
رد صخر حبش على اسئلة فايز رشيد

ا>خ د. فايز رشيد حفظه ا7
تحية الثورة والنصر

 فيما يلي ا>جوبة على اسئلتكم

مع التحية
وثورة حتى النصر

( ابو نزار( صخر حبش 

1ًس . Yاذا هزمنا ؟ واية عوامل ترونها اسبابـاً في انحسار اYشروع الوطني الفلسطيني بدءا
من تحرير كامل فلسط` وصو>ً الى اYرحلة الراهنة ؟

ونحن على ابواب مرور خمس. عامـاً على اقامة دولة اسرائيل بعد نكبة فلسط. والهزيمة التي لحقت . جـ
بالجيوش العربية، نقول اننا هزمنا Uننا دخلنا الحرب من خSل ما اطلق عليه سبعة جيوش يقودها كلوب

 انما1948 باشا البريطاني الذي هو امتداد لوعد بلفور، والسؤال الكبير [اذا هزمنا U يتوقف عند ما تم عام
من ما  وما بينـه هزائم والنـكسات  من تسـلسل اـل رغم  لى اـل الذي نعـيشه. فـع واقع  ذلك لـل عد  ما ـب يـنسلخ ـعلى 
هذه اUيام انـتصار مة ـنحن ـنستذكر في  امة U تزال ـتشير الى الهزـي انـتصارات تحـققت فان ا[ـحصلة الـع
يادة الرـئيس تذكر ـكيف استطاع اـلشعب اـ[صري بـق ية ان ـن ولدينا امكاـن امـاً  الـكرامة الـخالدة ـقبل ثSـث. ـع

 وكيف فرض على اسرائيل ان تنسحب1956 جمال عبد الناصر ان يحققوا انتصاراً معنويـاً وسياسيـاً سنة
 حيث كان انتصاراً لوU ذلك1973  دون تطبيع ودون توقيع. ونستذكر عام1957 من سيناء ومن قطاع غزة عام

التدخل ا[باشر من القوة اUعظم امريكا التي دخلت ا[عركة لتحول دون هزيمة الكيان الصهيوني.
   الحديث عن الهزيمة والنصر ليس عملية سهلة ولكنها معادلة معقدة ونستطيع القول اننا U نستطيع ان
ناقض اUسـاسي. حول تـحديد الـت عدو الرئـيسي،  حول تـحديد اـل فون  رقون مختـل نـحقق انـتصاراً وـنحن متـف
فقد نجح اUعداء في فرض حالة التجزئة والتخلف والتبعية على عا[نا العربي فنشبت بيننا وب. انفسنا
قد عدو. وـل نا اـل ما حارـب اكثر ـم سنا  نا انـف قد حارـب عدو، ـف اتل اـل ها لنـق نا فـي التي وقـف لك  من ـت سى  حروب اـق
حوربت ثــورتنا الفلسطينية من انظمة عربية وقتل فيها ومن رجالها في حروب حول تناقضات ثانوية اكثر
ـمما ـقتل في ـمعارك الـكفاح ا[سلح واUنتـفاضة الـجبارة ضد اـلعدو الصهيوني. هذه حقـيقة، ـفقد استطاع
في واها  استجمعت ـق قد  ثــورة الفـلسطينية  كانت اـل عد ان  مدمرة ـب ادلة  كـيسنجر اـلصهيوني ان ـيفرض مـع
وقف لن اـ[ به يـع فاذا  كبرى،  رية اـل واستقطاب الحـالة الجماهـي سلط  وغارات اـل عد معـركة الكـرامة  اUردن ـب

قوم( يه ان ـي سلحة عـل سطينية اـ[ ثــورة الفـل يه اـل واجد ـف ظام عـربي تـت كل ـن ان  صريح  واضح واـل كي اـل اUمرـي
. لقد هزمنا Uن العدو استطاع ان يجعل من) بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز سنقوم نحن بتصفيته

الثــورة الفلسطينية عبئـاً على اUنظمة العربية بدل ان تكون اسرائيل هي العبء على اUمبريالية اUمريكية
والقوى ا[عادية لشعبنا.
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   اما فيما يتعلق بانحسار ا[شروع الوطني الفلسطيني فهنالك مفاهيم مختلفة، هنالك مفاهيم اUستسSم
بأن الكيان الصهيوني حقق انجازاته وانه غير قابل للهزيمة. والذي ينطلق من هذا ا[نطلق لم يعد لديه اي
عارك ها ـم قة اـن قول الحقـي نا ـن يس انحـسر فحـسب. ولكـن هى وـل الوطني انـت شروع  شروع وطـني. اي ان اـ[ ـم
تخاض باتجاه فرض وقائع جديدة باتجاه الهدف اUستراتيجي، والهدف اUستراتيجي الذي Uيزال قائمـاً
امل التراب الوطني الفـلسطيني. دولة الديمقراـطية ـعلى ـك امة اـل في ذهن كل الوطني. الفـلسطيني. هو اـق
ولكن يبدو ان هنالك خSف حول الوسائل للوصول الى تحقيق ذلك. احد هذه الوسائل في قناعتنا هو ان
كي يادة اـلشعب الفـلسطيني ـل لى ارض فـلسط. وبـق الوطني الفـلسطيني ـع يان  فرض الـك الة  الى ـح ـنصل 
ننسف ا[قولة الصهيونية بأن فلسط. ارض بS شعب لشعب بS ارض هذا اوUً بهذا نضع السد ا[نيع في
وجه العدوان الصهيوني ثم ان الوقائع اUتية ستقول ان فلسط. الديمقراطية تتحقق بالوسائل الديمقراطية
هو ظاهري  هذا اUنـحسار اـل كون  الى ان ـي لع  ولذلك فـنحن نتـط قة  هو الطرـي تال  كون الـق شرطـاً ان ـي وـليس 
دولة الفـلسطينية اـ[ستقلة وـعاصمتها جاه اـل ية باـت واقع اـلسلطة الوطـن طوير  بة لـت اجل وـث من  راجع مرـحلي  ـت
بأن سلم  حن U ـن ومن هـنا فـن عام.  هدف اUستراتيجي اـل حو اـل اولى واسـاسية ـن هي خـطوة  التي  قدس  اـل
وهي ضال  واقع الـن فاح وـم واقع الـك في ـم صامدة  تزال  ما  سطينية  ثــورة الفـل زمت، اـل سطينية ـه ثــورة الفـل اـل
بالقوى غرات في اـلجدار اـلصهيوني اـلصلب الذي U يزال مدعومـاً  ـتحاول ان تـخلق شروخات وان تـخلق ـث

الصهييونية في العالم والقوى اUمبريالية وعلى رأسها الوUيات ا[تحدة.

. .. بعد مئة عام على قيام الصهيونية كحركة سياسية هل ترون ان اYشروع الصهيوني2س
قد تغير ؟ وما هي ابرز مkمح التغيير فيه ان وجدت ؟

 Uشك ان ا[شروع الصهيوني الذي قام على اساس اقامة دولة صهيونية في فلسط. الكاملة ثم تطلع .جـ
نحو اسرائيل الكبرى التي با[قوUت الصهيونية تمتد من الفرات الى النيل. لقد حصل تغير اساسي في
هذا لع  في مـط وها  التي رفـع خداع  هم ـبشعارات اـل هو اـن ذلك بالـنسبة لـلصهاينة  من  ولة واUـخطر  هذه ا[ـق
القرن وفي مؤتمر بازل وقبل ذلك على لسان با[رستون وشافشبري والصهيونية السياسية التي بدأت منذ

ية. اعـتقد اـنها اUن في حالة انـحسار.1840 عام  وـقبل ذلك ـمنذ ايام نابليون بهدف خدمة مصالح اUمبرياـل
( شعب( شعب مـوجود واـل شعب فاـل  Sارض ب ست  ها لـي شعب، واـن سط.  الك عـلى ارض فـل بت ان هـن Uنه ـث

اهداف جزـئـية استطاع الـكـيان اـلـصهيوني ان يـحـقق  من اـلـصراع  عام  هذه ا[ئة  عام.  يـكـافح ـمـنذ مئة 
بالـنسبة Uهدافه اUستراتيجية هو اUن في مرـحلة ـتراجع عن ا[ـفهوم اـلصهيوني الـكامل ـلصالح اـ[شروع
الصهيوني العميل او التابع للمصالح اUمبريالية، ولذلك هو يتلون بشكل جديد تحت شعارات شرق اوسط
جديد، تحت شعارات ان اسرائيل الكبرى ليست هي عبارة عن جسم خالص من اليهود يحكمون منطقة
حدود ية  حدود جغراـف ناطق  الى ـم نة اUسرائيلية  وصول الهيـم قدرة  هي  ما  اكثر واـن سط. او  كل فـل هي 

سيطرة، حدود قوة، حدود هيمنة فهذا هو ما تتطلع اليه الصهيونية الجديدة.
عتراف Uفاق ا وعبر اـت اوسلو  فاق  احدثه اـت ما  هو  هذا التغـير  في  شرخ حـصل  واهم  ير حـصل     التغـي
ا[تبادل اصبح هنالك واقعيـاً اعتراف بحقيقة وجود الشعب الفلسيطني من جانب الكيان الصهيوني الذي
الك تـغيرات. وـلكن ـهناك انـطلق اـساسـاً ـعلى ـقاعدة ـغياب هذا اـلشعب. ومن ـهنا يـمكن اـلحديث عن ان هـن
مة بارة عن اهداف Uتزال قاـئ بدو ـع ها قد ـت درجة اـن تـغيرات خـطيرة في اـلجانب اـلصهيوني وهي خـطيرة ـل
وانما يتلون جلدها حيث ان الصهيونية القديمة غير مؤهلة Uن تفرض وقائع جديدة على عالم عربي ناهض
ها من اـلجذور ولذلك ـفهي تـتحرك ية ان ـيكون عدو حقـيقي ـيستطيع ان يـجتث هذه اـلصهيونية بكياـن وامكاـن

باتجاه ان تكون جزء من هذه ا[نطقة وتسيطر على هذه ا[نطقة بالهيمنة.
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.  ما هو تأثير ا>تفاقيات اYبرمة ب` اسرائيل وعدة اطراف ؟3س

Uشك كما اشرنا حول السؤال الثاني بان الحركة الصهيونية تسعى لفرض وقائع جديدة في ا[نطقة. . جـ
هذه اـلوقائع التي يـعتبر اـخطر من ـكرسها وكرس وجود اـلصهيونية الليـكودية في ا[نـطقة هو اـتفاق كامب
ديفيد، فكامب ديفيد هو ا[صيبة الكبرى التي لحقت باUمة العربية او الهزيمة اUكبر، واUدهى من ذلك ان

عام ربي اUكبر  عد اUنـتصار الـع جاءت ـب مة اUكبر  . ولقد الحق السادات هزيمة ذاتية في1973   هذه الهزـي
يد كامب ديـف عن  اتج  ربي ـن الوهن الـع كل  . ـف ًSما ـمستقب نـاً واـن يس راـه اضيـاً وـل يس ـم ية ـل ـجسد اUمة العرـب
خاصة ان كامب ديفيد حكمتها نظرة ضيقة قطرية. فمصر العظيمة مصر عبد الناصر كانت ستبقى اعظم

 واكرم لو لم تدخل اوحال كامب ديفيد.

تالي ية وباـل شبكة اUمبرياـل في  كبرى مـصر  سمكة اـل سقط اـل صهيوني ان ـي عدو اـل ها اـل استطاع فـي قد     ـل
نازل كان هـناك ـت سط.  قة بفـل يد ا[تعـل كامب ديـف يات  وفي اتفاـق سط..  في فـل قومي  دورها اـل عن  نازلت  ـت
قد قد وUيزال يـع ما ـع سطيني ـم بديل لـلشعب الفـل ها  ً وكأـن بت دورا سطيني ولـع عن حـقوق اـلشعب الفـل امل  ـك

مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
   كل ما جرى كان نتاجـاً لذلك اUتفاق. فنتاج لكامب ديفيد حصل التمزق العربي، العالم العربي انقسم
الك ظروف ادت الى ية تاهت وان هـن هة اسـتسSم. ـحصل ان الـبوصلة العرـب هة صمود وـتصدي وجـب ـب. جـب
لى عدوان ـع وهو اـل يد  كامب ديـف عد  عدوان اUخـطر ـب الى اـل درجة ادى  كامSً ـل ربي مـت كون الجـسم الـع ان Uـي

 وان1991 العراق الذي شاركت فيه قوى كان ا[فروض ان تكون حليفة للعراق ضد العدوان اUمريكي عام
عراق، عثي. في اـل في سوريا ـيضرب اخوانه الـب يـاً  امـاً بعـث نا وجدنا نـظ يـاً. ولكـن كويت عرـب تم حل ـقضية اـل ـي
اـلشعب اـلسوري واـلشعب الـعراقي واـلشعب اـ[صري وجدنا ـجيوش هذه اـلشعوب ـتصبح بـعضها اداة في

يدي اUسرائيلي. عبر اUمبريالي. وفي التحالف الذي يضرب العراق.
مة، رحم الهزـي من  اوسلو  خرج  الى ان ـت التي ادت  والوهن  الى حـالة اـلضعف  الذي ادى  هو  له  هذا ـك    
اتفاق اوسلو والذهاب الى مدريد كان نتاج هزيمة حقيقية. اخطر هزيمة في تاريخ العالم العربي، بالعكس

ية1948 هي اـخطر من هزـيمة ها الى ـنصر وـلكن ـلسوء اـلحظ فان اـ[صالح ا[حـل نا ان نحوـل  Uنه كان بامكاـن
وا[صالح اUقليمية والشخصية لعبت دوراً في ان تضرب اUمة من اجل مصالح افراد. هذه اUتفاقيات بما
فيها اتفاقية اوسلو كلها جاءت من خSل موازين قوى مختلة لصالح العدو الصهيوني. ولذلك فانه لن يقوم
Uها ا تم الحـسم فـي لن ـي التي  الدائم  توتر  استمرار Uستراتيجية اـل عن  بارة  هي ـع لى اسـاسها. ـف سSم ـع
بالوقوف مليـاً واعادة النظر بكل هذه اUتفاقيات، بكل هذه ا[واقف، ا[وقف العربي الواحد، ا[وقف العربي
فة واعادة ً يـبشر بـخير، هذه الوـق عراق مؤخرا وقوف الـعربي الى جانب اـل عد اـل بدو بوادره ـب اـلصلب الذي ـت
هو ـلصالح ما  واقع اـلصراع اUسرائيلي  التي يـمكن ان ـتفرض ـعلى  هي  يات  هذه اUتفاـق كل  في  الـنظر 

اUمة العربية وما هو لصالح القضية الفلسطينية.

. كيف ترون ضرورة الربط ؟4س

نا الفـلسطيني الذي هو رأس الـحربة في الـجسم اـلصهيوني، وراس الـحربة في . جـ نا في واقـع Uشك اـن
قومي عام اـل من اـل جزءاً اسـاسيـاً  اصبح  سطيني  الوطني الفـل خاص  هذا اـل جد ا�ن ان  صراع نفـسه ـي اـل
ثل ية ـم طار عرـب شاكل Uـق تثير اـ[ التي  شاكل الخـاصة  من ـبعض اـ[ رغم  لى اـل قوى اUخرى، وـع سبة لـل بالـن
تركيا بالنسبة لسوريا او مشاكل العراق القائمة او الخليج، او مصر والسودان. ولكن الجرح النازف في
في لذلك  سط.  في فـل جوUن او  في اـل في جـنوب لبـنان او  سواء  اسرائيل  وجود  من  هو  عا[ـنا العـربي 

في تقديرنا كما اشرنا قبل قليل فان ا[وقف العربي القومي الذي له امتداد في ا[وقف اسSمي وله شركاء
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ً العالم من قوى التحرر والتي لها مصالح في اUستقرار والسSم في ا[نطقة، هذا كله يمكن ان يلعب دورا
اساسيـاً من اجل السSم في ا[نطقة، ولكن اUهم منه ان تكون هنالك قاعدة جماهيرية عريضة في امتنا
العربية وامتنا اUسSمية تدعم مباشرة وتحت عنوان القدس، تحت عنوان اUراضي ا[قدسة، تحت عناوين
سواء نـظـرنا الـيـها سـيـاسيـاً او وهذه العمـلـية حقيـقـية  في عمـلـية اـلـصراع.  اـسـاسية U يـمـكن تـجـاوزها 
اسة في السـي ها. [اذا، Uنه  عب دوراً اسـاسيـاً فـي فان الـجماهير اـلشعبية العرـيضة تـل يـاً  اقـتصاديـاً او ثقاـف
صحيح ان الحكومات تلعب دوراً اساسيـاً ولكن في اUقتصاد فان اUسواق التي تريد اسرائيل ان تفتحها
كي نا العـربي ـل يه لعاـ[ تدخل ـف اسرائيل ان  حاول  الذي ـت قافي  طبيع الـث شعبيـاً. الـت قة  كون مغـل جب ان ـت ـي
لدان التي اقامت ها بذلك. وـكما هي اـلحال سواء في ـمصر او في الـب ـتسيطر وتهـم. ـيجب ان U ـيسمح ـل
رفض ها ـت شعبية كـل شعبية وا[نظـمات اـل حادات اـل شعب واUـت جد ان جـماهير اـل ها اUردن ـن ما فـي يات ـب اتفاـق
ـمثل هذا الـتطبيع الـثقافي وـترفض الـتعاون اUقـتصادي وتـعمل من اجل مـحاصرة الـكيان اـلصهيوني ـعلى
عبر التـحضير ثاثه  وحتى يـمكن اجـت تد  حتى U يـم اومة اـ[شروع اـلصهيوني  ضعافه، ـعلى ـطريق مـق ـطريق 
يه في فـلسط. كل ا[واطن. ـبغض عادل الذي يـعيش ـف ادمة ـيكون اـساسها اـلحل الديمقراطي اـل ـ[راحل ـق
النظر عن الـجنس او الحرية او الدين او العـقيدة وـتكون اـلقدس عاصمة ـلها. هذه هي اـلدولة الديمقراطية

ا[نشودة دولة الحرية والسSم الدائم.

من5س اشكال اـلخروج  ترون  اسية الراهـنة.. ـكيف  ضوء اـYستجدات السـي كم وعـلى  في راـي  
اYأزق ؟

من . جـ ية  سطينية وحـركة الجـماهير العرـب ثــورة الفـل شه حـركة اـل مأزق تعـي مزدوج،  مأزق  Uشك ان هـناك 
يان مأزق الـك زيد  نا اوUً ان ـن ولذلك ـيجب علـي يان اـلصهيوني.  لدى الـك مازق  الك  اخرى هـن ومن جـهة  هة،  ـج
الصهيوني وان نفك مأزقنا، وجزء من مفاقمة ا[أزق الصهيوني هو عدم اعطائه اي نوع من ا[داخل التي
يستطيع من خSلها اعادة تنظيم اUحتSل واعادة ترتيب اوضاعه في ظل اUتفاقيات وكانها امر مشروع.

الغموض" فهو يحاول ان يستخدم اUتفقيات باعتبار انها تعطيه الحق في اعادة اUحتSل خاصة ان درجة 
في" في ا[ـساحات او  في النـسب او  كان  سواء  هو غـير حـاسم  هذه اUتفاقـيات  داخل  دمر ا[ـوجود  ا[

اUرض. وهو حاسم في موضوع ا[واعيد التي يعلن الصهاينة جميعهم انها ليست مقدسة ولذلك فان العدو
هو الذي يـستفيد مـنه  الـصهيوني يـستطيع ان يـقرأ اUتـفاق عـلى طريقـته. فعـندما يـكون هنـالك غـموض 
صاحب القوة الذي يستطيع ان يفرض حقائق على اUرض. والعدو الصهيوني هو اUن الذي يفرض هذه
الحقائق على اUرض. ومن هنا فاننا نرى انه يجب ان يكون هنالك وقفة صادقة فلسطينية ترفض ان تكون
قدس، وسحب ناء اـ[ستوطنات، وتـهويد اـل تم في ظلهاـب اذبة والـخادعة ـغطاء Uـعطاء شرعية ـي ا[ـفاوضات الـك

الهويات، وطرد ا[واطن.، حتى ا[جازر والقتل يتبعها مفاوضات [اذا؟ علينا ان يكون هنالك وقفة صادقة!
U استحقاقات ها  يذها Uـن الك ـقضايا ـيجب تنـف فاق. هـن اساس اUـت لى  اوضات اU ـع ناك مـف كون ـه كي U ـت ـل
Uنتشار. ا[فاوضات ضرورية على ما يجب التفاوض عليه، وUتحتاج الى مفاوضات وفي مقدمتها اعادة ا
يجوز التفاوض على ما تم اUتفاق عليه. من هنا يمكن ان نخرج من ا[أزق Uننا حقيقة نكون ندير عملية

" . منذ ان جاء الى" اUدارة باUزمات السياسة بخلق مأزق وخلق ازمات لنتنياهو نفسه الذي هو خبير في
واقع الفـلسطيني الـحكم حتى اUن وهو ـيقوم باUدارة باUزمات ـلكي تـلهث وراءه كل اUحداث سواء في اـل
وحتى في امريكا يجعل ا[جتمع اUمريكي يلهث وراءه، والكيان الصهيوني بامتدادته واللوبي الصهيوني
يخدمه حتى جعل كلينتون يقول مباشرة انه محبط من سياسة نتنياهو وانه في وضع البطة الكسيحة غير

القادرة على الضغط عليه.
مأزق للكـيان نا ان نخـلق  أزق علـي من ا[ خرج  كي ـن وازمة مركـبة. وـل واقع مـوجود  هو  قديرنا  في ـت هذا     

4



الصهيوني، لحكومة الكيان الصهيوني لكي نفرض حالة من التعادل وحالة من التماثل التي يمكن ان تعود
التي اذا بذور اUشراق  ها  مة اU ان فـي رحم الهزـي من  ها خـارجة  ورغم اـن صعوبتها  رغم  يات  ها اUتفاـق فـي
استطعنا من خSل التمترس خلف استحقاقات الشعب الفلسطيني في اUتفاقيات بما يتعلق بالقدس ومنع
اUستيطان والحدود اUمنة واقامة الدولة الفلسطينية ا[ستقلة نستطيع ان نتطلع الى مستقبل اكثر اشراقـاً

يتطلع نحو الدولة الفلسطينية الديمقراطية ا[ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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