
سلسلة حلقات برنامج في الصميم

الحلقة الرابعة

موضوع الحلقة القدس في خطر

 نتحدث عن خطة شارون في فصل مدينة القدس طرحت قضية القدس بشكل مكثف: :خضر شاه?
الذي الوقت  وفي  هائي  وضع الـن ضايا اـل أهم ـق من  واحدة  ارها  يد باعتـب كامب ديـف اوضات   ,في مـف
قرارات الـشرعية الدولـية ونـصوص استند فـيه اdـفاوض الفلـسطيني برئـاسة يـاسر عـرفات عـلى 
 ,اnتفاقيات وحاول باراك أن يوسع الفجوة في الخiف ب? ما تقتضيه هذه القرارات وب? ما هو

وقد لعب دينيس روس دورا تخريبيـاً يجعل الرئيس كلينتون يتبنى اdوقف, على استعداد لتنفيذه 
اtسرائيلي ضد قرارات الشرعية الدولية في اrسبوع اrخير وتحت ذريعة اrمن في القدس اعتمد
شارون ـخطة ـلعزل اـلقدس وتغليـفها ـبأسوار وـموانع ـتأكد سـياسة الـفصل الذي ـيهدف إلى تـكريس

 .اnحتiل

 بسم ا( الرحمن الرحيمأبو نزار:
   O شك أن الـخطة لم ـتطرح أول مره وإـنما داـئما ـعندما يزداد اـلعدوان ا>سرائيلي ا7ـكثف ضد شعبنا
وتكون هناك ردود فعل داخل القدس الغربية وبالتالي تكون هناك تأثيرات على نفسية ا>سرائيليQ يحاول
شارون في هذه ا7رة أن يقول نجعل فاصل يمنع حدوث أي عمليه داخل القس الغربية مع العلم أن هذه
 ,اqعمال تأتي كرد فعل على وحشيته وعدوانية جيشه ومستوطنيه ضد شعبنا وخصوصا عملية اOغتياOت
 ,مؤخرا بعد سلسة العمليات التي وقعت في القدس مجلس اqمن القومي عوزي ديان وقائد منطقة القدس
اصيل في تـف ندخل  أردنا أن  كن إذا  سابقا وـل كانت مطـروحة  نوع  هذا اـل من  اقترحوا خـطه  في  كي لـي مـي
 تشكيلها فإنها تقوم على ركائز أساسيه الهدف منها هو عدم قدرة الفلسطيني على دخول منطقة مسيجه
قوم باqـعمال داخل اـلقدس لـيسو من سكان اـلقدس ية ـتحت ـعنوان أن الذين ـي قات فـن ـبأسوار وـمواقع ومعـي
الشرقية وإنما يأتوا من الخارج ثم انهم O يريدوا أن يفصلوا بQ القدس الشر قيه والقدس الغربية حتى
ريدوا أن تالي ـي كبرى وباـل قدس اـل جاه اـل اندفعوا باـت هذا ا7نـطلق  من  نة  أكد تـقسيم ا7دـي حدود ـت O يـكرسوا 
يغلقوا بسياج في ا7نطقة الجنوبية من بيت لحم ومن ثم أسوار مختلفو يتراوح طولها واحد كيلو متر ولكن

الى إلى69بمـجموعه ـتصل  كم  ناطق96   من اـ7 ناك اـنسحاب  كان ـه هوم اqـمني ا7خـتلف إذا  كم ـحسب ا7ـف  
حول وجودة  ستوطنات اـ7 ها اـ7 ضموا إلـي وهى أن ـي جدا  ضايا  ها ـق ضم داخـل وضوع سـي هذا اـ7 جانب  إلى 
سلطة سليمها لـل تم ـت ية  قرى العرـب جانب ـبعض اـل إلى  ابوغنيم  عات زـئيف وـجبل  يم وجـف عاليه ادوـم قدس ـم اـل

" ها ـمناطق أ ـمثل رام" زرية تم ـتصنيفها في الكنـيست ـعلى أـن ب وبـعضها ـمثل أبو ديس والعـي  ( )كـمناطق 
 ,ا( ونابلس وجـنQ هذه ـيريدوا أن يطوـقوها ـتحت ـعنوان اqمن هذه حقـيقة زاـئفة وـكما أشرت ـهناك إـبعاد
لهذه الخطة في البعد السياسي والبعد الديني وخاصة غدا ستشهد القدس عدوانا صارخا في اqقصى
الذين يـريدون أن يقيـموا الـص�ة رأسهم مجمـوعات جـبل الهيـكل  من مجمـوعات عنـصرية متطـرفة عـلى 
ويفرضوا سيطرة داخل باحة ا7سجد اqقصى لكي يعملوا على إقامة كنيس في ا7نطقة وبالتالي يكرسوا
ماء  ,ـموضوع هذا اـلصراع الذي يـمكن أن يـتحول إلى صراع دـيني في ا7نـطقة ومن ـهنا يرـتفع صوت عـل
الدين ا7سلمQ وا7سيحيQ بان شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه مدعوون للوقوف في وجه هذه الغزوة
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اضة اqـقصى سببت انتـف إلى اqـقصى  نود  مع الـج سه  شارون نـف ذهاب  التي ـبسبب  اـلصهيونية الجـديدة 
عد يس الـب اسي وـل عد السـي وضوع الـب في اـ7 ما  نا اخـطر  هذه الهجـمة ـه من  شعبنا  وقف  سيكون ـم  ,فـكيف 
 ,اqمني ويدرك الجميع انه عندما يكون هناك إنسان يريد أن يدافع عن حقه أو يريد أن يدفع حياته ثمن
 ,هذا الحق O يوجد عائق يحول دون ذلك الذي يحقق اqمن ل�سرائيليQ هو اOنسحاب هو إنهاء اOحت�ل
 , ,هو الس�م أما البعد السياسي الذي نستطيع أن نستشف منه ما الذي يريده شارون إذا قلنا انه بهذه
من الـسياق العمـلي لـلـشعب الفـلـسطيني والـعـمل وأخذها  العمـلـية ـبـهذا الغ�ف تغـلـيف اـلـقدس أي نقـلـها 
ية قد يعـتقد دولي ـجولد الذي يـكتب عن اـلقدس داـئما بان  ,الفلسطيني الذي أكدته قرارات الشرعية الدوـل

O  252 يشمل جميع اqراضي وانما أراضي ولكن نحب أن نذكر الجميع أن هنالك قرار خاص242 القرار
قول أن نا ـن ومن ـه بالقوة  ير  أراضي الـغ  Qسرائيلي�قدس وان أي ل هو اـل ؤكد أن ا7ـقصود  صدر لـي  ,الذي 
هذه ارسات أو  هذه ا7ـم ثل  رفض ـم في  قوة  نا اـل ية يـعطي ـل قرارات اـلشرعية الدوـل ية ـب التزام اـلسلطة الوطـن
 ,ا7عام�ت التي تتعامل بها حكومة شارون مع قضية القدس اخطر ما في ا7وضوع أن القدس هي واحدة
شرعية قرارات اـل حل حـسب  إلى  وصول  فاوض واـل حل بالـت جب أن ـت والتي ـي هائي  وضع الـن من قـضايا اـل

أي تعود جميع القدس التي كانت في, الدولية أي اOنسحاب من جميع اqراضي ا7حتلة بما فيها القدس 
سنة لة  ير محـت سابقة ـغ يع67 مرحـلة  التي ـتضم جـم سطينية  دولة الفـل اصمة اـل كون ـع سطينيQ لـت سلم للفـل  ـت

 , هناك يجب أن يكون حدود فالحدود هي قضية من قضايا الوضع النهائي لذلك67 اqراضي ا7حتلة عام
حاOت الـوضع النـهائي هنـالك قـضية من  إزالة جمـيع ا7ـستوطنات وا7ـستوطنات حـالة   , ,يـجب أن يـكون 
 ,اـلقدس ومن ثم ـقضية ال�جـئQ والع�قات مع اـلجوار فاـلقدس مـطروحة ـعلى أساس ـبعض ا7خـيمات من
لى ناطق ـع ندما ـتضم ـم حدود وـقضية اOستيطان ـع وضوع ـقضية اـل في اـ7 كن اqساس  رها وـل شعفاط وغـي
يم أو ـمعاليه ادوـميم ثم ـتضم ويـحصل في هذا ها ـمستوطنات ـمثل ـجبل أبو غـن ية أقـيمت علـي  ,أراضي عرـب
هي قـضية والتي  وضع النـهائي  ية قـضايا اـل شرعية الدوـل قرارات اـل من   ,ا7ـوضوع انتـهاك لث�ث قـضايا 
 ,القدس ت�عب بها وضمها ثم قضية اOستيطان وكأنه اصبح شرعي ويمكن ضمه ثم قضية الحدود التي

 , .يت�عب بها دون التوصل إلى اتفاق هذه تشكل خطــورة حقيقة على الوضع السياسي في هذه ا7رحلة

شاه? افة اnتفاـقيات ونـتحدث :خـضر   , دـعنا نـتحدث عن الخـطورة ـلخرق الحـكومة اtسرائيلية لـك
 .عن هذه الخطة وهو غير معترف بقرارات الشرعية الدولية

 , ما دام هو غير معترف بقرارات الشرعية الدولية إذا هو مخالف للقانون الدولي إذا هو خارج :أبو نزار
عن القانون إذا هو ا>رهابي الذي يمارس هذا العمل يؤكد على اOحت�ل ويؤكد على اOستيطان في وجود
 ,ما يسمى حملة أمريكية ضد ا>رهاب هي تدعمه qنها تجد في ما يعمله ما يتناسب وي�قي آذان صاغية
كا ادمة وأمرـي ية والذي يتـحكم ـبشكل أو بآخر باOنتـخابات الـق لوبي اـلصهيوني في ا>دارة اqمريـك  ,لدى اـل
تالي ـنحن O ـنريد إO أن ـتؤكد في مرـحلة انتـخابات ـنصفية لـلكونغرس مـجلس اـلشيوخ ومـجلس اـلنواب وباـل
ية لذلك ـنجد أن في ا7جـتمع اqوروبي  ,ـعلى أن قوة اـ7وقف الفلسطيني يعـتمد على قرارات اـلشرعية الدوـل
في ريد أن تـعيش  التي ـت بة  قوى ا7ـح مع ا>سرائيلي اـل داخل ا7جـت وحتى  شارون  يدينوا ـتصرفات  فون ـل يـق
 ,س�م في ا7نطقة تدين مثل هذه التصرفات وأيضا الذين يعتقدون أن خروج شارون عن قرارات الشرعية
 ,الدولية ينتهك حقهم مثل قرارات التقسيم وقرارات تتعلق باOعتراف بدولة إسرائيل في اqمم ا7تحدة هذه
ية ـفانك تدفع ـثمن ذلك عدم اعترافك اـليوم عدم وجودك  ,اـلقرارات ـعندما O ـيعترف ـبقرارات اـلشرعية الدوـل

 , .غدأ وبالتالي هناك من يحاول من ا>سرائيليQ أن يلجموا خطة شارون في هذا ا>طار

 نتحدث أيضا كيف وجدتم الرد العربي وأيضا نتحدث عن اdوقف اrمريكي وموقف :خضر شاه?
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اnتحاد اrوروبي بالنسبة لهذه الخروقات وخاصة بالنسبة للخطة الشار ونية لعزل وتغليف مدينة
 .القدس مؤخرا

 O شك أن هذا ا7وضوع qنه لم يتفاقم كثيرا على اqرض باعتباره خطة قيد التنفيذ ولكن كان: أبو نزار
وآخر حاجز  كل   Q وضع ـب افا  شارع ـي ية  عد عمـل أيام ـب سير50 واضحا أول ث�ث  يدات لـل متر وعمـلت تعـق  

في الـقدس داخل الـقدس الـشرقية واليـهود  بدأ ا7واطـنون الفلـسطينيون  داخل الـقدس الغربـية وبالـتالي 
نة داخل ا7دـي حواجز  إزالة اـل في  كروا  شكلة فـف ناك ـم كان ـه تالي  كل وباـل قدس ـك في اـل  Qجانب ية واـل  ,الغرـب

 متر بQ منطقة بيت جاO بيت لحم بيت ساحور11 وتعويضه بغ�ف خارجي وإنشاء جدار سميك على طول
O ضا ها عـلى مـستوى ا>سرائيليQ أـي يدات ردود فعـل ضايا عمـلت تعـق هذه الـق كل  قدس  ومنطـقة جـنوب اـل
 , ,تستحوذ ترحيبـاً باعتبار عنوانها أمنيـاً qنها O تحقق أمن بأي حال من اqحوال بل إنها تخلق مصاعب
 كثير من التصريحات اqمريكية واqوروبية متجهة نحو وجود تصرف من شأنه الحد من الخ�فات الداخلية
سرائيلي ـبل ـجـيش اOحت�ل ا> من ـق ـسطيني  ـشعب الفـل ضد اـل ـمارس  هو ـي الذي  ـنف  من الـع ـلل   ويـق
 , ,وا7ستوطنQ والشعب الفلسطيني فقط يقوم بشيء مشروع في ظل وجود احت�ل واستيطان هو ا7قاومة
ما في  ناك ـتحرك ـعربي ـخاصة  نرى أن ـه عدو ا�ن  به اـل قوم  الذي ـي ظل ا>رهاب  في  اومة اـ7شروعة   ,ا7ـق
غرب وحـضره سادس مـلك اـ7 لك محـمد اـل رآسة اـ7 غرب ـب في اـ7 قدس  دعوة للجـنة اـل قدس هـناك  لق باـل  ,يتـع
جميع الدول اqعضاء ولسوء الحظ ا7ندوبQ العرب الذي كان يجب أن يكون على مستوى وزراء الخارجية
 , ,لم يشاركوا وهذا يدل على انه هناك شيء من الخلل ولكن قبل يومQ كان هناك دعوة >ضراب عام دعا
 ,إليه اتحاد ا7حامQ العرب وOقى آذان مصر ودمشق والسودان وبيروت كان هناك صحوة شعبية وبدأت

كل, في  هذا الـعدوان وبالـتالي ظـلت  رفض  وسعودية وأردنـية ـل تحـركات دبلومـاسية خ�ل حـركة مـصرية 
سطيني شعب الفـل اكثر حسـاسية عـند اـل هو  ها  قتراب مـن Oبان ا عالم  أمام اـل التي تمـثل  قدس  حاOت اـل اـل
عام تتـمـركز ـخـمس ـقـضايا أـسـاسية يـعـني س�مي واـ7ـسيحي وا>ـنـسانية ـبـشكل   ,واـلـشعب الـعـربي وا>
Qوا7سيحي Qا>نسان العربي سواء كان مسلم أو مسيحي ثم ا>نسان اليهودي له ع�قة فيها ثم ا7سلم
 ,في العالم جميعهم لهم رأي فيما يتعلق بقضية القدس فهي تستجلب آراء العالم ككل بعد ثبوت ا7شروع
Qاليهودي فيما يتعلق بالسيطرة على ا7ناطق الدينية انه مشروع فاشل ينطلق من ديانة بعض العنصري, 
ا7تعصبQ الذين O يعترفون بالديانات اqخرى O يعترفون با7سيحية وO با>س�م وبالتالي ليس من حقهم

خوة, Oمن أن يـشارك ا أبو عـمار  هذه ا7ـناطق وثـبت عـندما منـعوا اqخ  مؤهلQ أن يكـونوا حـماة ـل وليـسوا 
 ,ا7سيحيQ في أعيادهم في بيت لحم مرتان هذا يدل على انهم ليسوا أكفاء لهذه ا7همة هذا كله يحوصل

 .لنا موقف عربي وأوروبي وموقف دولي إلى جانب ا7وقف ا>س�مي الذي يعزز موقفنا

 :خضر شاه? يتحدث مع اrخ حاتم عبد القادر عضو اdجلس التشريعي. نتحدث عن هذه الخطة
الشرسة وأيضا الخطة اnحتiلية ونحن نعي تماما ما تتعرض له القدس من هجمة ليس فقط في
مر الـسنوات اdـاضية لتهـويد اdديـنة اdقـدسة وأيـضا نـعرف تمـاما ونلـمس يام ولـكن عـلى  rهذه ا
 ,الرفض من خiلكم لهذه الخطط وأيضا لتهويد هذه اdدينة دعنا نتحدث ماذا انتم فاعلون في هذه

 .الخطة الشار ونية اrخيرة

 , هذه الـخطة ليست جديدة إسرائيل ـمنذ بداية احت�ـلها 7دـينة اـلقدس وهي ـتقوم ـبعدد :حاتم ـعبد اـلقادر
هذه كن  سطينية وـل دن الفـل باقي ا7  Q ها وـب عزل بيـن امة  نة وحـصارها وإـق هذه ا7دـي ويد  من ا>جراءات لتـه
قدس هي تنـطوي عـلى خـطــورة معيـنة وخـاصة أنـها خـطة Oبت�ع اـل الخـطة بحيثياتـها ا7ـادية والسيـاسية 
 , ,سياسيا من خ�ل محورين أساسيQ اqول هو ضم ا7ستوطنات ا7حاذية للقدس والتي تقع في الدائرة
والذي يسمى القدس الكبرى وا7حور الثاني هو عزل سياسي 7دينة القدس من جميع النواحي عن الجسم
من خ�ل  Qسطيني سجن للفـل إلى  نة  سطينية وتحـويل ا7دـي سلطة الفـل ية لـل نى التحـت وتدمير أتـب سطيني  الفـل
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 ,تنفيذ عدد من ا7خططات برأينا هذه الخطة لن تنجح وقد سبق >سرائيل أن اتخذت إجراءات كثيرة لكنها
ولم تـستطع جـعل الـقدس يدعون  وحدة الـقدس كـما  ولم تـستطع أن تجـسد  لم تـستطع أن تـهود الـقدس 
هذه قد أن  أنا اعـت جارب  يام بـبعض الـت من خ�ل الـق زمن  مع اـل سباق  في  هي  لذلك  ها  وحدة ـل اصمة ـم  ,ـع
 ,ا>جراءات بما فيها الخطة الجديدة بوضع أسوار وحفر خنادق وموانع طبيعية كلها إجراءات على رمال
هذا الفـصل أمام  حن بالتأكـيد  قدس ـن نة اـل في مدـي سطيني  شعب الفـل صمود اـل أمام  صمد  لن ـت متحـركة 
لى راقب ا>جراءات ـع تابع وـن سوف ـن حن  توفي اqيدي ـن قف مـك لن ـن دسة بـتصوري  نة ا7ـق رافي للمدـي الجـغ
 ,اqرض ونحن نؤكد للجميع انه إذا ما قامت إسرائيل بفصل جغرافي في مدينة القدس نحن نقوم بإتخاذ
من عدد  من خ�ل اتـخاذ  في مديـنة الـقدس  اجل الفـصل السيـاسي  من  إجراءات ملمـوسة ذات مـغزى 

 .ا>جراءات وفي مقدمتها احياء أمانة القدس

شاه? ـشريعي :خــضر  في اdجــلس الـت ـكم كأعــضاء  من خiـل شعبي  ـحرك  هل هــناك خــطة لـت  
 .الفلسطيني سواء على صعيد شعبي وأيضا على صعيد دولي لحماية اdدينة اdقدسة

انم مـسؤولية : حاتم عـبد الـقادر  Qسطيني هي مـسؤولية ا7ديـنة ا7قـدسة ليـست مـسؤولية ا7قـدسيQ والفـل
ـحن ـكون هــناك جــهد متكــامل ـن ـجب أن ـي ـتالي ـي ـعالم وباـل هذا اـل في   Qـسيحي ـسلمQ واـ7 ـعرب واـ7  ,اـل
كل صدى ـل نة وان نـت هذه ا7دـي في  عالم أن نـصمد  في اـل  Qوا7ـسيحي Qعرب وا7ـسلم سطينيون نـعد اـل الفـل
نواجه ا7ـحاوOت سوف  هذه ا7ديـنة دون دعمـهم نـحن  في   ,إجراءات اOحت�ل ولـكن نـحن O نـعد نـصرا 
هذه الـقضية ا�ن ـنحن وصلنا تالي ـيجب أن ـيكون ـهناك ـخطة استراتيجية ـل  ,ا>سرائيلية ـعلى اqرض وباـل
قاء صراع ـب ركة  وجود مـع ركة  ركة ـتحدي مـع قود مـع قدس ا�ن ـنحن ـن في اـل كون  كون أو O ـن طة ـن  , ,إلى نـق
 ,وفي هذه ا7عركة سوف نلقي بكل ثقلنا وبكل ما نملك من قوى في هذه ا7عركة القدس بالنسبة لنا راس
أمام لن يكـتب لـها الـنـجاح  سرائيلية  جراءات ا> هذه ا> أنا اعتـقد أن  ولذلك  هذا الـصراع  في  الحـربة 
ا>صرار الفلسطيني واعتقد أن هذه ا>جراءات تدل على خشية ا>سرائيليQ من وضعهم في القدس إذا
حن ولذلك ـن  Qسطيني يس الفـل فانهم ا>سرائيليQ وـل قدس  نة اـل وضعه بمدـي لى  خاف ـع أحد أن ـي لى  تحـتم ـع
سوف نتخذ التدابير ا7ناسبة من اجل مواجهة هذه ا>جراءات ا>سرائيلية وهي إجراءات محكومة بالفشل

 .ومعركتنا مع ا>سرائيليQ على هذا الصعيد بالتأكيد لن تكون خاسرة

شاه? قدس :خـضر  نة اـل التي ـتخص مدـي ية  ادمة اـلشار وـن سابقة والـق هذه الخـطة والخـطط اـل هل   
تأثير الـحـصار اـdـفروض ـعـلى ـيـاسر ـعـرفات ومدى  ـمـستغi ـحـصار اـلـسيد الرـئـيس ـيـاسر ـعـرفات 

 .بالقمم واdؤتمرات التي تعقد خارج الوطن

نزار وكان ـموفق في اـلحديث Oن ـقضية مواـجهة: أبو  يه اqخ حاتم  أشار إـل داية احب أن اـعلق ـعلى ما   ـب
مة الفـلسطينيQ ـفقط بل هي مـهمة ا7خـططات التي ـتستهدف اـلقدس O ـتخص ا7ـقدسيQ ـفقط ولـيست مـه
لكل الذين لهم ارتباط روحي وارتباط نفسي وارتباط مادي بالقدس سواء مسلمQ أو مسيحيQ سواء كانوا
سرائيلية لجـنة كل ا7خطـطات ا> في مواجـهة  عرب وبالـتالي ويـجب حـشد كـافة الطـاقات   ,عرب أو غـير 
Qأبو عـمار حـريص أن يحـضر مـعه ا7مثلـ كان اqخ  مؤتمر القـمة ا>س�مي أيـضا  من  الـقدس ا7ـشكلة 
من نوع  مارس  شارون ـي الك  ها هـن حول الحمـلة نتيجـت أشرت  وقد  هذه القـمة ا�ن  في  ية  طوائف الديـن  ,لـل
ياد وهي أـع ياد ا7ي�د  نذ أـع هذا الـحصار ـم وبدأ  مار  أبو ـع لى اqخ  شعبنا الفـلسطيني وـع لى   ,الـحصار ـع
من إخوانـنا شعبه  من  هذه الطائـفة  جدا أن رئـيس الـدولة يـشارك  طبيعي  وشيء  في بـيت لـحم  دينـية 
ية والذي لم ـيجد له رادعا من ا>دارة اـ7سيحيQ في أـعيادهم ـيقف الـحصار حائل دون تحـقيق هذه العمـل
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اqمريكية التي وجدت وهي تشن حملة رغم ما صدر وكأنه زلة لسان عندما تحدث عن حرب صليبية ولكن
 سبتمبر انه حمل حملة وخصص فيها ا7سلمQ والعرب وبالتالي فان شارون يريد11 واضح جدا أن نتائج

قدس ويحـاصر لق باـل ما يتـع ية فـي لق بالـقضية الديـن واقف تتـع أخذ ـم ندما ـي هو ـع تالي  بذلك وباـل ستقوي  أن ـي
الدين هو  ضا وا>س�م  هود أـي رعايته هـناك مـسلمQ ومـسيحيQ وـي الذي تحمـلت  أبو عـمار ا7ـسلم   ,اqخ 
يه الس�م الحـنيف الذي تـعتبر اqديان اqخرى جزء من معـتقداته لن ـيكون مسلما من O يؤمن باـ7سيح عـل
 , (وموسى عليه الس�م بسم ا( الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه وا7ؤمنون كل آمن با(
 * )وم�ئكته وكتبه ورسله O نفرق بQ أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك ا7صير صدق

 .ا( العظيم

انة O ـتعترف باqديان التي الديانات اـلسماوية وـلكن أن تأتي دـي  ,   شرط من شروط ا>س�م اOعتراف ـب
جاءت بعدها لتكون هي حريصة على الديانات هذا يدل على أن هناك خلل وO يشعر الصهيوني اليهودي
 ,ا7تعصب الذين يعتبرون أن غير اليهود منبوذين ويشبهونهم بالحيوانات وبالتالي هذا الشيء ا7رفوض هو
الذي يمارس ا�ن على شعبنا الفلسطيني وعلى اqخ أبو عمار وعلى كل ا7قدسات وهم الذين يحاولون أن
 , ,يخلقوا قيتوا بمعنى عزل وعندما تكون القدس مسيجة على أهلها إلى أين سيذهب ا7سلمون فيكل مكان
اسي جانب الخـلل السـي قدس إذا أول خـلل  نة اـل إلى مدـي سيدخل  يف  سيحي ـك وكذلك اـ7 دسوا الحـجة   ,ليـق
غاء وضربة ـقاضية لث�ث يه شارون تـطويق وإـل الذي هو ـمرفوض نتـيجة الـبعد السـياسي الذي ـيستهدف ـف
قضايا الوضع النهائي هو يريد أن يقوض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية ا7ستقلة qنه O دولة بدون القدس

ية التي, هذه الهيكـل اـلقدس هي اـ7حور اqـساسي ـل يـعني دولة بدون ـعاصمة أو إـنسان بدون ـقلب أو ـعقل 
س�م هي مفـتاح اـل قدس دائـما  التي تجـمع وO تـفرق، فاـل وهي  سطينية  تـشكل عـلى أسـاسها الـدولة الفـل
 ,ومـفتاح اـلس�م اـلروحي والنـفسي والـجسدي وا7ادي ـكله ـموجود في اـلقدس من خ�ل ارـتباط اـلناس ـبها
من هذا ا7نطلق نقول أن ما يجري محاولة شارون الذي غادر إلى أمريكا لكي يستجلب دعما اكثر وضوء
اخضر اكثر لكي يستمر في عدوانه أنا بتقديري إلى أن ندعو من جديد وان يكون عنوان القدس في خطر
كما أشرت هو العنوان الذي يتم فيه استخدام القدس كما استخدمت في كامب ديفيد الدرع الذي حمى
بوا من أبو ـعمار من خ�ل كليـنتون تأـجيل  ,الـقضايا اqخرى qنه ـعندما حاول دـينس روس وباراك أن يطـل
لة ا�ن واـلقدس Oـحقا وال�جـئO Qـحقا ما يـتحدثوا عن دولة فـلسطينية ـعلى أراضى محـت  ,ـقضية اـلقدس ـك
ية وـخرقت جـميع اOتفاـقيات لذلك هذه جميـعها مؤامرات qنه آج�ً يـعني انك ـخرقت قرارات اـلشرعية الدوـل
 ,في أوسلو مع بدايات اOعتراف ا7تبادل بQ منظمة التحرير وحكومة إسرائيل كان هناك رسائل متبادلة
ية وزير خارـج ها  قر فـي التي ـي قدس  لق بـقضية اـل هولس تتـع يرس ـل شمعون ـب ومن  هولس  مار  أبو ـع ـبQ اqخ 
إسرائيل في ذاك الحQ على أن القدس وا7ؤسسات الفلسطينية وأولها بيت الشرق هي مؤسسات موجودة
قرارات طبيق  إلى ـت هائي  حل الـن حتى ـنصل باـل رها  لى تطوـي مل ـع مل وـيجب الـع في الـع ستمر  وـيجب أن ـت
يات كوا اOتفاـق ية ينتـه كوا قرارات اـلشرعية الدوـل قرارات انتـه هذه اـل كوا كل  هم انتـه ية ا�ن   ,اـلشرعية الدوـل
 ,ا7تفق عليها بينهم وا7وقعة بإشراف اqمريكان ولكنهم يتطاولون على ذلك ولسوء الحظ نجد أمريكا غافلة
في ا>دارة  Qسيطرة ـبعض اـلصهاينة ا7تـعصب ية بـحكم ـخضوعها ـل لع ا>دارة اqمريـك رها وO تتـط  ,عن أـم
وعلى رأسهم نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رافس فيلد ونائب وزير الدفاع وولفر هؤOء كلهم يشكلون
لوبي اـلصهيوني الذي ـيهدف إلى ـخلط ما ـيسمى با>رهاب وا7ـقاومة كل ما ـيقوم به شعبنا الفـلسطيني اـل
بكل منظماته ا>س�مية والوطنية على ارض فلسطQ ما دام هناك احت�ل فهو عمل مشروع ضد اOحت�ل

كا ا�ن ـتحت, قوم به أمرـي إسرائيل واـ7ستوطنQ وكل ما ـت إسرائيل وـجيش  قوم به  عدوان كل ما ـت  ,وضد اـل
 ,عنوان مكافحة ا>رهاب هو عملية إرهابية ويجب أن تكون مرفوضة من جميع العالم نحن ندين أي إرهاب

 سبتمبر ولكن هذا O يعطي ل�مريكان الحق بان يقتلوا اqبرياء11 يطال ا7دنيQ اqمريكيQ كما حصل في
 ,اqفغان أو يهددوا اqبرياء في العراق أو إيران أو كوريا أيتحدثون عن محور الشر والشر O ينبع إO من

اللذين يمارسون ا>رهاب في هذه اqيام.
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من اtسرائيلي? عـلى أن تـكون الـسيادة اtسرائيلية أحرار  كامب ديفـيد  في  كان  شاه?   :خـضر 
 .تحت الحرم الشريف تحت اrقصى اdبارك

نزار ناء كامب :أبو  تون أـث تون كليـن يد من خ�ل اـلرسائل التي أرسلها أبو ـعمار إلى كليـن  , في كامب ديـف
أبو عـمار أن من اqخ  مؤتمر القـمة الـصناعية وطـلب  اجل  من  إلى ايكـاناوا  الذهاب  إلى  اضطر  ديفـيد 
 ,يستمر رغم انه كان من الواضح انه حوار طرشان لكن قبل اqخ أبو عمار وحاولوا العودة لبحث قضايا
وها ـمزايدة ثم ـعندما ـتحدثوا  , ,ـمثل اـلقدس أرادوا ـقسمها شارع شارع هذا ارـمني وهذا كاثوليكي وجعـل
لم  Qثار ا>سرائيلي خبراء ا� باعتراف  لم تحـبط  التي  ريات  من الحـف اما  سبعQ ـع عد  وكأنه ـب حرم  عن اـل
وهم مـصرون عـلى الحـفر تـحت قـبة الـصخرة في تـلك ا7نطـقة  وجود هيـكل  إلى  شيء يـشير  يـجدوا أي 

سمح ا( يـتم انهـيار(  O سوف  كان بـسيطا  لو  حتى  زلزال  هدفQ عـندما يحـصل   , )وا7ـسجد اqقـصى ـل
نا في ما ـمضى حرق اـ7سجد اqـقصى من ـقبل ـيهودي يـمكن أن تـتكرر هذه اـ7سجد اqـقصى وأـيضا رأـي
وفي ا7ـقـابل ـهـناك ـبـعض وضع متـفـجرات  وهم ـيـحاولون  ضبط ـبـعض الـيـهود  مرة  من  وكم   ,ا7ـحـاولة 
يه وـلكن أـيضا ـهناك إسرائيليون ـمثل ا7جـموعات  ,ا>سرائيليQ ـيريدون الـعيش ـبس�م وـيسعون لـلوصول إـل
ساس لـهذا qووضع حـجر ا غزو اqقـصى وتـسعى لبـناء الهيـكل ا7ـزعوم  الذكرالتي تـريد  سابقة  ثة  الث�
نة لي عـلى مدـي تدل عـلى أن هـناك خـطر فـع هذه  كل  نذكرها  حن  لة وـن اشهر قلـي حدث مـنذ  ما  يس ـك  ,الكـن
إلى عنـاية الـسماء سطح اqرض  من   Qبان إمكانـية أن تـكون الـسيادة للفلـسطيني قرار لـهم   ,الـقدس ا>
هذا يـعـني مواـفـقة ـعـلى ـنـبش اqرض ـتـحت اqـقـصى وباـلـتالي سفل  qفي ا وإـعـطائهم اـلـحق أن يـكـونوا 
هذه إلى  شارون ل�قـصى أدى  زيارة  كان مـرفوض كلـيا و7ـجرد  هذا الك�م  عتراف بـوجود الهيـكل  Oا, 
عودة وحق اـل اسي اOستق�ل  عدها السـي قدس وـب اضة اqـقصى واـل وهي انتـف ستمرة  مة اـ7 اضة العظـي اOنتـف
وحتى س�م  كي يتحـقق اـل كي يحققـها ـل ها ـل شعبنا ـل التي يتطـلع  ضايا اqسـاسية  هي الـق هذه   Q  ,ل�جـئ
إلى يذهب  في حـرية كامـلة وا7ـسلم  وهو  البراق كـما يعتـقد  حائط  كل يـهودي أن يـصلي عـلى  يـستطيع 
 , ,ا7سجد اqقصى ويصلي ويزور ـقبة الصخرة بكل حرية وا7سيحي يصلي في كنيسة القيامة والـتحرك

 كم لكي يمنعوا التواصل ب11Q , بQ كنيسة القيامة وكنيسة ا7هد يكون سه� ا�ن يريدون وضع سور طوله
 , .الكنيستQ وهذه تعتبر جريمة في الدين ا7سيحي وفي حق كل الديانات

يتحدث عبر الهاتف مع اrب عطا ا� حنا الناطق الرسمي للكنيسة اrرثوذكسية في : خضر شاه?
لة نـتحدث  ـلعزل وتغـليف مدـينة  ـمعك عن الـبعد الديني للـخطة اـلشارونية  ,اـلقدس واrراضي اdحـت

 .القدس

هي عـاصمتنا الروحـية كمـسلمQ  :اrب عـطا ا� حـنا هو معـلوم الـقدس بالنـسبة لـنا  واضح وكـما  كـما 
عاصمة الشعب الفلسطيني مدينة عربية فلسطينية بكل مقدساتها, ومسيحيQ إضافة إلى كونها العاصمة 

قدس عن اـل حدثنا ـمسيحيا  ما ـت فإذا  قدس  اسي لـل الديني والسـي عد  ناك الـب ولذلك ـه  ,ا>س�مية واـ7سيحية 
يجب أن نذكر أن من هذه ا7دينة ا7قدسة انطلقت الديانة ا7سيحية إلى مشارق اqرض ومغاربها وكنائس
القدس وتاريخها وارتباطها بالسيد ا7سيح وما ذكر عن سيرة ا7سيح في الكتاب ا7قدس وعن تعاليمه وعن
عن حدثون  ندما يـت لذلك ـع دسة  نة ا7ـق هذه ا7دـي من  قدس  من اـل قت  هذه اqمور انطـل كل   ,رسالته الروحـية 
هذا هم  كرا ـل قدس ـح قدون أن اـل هود ويعـت ية للـي اصمة الروـح دية والـع هودي اqـب قدس ـعاصمة اـلشعب الـي  , ,اـل
في الديـانة من مكـانة الـقدس الروحـية  مـساس خطـير بالديـانة ا7ـسيحية وبالعقـيدة ا7ـسيحية وانتـقاص 
ها الروـحية بالـنسبة للـمسلمQ فاـ7سجد اqـقصى وا>سراء واـ7عراج  , ,اـ7سيحية إضافة إلى اـلقدس ومكانـت
أنا لذلك   Qخوة اـ7سلمOلدى ا ية  ها الروـح تدل ـعلى ـقدسيتها وـعلى أهميـت هذه اqمور  كل  ذلك  إلى   , ,وما 
 ,اعتقد أننا كفلسطينيQ وكعرب مسلمQ ومسيحيQ هذه ا7دينة مدينة مقدسة بالنسبة لنا مرتبطة بإيماننا
نا اـلقومي الـعربي الفـلسطيني أن من ية فـلسطينية ترـتبط بانتماـئ نة عرـب دنا الروـحية إضافة إلى مدـي  ,بعقاـئ
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الذين من الحـجاج اqجانب  كثير  لى  مم ـع والتي تـع سياحة ا>سرائيلية  ها وزارة اـل التي توزـع تب  قرأ الـك ـي
ها ـتزوير للـتاريخ وـلوضع اـلقدس وـتاريخ اـلقدس وتراث اـلقدس وما إلى ذلك نة ا7ـقدسة كـل  ,يأتون إلى ا7دـي
Qوجود لفـلـسطيني  O وجود ـلـعرب فـيـها  O إسرائيلية عن اـلـقدس وكأـنـها مدـيـنة يـهـودية مدـيـنة   ,يـتـحدثون 
هذا ـطـمس للـتـاريخ قـيـمة اـلـقدس س�مية واـ7ـسيحية فـيـها   , , ,ـمـسلمQ وـمـسيحيO Q قـيـمة للمـقـدسات ا>
قت ها انطـل سيد ا7ـسيح ومـن عاش اـل ها  امة وا7ـسجد اqقـصى وفـي سة القـي ها كنـي في أن فـي الروحـية تكـمن 
 , ,رسالته إضافة إلى العـقيدة ا>س�مية التي ـتقول با>سراء واـ7عراج لذلك أنا اعـتقد بان إسرائيل التي
دسة نة ا7ـق روبة ا7دـي إلى ـطمس ـع شويه الحـقائق  إلى ـت اريخ ـتسعى  يف الـت إلى تزـي لت اqرض ـتسعى  احـت

 .العميق ا>س�مي وا7سيحي وا7ساس بتراثها الروحي

 :خضر شاه? في كامب ديفيد كانت إسرائيل تصر على السيادة اtسرائيلية تحت الحرم الشريف

هو ـمساسأعت اrب ـعطا ا� حـنا: إس�مية أو ـمسيحية  كانت مـقدسات  سواء  ـقد أن اـ7ساس با7ـقدسات 
ولذلك أقوـلـها ـبـصريح الـعـبارة أن اOـعـتداء ـعـلى اqـقـصى وـعـلى ملـكـية اـ7ـسلمQ للـمـسجد  ,ـبـكل اـلـقدس 
شاءون وان من ـي ستقبلوا  هم أن ـي حق ـل وحدهم ـي  Qهو للمـسلم الذي  قدس  كان اـ7 هذا اـ7  ,اqـقصى وعـلى 
 ,يرفضوا استقبال من يشاءون ولذلك أنا اعتقد أن ا7ساس باqقصى هو كمن يعتدي على كنيسة القيامة
 ,ومن يعتدي على كنيسة القيامة يعتدي على اqقصى هذا الحصار الذين ن�حظه اليوم وهذه الضغوطات
قد أن كل هذه عددة أنا اعـت اوضات ا7ـت نا في ا7ـف ــورست ضد قيادـت  ,وا7ؤامرات التي ـتحاك ضد شعبنا م
هي ا7ـستهدفة والحـضور العـربي الفلـسطيني وهو الـقدس مقـدسات الـقدس  واحد  هدفها   ,الـضغوطات 
في ها  قى احت�ـل قدس يـب ضية اـل ريد ح� لـق إسرائيل ـت هو ا7ـستهدف  قدس  في اـل  ,ا>س�مي وا7ـسيحي 
 ,ا7دينة ا7قدسة وأنا اعتقد انه O يوجد حل بالنسبة لنا كفلسطينيQ مسلمQ ومسيحيQ دون عودة القدس
 ,إلى أصحابها أن أي حل أو اتفاقية أو حديث عن مساومات حول القضية الفلسطينية O تعيد القدس إلى
له الرـئـيس والـقـيادة وما يـتـعرض  في رام ا(   ,أصحابها ـفـهي مرـفـوضة بالـنـسبة ـلـنا ـحـصار الرـئـيس 
إلى جـعل جراءات كلـها هـادفة  هذه ا> أنا اعتـقد أن  من حـصار   ,الفلـسطينية والـشعب الفلـسطيني كـله 
 ,الشعب الفلسطيني يتنازل عن ثوابت وعن حقوق مشروعة في مقدمتها القدس يريدوننا أن نتنازل عنها,
إصرارا وتـمـسكا باـلـقدس ا7دـيـنة العرـبـية  Oنزداد إ لن  ؤامرات  وكـلـما زادت اـلـضغوطات وكـلـما زادت ا7
في اـلـقدس والفـلـسطيني ـاريخ الـعـربي  س�مية واـ7ـسيحية واعـتـقد أن الـت الفـلـسطينية ـبـكل مـقـدسات ا>
وا>س�مي وا7سيحي هو أقوى بكثير من كل إجراءات إسرائيل ومن كل مخططات إسرائيل لتهويد ا7دينة
نا اـ7سلمون في دفاعهم عن اqـقصى واـ7ستهدف يوم في لـقاءنا سنكون مع إخواـن نا اـل  , ,ا7ـقدسة ـنحن أعـل
وفي وفي فـلسطينيتها  ها  في عروبـت قدس ـمستهدفة  نا ـمستهدفون اـل امة كـل وغدا كنـيسة القـي  ,هو اqـقصى 
تاريخها وفي تراثها وعلينا أن نتصدى لكل هذه ا7ؤامرات بإيمان با( وإيمان بحقنا العربي الفلسطيني

بالقدس.

 الباحث? واdؤرخ? الفلسطيني? قالوا أن هناك مدينة سياحية دينية  هناك بعض :خضر شاه?
أوشك اtسرائيليون أو ـبعض اdنـظمات اdتـطرفة ليكون أمر واقع اـلسيادة اtسرائيلية تحت اـلحرم
اـلشريف هل سنكتفي باnجتـماعات سواء خارج الوطن أو ـبعض اdؤتمرات والـقمم العرـبية وأـيضا

 .التنديد

نزار هو أن :أبو  أشار اqب  ما  كن ـك قدس وـل قة باـل شاريع ا7تعـل حاوOت واـ7 من اـ7 كثير  ناك اـل شك أن ـه  O 
 ,هناك الشعب الفلسطيني أوO بمسلميه ومسيحيه يتصدون لكل هذا وان شعبنا ليس فقط ا7قادسة وإنما
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جراءات إلى ـخـطــورة ا> الذي يـنـظر  س�مية واـلـعالم اـ7ـسيحي  ـية وا> ـنا العرـب شعبنا الفـلـسطيني وامـت
زعوم كل اـ7 هو ـمشروع الهـي ما  ية ـك هذه ـمشاريع وهـم نا  سيقف مـع دسات  ستهدف ا7ـق التي ـت  ,ا>سرائيلية 

 .مشروع وهمي ولن يصلوا إليه بأي نتيجة

عام : اrب ـعطا ا� نذ  قدس ـمستهدفة وـم جوهر اـلصراع الـعربي اـلصهيوني اـل هي  قدس  م1967   ,ـقضية اـل
 ,هناك سياسة التهويد وسياسة طمس معالم ا7دينة ا7قدسة إسرائيل تتدخل في الشؤون الدينية ا>س�مية
من خ�ل تدخل أـيضا باـلشؤون اـ7سيحية  ذلك وـت إلى  وما   ,من خ�ل ـمحاوOت اـ7ساس باـ7سجد اqـقصى 
هذا ها  ضغط علـي سة واـل ابتزاز الكنـي حاول  قدس وـت خاب البطـريرك الجـديد لـل شرعية انـت ها ـب  , ,عدم اعتراـف
الذين وأين أولئك  سان  نون بحـقوق ا>ـن الذين يتـغ وأين  س�م  دعاة اـل أين  ساءل  حن نـت جدا ـن وضع خطـير 
 ,يقولون أن ل�نسان كرامة يجب ا7حافظة عليها أين هؤOء؟ 7اذا يتحدثون عن ا>رهاب ويقولون انه يجب
مواجهة ا>رهاب في مناطق معينة من العالم ويتجاهلون ا>رهاب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني وهو
إسرائيل ـتـمارس اOحت�ل ـبـأساليب مـتـعددة سرائيلية اعـتـقد أن  لة الـعـسكرية اOحت�ـلـية ا>  ,إرهاب ا�
 , ,ومختلفة مثل احت�ل اqرض ومصادرة اqراضي ولكن اqخطر هو ما تتعرض له ا7دينة ا7قدسة احت�ل
اريخ وتزـييف اـلوضع الديمغرافي في اـلقدس اـنهم يـتجاهلون ـقدسية زوير الـت  , ,من نوع خـطير جدا وهو ـت
 ,هذه ا7دينة ا7قدسة بالنسبة للمسلمQ وا7سيحيQ ويتحدثون عنها وكأنها ملكا لهم �بائهم وأجدادهم Oن
وهذه ا7ديـنة ا7قـدسة ترتـبط ارتبـاطا وثيـقا عاش هـنا وأنبـياء عـاشوا هـنا وقديـسQ عـاشوا هـنا   ,ا7ـسيح 
وجب أن ـيـكون ـعـندنا ـلـيس ـفـقط ولذلك  س�مي اـ7ـسيحي الـعـربي الفـلـسطيني  ـروحي ا> ـها اـل  ,بانتماـئ

ية, لى اqمتQ العرـب وجب ـع كن  واصل وـل جدا للـت مة  هذه ا7ؤتمرات ـفهي مـه ية  مع أهـم انات  البـي  ,ا7ؤتمرات 
وا>س�مية ووجب على العالم اجمع أن يسعى من اجل الحفاظ على الوجه الحضاري ا>نساني الروحي

 م إلى انتزاعه وطمسه وتزييفه وخلعه1967للمدينة ا7قدسة هذا الوجه الذي تسعى إسرائيل جاهدة منذ عام
 .لذلك وجب أن تسهم هذه ا7ؤتمرات في دعم الصمود الفلسطيني بالقدس

شاه? وسحب :ـخـضر  الديمغرافي ـبـهدم اـdـنازل  هذه الـخـطة والـبـعد  وعن  عن اـلـقدس   اـلـحديث 
باnرـنونا واtجراءات التـعسفية التي ـتقوم ـبها الحـكومة اtسرائيلية(  )الـهويات وما ـيسمى أـيضا 

 .على اdواطن اdقدسي

نزار الك اكثر من :أبو  ية الفـلسطينية اـ7وجودة هـن عد ا7تـعلق بالـبعد اqـمني وأثره ـعلى الديمغراـف  , هذا الـب
 ,مائتان وخمسون ألف يعيشون داخل القدس وهنالك خمسون ألف يضاف إليهم بالبلدات ا7حاذية مثل أبو
ديس والعيزرية و بير نباO في مشروعهم زيادة على الديمغرافية هناك تضييق على ا>نسان الفلسطيني
إلى ردود  Qاضل وصول ا7ـن نع  استطاع أن يـم من اqمان النـفسي إذا  نوع  طي  قد يـع الذي  هذا الغ�ف 
 ,الفعل التي ممكن أن تحصل نتيجة العدوان ا>سرائيلي يصبح ا>سرائيلي يشعر بنوع من اqمان ولكن
نوع قول مـم ووضع ياـفطات ـت عزل  من اـل نوع  هم سـيضعون  قدس qـن داخل اـل من  له  الفـلسطيني أي يـتحرك 

تالي, وباـل يه  هودي ف� رباط عـل  ,ا7رور في هذا اOـتجاه ومـمنوع ا7رور للـعربي اـ7سلم أو اـ7سيحي أما الـي
كانت, التي  قدس  اـل يدات نـفسية واقـتصادية  ية تعـق يدات اجتماـع ناس تعـق ياة اـل يدات لـح ناك تعـق  ,سيكون ـه

 ,تسمى ا7ركز الذي تذهب كل القرى باتجاهها لكي تشتري وتبيع يصبح هذا كله مغلق وبالتالي سيكون
Qهناك نوع من الطرد الديمغرافي هذا هو ا7خطط الذي يستهدف هذا ا7وضوع ومن هنا نحن حريص, 
أبو أشار اqخ  ما  قدس وـك كون اـل لى أن ـت قدس ـع عزل اـل ستهدف  التي ـت يع ا7خطـطات  لق جـم لى أن تـغ  ,ـع
يوم اـلحديث عن سور شبيه ـبسور برـلQ وـلكن ية إعادة تـقسيم ـمثل حائط برـلQ اـل نا O ـنريد عمـل  , ,ـعمار إـن
السور الذي يمنع التعايش البشري ا>نساني هو سور فصل عنصري وبالتالي ما يخطط له شارون هو
 ,فصل عنصري مرفوض يجب أن يكون مرفوض ليس فقط من الفلسطينيQ وإنما من ا>سرائيليQ الذين

8



سيدفعون ثمن ذلك ومن هنا نحن حريصQ على سد هذا ا7وضوع وان يكون هنالك القدس ا7دينة ا7فتوحة
 م خالية من جميع ما يسمى1967 , تكون فيها عاصمتQ وليست عاصمة لدولتهم القدس العربية ا7حتلة عام

عام راضي ا7حتـلة  qهذا حقـنا ا من فلـسطQ وفيـها الـدولة1967 , مـستوطنات أو تجمـعات يهـودية  جزء  م 
 ا7ستقبل أن يكون دولة واحدة ديمقراطية تضم  ,الفلسطينية ففلسطQ البلد الواحد ا7وحد الذي يمكن في

سطينية, قدس عـاصمتان عـاصمة فـل دولة ا>سرائيلية اـل جانب اـل سطينية ـب دولة فـل نرى أن هـناك  يع   , ,الجـم
نا إلى الـتعايش وـتكون الع�قات ا>ـنسانية ـتشكل ـمستقبل وـعاصمة إسرائيلية هذا الذي يـمكن أن ـيصل ـب
كون بار qنه O يـمكن أن ـي تاح اـلس�م ـيجب أخذها بـعQ اOعـت قول أن اـلقدس مـف هذه ا7نـطقة وـن ل�ـنسانية ـل
 ,هناك س�م ما دام الذين يحكمون في إسرائيل هم من دعاة الحرب في الوقت الذي يتبنى فيها اqخ أبو
يأتي ية  شرعية الدوـل قرارات اـل س�م بتمـسكهم ـب استراتيجية اـل ية ومنظـمة التحـرير  سلطة الوطـن  ,عـمار واـل
Qيال ا7ـناضل أخذ ـحقه في اغـت كا ـلكي ـي عدوان ويذهب إلى أمرـي استراتيجية اـلحرب واـل شارون ليتـمسك ـب
ومن ـيكون حولهم دون محاـكمة أصبحت ـمجال انـتقاد داخل ا>سرائيليQ أنـفسهم وي�حظ ـكيف أن ـهناك
عدد من الضباط والجنود ا>سرائيليQ يرفضون الخدمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وا7ناطق
Qوإنما على ا>سرائيلي Qحت�ل له نتائج وخيمة ليس فقط على الفلسطينيOنهم يعتبرون هذا اq ا7حــررة

 .مستقب�

شاه? عن الـبعد :خـضر  ثوري لحـركة ـفتح. نـتحدث  يم ـعضو اdجـلس اـل إلى اrخ احـمد غـن  يـتحدث 
وعزل مدـيـنة وضعها لتغـلـيف وـمـنع  التي  سرائيلية  tالديمغرافي للـخـطة اـلـشارونية للحـكـومة ا
القدس وهناك أيضا تهويد لهذه اdدينة ليس فقط لهذه الحكومة وإنما للحكومات السابقة من هدم

 .منازل وسحب هويات وإغiق اdؤسسات الفلسطينية

سياسة العزل ا>سرائيلية 7دينة القدس ليست سياسة جديدة وإنما ظهرت بعض التطــورات : احمد غنيم
م من خ�ل إجراءات إسرائيلية لترـحيل1967 , الخـطيرة في ا7رـحلة اqـخيرة هذه السـياسة ـظهرت ـمنذ عام

نة ثم نة اـلقدس وـتشديد هذه ا>جراءات ـعلى ـجماهير شعبنا في هذه ا7دـي ا7واطنQ الفـلسطينيQ من مدـي
م عندما قام ا>سرائيليون بفصل ا7دينة عن محيطها الجغرافي في الضفة الغربية من خ�ل1993 في سنة

 ,الحواجز العسكرية التي أقيمت على كل مداخل القدس باتجاه الضفة الغربية من شمالها وجنوبها ومن
Qواطن من حـركة ا7 حدت  التي  جراءات  من ا> كانت هـناك مجمـوعة  من الجـهة الغربـية  حتى   ,شرقها 
 ,الفلسطينيQ وأيضا سياسة العزل هذه لم تقصر على هذا الجانب وإنما قام ا>سرائيليون ببناء خمسة
ستيطانية Oـمارات ا ـوكات والـع من البـل فاع�  ـوقا  شكلت ـط ـقدس  ـنة اـل ـيط مدـي في مـح ـستوطنة  ـشر ـم ـع
نة وأـيضا قامت بإـقامة خـمسة نة اـلقدس وذلك لتـخريب اـلطابع الديمغرافي ـلهذه ا7دـي ا>سرائيلية حول مدـي
عن بـعضها ية  ياء العرـب وذلك لـفصل اqـح نة اـلقدس  ية داخل مدـي نة العرـب ـعشر ـمستوطنة أخرى داخل ا7دـي
 ,البعض هو ـمشروع مركب ذو أـبعاد سـياسية وديمغراـفية وجغراـفية بدء يتصاعد بشكل كبير في ا7رحلة
جدار يفـصل عن  حديث  جراءات واـل هذه ا> بإع�ن تـشديد  فترة بـسيطة  سرائيليون مـنذ  قام ا> اqخـيرة 
ية ويـفصلها ـبشكل تام عن كل الـبعد الـعربي والـتواصل الـعربي مع باقي ية عن اـلضفة الغرـب اـلقدس العرـب
 ,أجزاء الوطن وأيضا هذا الحديث حول هذا الجدار الذي يريدون أن يستعيدوا ربما جدار برلQ ولكن في
سكرية ية وـع إجراءات أمـن عن  حدث ا>سرائيليون  جدار يـت هذا اـل عن  ضا  قدس أـي نة اـل وفي مدـي  Qسط  ,فـل
نة اـلقدس وـفصلها هذه ا>جراءات من أس�ك شائكة في ـبعض اqـحياء وـبعض اqماكن أخرى وعزل مدـي
هذه قادي أن ا>سرائيليون ـب ماكن اqخرى باعـت qعض ا في ـب إسرائيلية  ية  شرطية أمـن حواجز  ومن   ,من 
امة سيطرة الـت بل اOحت�ل >طـباق اـل من ـق ية  ها هجـمة شـرسة جنوـن كن أن نطـلق علـي من ا7ـم التي  الهجـمة 
 ,على مدينة القدس من الصعب لهم أن يحققوا ما يريدوا من أهداف من خ�ل هذه الهجمة التي يقومون
الوطن ارـتـباطهم ارـتـباطهم أرجاء  في ـكـافة   Qالفـلـسطيني Qواطن سباب ـبـسيطة أن ا7 q وذلك ـبـها ا�ن 
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هو ارـتـباط ـعـقائدي وـفـكري وإـيـماني هذا اOرـتـباط  س�ك Oن  qيتخـطى اـلـحدود الجغراـفـية ويتـخـطى ا, 
ومبدئي وهو جزء من النتيج الوطني الفلسطيني الذي O يمكن أن ينفصل الفلسطينيون عنه وO انتزاعه عن
ـنع ـجح بـم ـشل وO يمــكن أن تـن ـها بالـف ـكل شــراستها محــكوم علـي هذه الخــطة ـب ـتالي  ـسطينيQ وباـل الفـل

ما أريد, قوله وإـن هذه لـيست ـفقط شعارات وO ك�م ـن ية  نة اـلقدس العرـب واصلهم مع مدـي الفـلسطينيQ من ـت
للناس أن تنظر كيف يصل ا7واطنون الفلسطينيون في أيام الجمعة إلى مدينة القدس للص�ة في ا7سجد

 .اqقصى ليروا أن كل الحواجز O يمكن أن تمنع الفلسطيني من الوصول إلى هذه ا7دينة

 أخيرا نقول أن هذه الخطط ستفشل كباقي الخطط اtسرائيلية للحكومات اdاضية :خضر شاه?
وستكون ـعـاصمة لـلـدولة الفـلـسطينية ـلـيس rـنـنا نمـتـلك ـخـطط وستبقى  وستبقى اـلـقدس عرـبـية 

 .إرهابية وإنما rننا أصحاب حق

 قبل الشكر كلمة أخيرة ، في الوقت الذي ندعو فيه الجميع إلى تراص الصفوف لحماية القدس :أبو نزار
ها وـلكن قول أن لـلقدس ـمرفأ ا( ـعلى اqرض رب يحمـي يه ـن لبيت رب يحـم قول ما قاله ـعبد ا7ـطلب أن ـل  " "ـن
نعقل ونتوكل على ا( سبحانه وتعالى Oن العدالة في صفنا وهي قوة ويجب أن يكون استعدادنا بالرباط
 ,هو قوة فـنحن في رباط إلى يوم الدين مسلمQ وـمسيحيQ لحـماية هذه اqرض التي هي مرفأ ا( ـعلى

اqرض.

10


