
                                                              

( أبو نزار( ردود ا/خ صخر حبش 
 على أسرة نضال الشعب

 ا?خوة أسرة نضال الشعب

مع التحية والتقدير ،

 في ضوء السياسة ا?سرائيلية القائمة على مصادرة ا?راضي وبناء اQستوطنات، كيف1س
ترون مستقبل عملية الس]م ؟

،242  ان ابرز ا1بادئ التي تقوم عليها عملية الس;م، الى جانب ا#سس ا1تمثلة بقراري مجلس ا#منج-
338( اسة ـمصادرة( ياهو ـعلى سـي ومة نتـن يه حـك وفي الوقت الذي ـتصر ـف  . ابل اـلس;م ا#رض مـق بدأ  ، هو ـم

ية اـلس;م. ف; س;م مع ا#ستيطان. وـخاصة ناء اـ1ستوطنات ـفهي بذلك ـتصر ـعلى ذبح عمـل ا#راضي وـب
ذلك ا#ستيطان ا1ركز الذي يستهدف القدس وما تمثله هذه ا1دينة ا1قدسة باعتبارها مفتاح الس;م. ان
استمرار السياسة ا#سرائيلية هذه من شأنه ان يدمر مسيرة الس;م برمتها. وللمحافظة على الس;م #بد
من تـحرير ا#رض.. وهذا شأن فـلسطيني يتـطلب اول ما يتـطلب ـحشد كل الـطاقات الفـلسطينية من اجل
مواـجهة ا#ستيطان اـلزاحف ـبكل اـلوسائل واـلسبل ا1ـتاحة. فالتوقف عن ا1ـفاوضات وعدم التـنسيق ا#ـمني
وانتظار الوساطات والبيانات وا1سيرات، كل هذه اشكال هامة ولكنها # تكفي و# تؤثر على سياسة حكومة
 ..نتنياهو #بد من ا1واجهة الساخنة للعدوان ا#ستيطاني على ا#رض. فالذي يغتصب ا#رض ليقيم عليها
مستوطنة يقوم عمليـاً بقتل عملية الس;م. و#بد من قطع كل يد تحاول قتل عملية الس;م. فا1ستوطن الذي
ها ـمصلحة ية فـي وهي عمـل س;م.  ية اـل عدو ا#ول لعمـل هو اـل اية جـيش ا#حت;ل  س;ح ويحـظى بحـم يحـمل اـل
للمجـتمع ا#سرائيلي الذي يتـطلع ـنحو اـلس;م. وفـيها ـمصلحة لـلشعب الفـلسطيني الذي يتـطلع ـنحو س;م

 .عادل وشامل وحرية ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

   وكما فرض الكفاح ا1سلح وا#نتفاضة معادلة التفاوض قبل اتفاق اوسلو.. وكما فرضت انتفاضة ايلول
الذي حـظى سرائيلي والـعا1ي بتوقـيع بروتـكول الخلـيل  ا1ـاضي عـلى نتنـياهو ا#نـصياع لـلرأي الـعام ا#
بنسبة كبرى في تصويت الكنيست. فان نتنياهو سينصاع للضغط الذي يحدثه ا1جتمع ا#سرائيلي عندما
 ..يصبح ا1وقف الفلسطيني ا1تفجر يشكل الخطر الذي يدوس فيه الحق طغيان الباطل وبهذه الطريقة فقط
يمكن الحفاظ على مسيرة الس;م وضمان مستقبلها ب� طرف� متكافئ� يطمحان الى التعايش في ارض

 .الس;م فلسط�

 فيما يتعلق بالحوار الوطني الشامل. الى اين وصلت ا?مور بهذا الخصوص، ما هي2س
رؤيتكم للتوصل لصيغة اتفاق في اسرع ما يمكن ؟

فيج- نا  الوطني، ـفهي بالـنسبة ـل حرر  في ـمسيرات ـحركات الـت حة  ضرورة مـل ية  وحدة الوطـن كانت اـل  اذا 
حدود سطينية  قوى الفـل مات واـل جاوزت معـظم التنظـي قد ـت وقت مـضى ـل من اي  اكثر الحـاحـاً   ..هذه ا#يام 
التصلب ا#يديولوجي، تكتيكيـاً على ا#قل. وهي بذلك تتطلع نحو اتفاق اوسلو بطريقة تختلف عن رؤيتها له
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من استفزازية تـجعل  بدائل  عن  اوسلو ويـبحث  فاق  غاء اـت ريد اـل الذي ـي ياهو  ريز. فنتـن في ـعصر راـب� وبـي
سك اصبح التـم قد  وصلت ا#مور ـل كن هـكذا  زالون. وـل ضونه و# ـي كانوا يرـف كثيرين  يـاً ـل بـاً وطـن  .اوسلو مطـل
س;حـاً ـهـامـاً لـلـسلطة الوطـنـية و1نـظـمة التـحـرير سرائيلي� بتنـفـيذه  اوسلو ونـصـوصه ومطاـلـبة ا# باـتـفاق 
نه اية دولي عبرت ـع نا قادرين ـعلى تأم� طوق حـم  .الفـلسطينية في ا1جـتمع الدولي وهو ا#مر الذي جعـل
اسة الذي ـتشكله سـي كبرى وـعلى هذا ا#ساس فإن الـخطر  ية اـل  .قرارات ا#مم ا1ـتحدة وا1ؤتمرات ا#قليـم
نتنياهو تفرض اول ما تفرض على جميع القوى الفلسطينية وا1نظمات والفصائل ان تركز على نقاط اللقاء
ـقدس وتـحـويل الـطـموح ـديد اـل ـحاو#ت تـه ـزاحف، وـم ستيطان اـل ـشكله ا# الذي ـي الداهم  1واـجـهة الـخـطر 

 . . الفلسطيني با#ستق;ل والحرية الى حكم ذاتي ابدي في كانتونات معزولة تحت السيطرة ا#سرائيلية

ما وهذا  نة  بات ا1واـجهة الراـه مع متطـل اسب  الوطني اـلشامل ـمسافة # تتـن حوار  قد قـطعت ـمسيرة اـل  .   ـل
نشهده في غياب كثير من القوى القادرة على العمل والتصدي الذي يخدم ويقوي موقف السلطة الوطنية
ً سلبيـاً على  .والشعب الفلسطيني وخاصة باستبعاد ا#عمال ا#نتحارية التي من شأنها ان تحدث تـأثيرا
ية اـلس;م وهي اـعمال من ـمصلحة  .ا1جـتمع ا#سرائيلي وتـقلل من ضغطها ـعلى نتـنياهو باـتجاه دعم عمـل
ـريق عم;ء عن ـط ـيذها  ـتم تنـف ـستبعد ان ـي ستيطانية و# ـي ـاتة ا# ـخدم مخطـط ـها ـت ـيذها لكوـن ـناهو تنـف نتنـي

 ا1خابرات ا#سرائيلية.

 ..   ان الوحدة الوطنية # تتحقق بالحوار على اطراف الطاو#ت وعبر ا1ايكروفونات فنحن اليوم على ارض
وفرض في ا#نـتصار،  امل الـحاسم ا#سـاسي  هي الـع هذه ا#رض  ساحة  وحدة ـعلى  ركة ا1واـجهة واـل  .مـع
ا1وقف الفلسطيني ا1وحد با1مارسة العملية هو الذي سيراكم جهود الجميع نحو حصاد فلسطيني زاهر

 . بسنابل ا#ستق;ل وازهار الحرية وعبق القدس ا1قدسة العاصمة ا#بدية للدولة الفلسطينية ا1ستقلة

  بمناسة ذكرى انط]قة جبهة النضال الشعبي، ماذا تقولون بهذه اQناسبة الوطنية ؟3س

 ..نقول #خوتنا رفاق دربنا، في الخندق الواحد كنا، وفي الخندق الواحد ما نزال وعلى ارض فلسط� ج-
عبرتم يز  ية ـبشكل متـم وحدة الوطـن بادئ اـل تم تـمسكون بفـلسطينيتكم وبـم كم واـن طوبى ـل نا،  قول كلمـت يوم ـن اـل
ركة ية لتـخوضوا مـع سلطة الوطـن في اـل وشاركتم  ركزي  الوطني وا1جـلس اـ1 قرارات ا1ـجلس  با#لتزام ـب نه  ـع
الى جنب مع اخوانكم ورفاقكم في حركتنا فتح ومع اخوانكم في التنظيمات والفصائل التي البناء جنبـاً 

 . قــررت ان تقول كلمتها داخل ا#طار بكل شجاعة واصرار

في اللـجـنة ا1رـكـزية للجـبـهة وللمـكـتب في جـبـهة الـنـضال، وتـحـية #خوـتـنا     تـحـية ـلـكل اـعـضاء التنـظـيم 
 . .. السياسي ول;خ ا#م� العام والى ا#مام

تحية لشهداء الجبهة ولشهداء الثــورة الفلسطينية
 لهم ا1جد والخلود، وعلينا العهد والقسم حتى النصر

وانها لثورة حتى النصر
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