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:" " " الشرق" فتح لـ صخر حبش عضو مركزية 

بوش يعمل على تطويع صدام وعرفات دون تغييرهم•

طالب عرفات بالتصدي للفساد وصدام بتحقيق اصDحات ديمقراطيةوالعودة للجماهير•

:" الشرق" عمان ـ
" قاده بأن الرـئيس اVمـيركي جورج" ـفتح عن اعـت أعرب صخر ـحبش ـعضو اللـجنة ا^رـكزية لـحركة 

بوش يعمل على تغيير سياسات ومواقف الرئيسf الفلسطيني ياسر عرفات والعراقي صدام حسf دون
في مواجـهة الـضغوط من مـوقع ا^طالـبة بتحـصينهما   fالرئيـس Dووجه انتـقادات لك تغيـير اشخـاصهم، 

اVميركية.
" هاتفي" تح اشاد في اـتصال  ـف دراسات في  رية واـل ـحبش الذي تولى ـمفوض مـكتب اـلشؤون الفـك

" "Dا^حتلة با^واقف الوطنية للرئيس عرفات، لكنه استدرك قائ vالشرق معه في مقره بمدينة رام ا اجرته 
إن هذا ا^وقف الذي يجعل الشعب الفلسطيني يلتف حول اVخ أبو عمار يتناقض مع مواقف أخرى تظهر"

وكأنها ـتجد الحـماية من الـقيادة الفلسطينية وعلى رأسها اVخ أبو ـعمار. ـفظواهر الفساد ا{داري وا^الي
التي إلى ـشـراسة ا^ـعـركة  وصحيح أن بـعـضا مـنـها ـيـعود  في ا^جـتـمع.  قد ازداد تـفـشيها  وا�جـتـماعي 
يخوضها شعبنا ضد ا�حتDل وا�جتياح ولكن ا{صرار على رعاية وحماية لصوص معروفf ومدانf من
ا^جلس التشريعي ولجنة الرقابة واللجنة الرئاسية التي شكلها اVخ أبو عمار تجعل شعبنا وأبناء حركتنا
يتساءلون. ^اذا � يتناسب ا^وقف ا{داري واVداء ا^الي وا�قتصادي مع ا^وقف الوطني الذي يتمسك به
ية لتغطـية ممـارسات كون كاـف حتى ـت ية  أبو عـمار وطـن كون ممـارسة اVخ  وهل يكـفي أن ـت أبو عـمار.  اVخ 

الذين يحتمون بقراراته ويسيطرون على مقاليد حياة الشعب ا^الية وا�جتماعية..؟

مقربو عرفات
هز من محـاولة  قتربون ا�ن  الذين ـي اسرة  ضحية لـبعض السـم عت  وأضاف حـبش إن الجـماهير وـق
أسبقية إـبـعاد إلى  في ـمـساومات أدت  حاولوا إـقـحامه  يوم  أبو ـعـمار  اـلـصــورة الوطـنـية اـلـراسخة ل�خ 
ا^ناضلf عن وطنهم في صفقة ا^هد ا^شبوهة، واقامة سجن دولي للمناضلf في أريحا بديD عن القوات

اشم عدوان ا{سرائيلي الـغ من اـل شعبنا  تة ـل اية ا^ؤـق وبة للحـم ية ا^طـل fالدوـل صريحات ا^قرـب عن ـت ، ناهـيك 
ها، سطينية علـي سيادة الفـل شكك باـل ما ـي كا v ـب قدس مـل بار اـل عودة، واعـت حق اـل عن  نازل  حول الـت والوزراء 
التي شعبنا  تة ـل ية الثاـب كاره الحـقوق الوطـن تم رـفضه �ـن الذي  تون  ني ـمشروع كليـن بول وتـب إلى الـق إضافة 

تمسك بها ا�خ ابو عمار.
إذا كانت هنالك مآخذ" وامتدح حبش ا^واقف القومية والتحررية لنظام الحكم في العراق، لكنه قال

هذه فان  ية  هوم الديمقراـط حول مـف وخارجه  عراق  داخل اـل من  قادات  ظام وانـت ية للـن ارسات الداخـل لى ا^ـم ـع
قضايا يجب أن تكون واضحة بأنها � تخدم القدرة على الصمود وا^واجهة وهي غير مبــررة تحت عنوان
عراق وسDمته أراضيه تـعني ̂ـوقف الوطني. و� بد لـلشعب كل اـلشعب أن يـجمع أن وحدة اـل صحة وقوة ا
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عودة ـلكل الذين غادروا الوطن سواء ـبسبب أو� وـقبل كل شيء وحدة شعبه وعزل كل العمDء وـفتح باب اـل
.غطرسة وشراسة الحصار اVميركي أو Vسباب محلية �بد من إصDحها"

ورأى حبش أن الرئيس اVميركي بوش يعمل على تغيير سياسات الرئيسf صدام حسf وياسر
� بد من ا{شارة هنا إلى ا^خطط الذي يسعى بوش الى تنفيذه" عرفات دون أن يغير اشخاصهم. وقال

هذه اVيام وتحت غطاء البلطجة والتهديدات والتحضيرات الدائمة للحرب، أ� انه يريد تحقيق تغيير حقيقي
في نهج النظام العراقي ويدفعه إلى ا�ستسDم ليس بتغيير اVشخاص وإنما بتغيير سياساتهم. وهذا ما
عبرت عنه ا{دارة اVميركية والرئيس بوش وكولن باول في تصريحاتهم حول التزام صدام حسf بقرارات
̂ـشاكس. وهذا يـكفي. وهو ير عن صدام ا قه انه قد تـغ يذها الذي يـعني في حال تحقـي اVمم ا^ـتحدة وتنـف
أبو عـمار حـيث ان ضد اVخ  سطينية  ساحة الفـل ركان أن يمـارسوه عـلى اـل حاول ا�مـي الذي ـي سه  اVمر نـف
التي ية  بالثوابت الوطـن رؤية والتـمسك  كن اـل لة. وـل من الحـم ̂ـستهدف  هو ا اـلشخص ا{ـنسان والـجسد ـليس 
هي بالنـسبة للـشعب الفلـسطيني عـنوان الوطنـية  fفي حـ تـشكل بالنـسبة لـهم عـنوان الفـساد الحقيـقي 

". والشجاعة. وكذلك اVمر بالنسبة للعراق ا^تمسك بالقضية القومية وقضية فلسطf بشكل خاص

العودة للجماهير
الذي عا^ي الجـديد، طـريق الهيمـنة وا�ستفراد وا�ستعباد  ظام اـل قول إن طـريق الـن وتابع حـبش ـي
في شرفاء  كل اVحرار واـل صدام ـحسf و�  رفات و�  اسر ـع جد ـي رسخه � يـمكن أن ـي ركا أن ـت حاول أمـي ـت
بعض الدول العربية والعالم مكانا فيه ولهذا فان الصمود � يتحقق أ� بالعودة إلى الجماهير إلى الشعب

 اVمة العربية وا{سDمية. إن الديمقراطية الحقيقية وا�نتخابات الحرةفي فلسطf والعراق والسعودية وكل
جلس ية تـماسكها ̂و هي طريـقنا لكي نـجعل النظام العا^ي الجديد نـظاما عاد� شامD يـعيد ل�سرة الدوـل
". اVمن توازن أعضائه ويحول دون غطرسة القوة وشهواتها الDنسانية في السيطرة وإعادة شريعة الغاب

كرار حاو� ـت حرب، ـم يق انـتصارات دون  لى تحـق مل ـع بوش يـع جورج  يس  إلى أن الرـئ فت حـبش  وـل
النموذج الذي استخدمه الرئيس اVسبق رونالد ريغان حf عمل من خDل برنامج حرب النجوم على تحويل

يرل يوم" قد استطاع ريـتشارد ـب ـل يزة ـلصالحه. وقال  يه، ولـيست ـم اسلحة ا{ـتحاد اـلسوفياتي إلى ـعبء عـل
يه يوم أـطلق كان مسـتشارا للرـئيس رـيغان أن يـجعل من اVسلحة الـنووية في ا�ـتحاد اـلسوفياتي عبئا عـل

الدفاع ا�ستراتيجي بادرته   ) ا^عروفة بحرب النجوم، والتي جعلت اVسلحة النووية والصواريخSDI     (ـم
العابرة للقارات تشكل خطرا على اVرض التي تقف عليها في حال انطDقها، حيث يتمكن شعاع الليزر
الذي ينطلق بسرعة الضوء التي تساوي ثDثمائة ألف كم في الثانية لتفجيرها مع انطDق استعمالها اVول
دون حاجة إلى استخدام صواريخ مضادة للصواريخ � تزيد سرعتها عن سبعة كيلومترات في الثانية. لقد
نجحت تهديدات حرب النجوم في إبراز شخصية غورباتشوف الذي فكك ا�تحاد السوفياتي. فكان النصر
تابه في ـك رسه الرـئيس نـكسون  الذي ـك هج  وهو ا^ـن ية.  حرب حقيـق  Dسوفياتي ب حاد اـل لى ا�ـت ركي ـع اVمـي

" ، حيث كانت تجربة نكسون القاسية التي دارت فيها حربا متصاعدة في فيتنام" نصر بD حرب اVشهر 
يد اـلـشعب التي ألـحـقت باـلـدولة اVـعـظم ـعـلى  وكانت النتـيـجة الهزـيـمة  سلفيه كـيـندي وجوـنـسون...  من 
شن الذي  والده  هي تـجربة  بوش ا�بن  جورج  لة  في مخـي مع  التي تـل اريخ  نامي الـبطل. إن دروس الـت الفيـت
هى الذي أـن سون  تون. ونـك صالح كليـن في ا�نتخـابات ـل أسقطته  ها  صرة ولكـن ركان منـت رها ا�مـي حـربا اعتـب
حربا خاسرة ساهمت بإخراجه مطرودا من البيت اVبيض. وها هو بعد أن انتصر في معركة التهديد يرى
هو له  ضل  سيناريو ا^ـف كون اـل وقع أن ـي ومن ا^ـت حرب.  بدون  صر  موذج للـن غان الـن يس رـي في تجـربة الرـئ
تحقيق رغبته في فرض إرادته على العراق. وعلى اVمم ا^تحدة وعلى أوروبا من خDل إقحامها كأطراف

". في شراكة غير متكافئة تنتهي بفيتو واحد في مجلس اVمن
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السعودية والعراق
وأشار حبش إلى أن السعودية والعراق يتعرضان لضغوط اميركية ناجمة عن التقرير الذي وضعه

 في الو�يات ا^تحدة التي تنافس فيها بوش اVب ودوكاكس1988 معهد واشنطن على ابواب انتخابات عام
( )، وديان اليـه إشراف دـينس روس ومارتن انديك  أعد ـب رير الذي  ـعلى مـنصب الرئـيسن ـحيث دعا ذلك التـق

" فاهم اـلضمني" ناء من أجل اـلسDم إلى وجوب أن ـتحاول الو�يات ا^ـتحدة دفع ـبعض الـت الـب ـتحت ـعنوان 
عراق واـلسعودية التي ـحصلت مؤخرا ـعلى صواريخ باـلستية قد ية ـمثل اـل يج العرـب ـبf إسرائيل ودول الخـل

" يجب أن تحاول أميركا بعDقاتها مع الدول الثDث التوسط" . وقال التقرير  تبرر مستوى التهديد {سرائيل
وايا هذه الدول ـتجاه بـعضها قدير ـن فاهم اـلضمني الذي يـمكن أن يـقلل من ـمخاطر سوء ـت في ـموضوع الـت
البعض وحيث أن إسرائيل وهذه الدول العربية ما زالت في حالة حرب فان النجاح في هذه ا^همة سيكون
صعبا. حتى لو كان تملك هذه اVسلحة يسبب تهديدات كل طرف ل�خر، أ� أن مجتمع ا^صالح قد ينشأ
ير بات ـغ هذه الترتـي ثل  عراق بـم سعودية واـل تم اـل قد تـه يه.  رغوب ـف ير ـم صراع ـغ في  الدخول  جة تجـنب  نتـي
ا^باشرة مع إسرائيل طا^ا ركنت هاتان الدولتان إلى اهتمام إسرائيل بأمن حقولهم النفطية. لقد شرعت
طرق بدـيـلة لـتـصدير نفطـهـما تجعلـهـما يتجـنـبان من اـلـرياض وـبـغداد ـبـوضع ـخـطط طـمـوحة لـتـطوير  كل 

( الفارسي وتعتمد هذه الخطط على مداخل آمنة إلى البحر اVحمر وشرق ا^توسط حيث( استخدام الخليج 
̂ـجال الـحضور ا{سرائيلي هائD. وقد تـنشأ مجـموعة ـمصالح ـبf اـلعراق واـلسعودية وإسرائيل في هذا ا

أشار" وقد   . ضمني فاهم  طوير حـالة ـت إلى ـت هدف  رصينة ـت ية  اسية أميرـك من خDل دبلوـم يمـكن فحـصها 
إعداد" بدء ـب اـل إلى  سعودية  عراق واـل قدمتها اـل وفي ـم يج  من دول الخـل ركا  بة أمـي ضرورة مطاـل إلى  رير  التـق

شعوبهم لتقبل السDم النهائي مع إسرائيل وذلك من خDل تخفيف حدة العداء والتطرف في تصريحاتهم
". وبتشجيع نغمة اكثر اعتدا� في وسائل اعDمهم وكتبهم ا^درسية

" من ا{دارة: واشنطن  به الـحـركة اـلـصهيونية ا^تمـثـلة بمـعـهد  طالبت  ما  هذا   Dقائ وـخـتم ـحـبش 
 بf بوش ا�ب ودوكاكس. ومع نجاح بوش اVب للرئاسة وبعد أن1988 اVميركية على أبواب ا�نتخابات عام

شن حرب الخليج ضد العراق لعدم استجابته ^طالب أميركا. ظهر على السطح دور معهد واشنطن الذي
صهيوني يان اـل صالح الـك ية ـل اسة اVميرـك توجيه السـي في  اما  انديك دورا ـه ومارتن  يس روس  يه دـن عب ـف ـل
با^نطلق الليكودي الذي يرفض قيام دولة فلسطf ا^ستقلة والتوجه لفرض حكم ذاتي � يصل إلى مستوى

.ا�ستقDل بأي حال من اVحوال"
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