودة القـيادات  من خJل  الذي يحـقق جزئـيا  حق الـعودة  كان با�مـكان أن نـفرض  ا  T لJستق Mا
عد ذلك من خJل هذه التـجربة أن نا ـب فاق اـلسJم الذي طرح في ذلك الـح> وـثبت ـل كوادر ومن خJل اـت اـل
اTفاوضات وحدها بعيدا عن دور الشارع والشعب الفلسطيني اده إلى إعطاء الفرصة للحكومة العنصرية
 ,في الكيان الصهيوني أن تتJعب باMتفاقيات فأدت إلى نتائج واليوم وبعد مرور اكثر من عشرة سنوات
لى ؤكد ـع كي ـن عدنا ـل نا  جد أـن أوسلو ـن ية  سJم واتفاـق يات اـل لى اتفاـق سنوات ـع ية  دريد وثماـن مؤتمر ـم لى  ـع
الذين الذكرى أن أرواح الـشهداء  هذه  في  من خJل اMنتفـاضة الراهـنة نـقول لـشعبنا العظـيم   ,الـثوابت 
نا واhرض هدف أماـم بان اـل يوم  كل  تذكرنا  التي  وعذابات اhسرى والـجرحى  الدرب  هدوا  سقطوا ـلكي يـم

تستحق اTزيد وهذا يدل على إصرار الشعب الفلسطيني على اMستمرار لتحقيق هدفه.
 مسهل ولكن نحن في مرحلة الحصاد إن شاء اy. وفي هذا اليوم تقول لشعبنا الطريق ليس

شاه: هذا :خـضر  يأتي  لم  اذا  كانت وثيـقة اJستقHل نـتاج اJنتفـاضة الـكبرى أي بمعـنى \ هل   
اfعHن قبل هذا ا\وعد أو بعد هذا التاريخ.
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نزار الك مؤامرة كبرى: أبو  ندما انطـلقت في ذروة اـلشعور بان هـن قة أـساسية أن اMنتـفاضة ـع وجد حقـي  ـي
تتم في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي كان هناك محاولة من ا�دارة اhمريكية بإلغاء اTنظمة أساسا
إصرار كن  عالم وـل من اـل رقة  ناطق متـف في ـم شرها  نان وـن من لـب شارون وطـردها  من خJل  ها  تآمر علـي واـل
في وجودة  اسية ـم يادة السـي كانت الـق سواء  جاه فـلسط>  استمرار باـت توجه ـب لى أن ـي سطيني ـع شعبنا الفـل

وهنا نذكر بالخير الشهيد أبو جهاد الذي( تونس والقيادة العسكرية موجودة في بغداد إلى أن اMستمرار 
له أن مل اـلشعبي ـك حادات والـع شبيبة واـت من خJل اـل من ـحيث أن نـهيئ  الوطن  داخل  لى  له ـع كل عـم ركز 

م إلى أن ما جرى في1/1/1988 تكون الظروف ناضجة لتكون هذه اMنتفاضة وكان مجدد لها أن تكون في
مخيم جباليا عجل في قيامها وكان الشعب مستعد للقيام بهذه اMنتفاضة العظيمة وفعJ كرس هذا العمل
كان يطـلب منـها انه  فك اMرتـباط بمعـنى  إلى  اضطر اTـلك حـس>  ما  كانت   ,بـاستمرار أول إنجازاتـها 

بالقرار فك اMرتـباط أي أن242 باMعتراف  في حيـنه قـبل أن يـتم  شيء بالنـسبة للفلـسطيني>   , M يعـني 
قرار سبة لـل غزة بالـن طاع  ية وـق لة اـلضفة الغرـب سطينية اTحـت ني242 اhرض الفـل وهذا يـع ية  هي ارض أردـن  , 

جازات كان أول إـن ومن هـنا  سطيني  شعب الفـل شرعي لـل ثل  سطينية كمـم  ,سحب دور منظـمة التحـرير الفـل
 م حسب1967 اMنتفاضة أنها أعطت الظروف اJTئمة ليعرف اTلك حس> والعالم كله أن اhرض اTحتلة عام

توجه242 كان  ولذلك  صاحب  لديها  كون  جب أن ـت لة M ـي هذه اhرض اTحـت لة  سطينية محـت أراضى فـل هي   
كل دن  Tفي ا مدني>  قرى أو  في اـل  < مات القروـي في اTخـي  < كانوا Mجـئ سواء  تذكر  حن ـن اضة وـن  ,اMنتـف
جدا أن واضح  كان  دحر اMحتJل  دحر اMحتJل والحـرية واMستقJل  حت عـنوان  فض ـت كان منـت  ,شعبنا 
 ,الحقوق التاريخية والطبيعية لشعبنا الفلسطيني في كل فلسط> ولكن اTنظور السياسي وموازين القوى

م بعد حرب حزيران بان تقيم1974 التي كانت في ذلك الح> وهي استمرار Tوقف فلسطيني اخذ في عام
السلطة الفلسطينية على أي شبر ـيتم تحريره وقد جاءت الـفرصة بان ـنأخذ هذه اhراضي و تـقيم عليها,

ها عترف ـب مة ـم كانت اTنـظ رير  مة التـح ية لJعتراف بمنـظ ظروف الدوـل مزج اـل هذه ا�عJن  جاء  وقد  دولة   ,اـل
عد إعJن اMستقJل كن ـب حرر وـطني وـل حدة بـمصطلح ـحركة ـت في هيئة اhمم اTـت راقب  مة وـعضو ـم  ,كمنـظ

أصبحت دولة فلسط> عضو مراقب في اhمم اTتحدة.

 :خضر شاه: دعنا اmن نتحدث عن اJستقHل في ظل هذه الظروف الحصار والدبابات ا\نتشرة،
سطينية، شار ونـية عـلى ا8رض الفـل إسرائيلية  أراضى الـسلطة احتـلت هجـمة  من  أجزاء   ,وهـناك 

اJستقHل أين هو في ظل هذه الظروف.

 إذا قارنا ب> ظروف إعJن اMستقJل كان كل اhرض الفلسطينية محتلة وكل الدبابات على باب: أبو نزار
لك في ـت اشوا  والذين ـع فة  اومة العنـي ية اTـق في عمـل تدخل  لم  شعبية  اضة  وكانت انتـف سطيني  يت فـل  , ,كل ـب

Mباتـشي وإMطائرات ا لم يـشاهدوا  أماF 16 الـفترة  أراضى مـحــررة   ا�ن فالـوضع مختـلف hنـنا نمتـلك 
Mرض ليس له حكومة وhل الذي كان فيه الشعب جزء منه على اJستقMن اJوبالتالي انتقلنا من فترة إع
هي اTـحرك كانت  الداخل لـها دور أسـاسي  في  وكانت هـناك قـيادة  كانت بالـخارج   ,قـيادة Mن القـيادة 
اhساسي بالتنسيق اTتكامل مع القيادة اTوجودة في الخارج حتى بعد اغتيال اhخ أبو جهاد الذي أدى
إلى ا�صرار على اMستقJل باعتبار أن الداخل اصبح يؤثر تأثيرا كبيرا على قرارات الخارج وكان ميثاق
منظمة التحرير كان يتطلع إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني ولكن اTنتفض> على اhرض كانوا يقولون

ا�ن نريد إزالة اMحتJل وإقامة الدولة والباقي للجماهير واTستقبل.

إلى ا8خ ـقـيس ـعـبد الـكـريم ـعـضو ا\ـكـتب السـيـاسي للجـبـهة الديمقراـطـية شاه: انـتـقل   :ـخـضر 
اريخ في ـت داخل15/11/1988 لتحـرير فـلسط:،  وأنت  يوم نحـتفل ـبهذه الذكرى  الوطن واـل خارج  م ـكنت 
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الوطن ماذا تقول ؟

ريم يوم :ـقيس عـبد الـك هذا اـل في  سطيني  شعبنا الفـل في حـياة  شهودة والتاريخـية  Tيام اـhمن ا يوم  هذا   
كانت اMنتفاضة اhولى قد بلغت ذروتها وتجاوبت معها منظمة التحرير الفلسطينية با�عJن عن عن ـقيام
وضعته الذي  هو اـلـهدف  ذلك  دولة فـلـسط> ـعـلى ارض فـلـسط> وـعـاصمتها اـلـقدس اـلـشريف باعـتـبار 
 ,اMنتفاضة لنفسها بإزالة اMحتJل وقيام الدولة اليوم نحن نواصل الطريق نحو هذه الدولة اTستقلة كاملة
التي ونات  عدة كنـت من  أوصالها اـTشكلة  دولة اـTسخ اTقـطعة  ها  قدس ـعاصمة ـل من اـل التي تـتخذ  اـلسيادة 
يريد العدو ا�سرائيلي أن يفرضها علينا حJ مجزوءا لقضيتنا الوطنية اليوم ونحن هنا على اhرض جنبا
اتل من اجل هذا اـلهدف ـنشعر بالفخر وـنشعر باMعتزاز وـنشعر بالـنشوة إلى ـجنب مع ـجماهير شعبنا نـق
في أقدامنا  الدماء hنـنا واثـقون أن تـرسخ  شMJت  ورغم  ورغم اTـصاعب  ورغم ا�Mم  رغم التـضحيات 
ريب يق وـق مي التحـق هدفـاً حـت سط>  دولة عـلى ارض فـل هدف تجـسيد اـل هدفنا  سيجعل  الذي  هو  أرضنا 

.yالتحقيق أن شاء ا

هذا التـاريخ: عن  أبو ليـلي دعـنا نتـحدث  شاه: لقـيس   وأيـضا الـيوم ونـحن تـحت15/11/88 خـضر 
ا\فارقة ب: ذلك اليوم واليوم, العدوان اfسرائيلي ا\تواصل واJنتفاضة مستمرة 

 أوM العدوان على شعبنا متواصل منذ قرن من الزمن وهو يتصاعد منذ نصف قرن منذ :قيس عبد الكريم
ودياره ومـنذ أن احتـلت بقـية خارج ارض وطـنه  شعبنا  وشرد نـصف  أرضنا  إسرائيل عـلى  دولة  أقيـمت 
في اـلـضفة واـلـقدس أرضنا  سرائيلية الـغـازية أقـيـمت اـTـستوطنات ـعـلى  أيدي اـلـقوات ا� فـلـسط> ـعـلى 
ية في اـلحرب ا�جراـم ومداه اhـقصى  ذروته  خذ  يوم يـت فة واـل أشكال مختـل عدوان يـتصاعد ـب هذا اـل والـقطاع 
لم التي  اشلة  هذه اTحـاولة الـف اضة  مع اMنتـف حاولتهم لـق في ـم شعبنا  ضد  شارون وحـكومته  شنها  التي ـي
 ,تستطع ولن تستطع تحقيق أهدافها hنها تتناقض مع إرادة شعبنا في الحرية واMستقJل في هذا اليوم
كما قلت قبل قليل اTفارقة تكمن في أننا نتعاطى مع هذا الهدف النبيل الذي يشكل تتويج لنضال شعبنا
ـعلى مدى ـعقود من اـلزمن من ـموقع ـنضالي اكثر ـتقدم من ـموقع ـنضالي ـيستند ـعلى أقدام مـتجذرة في
اhرض والى كيان سياسي فينمو شيئا فشيئا على هذه اhرض وتحطم أغJل اMحتJل وأغJل اMتفاقيات

ثاني15 , اـلجائرة ليكـتسب سيادته واستقJله ولـيرغم اMحتJل ـعلى الرـحيل عن أرضه فإذا كان  ـتشرين اـل
هذا اMستقJل1988 ها يتـجسد  ومن خJـل ها  التي فـي هي اhيام  قة  وكل اhيام الJـح يوم إعJن اMستقJل  م 

اTعلن على ارض فلسط>.

 تحدثنا مع الرفيق أبو ليلى عن ا\فارقة وا\قارنة أيضا بالتاريخ ا\اضي واليوم. :خضر شاه:

نزار الك :أبو  كان هـن الوطني �عJن اMستقJل  في اTجـلس  شيء مـهم عـندما كـنا نحـضر  وجد   , , أوM ـي
كل ويل اـل ويل والـنضال الـط هذا اـلصمود الـط عد  يوم ـب بذلك اـل يام  عدم الـق نا  عالم يـطلب ـم من دول اـل كثير  اـل
يس هذا ـل كل  من  هم  hكن ا شارون وـل وحتى  سطينية بـما فيـها الوMيات اTتـحدة  دولة الفـل عن اـل  ,يتـحدث 

الحديث عن الدولة الفلسطينية ولكن عن أي دولة تتحدث هذه القضية الهامة جدا.

 :خضر شاه: عن أي دولة نحن نتحدث؟

 نتحدث عن الدولة التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية وM ـيجوز على الشعب الفلسطيني: أبو نزار
صاحب الحقوق أن يوافق على انتهاك الشرعية الدولية يعني أن نوافق على انتهاك القرارات التي تحمي
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ندما نـتحدث اقل من الـحقوق التاريـخية لـلشعب الفـلسطيني يـعني ـع  , ,ـحقوقه ـخاصة أن الـحقوق اـلشرعية 
م بما فيها القدس وان M يكون1967 عن الدولة نتحدث عن دولة على جميع اhراضي الفلسطينية اTحتلة عام

لة سيطرة الكاـم ها اـل كون ـل وحة وان ـت حدود مفـت مع ـمصر واhردن  حدودها  كون  ستوطنات وان ـت ها أي ـم فـي
والسيادة الكاملة أرضنا وما تحت اhرض من خيرات ومصادر طبيعية وعلى سمائها وأجوائها وان تكون

اTطروح في كامب ديفيد عندما حاول كلينتون وباراك, حدودها تحت سيادتها الكاملة التي نتحدث عنها 
بجانب ما قلناه عن الدولة قضية هامة جدا M يمكن الحديث عنها أMن عن أي دولة,  ,فرض حدود أخرى 

اسبة ما صدره أصوات آـخرها صوت اhخ سامري ـنسيبه وتبرع  ,دون اـلحديث عن ـقضية الJجـئ> وباTـن
هذه الخطيئة M ـيجب أن, عودة والJجـئ>  لك شـخصي ـلكي ـيساوم ـعلى حق اـل انا وكأنه ـم بان يـتحدث مـج

هذا اTـوضوع ويـجب أن يـكون إنـسان من  أبو عـمار مـوقف  تـمر وM يـجب أن تقـبل ويـجب أن يـأخذ اhخ 
مسؤول يتصرف بقضية الوطن وهي اجتهاد شخصي وفلسفي وهو ليس رجل سJم في هذه اTرحلة هذا
الرأي قد ـحسب  ما يعـت قول أن ـك عود وM ـن ية لـل عودة وا�ـل حق اـل قول ـب له ـنحن ـن وقف اـلشعب الفـلسطيني ـك ـم
اذا Tسط> و لم يطمـسوا فـل هودي  يون وـنصف ـي اذا مـل Tو M إسرائيل عودة يطـمس  حق اـل  ,ا�سرائيلي أن 
 , , ,يسمح لشارون بجلب اJTي> حقنا حق عودة هؤMء تهجير يعيشون سعداء ببJدهم Tاذا يأتي بهم هنا
هذا يعتبر عدوان على امتنا العربية الذي يسقط حق العودة لJجئ> الفلسطيني> يسمح �سرائيل أن تغزو

الدول العربية ومن هنا نركز على هذا اTوضوع.

 صعب48 : خضر شاه: كان من الحديث ل�خ ساري نسيبه في الجامعة العبرية أن العودة إلى أل
أما إلى أراضي السلطة فهو أمر سهل وممكن والتعويض بعد ذلك؟

نزار طر, :أبو  hفي ا ـها  ـها ـيـجب أن يقوـل إذا أراد أن يقوـل هذه فـلـسفته الشـخـصية  ـولة  هذه لـيـست مـق
 ,الفلسطينية M يجوز أن يسوقها عند ا�سرائيلي> أنا احب هذا الرجل واحترمه ولكن هذا موقف سياسي
خاطئ ومدمر يعني إذا سمح لشخصيات فلسطينية تحمل ملف القدس أن تساوم حتما على ملف القدس

غدا نفس الشخص يمكن أن يقول نفس الكJم., ويقول انه صعب أن ينسحبوا من الحرم الشريف 
 , ,   M يجوز اTساومة بالقضايا اTساومات التاريخية M يجوز أن يقوم بها أشخاص لذلك أرجو أن يصحح

أبو, رأسهم  لى  سطيني> وـع سؤول> الفـل Tمن اـ باره اخـطأ أو  سه باعـت من اـلشخص نـف سواء   ,هذا الخـطأ 
عمار بحيث أن M يسمح في جبهتنا الفلسطينية أن يصدر أصوات من هذا النوع.

شاه: حول ـقـيام اـلـدولة :ـخـضر  سرائيلي  fمع اـلـجانب ا إلى اـتـفاق  حال ـتـوصل الـقـيادة  في   
الفلسطينية هل سنشاهد تغيير على وثيقة اJستقHل ضمن هذه ا\عطيات.

نزار التي :أبو  ية  لى اTرجـع أكدت ـع يات  من اMتفاـق وعة  عدها مجـم صدر ـب صدرت  قة اMستقJل حـ>   وثـي
 وحق الJجئ> في العودة والقرار338 , 242 اعتمدت عليها وثيقة اMستقJل وهي القرارات الشرعية الدولية

 , اTجحف الذي يسمح لنا بإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل هذه اhسس هي مرجعية عملية181
 ,السJم وM يجوز التJعب بها عندما تم التJعب بها في كامب ديفيد وتم الحديث عن عدم اMنسحاب من
أخذوا اhراضي بادل اhراضي ـي ندما ـتحدثوا عن ـت لة تم رفض ذلك ـع  ,جـميع اhراضي الفـلسطينية اTحـت
التي بها اTياه اhساسية لفلسط> ومليئة باTستوطنات مقابل أراضى هي مصب نفايات في جنوب النقب
هذا أيضا كان مفروض عندما كان الحديث عن حق العودة صعب كما يقول ا�سرائيليون ثم يردده ساري
جوز hحد أن فاوض M ـي Tوفد اـ مار واـل أبو ـع ضه اhخ  ما رـف ذلك  رفض  ذلك  بل  لم يـق وهذا خـطأ  سيبه   , ,ـن
يأخذه ويقبله بعض اhصوات الفلسطينية التي اسميها منهزمة وM تؤمن بحق شعبنا وبنضاله واستمرارية
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عرض كامب ديـفيد أصJ كان, نضاله تعـتقدون أن اhخ أبو ـعمار اـخطأ ـعندما رفض عرض كامب ديـفيد 
 % كانوا مسبقا مستقطع> اTنطقة اTوجودة في البحر اTيت ومستقطع>97 %  و95 خادعا عندما تحدثوا عن

 % من اTساحة وبقاء استيطان وM يوجد حق عودة والحرم الشريف في18 القدس وبمعنى آخر مستقطع>
اhعلى مسلم> وفي اhسفل يهود.

 نقول أن ما يطرح في كامب ديفيد كان افضل مما يطرح اmن. :خضر شاه:

 M يعنيني ما طرح وما يطرح أنا معني بالحقوق لو كانت الحقوق مطروحة أي أن تأخذ وتطالب: أبو نزار
وهو الحل النهائي, في اTستقبل هذا موضوع آخر ولكن طرحت هذه الحقوق وM يحق hحد اTطالبة باTزيد 

ناس عة اhوصال واـل دولة مقـط وهي  لى  أبو لـي رها اhخ ـقيس  التي ذـك واصفات  Tدولة باـ ستكون اـل تالي  وباـل
التي سوف تعيش في هذه الدولة سيكونون إجراء وليس مستقل> وليس لهم سيادة على أرضهم.

 :ـخضر شاه: يتحدث إلى زياد أبو ـعمرو وـعضو ا\ـجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس اللجنة
 في غزة وما زالت شعلة النضال في فلسط: وأنت اmن في15/11/88 السياسية في ا\جلس ،بداية في

غزة في ظل هذه الهجمة الشرسة قراءاتك لتجسيد اJستقHل حقيقة قائمة على ارض الواقع

 أوM كل عام وانتم بخير بذكرى اMستقJل هذه الذكرى الغالية hنها تجسد ما يتطلع إليه :زياد أبو عمر
 ,الفلسطينيون على مدى عقود من الزمن ودعني أقول انه ورغم حJكة اTوقف والظروف نحن اليوم نحارب
ليس معركة اMستقJل ولكن مضمون هذا اMستقJل خاصة بعدما اقر العالم بجميع دوله بما فيه إسرائيل
 ,وحليفتها أمريكا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة نحن اليوم نحارب معركة مضمون هذه
الدولة ومضمون اMستقJل وفي اعتقادي أيضا وهذا طبعا ثمرة نضال مستمر hبناء شعبنا في فلسط>
قترب من كبيرة ـنحن ا�ن ـن عذابات وا�Mم اـل يه اـل قوا ـف يه الـتضحيات وـل قدموا ـف وفي اـلشتات ـنضال ـطويل 
ته ثــورة مسلحة وانتفاضات ومقاومة وM يزال الشعب الفلسطيني ـيقدم ـجني ثمار هذا النضال الذي تخلـل
هذه الـتضحيات وـمصمم ـعلى تحـقيق اMستقJل أMنه يدرك انه M ـكرامة له وM ـحرية حقيـقية بدون تحـقيق
هذا اMستقJل ـفلذلك أن هذه اTعركة مـعركة ـحاسمة M تـقبل اTـهادنة وM اTساومة اMستقJل الحقـيقي هو
هدف اـلشعب الفـلسطيني وبدون أن يتـحقق هذا اMستقJل لن ـيكون ـهناك وقف للـنضال الفـلسطيني ولن
عالم أنا أتذكر اـلشعور بالـنشوة واMنـتصار ما في اـل ـيكون ـهناك أمن واستقرار hحد في هذه اTنـطقة ورـب

في ستقJل  Mعن وثـيـقة ا تم ا�عJن  كانت15/11/88 ـعـندما  التي  استقبلت الـجـماهير الفـلـسطينية   وـكـيف 
جاء نه  ويا ولـك زيا معـن قرارا رـم كان  ما  قرار رـب هذا اـل تدرك أن  كانت   Jهي فع اضة مجـيدة   ,ـتخوض انتـف
 ,منسجما مع حالة الوعي وذهنية السيادة التي أصبحت تحتل عقول الفلسطيني> في كل مكان في ذلك
استمرار كان  ومن ـهـنا  وفي ـعـقولهم وبـمـشاعرهم  في داخـلـهم  أحرار  شعر الفـلـسطينيون اـنـهم  الوقت 
 ,اMنتفاضة Mن اMنتفاضة والنضال الذي تلي إعJن اMستقJل وربما الذي سبقه كان نتيجة تصادم وعي
هو يزال   M ليJستقMسيادة ا الوعي اـل هذا  هم أن  Tرض اـhلى ا واقع احتJلي ـع مع  سيادي  سطيني   ,فـل
وشعبا يادة  عا ـق سطيني> جمـي وسلوك الفـل ارسة  ير ومـم عا وتفـك سطيني> جمـي ركة الفـل سير ـح الذي ـي الوعي 

لو والذي يـحول دون الذي يجـثم عـلى اhرض الفلـسطينية  هو اMحتJل  الوعي الـسيادة   , ,تجـسيد حـالة 
حتى نـحن, وجدنا أن مقـومات اMستقJل ماثـلة عـلى اhرض  ولو للحـظة ـل هذا اMحتJل زال  افتـرضنا أن 

نستكمل مـهمة الـتحرر الوطني ـكنا ـنحاول إكساب مـكونات الدولة واMستقJل مضام> سيادية واستقJلية
مرور قد أن  أنا اعـت ضا  كل14 , وـمضام> ـعصرية وديمقراطـية أـي مع  سلطة  نا  سدى أقـم تذهب  لم  اما   , ـع

اMنتكاسات التي تعرضنا لها ولكنها خطوة نحو اhمام هي نقطة تحول سياسي إيجابي بغض النظر عما
وظروف عوائق  جة  سلطة نتـي هذه اـل ها  التي تعانـي فاءة واـTشاكل  وعدم الـك حول اhداء  من مJـحظات  شار  ـي
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ما ـنحارب مـعركة ـمضمون اMستقJل في ـنفس الوقت ها ـخطوة إلى اhمام ـنحن مثـل ية وخارـجية ولكـن داخـل
نحارب مضمون السلطة الدولة.

فأي عن ا\قـومات للـدولة  شاه: تـحدثت  وجود  :خـضر  مع  واقع   ا\قـومات ا\ـوجودة عـلى ارض اـل
.الدبابات واJعتداءات الوحشية

أبو عـمرو فان :زياد  دولة  بدأ اـل قر بـم يع ا�ن ـي لت أن الجـم ندما ـق ني ـع طبيعي hـن ير  عابر وـغ وضع  هذا   
بدأ اقرر Tقة اـ ادمة هي مـعركة جوهر هذا اMستقJل بأي دولة نـقبل ـكيف ـتحل اـTواضيع العاـل نا الـق معركـت
ضايا اhسـاسية دولة والـق هذه اـل ونات  وحدود ومـك وجوهر  حول هـوية  نه  صعبا ولـك كان  ما  ضال ا�ن رـب الـن
 ,التي تهم الفلسطيني> مثل قضية القدس والJجئ> هذه معركة أخرى أما فيما يتعلق في مقومات الدولة
 ,القائمة على اhرض ومقومات اMستقJل أن أهم هذه اTقومات الوعي الفلسطيني الوعي الذي يقوم على
الوعي اـلسيادة بان يـنظر الفـلسطينيون إلى أنـفسهم كشعب جدير باMستقJل والحرية وانه لن يتردد في
M انه وأنا اعـتـقد  الوعي اـلـسيادة ـكـواقع ـعـلى اhرض  هذا  لم يتـجـسد  ا  Tـمـواصلة ـكـفاحه وـنـضاله طا

أحد أن يهزم شعب يحب الحرية واMستقJل وقصة الشعوب كلها تؤشر بان النصر في النهاية هو يستطيع
ية, وجودة بـن ية ـم ية وتحـت نى ومؤسـسات فوـق إلى ـب أشير  نت  أنا ـك واستقJلها  ها  يل حريـت واقة لـن شعوب الـت لـل

دولة ونات اـل كن مـك أقوى وـل ما بحـاجة hـكسابه ـمضمون  إصJح ورـب إلي  ما بحـاجة  ظام رـب ناك ـن ظام ـه  ,الـن
 ,ومكونات اTجتمع ومؤسسات وبني الدولة واTجتمع كلها نجدها موجودة في اTجتمع الفلسطيني معركتنا
ته ـمضام> ـعصرية اسي برـم ظام السـي اكل والـن نى واTؤسـسات والهـي هذه الـب هو إـكساب  قائم  هو  ما  في 
ومضام> سليمة نحن نريد سلطة ديمقراطية ا�ن وأيضا نريد دولة ديمقراطية في اTستقبل نحن M نريد

نا, نا جرـب hـن قي  دولة الحقـي هذه اـل استقJل  هو  ية  دولة ديمقراـط كون اـل كي ـت دولة واTتـطلب اhسـاسي ـل أي 
ونحن مقيدين باتفاقات وباستمرار اMحتJل بأننا M نستطيع أن نقيم نظام سياسي أو مجتمع ديمقراطي
 ,أو حتى نقيم اقتصادا وطنيا Mن هناك تناقض جوهري ب> استمرار اMحتJل وفقدان السيادة واستمرار

السيطرة ا�سرائيلية وب> تحقيق الديمقراطية التنمية الحقيقية.

 , ونعود بالحديث إلى ا8خ أبو نزار صخر حبش استمعنا إلى حديث ا8خ أبو عمر :خضر شاه:
ـعضو ا\جـلس الـتشريعي الفـلسطيني رـئيس اللجـنة السـياسية في ا\ـجلس ومن خHل حديثه أنت

كنت تؤكد ما ذكره ا8خ زياد أبو عمر.

 M شك أن اhخ زياد أبو ـعمر أكد ـعلى الـقضايا اhـساسية وهي التـكامل ـب> إعJن اMستقJل: أبو نزار
 ,م واMن بدأت مع اMنتفاضة اTحاـفظة عل اـلثوابت لتجسيد اMستقJل على ارض اـلواقع كل هذه1988 عام

اTعارك التي تدور حولنا من اجل طمس إعJن اMستقJل فنحن نناضل لحماية إعJن اMستقJل ولتجسيد
من نوع  لم ـيـكن ـهـناك أي  تم  ستقJل ـعـندما  Mن اJل مـقـومات إعJستق Mل ـكـيف يتـجـسد اJستق Mا, , , 
كن لم ـت أبو عـمر  زياد  ها اhخ  حدث عـن التي ـت دولة  سط> ومقـومات اـل سطينية عـلى ارض فـل الحكـومة الفـل

ليس كل اhرض-  , - -موجودة حينها في الخارج والتي هي ا�ن موجودة الشعب ليس كل الشعب واhرض 
ها ذية ـبغض الـنظر عن عدم تكامـل ندنا حـكومة ـبسلطاتها الثJث الـقضائية والـتشريعية والتنفـي وـلكن ـيوجد ـع
وجه اMحتJل وMن اMحتJل في  ناء  دمة الـب ها مـق يه ولكـن كون عـل ما ـيجب أن ـت إلى  وصولها  وعدم  ها  واكتماـل
 ,قائم داخليا ومن حولنا ومن جميع النواحي فنحن نعيش معركة تجسيد اMستقJل باعتبار أن اMستقJل
تم ا�عJن عنه ويوجد كثير من اhناس يطلبون من اhخ أبو عمار Tاذا M يتم إعJن اMستقJل ؟ اMستقJل

كان من اTفروض أن يعلن اMستقJل في,  , ولكن من الواضح أن هناك4/5/99 معلن موجود ونحن نمارسه 
محاولة كبرى لعبها نتنياهو وغيروا مواعيد اMنتخابات ودخلوا في قضايا كثيرة من اجل أن يحرمونا فرصة
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 , ,التجسيد حسب اMتفاقيات ومن تلك النظرة حتى ا�ن محاولة التراجع عن اMتفاقات التي تحفظ حقوقنا
من باراك الذي قال انه أـعطى ما يـمكن أن ـيكون اـحسن من M شيء إلى أن جاء شارون الذي أراد أن
 ,يعطينا نصف الذي أعطانا إياه باراك ولذلك عندما تطرح أمريكا وأوروبا وبيرس أو شارون مشاريع دولة
 ,هذه الدولة الوهم التي في آذانهم أما الدولة الحقيقة التي في ذهن الشعب الفلسطيني والذي سيستمر
قرارات اقرب للتمـسك ـب الدولي ا�ن  جو  اركة ا�ن واTقـاومة اTـوجودة لتحقيقـها واـل ظل اMنتفـاضة اTـب في 
من خJل حاول  والذي ـي يه  صهيوني عـل ضغط اـل التزامه باـل عن  ظر  بوش ـبغض الـن حتى  ية  شرعية الدوـل  ,اـل
 ,موافقته على ضغوط اللوبي الصهيوني على أن يضمن انتخابه مرة ثانية ولكن في تقديري بعد وقوعه في
لوبي اـلصهيوني أن بدايات وفـهمه اـلخاطئ ل�رهاب ومـحاولة اـل أزمة أفغاـنستان والتي هي ما تزال في اـل
 ,يجره إلى اTزيد قد M يجد نفسه قادر على اMستمرار حتى في حكم دوره الحالي Mنه وقبله ح> تــورط

ثم جاء جونسون بعد اغتيال كنيدي., كيندي في فيتنام 
ية, فانزل عمـل مة  اكثر حـك كان  الذي  وترك اhمور لنـكسون  ها  ية كـل من العمـل هرب  نه  خابه ولـك يد انـت    وأـع

 , ,العدوان على الشعب الفيتنامي وهنا نحن نتوقع انه إذا لم يكن هناك موقف حقيقي من محاربة ا�رهاب
وأول إرهاب واخطر إرهاب في العالم هو ا�رهاب الصهيوني الذي يمثله شارون الذي يقوم بعملية احتJل
وعملية استيطان ويستمر فيها ويضرب ويقوم بكل هذه اhعمال الشرسة اTدانة من الجميع بما فيها جزء
ها من ا�سرائيلي> ا�ن الذين ما فـي كا وـب ها من الـيهود في أمرـي ما فـي كبير جدا من اTجـتمع اhمرـيكي وـب
M بارين شعب الـج بالقوة وان  هم اhمن وان اhمن M يتـحقق  يأتي ليـحقق ـل لم  شارون   ,بدأنا ـيشعرون أن 
بالعودة حق الJجئـ>  طة ـب دولة اTرتـب هي اـل سJم  التي تحـقق اـل سطينية  دولة الفـل يمـكن أن يخـضع وان اـل

وسيلة والية يتفق عليها تخلق جو سJم في اTنطقة بحيث يقرر الفلسطيني أين يعيش.

أحد أبـناء فـلسط: التاريخـية إلى ا8خ محـمد بـركة، بـصفتك  هاتف  عبر اـل حدث  شاه: يـت  :خـضر 
داخل اـلخط اJخـضر نا  قة اJستقHل ـعلى اهـل وقع إعHن وثـي كان  الداخل ـكيف  ناء فـلسطينيي   ,وأـب

 ؟48

 مع تصاعد اMنتفاضة الفلسطينية اhولى والتي1988  الحقيقة أن إعJن اMستقJل ترافق عام :محمد بركة
 ,كانت ليس فقط مصدر اعتزاز للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل إنما أيضا كانت بارقة أمل بان
ها لم يرافـق انه  رغم  اضة اhولى  قة أن اMنتـف فراج الحقـي نور واMـن إلى دائرة اـل بادت ـتخرج  شعبنا  اناة   ,مـع
اسية تترجم ـحالة اـلرفض اـTوجودة ـعلى اhرض إلى ـحالة إـنجازات سـياسية رغم ذلك ية ـتفاوض سـي  ,عمـل
شعب عتراف بحـقوق اـل Jالدولي ل مع  قوى اTجـت من  سبب واTـحرك �صرار العـديد  كانت اTفـتاح واـل فـقد 
شعب من اـل جزء  هذا اـل قة  Jشك فـيه أن ع  M أوسلو مـما مؤتمر  وكان  مؤتمر مـدريد  وكان  سطيني   , ,الفـل
الفلسطيني في داخل إسرائيل هو ليس عJقة وجدية فقط وهي ليست عJقة أبناء الشعب الواحد إنما هي
 ,العJقة الكفاحية ونحن نرى أنفسنا جزءا من معركة الشعب الفلسطيني من اجل استقJله ولكن طبعا من

خJل خصوصيات موقعنا كمواطن> في إسرائيل أيضا.

شاه: من الحكـومة :خـضر  هذه الحمـلة   أخ محـمد نتـحدث أيـضا هـناك حمـلة شـرسة وتـحدثان 
 ,اfسرائيلية في الداخل هنا ا\قارنة ب: ا8مس واليوم وخاصة ونحن نتحدث عن اJستقHل.

ركة شارون وـحزبه واليـم> :محـمد ـب ها اhسـاسي  ية وقطـب ومة الحاـل رابط وـمسعى الحـك ناك ـت بدون شك ـه  
واضحا ابا  يؤدوا خـط ريدون أن  هم ـي يه اـن شك ـف  M ما حزب الـعمل ـم وتذلل  وتذيل  سكوت  مع  رفا  اhكثر تـط
مع ني عـلى الـق هذا الخـطاب مـب قدس  طاع واـل ضفة والـق في اـل سطيني  شعبنا الفـل لق ـب  ,الخـطاب اhول يتـع
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ثاني ـفهو موجه نـحونا ولـكنه ـيصب في ـنفس اـلهدف بأي  ,والـقتل والـحصار وـعلى التـجويع أما الـخطاب اـل
 ,مفهوم بمفهوم أن القمع ضد شعبنا في الضفة والقطاع والقدس من اجل تخفيف وتخفيض سقف مطالبه
وهذا لن يحدث فالشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات لن يقبل من شارون وبوش
سرائيليون لـهذا يدركها جـيدا ا� هذه حقيـقة يعرفـها الجمـيع ويـجب أن  وباراك  من كلينـتون   ,ما رفـضه 
لة كن الحـم إسرائيل وـل داخل  طة  ير الخرـي الك ـمسعى لتغـي عادل هـن سJم اـل ماMت اـل اـTسعى ولتخـفيض احـت
خارج من  اجل إخراجـنا  من  هي حمـلة موجـهة  إسرائيل  داخل  في  ضدنا نـحن الفلـسطيني>  اTوجـهة 
 ,الشرعية السياسية ولذلك نرى مشاريع القوان> التي تريد أن تستبعدنا وتستثنينا وتخرجنا من الكنيست
رفع الحـصانة وهنـالك مع غالبـية أعـضاء الكنيـست وهنـالك مـوضوع  وهنـالك أيـضا التحقيـقات اTـستمرة 
ريد أن ـيصــورنا كعمJء لـجهات الذي ـي الداخلي  وزير اhمن  ندا  يوم اوزي ـل ها اـل أدلى ـب التي  الـتصريحات 
إلى حن بحـاجة  وهل ـن ذلك ؟  ني  ماذا يـع شرعية  خارج اـل إلى إخراجـنا  هدف أسـاسا  هذا ـي وكل  خارجـية 
إقرار من الـواضح أن  عن الـشرعية السيـاسية والتمثـيل السيـاسي  في وطنـنا نـحن نتـحدث   , ,الـشرعية 
 ,الحرب في إسرائيل هم M يحتاجون الجماهير العربية في إسرائيل لذلك نحن لسنا جزء من قرار الحرب
ولكن قرار السJم في إسرائيل M يمكن أن تقوم له قائمة بدون وزن الجماهير العربية الفلسطينية ووزنها
السـياسي والبرTاني ووزـنها الـجماهيري ـعندما يـتخذ اـلقرار وـيجب أن يأتي يوم يـتخذ به اـلقرار من اجل

 %51 %  من هذا أل15 %  نحن نشكل51 إقرار حقوق الشعب الفلسطيني سيحتاج اTجتمع ا�سرائيلي إلى
 %35 %  اhخرى مقابل50 %  خارج اTعادلة من اجل أن تبقى اTنافسة ب>15 واليم> يريد أن يخرج هؤMء أل

 ,هذا في احسن اhحوال لذلك هناك مسعى مبرمج مسبقا ومنظم جيدا وله منطلقات تكتيكية مرحلية وله
 ,أهداف سياسية استراتيجية يستهدف أن M نكون جزء من الشرعية السياسية في داخل إسرائيل حتى
 ,لو كنا في الكنيست تكون أصواتنا مغيبة وتكون شرعية اMستناد إلى أصواتنا غير قائمة واما أن نكون
 ( ) ,كليا خارج الكنيست وعندها يخلو اTيدان لحميدان كما يقول مثلنا الفلسطيني بمعنى أن اليم> أقوى
 ,من اليسار أو اليسار والوسط ا�سرائيلي بدون الجماهير العربية بدون شك M يوجد أدنى شك أن هناك
سطيني وـب> شعب الفـل من اـل جزء  هذا اـل حن  ضدنا ـن مة اTوجـهة  لة اTنـظ واضح ومـفضوح ـب> الحـم رابط  ـت
الحملة اTوجهة ب> شعبنا عموما وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من اجل تجاوز وا�جهاز

 .على حق شعبنا الفلسطيني باMستقJل والحرية والعودة

 :ـخضر شاه: ـنتابع اـلحديث مع ا8خ أبو نزار، ـتحدثنا عن انـحياز اـ\وقف ا8مرـيكي اـلواضح إلى
 ,الجانب اfسرائيلي ما رأيك وبكل صراحة با\وقف ا8مريكي ا8خير والحديث عن دولة فلسطينية

 .وأيضا عن اJتحاد ا8وروبي

 , سنأتي لهذا اـلحديث Mنه ـمهم جدا ولكن اhخ مـحمد بركة ـتحدث عن شيء مهم جدا وهو اذا :أبو نزار
أردنا أن نرى حقيقة توجه الشعب ا�سرائيلي نحو السJم يتم اكتشاف ذلك من خJل دور جماهير شعبنا
أصوات إلى  كان راـب> بحـاجة  سJم  فاق  تم اـت انه  جدا  واضح  ية  هذه العمـل في  خط اhخـضر   ,داخل اـل
العرب لكي يدعموا عملية السJم Mنهم اكثر الناس اTستفيدين من السJم إلى جانب شعبنا الفلسطيني

داخل , والى جانب الشعب ا�سرائيلي بشكل عام ما عدا اليم> هم الجماهير العربية الفلسطينية اTوجودة
ستدعون الذين ـي شارة وا�خوان  زمي ـب ضد اhخ ـع نرى الهجـمة  ندما  هذه الحـالة ا�ن ـع خط اhخـضر   ,اـل
تالي هو توجه ـنحو اـلحرب ضد اـلسJم وباـل الك توجه  ما يدل ـعلى أن هـن دلك ـعلى شيء فإـن يق أن   ,للتحـق
يذ ولذلك شارون ـيطرح ـطروحات لـيست للتنـف يم دولة ستحاربك  بل أن تـق وافق أو تـق  ,وأنت M ـتستطيع أن ـت
Mعودة و حق اـل ستمر M ـب استيطان ـم ولة  ير مقـب حدود ـغ دولة ـمصحوبة ـب مات اـل ولذلك كـل ما للتعجـيز   , , , ,واـن

سيادة وM معابر.
وقف Tعرب اـ من اـل من جـهة  اكثر  من  يه  وهو ا�ن ـمضغوط عـل في خـطابه  بوش  يس  حدث الرـئ ندما ـت  ,   ـع
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كا ـمصالح جدا وMن hمرـي واضح  سعودي ـيضغط ـبشكل  وقف اـل Tجدا واـ واضح   , ,اـTصري ـيضغط ـبشكل 
كانت عملية ما يسمونه با�رهاب وما يجري في فيتنام وهو أيضا, كبيرة في اTنطقة قبل عملية ا�رهاب 

مطامع اقتصادية وعسكرية وهم لديهم ترسانة كبيرة من اhسلحة التي يتم تجريبها يبحثون عن مناطق,
لتجرب بها هذه اhسلحة بقول اخرهم من يشعلون الحروب لكي يشغلوا مصانع الصلد والحديد ومصانع

الخ يوجد جهة--- أM سلحه لديهم ،ويمكن أن يطوروها مثلما فعلوا بالعراق ويمكن أن تكون إيران وسوريا 
 ,في وزارة الدفاع من الصهاينة يؤثرون بهذا اMتجاه Mنهم مستفيدون من ذلك ولكن هنالك اتجاه آخر في
أمريكا التي تجعل الرئيس بوش واقع ب> هذين التأثيرين مما يؤدي إلى ضعفه Tحاولة انتخابه لفترة مقبلة

لذلك يجب أن M نلقي آمال كبيره على ما يطرحه إM إذا تحول ذلك إلى خطوات أساسيه، أولى الخطوات,
اhساسي أن M يشكر شارون عندما يخرج من اTناطق اTحــررة التي أعاد احتJلها ،ولكن يجب أن يخرج
لة عام يه ـلكي يـنسحب من اhراضي اTحـت ية ، وـيجب اـلضغط عـل فه حتى M يدخلها مرةً ثاـن عن اـن مـاً  مرـغ

،انه,1967 حدة  باhمم اTـت بوش بطـرحه بخـطابه اhخـير  كان  ية، وإذا  شرعية الدوـل قرارات اـل لتزم ـب  م وان ـي
وذكره ية  ضمن قرارات اـلشرعية الدوـل ريد سJم ودوله فـلسطينية   . هذا موقف متطور من رئيس338ــ242 ـي

بأي خـطوه سك  حن نتـم ولذلك ـن حدة  في اhمم اTـت طرح  هذا اـل طرح  مره ـي وهذه أول  ذلك  طرح  كي ـي أمرـي
إيجابية تطرحها أمريكا ،hننا M نستطيع أن نقلل من شأن أمريكا في العالم ، لذلك إذا كان لنا مصالح
ما تلتقي مع مصالح أمريكا يجب أن نستغلها ،ا�ن مصلحتنا اhساسية أن يكون هنالك إدانة من أمريكا
لسياسة شارون التي ندينها نحن ، العرب يقفوا معنا والعالم ا�سJمي يقف معنا لذلك M يجوز أن نبني
عه كن أن يتـب من اTـم والذي  كي  وقف اhمرـي Tهذا اـ لى  راكم ـع ني وـن جب أن نـب كن ـي سراب وـل اذبة ـك آمال ـك
موقف أوروبي الذي هو اقرب لنا من كم اTواقف اMخرى لذلك M يجب أن نهمل أي تطور باتجاهنا ولكن
يجب علينا أن نثبته ونراكم عليه أو M نبني آماM من اTمكن أن تلغى في الغد ،نسمع عن الحديث إرسال
مراقب> دولي> ومعروف لدينا أن العنف وإطJق النار يأتي من الطرف ا�سرائيلي hن شارون M يريد أن
يصل إلى ورقة تنت التي هي مرفوضة أساسا من كثير من الشعب الفلسطيني ، ولكن ا�خر أبو عمار
عن رقـبة الحـلم شارون  سفاح  سكينة اـل كانت اTوافـقة حكـمه hنـها رفـعت  في لحـظه  وافق عليـها  عـندما 
هذه العملـية ا�ن M يـريد القـيام بـها بقـيامه بعملـية كبرى ،  الفلـسطيني واغتـياله بالقـيام بعملـية اجتـياح 
اغتياMت، ولكل فعل رد فعل من هنا يجب أن نؤكد أننا نستفيد من أي تطور نراكم عليه Mن وضع اTجتمع

م.1988 الدولي ا�ن احسن مما كان عليه ح> إعJن اMستقJل عام

ية ونـتحدث: حدة ا8مريـك وعن مـوقف الوJيات ا\ـت وقف ا8وروبي  عن اـ\ حدثنا اmن  ـت شاه:  خـضر 
اريخ وعن الـت عن اJستقHل  ند1988 أـيضا  ربي ـع وقف الـع عن اـ\ اريخ نـتحدث  وهذا الـت يوم  وهذا اـل م 

إعHن وثيقة اJستقHل وعن ا\وقف العربي بهذا التاريخ وهذا اليوم بهذه ا8وضاع.

نزار ها: أبو  كان يتـغنى ـب الذي  عالم الـعربي  اضة وذروة اـل وفي ذروة اMنتـف هذه اhوضاع  في  نا   Mشك أـن
كان هنالك محاولة أمريكية أن تعتبر اMنتفاضة هي اTمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن يقود

يدعى تاب  فوا ـك اندك ودـنيس روس وأـل مارتن  توجه   بإعJن السJم باTنطقة تبنىBuilding For Peace هذا اـل
تالي اMنتـفاضة ـتطرح ـموقف وـمطالب أقل من منـظمة التـحرير، سقف اTنـظمة ـبشطب منـظمة التـحرير وباـل
تحرير كامل التراب الفلسطيني واMنتفاضة تطرح دحر اMحتJل والحرية واMستقJل إذا هؤMء أقرب إلى
اTشروع لذلك يبحث عن قيادة بديلة، لكن شعبنا الفلسطيني الذي كان يفاوض اصروا وعلى رأسهم حيدر
عبد الشافي واTرحوم فيصل الحسيني وا�خوان جميعهم أصروا على انهم يمثلون منظمة التحرير اTمثل
الك ـحكم قوم هـن لة ـفقط ـلكي ـي اـلشرعي والوـحيد لـلشعب الفـلسطيني.ولـيسوا ممثـل> لـجماهير اhرض اTحـت
ذاتي، هذا اTوقف الذي دعمه العرب، ولكن بعد العدوان الذي شنوه على العراق كان هدفهم شطب منظمة
ها ـبشكل مـباشر لذلك ـمنع أن ـيكون باـلوفد اـTفاوض أي أحد من اـلقدس أي أحد التـحرير ـفاستطاعوا عزـل
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الJجئ>، ولكن الوصول إلى طريق مسدود في هذه الطريق من صهاينة البيت اhبيض مارتن اندك ودنس
هذه إلى  وصول  أوسلو واـل في  عتراف بمنظـمة التحـرير  Mإلى ا قة أدت  جاد طرـي إلى إـي يرز  دعت ـب روس، 
في دولة  إسرائيل  بول  يدة لـق وسيلة الوـح ها اـل الدول ـمسبقـاً hـن لن  مل أـع حزب الـع يوم نJحظ أن  ية، اـل العمـل
ته اhـساسية، والذي اصبح وهي نظرـي ابـاً  يرز كـت ها ـب اTنـطقة، ونـظرية اـلشرق اhوسط الـجديد التي ـكتب ـب
غير قادر باTحافظة عليها، تقوم على أساس أن هذه الدولة تكون بعJقتها مع إسرائيل بطريقة تكون هذه
الدولة جسر تعبر به إسرائيل للهيمنة على الدول العربية، نحن رؤيتنا لهذه الدولة هي امتداد للعمق العربي

 .يشكل السد لهذه اhطماع ا�سرائيلية

   لذلك ا�ن نحن نقول للعرب وللمسلم> جميعـاً أن يقفوا مع هذه الدولة السد وان يعزلوا حكومة شارون
هج وهذا اTـن ومة،  هذه الحـك ظل  في  سJم  الك أي  كون هـن ومة ـيجب أن ـتسقط Mنه M يـمكن أن ـي هذه الحـك
ـعرب ـية واـل ـشرعية الدوـل ـقرارات اـل لتزام ـب Mـتالي دون ا ـومة وباـل ـهج الحـك ـكن مـن ـشخص وـل ـهج اـل ـيس مـن ـل
كوا اTـقومات الكاـملة ـلكي ـيضغطوا ـليس ـفقط ـعلى الحـكومة ا�سرائيلية واـنما أـيضا ـعلى ـيستطيعوا ويمتـل
أمريكا Mن مصالح أمريكا في النفط وفي اhسواق العربية وفي كثير من القضايا، مملوكة للحكام العرب،
ومات لك الحـك في ـت لل  إلى ـخ يؤدي  سوف  ية  ية والجمـع ومات العرـب ية وأي انـفصام ـب> الحـك ية العرـب الجمـع
فذناها مم ا�سJمية وـن ية والـق مم العرـب قرارات الـق نا وأخذنا ـب صالحنا إذا وقـف لدان وهذا ـليس في  لك الـب وـت
حقيقة دون تأثير بالضغط اhمريكي علينا وحولناها بالضغط على أمريكا فإن هذا يساعد على قيام دولتنا

 .الفلسطينية السد التي تحمي وM تهدد تصون وM تبدد

هي .ما  تح  ثوري لحـركة ـف يم ـعضو ا\جـلس اـل مع ا8خ أحـمد غـن عبر اـتصال  قل  شاه: ننـت  :خـضر 
ا\تغيرات التي طرأت على أهلنا منذ تاريخ إعHن وثيقة اJستقHل ؟

وشعبنا :أـحـمد غـنـيم التي تـحل عليـنا  الذكرى  هذه  ستقJل  Mبذكرى ا شعبنا  أريد أن أهـنئ جـماهير   
ثة ـنحو تـجسيد اMستقJل الوطني الفـلسطيني ـعلى اhرض ومـاً ـبعد يوم ـخطاه الحثـي الفـلسطيني ـيسجل ـي
من إعJن شيء  لم يتـغـير  ستراتيجية والجوـهـرية  Mمن الناـحـية ا ـنة اـلـقدس رـبـما  في مدـي الفـلـسطينية 
اMستقJل إM أن جماهير شعبنا في القدس رأت في إعJن اMستقJل رسالة هامة احتضنها أبناء الشعب
الفلسطيني أكد فيها أن خيار اMستقJل هو خيار M يمكن للشعب الفلسطيني أن يتنازل عنه وانه سوف
ترزح ـتـحت زالت   M الوطني الفلـسطيني، اـلـقدس ستقJل  Mكل التـضحيات ـعـلى طـريق مـشروع ا ـيـقدم 
زالت تعـيث  M ء الجـنودMهؤ جانب جـنوده بـصاطير  كل  من   ,اMحتJل مديـنة حزيـنة يحـاصرها اMحتJل 
طوMته ها اـلشعب الفـلسطيني ـب التي يـجسد ـب ية  هذه اللـحظة التاريـخ في  قدس وـنحن  نة اـل في مدـي ساداً  ـف
على اhرض الفلسطينية أن الرسالة التي تخرج من مدينة القدس للعالم العربي والعالم ا�سJمي والعالم
هذا اMستقJل بل لتـجسيد  اصرة اـلشعب الفـلسطيني  عالم ـفقط Tـن تدعو اـل  M لJستقMذكرى ا في  أـجمع 
وإـنما تدعو اـلعالم أـجمع لJستجابة Mـبسط اMـحاسيس ا�ـنسانية التي يـمكن أن ـتعبر عن جوهر ا�ـنسان
ستجابة ـلـهذا اـلـحق لـلـشعب Mإسرائيل ـعـلى ا دولة  وارغام  هذه اhـحـاسيس  إلى  ذاته لـيـستجيبوا  ـبـحد 

الفلسطيني.

واخيراً ا8خ أبو نزار نريد أن نتحدث البيان السياسي الذي صدر عن القوى ا\نطوية :خضر شاه:
يان هذا الـب ناول  ماذا ـت حدث  ذكرى إعHن اJستقHل نـت في  سطينية  إطار منظـمة التحـرير الفـل في 

 .واهم النقاط التي تناولها هذا البيان

نزار التي :أبو  ية  قوى الوطـن جداً أن اـل واضح  الوطني  عن اTجـلس  صدر  يان  هذا الـب قة Mن  شك حقـي  M
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في قوى جـديده  لة ودخـلت  اضلت خJل مرحـله طوـي والتي ـن يان  هذا الـب ية  في عمـل في معظمـها  ساهمت 
الساحة مثل اخوتنا في حركة حماس والجهاد وفي الخJص وغيرهم، حقيقة بالنسبة للتأكيد على ما هية
يه فق عـل الذي يـت امج  لتزم> بالتوـجهات أو البرـن ية وا�سJمية ـم قوى الوطـن في اـل نا  ريدها ،hـن التي ـن دولة  اـل
يزال  M في حـماس طرحـهم لدى اMخوة  باTفهوم اhيدلوجي  كن  دوله وـل ريد  نا ـن فق أـن يع يـت يع ،والجـم الجـم
منطلق من أن التحرير يجب أن يكون لكامل التراب الفلسطيني ولكنهم معنا في اMنتفاضة في إطار أننا
نقيم الدولة ولكن دون تحديد الحدود لكي يكون هنالك مغزى للعمل السياسي إلى جانب العمل اMنتفاضي
يان تم يان أسبوعي Mن هذا الـب يه شيء ـمشترك حوله وـنشاركه في استمرار في ـب اومة الذي ـف وـعمل اTـق
سط> عـلى والذي يـؤكد أن فـل ستقJل أسـاسا  Mن اJفي إع جاء  ما  الذين يـريدون  خوة  Mبالتوافق بـ> ا

م بعد اMنسحاب من هذه اhراضي جميعـاً بما فيها القدس ،وان تكون خاليه من1967 اhرض اTحتلة عام
ـقرار ـها اـل ـما فـي ـها ـب ـسطينية كـل ـقة بالـقـضية الفـل ـية اTتعـل ـشرعية الدوـل قرارات اـل اـTـستوطنات وان تـطـبق 

اTتعلق بالJجئ> الفلسطيني> ،هذه القضايا وهذه القرارات عندما تدخل في البيانات اتفق عليها ب>194
ية ومفهوـمها من خJل11هذه قة اـلوحدة الوطـن عبر حقـي قة ـت  تنـظيم اTـنضوي ـتحت منـظمة التـحرير وهي حقـي

قانون الك  كون هـن لى اhرض وـي دولة ـع هذه اـل ندما تتجـسد  اومة ،ـع اضة واTـق ظل اMنتـف في  الدؤوب  مل   الـع
وسيادة قانون ،تكون ظروفنا اTتغيرة هي التي تفتح اTجال للناس لكي يفرضوا الشروط التي تحدث عنها
وسيكون كانوا وفيـها تـعدديه سيـاسية،  هذه الـدولة للفلـسطيني> أينـما  بان  الذين تـحدثوا إليـنا ،  خوة  Mا
الذين ـيـقودون ـتـلك اـلـدولة باعـتـبار أن اـلـشعب عن آراء اـTـسؤول>  ـمـسموح أن ـيـكون هـنـالك آراء مختـلـفة 

 هو194 الفلسطيني وخاصة إذا كنا ملتزم>، وM يجوز hحد إنكار حق العودة Mن حق العودة حسب القرار
حق فردي لJجئ الفلسطيني ونسله هو الذي يحدده وليس صفقة باعتبار أننا سنرجع عندما يكون قرار
العودة يطرح على الJجئ يأخذ آلية محددة عندما تكون هذه ا�لية في ظل سJم يمكن التوصل إليها أما
جاه تالي عـندما يتجـهوا باـت له ا�سرائيليون وباـل ا يتخـي T ستكون مـصيبة شها  التي نعـي حرب  في حـالة اـل
إسرائيل خJل داخل  عاملون  سطيني اـل مال الفـل عدد الـع عرف أن  حن ـن سطيني وـن شعروا أن الفـل سJم ـي اـل

 عامل، بمعنى أن إمكانية التعايش واردة، إذا الحديث عن السJم هو الذي يحل200000 سنوات يصلوا إلى
اMشكال والذي يعتقد أنه يمكن أن تقام دولة فلسطينية في ظل طمس حق العودة واهم hنها ستكون دولة
لة الك اhراضي اTحـت ها أصJً ـقضية اMنطJقة في ـفتح ومنـظمة التـحرير ـعندما قامت لم ـتكن هـن حرب hـن

 . كانت التحرير لكل فلسط> وبالتالي جوهر قضية فلسط> هي قضية لJجئ>67 عام

   ـيجوز ـطمس اTـظهر بالجوهر لذلك نـتجه ـباستمرار وـنقول باـتجاه اـلسJم ـنستطيع أن ـنحل كل اـTشاكل
نا حق ،وـنحن ـنرجو من ـمما صعبت ،وـلكن بالـنسبه لـلحرب إذا استمرت سوف ـيعاني كJ اـلشعب> ـنحن ـل
اy ما M يرجون ولكنهم يأTون كما نألم ونتمنى أن يصل اTجتمع ا�سرائيلي إلى قناعه أن حكومة شارون
ليست الحكومة التي ستوصله إلى سJم في هذه اTنطقة وM إلى أمن في هذه اTنطقة وانه هو الذي يقرر
في عمـلـنا ستقJل وـيـجب أن نـجـسده  Mوفي مقاومـتـنا لتـجـسيد ا في ـنـضالنا  ـمـصيره وـنـحن ـمـستمرون 
وبأخJقنا كل يوم ا�ن في هذا اليوم العظيم إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات لكي نقول لهم هذا
يوم جديد ندخل به عام جديد لكي نجسد فيه على اhرض لتأكيد استقJلنا وتأكيد حريتنا ونقول أن دماء
yتجاه الصحيح بإذن اMسرى وأوسمة الجرحى نبراس يقودنا باhوان عذابات ا ً الشهداء لن تذهب هدرا

تعالى.

وJزم تزبط
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