أسبوعيات نائب

ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
ما العمل ؟
سؤال أثرناه قبل أسبوعين في ختام مقالتنا بعنوان  " :فلسطنة المنطقة  :هل هي مفاجأة لألمرريييين أم
استدراج محسوب منهم !؟ "  .ثم مهدنا في األسبوع الماضري لتلرا ااجابرة برأن توجهنرا برالي م يلرا محيطنرا
العربي وااس مي  ،ناصحين ومطالبين بإلحاح بضرورة وجود عمل علا مستوى المنطقة  ،يوقف التردهور
الحاصل من ناحية  ،ويحول دون تفاقم الغليان والتوتر اليفيلين مرن ناحيرة أخررى بإحرداط اضرطرابات رعبية
عفوية تبدأ بسيطة وما تلبط قلي حترا تخررج عرن سريطرة الجميرت ت وتستنرقزف القروى والمروارد علرا غيرر
طائل في هذا الزمن الحرج  ،وقد تصبح فرصة للقوى المعادية ق وليس ألهل المنطقة ق يي ي رعوا فري تنفيرذ
م اريعهم الخطيرة للمزيد من التجزئرة ويعرادة رسرم خريطرة المنطقرة  ،أم ق يمرا قرال لورانرت موراويرا فري
تقريره المقدم يلا وزارة الدفاع األمرييية بتزيية من رئريس مجلرس السياسرة الدفاعيرة ريت رارد بيررل ق :
العراق هو الهدف التيتييي والسعودية هي المريز االستراتيجي ومصر هي فائض الربح !! )) .
وندخل اآلن مبا رة في ااجابة علا السؤال  :ما العمل في فلسطين ؟
وحتررا عهررد قريررب يانررت ااجابررة جرراهزة علررا لسرران الجميررت ت بمررن فرريهم أصررحاب أعلررا المناصررب فرري
السلطة الوطنية والمداومون في اجتماعات القوى الوطنية وااس مية ويتاب األعمدة في صرحافتنا المحليرة .
فااجابة التي ال يجابة غيرها هي  " :االنتفاضة هي العمل  .وال صوت يعلرو فروق صروت االنتفاضرة " ..وقرد
استمرت األصروات ترردد هرذه العبرارات بعردما أباحرت الحيومرة ااسررائيلية لقواتهرا الجويرة أن تقصرف المردن
الفلسطينية بطائرات يف  61وحوامات األبات ري وبعردما أعرادت القروات المسرلحة ااسررائيلية احرت ل الضرفة
الغربيرة بياملهررا  ،وبعردما دخلررت االنتفاضرة فرري مرحلرة اسررتخدام الهاونرات والصررواريا المصرنوعة محليررا ثررم
مرحلررة العمليررات االست ررهادية داخررل الخررط األخضررر  .ويذا يانررت هررذه األنمرراط مررن العمليررات قررد برردأتها بعررض
الفصائل فقد تبعتها بقية الفصائل ذات ااميانيات المادية والقدرات التنظيمية والفعالية في الساحة .
هل نتهم أبصارنا وأسماعنا ؟
مررن الضرررورم اليرروم  ،بعرردما أقرردم األا محمررود عبرراس أمررين سررر اللجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر
الفلسطينية علا ان تقاد ظاهرة عسريرة االنتفاضرة وجراهر بالردعوة للتوقرف عرن العسريرة برل وعرن االنتفاضرة
نفسها ونادى باستعمال القوة ضد المخالفين  ،وت ه في التوجه االنتقادم السيد خالد س م أو محمرد ر ريد
وربما برهان عبد الحق أيضا )  ،من الضرورم أن نعيد سلسلة الوقائت يمرا حردثت  ،فرنحن رهودها األحيرا
الذين ال نستطيت أن نتهم أبصارنا وأسماعنا  ،وعلينا أن نعيد يلا األذهان أن العسريرة ) خطروة بردأت غرداة
تفجر الصراع ق دون سابق تخطيط ق بقيام بعض مفارز قوات األمن الروطني المتمريرزة قبالرة مواقرت عسريرية
احت لية  ،باستخدام الس ح الخفيف ال خصي المتوفر في يدها اط ق النار عرضا وهي تحت تأثير االنفعرال
الغاضب  ،وذلا يما دفاعا عن نفسها أو عن ت ميذ المردارس المتظراهرين فري الميران  ،ثرم ررعت بعرد حرين
حماس والجهاد وفتح وال عبية والديمقراطية في عمليات ازداد مت الوقت عددها واختلفت أنواعها  .ولم تجد
أم منها صعوبة في العثرور علرا العنصرر الب ررم الراغرب فري تقرديم نفسره قربانرا ضرد الظلرم القياسري الرذم
أوقعترره بررالجميت الهجمررة ااسرررائيلية ال رسررة علررا جميررت مقرردرات الحيرراة الفلسررطينية  .وبعبررارة أخرررى ين
عسرريرة االنتفاضررة يانررت رغبررة ررعبية جارفررة ترجررت يلررا خمررائر قديمررة يامنررة  ،سرررعان مررا تيرراثرت تيرراثرا
مضطردا بسبب العنف ااسررائيلي واافرراط فري اسرتخدام القروة مصرحوبا بااهانرات وخيبرة األمرل فري السر م
الذم لم يتحقق  .وقد بلغت هذه التعبئة مبلغا عرت معه المنظمات المختلفة أنها قد تفقد الصدقية أمام ال عب
يذا لم تستجب لم اعر الناس فتوقت بالعدو خسارة يما أوقرت بالنراس  .وتعرزى هرذه الرغبرة ال رعبية يلرا أن
الهجمة ااسرائيلية ال رسة يانت من العنف بحيط ال يمين لليائن الب رم السوم يال أن تت يل لديه تلقا هرا
ردة الفعل المناسبة التي يصفها القانون الطبيعي البديهي في المييانييا بقوله  :ليل فعل رد فعل مساو لره فري

القوة ومضاد له في االتجاه  .وتعزى الحالة أيضا يلا أن ااسرائيليين لم يتريوا أمام الفلسطينيين مجاال متاحا
قط ألساليب التعبير السلمي عن السخط واالحتجاج التي لجأت يليها الجمراهير الط بيرة وال ربابية الفلسرطينية
عقررب مداهمررة يريئيررل ررارون المسررجد األقصررا وترردنيس سرراحاته بواسررطة مئررات الحرراس المرررافقين لرره يرروم
الخميس األغبر التاست من أيلول  0222ثم قيام ييهرود براراا فري اليروم الترالي الجمعرة ) باسرتيمال مخطرط
التفجير بواسطة ييعازه للجيش بالمبادرة يلا يط ق النار علا المصلين داخرل المسرجد األقصرا قبرل أن يتمروا
ص تهم  .وعندما عمت أنحا الضفة والقطاع المظاهرات السلمية ردت القوات المسلحة ااسرائيلية بإط ق
النار عليها  ،وعندما قام الصبية والغلمان ط ب المدارس بقذف الحجارة علا السريارات المصرفحة أو الد رم
الحصينة فقد رد جنود االحت ل بإط ق النيران علا عيون األطفال وعلا األجزا العلوية من أجسراد ال ربان
 .ور افق هذه الجرائم تدابير ويجرا ات تقطت خطوط المواصر ت األهليرة فري الضرفة والقطراع وتصرادر حريرة
حرية المرواطنين الفلسرطينيين وتضريق علرا معي رتهم  ،ورافقتهرا أيضرا حملرة منظمرة لتردمير مقرار ال ررطة
واألجهزة األمنية الفلسطينية  ،وحملة أوست استهدفت اقرت ع األ رجار وتهرديم اآلبرار وتبروير األراضري علرا
مسررافات اسررعة حررول المسررتعمرات وحررول الطرررق الترري تخرردم تلررا المسررتعمرات  .واسررتمر الفلسررطينيون
يقومون بردود األفعال علا أعمال العدوان والتنييل المختلفة التي تقترفها قوات االحت ل حتا يومنا هذا .
أفعال وردود أفعال
والخ صررة الترري نضررعها أمررام نررواظر ااخرروة الررذين جرراؤوا اآلن ينتقرردون مررا أطلقرروا عليرره عسرريرة
االنتفاضة ) تتمثل فيما يلي :
أوال ق لرم تيرن هنراا لردى أم طررف فلسرطيني فري بدايرة األمرر خطرة يصرح أن تردعا عسريرة
االنتفاضة  .ولين يانت هناا ردود أفعال اسرتنفرتها واسرتفزتها أسراليب القروات المسرلحة ااسررائيلية
في التصدم لمظاهر االنتفاضة التي مارسها الجمهور واعتادها في أيام االنتفاضرة األولرا  6891ق
 . ) 6881وال ينسا أحد أن وزارة الجيش ااسرائيلي أصدرت يلا القيادات التنفيذية تعليمات رسمية
تمنح القادة الميدانيين حريرة أيبرر ت ثرم حريرة مطلقرة  ،فري قمرت جمهرور الصربية المتظراهرين بقسروة
بالغررة  .وفرري تلررا المرحلررة عررززت القيررادة ااسرررائيلية قرروات االحررت ل فرري منرراطق السررلطة وداخررل
المستعمرات دون توقف بأعرداد يبيررة مرن المردافت والردبابات  ،وأفررزت قروات جويرة يافيرة للمعاونرة
الميدانية في أعمال القمت المويلة يلا المدرعات والمدفعية  .ووضرعت وزارة الجريش ااسررائيلي قيرد
التنفيررذ خططررا يانررت معرردة جرراهزة للحرررب عرفررت أوال بحقررل ال رروا ثررم راح ررارون يجرردد مزيرردا مررن
الخطررط الترري أطلررق عليهررا تسررميات جديرردة يالسررور الررواقي والمتدحرجررة  ..الررا  ..الررا  .ويلهررا توقررت
بالفلسطينيين قمعا غير مسبوق يؤدم يلا مزيد من الثورة والسخط والرغبة في االنتقام .
ثانيررا ق يرران مررن الصررعب علررا العناصررر الفلسررطينية الترري بررات االنتقررام همهررا أن تعثررر علررا
ال روارع
أهداف يمين ضربها في المسرتعمرات الواقعرة فري منراطق السرلطة الفلسرطينية أو فري
التي خصصها جيش االحت ل لمواص ته بين المستعمرات وبين مناطق  19السيما فري الفتررة األولرا
من انت ار التعزيزات  .وهذا ما يفسر ق حسب فهمنا وتقديرنا ق ااقبال علرا صرناعة مواسرير وقرذائف
الهاونات  ،ومن بعدها الصواريا ،محليا  ،للتغلب علا تلا الصعوبة  .وفي موازاة ذلا  ،وتحت تأثير
ازديرراد وح ررية الق مررت ااسرررائيلي ،ثررارت موجررة العمليررات التفجيريررة الترري قررام بهررا عرردد مررن ال رربان
وال ررابات الفلسررطينيات فرري منرراطق  ، 19ال سرريما القرردس  .وأثنررا ترروالي تلررا الحلقررة مررن األفعررال
ااسرررائيلية والررردود الفلسررطينية المضررادة لررم ييررن بوسررت مسررؤول فلسررطيني أن يجرررؤ علررا مخاطبررة
ال بان الفلسطين يين الغيورين علا مقدسراتهم الجريحرة يلهرا قرائ  :توقفروا يرا رباب ! يلرا أيرن أنرتم
ذاهبررون ؟! يمررا لررم تيررن ال رررطة وأجهررزة األمررن الفلسررطينية الترري يجرررم قصررفها وترردميرها وت ررريد
رجالها في حال يمينها معه أن تصادر عمل
ثالثا ق لم تبلغ هرذه الظراهرة الفدائيرة الفلسرطينية الخاصرة مبلرغ حررب تحريرر رعبية برالمعنا
الفنرري وال الجمرراهيرم  .وهرري لررم تسررتوعب الجمهررور الواسررت الررذم رأى فيهررا عررزا عررن القهررر الررذم
أصابه يمرا رعر باايبرار نحرو أبطرال التضرحيات القصروى الرذين يجرودون برأرواحهم غيرر هيرابين وال
وجلررين  ،فالعمررل العسرريرم ظررل اختصرراي مجموعررة ضرريقة مررن النرراس المقيمررين فرري المرردن واليتررل
السيانية الفلسطينية  .ولم تفيرر الفصرائل فري ترتيرب غرفرة عمليرات م رترية تبلرور رؤيرة نظريرة )

لهذا الصراع وللمدى الذم يراد الذهاب يليره والمراحرل التري ينتقرل فيهرا وصروال يلرا تحقيرق الهردف
الذم ما زلنا ال نعرف ما هو )  .ومن الواضح في الوقت نفسه أن هذه المخترعات الفلسطينية اليدوية
ليست أيثر مرن محراوالت بدائيرة بسريطة محردودة الترأثير  .ال سريما يذا قارناهرا بالترسرانة ااسررائيلية
الهائلة التي ت تمل علرا أحردط األسرلحة والرذخائر الفتايرة والمحرمرة دوليرا  .غيرر أن ااسررائيليين ،
جريا علا عادتهم في التهويل وفبرية الدعايات بالغوا مبالغة يبيرة فري وصرف هرذه الوسرائل القتاليرة
البدائية .
مزايدات عنترية ومناقصات بيتانية
ال نريد بالخ صة التي نوهنا بها أن نقول يننا ضرد التقيريم ويعرادة النظرر فري يرل مرا حردط منرذ انطلقرت
االنتفاضة حتا اليوم  .بل بالعيس تماما  .ويجب أن ال نيون في وارد مزايدات عنترية  .وال نيون في الوقرت
نفسه في وارد مناقصات بيتانية وبيتان ق لمن ال يعررف ق هرو جنررال فرنسري أقرام حيومرة ممالئرة ل حرت ل
النازم لب ده في مد ينة في ي أثنا الحرب العالمية الثانية )  .ثم يننا ال نريد أن نجعل همنرا تبريرر مرا يران أو
االعتذار عمرا لرم نفعرل  ،برل نحرن نقررر موضروعيا حقرائق ثابترة ينبغري أخرذها بالحسربان لردى مقاربرة األمرور
موضوع البحط .
وأذير ق مث ق أنني قلت في أسبوعياتي منذ بداية االنتفاضة ين الفلسطينيين يذا لم ينجحوا فري الحصرول
علا دعم وم ارية عربية في انتفاضتهم فعليهم أن يتبنوا اسرتراتيجية دفاعيرة وحسرب  ،ودعروت يلرا القيرام
بحفر الم جئ والخنادق واالستعانة بها في التيتييات الدفاعية  .وسمت الناس ق مرث ق صروت الرديتور حيردر
عبد ال افي يطالب بمرا د عراه تنظريم االنتفاضرة )  ،بواسرطة ت رييل قيرادة للوحردة الوطنيرة )  .ثرم طالعتنرا
بعض ال خصيات الليبرالية ذات حين بإع ن في الصحف يدعو يلا االمتناع عن العمليات االست هادية داخرل
الخط األخضر .
واليوم  ،بعد الدخول في العام الثالط ل نتفاضة  ،تتصاعد بعض أصوات فلسطينية قيادية تقول  ":يفا
انتفاضة  ..يفا تعريضا لمن آت السلطة الفلسطينية للدمار  ..يفا قت وخراب ديار  ..نحن لرم نرأت لنحرارب
ااسرائيليين ولين أتينا وفقا ألوسلو يي ننفذ بالمفاوضات اتفاق أوسرلو  .وينتهري الير م بالتحرذير  :لنحرافظ
علا غزة قبل أن يحدط فيها ما حدط في الضفة "  .وحجة هؤال أن عسيرة االنتفاضرة قرد أتاحرت ل رارون
أن ينازل الفلسطينيين في الميدان الذم يملا فيه التفوق المطلق  .و ي ما في لهجتهم يحمل خطأ معنرا أن
ثمة في الجانب الفلسطيني من أعلن الحرب علا الدولة العبرية وأنه مصمم علا ما يفعل .
يذا يانت هناا وسيلة لوقف هذا النزيف الدموم  ،مت الحفاظ علا حقوق الفلسطينيين فري حردها األدنرا
ف أحد يعارض جديا في ذلا .
ومبلرغ علمنرا أن الفصرائل الفلسرطينية يلهرا  ،وحمراس ليسرت اسرتثنا منهرا  ،اسرتعدت اعرادة النظرر فرري
العمليرررات االست رررهادية داخرررل الخرررط األخضرررر  .وقيرررل ين مررردير المخرررابرات العامرررة المصررررية السررريد حمرررل
لإلسرائيليين أثنا زيارته األخيرة قبل ث ثة أسابيت لهم ولقيادة السلطة الوطنية نصحا مبنيا علا ما استنتجه
من مباحثات فتح وحماس في القاهرة ينذاا  ،يقول بإميان وقف العمليات داخل الخط األخضر من قبل الجانب
الفلسطيني مقا بل تعهرد مرن الحيومرة ااسررائيلية بعردم االسرتمرار فري عمليرات االغتيرال واالجتيراح واالحرت ل
لمناطق السلطة الفلسطينية  .ويقال ين ارون رفض مناق ة الفيرة جملة وتفصي .
الحوار بروح الوحدة الوطنية
ونود أوال وقبل يل ي أن ننطلق من قاعدة الوحدة الوطنية  ،يذ ال برديل لهرا  .ونفتررض أن أصرحاب
الرؤى واآلرا المختلفرة يلهرم يجتهردون مرن أجرل المصرلحة الوطنيرة العليرا  .أم أننرا ننبرذ باقتنراع ترام العرادة
الذميمة التي تسول للمختلفين في الرأم أن يدمغ بعضهم بعضا بالخيانة وما ابهها من أوصاف دون أناة .
ونود ثانيا أن نستدرا بأن الس م هو مطلب وأمنية يجماعية لل عب العربري الفلسرطيني .وال يتخيرل أم
طرف من أطراف الحوار أن لدينا حزبا للحرب وحزبا للس م  ،وأيثر من ذلا  :ثبرت أن األطرراف الفلسرطينية
يافة تملرا الميرل والعقرل واارادة التخراذ موقرف يجمراعي فري يثيرر مرن األحروال  .ألرم تتقردم السرلطة الوطنيرة
الفلسطينية ذات مرة قبل عام ونصف العام تقريبا بمبادرة وقف يط ق النار من جانب واحد أم في أن تمتنت
يسرائيل عن المضي قدما في سياسرة االغتيراالت ؟ وألرم يحردط أيضرا أن جميرت الفصرائل  ،بمرا فيهرا حمراس ،

توقفت ينذاا عن القيام بأية عمليات في العمق ؟ ومن ينسا أن يسرائيل عاودت االغتيال والقصف غير ملقية
باال للموقف الفلسطيني  ،ما فجر من جديد سلسلة عمليات است هادية جذبت يلرا السراحة ررائح لرم تيرن قرد
انخرطت حتا ذلا الحين في هذا النوع من العمليات وربما لم تين تحلم يوما أنها ستفعل )  .؟!
يلخي األا محمرود عبراس منظروره للعمرل القرادم برأقنومين أولهمرا  :اسرتخدام أسراليب المظراهرات
واالحتجاجررات واأل رريال الجماهيريررة الم ررابهة برردال مررن العمليررات العسرريرية  .وثانيهمررا  :العررودة يلررا طاولررة
المفاوضات .
وليننا نتسا ل بصدد األقنوم األول  :ماذا يذا ردت القوات المسلحة االحت لية علا مظاهرة الجمهور
رجاال أو نسرا أو ت ميرذ مردارس برإط ق النرار علريهم يمرا سربق أن حردط فري عهرد براراا ؟ ومراذا يذا سرقط
القتلا والمعاقون جرا ذلا ؟ هل نيسب الرأم العام الدولي ؟ ألم ترسم الدعاية الصهيونية في أمرييرا طاقيرة
يهودية فوق رأس محمد الدرة للزعم ينه طفل يهودم قتل برصاي فلسطيني ؟ وألم تقل الدعايرة الصرهيونية
الموجهة يلا منطقتنا افترا ين الرصاي الفلسطيني هو الذم قتل محمد الدرة ؟
يخيل لنا أحيانا أننا لن ننجح أبدا فري يسرب الررأم العرام الغربري مهمرا فعلنرا  ،يذ يغلرب علريهم االسرتعداد
لتيذيب حقائقنا الناصعة وتصديق أباطيل الصهيونية  ،ألنهم يعي ون في واقت األمر تحرت رحمرة رجرال المرال
اليهود .
ثم نتسا ل بصدد األقنوم الثاني من أقانيم األا محمود عباس  :ألم ييرن أبرو مرازن نفسره حجرر األسراس
فرري جميررت المفاوضررات الترري جرررت بررين الوفررود الفلسررطينية والوفررود ااسرررائيلية خر ل السررنوات السرربت الترري
انقضت بين االتفاقية االنتقالية وبين انتفاضة  0222؟
صحيح أن األا صائب عريقات استلم زمام الرئاسة التنفيذية في العديرد مرن دورات المفاوضرات  ،وليرن
اللجنة العليا للمفاوضات لم تخل يوما من أبو مازن  ،وعدا عن ذلا يان له ولألا أحمد قريت أوست بية من
االتصاالت مت ال خصيات ااسرائيلية في الحيم وفي المعارضة .
ما الذم نجم عن سبت سنوات من المفاوضات ينذاا ؟
نحن ال نستطيت أن ننسا أن الوفد ااسرائيلي تنير التفاق أوسلو عمليا أثنا تلا المفاوضات الممطوطة
حتا بلغ به األمر في لحظة من اللحظات عندما أفحمه الوفد الفلسطيني بالحجة الدامغة في أن من ال رؤون
أن قال  ":القضية ليست قضية نصوي واتفاقات ولينها مسألة مصالح " ) ! .
ومعنا ذلا أن التنير ألوسلو لم يبدأ منذ صرح ارون مؤخرا أن أوسلو ماتت و بعت موترا  ،برل هري
ما تت فري نظرر الحيومرات ااسررائيلية  ،أو علرا األقرل وضرعت فري الث جرة  ،بعرد التوقيرت عليهرا فري طابرا ثرم
وا نطن بفترة ليست طويلة .
فما هي الوثيقة التي يرى األا محمود عباس أنها سرتيون مرجعيرة المفاوضرات يذا حردط الرجروع يلرا
المفاوضررات ؟ أهرري أوسررلو مررن جديررد ؟ وهررل هنرراا دليررل علررا موافقررة ررارون علررا ذلررا ؟ أم أن أول مهمررة
للمفاوضرات يذا عررادت ثانيرة سررتيون وضرت مرجعيررة جديردة ؟ أم أن المفاوضررات سرتيون بر مرجعيررة ؟ أم أن
المطلوب هو البد بإع ن أننا لسنا ندا لإلسرائيليين في الحرب وأننا نعتررف برذلا ونريرد أن نقبرل مرا يعطينرا
يياه ارون ريطة أن يفعل ذلا بإخراج غير جارح ؟
وهل هناا في الوقت الحاضر أمور معروضرة علينرا مرن قبرل األمرريييين خر ف خريطرة الطريرق التري لرم
تصبح وثيقة مرجعية بعد ؟ وهل هناا أمور يجرم البحط حولها تحت الطاولة في الوقت الحاضر ؟ وين يران
الجواب ال فما سر هذه االتصاالت الجارية في العواصم ويخرها رحلة األا محمود عباس فري هرذا الوقرت يلرا
الدوحة ؟
لقد يان بودنا أن نناقش هذه األمور م افهة مت األا عباس لنفهم جلية األمر  ،ولينه را أن يرأتي يلرا
غزة ويتخير األطر التي يتحدط يليها  ،ومرن بينهرا أ رخاي فري اللجران ال رعبية ل جئرين ويرذا جمعيرة رجرال
األعمررال الررذين قررال لرري أحرردهم  :لمرراذا جررا الرجررل ييلمنررا نحررن ضررد العمليررات التفجيريررة ؟ مررا لنررا نحررن ومررا
للعمليات التفجيرية ؟ ولماذا لم نسمعه يتيلم منذ البداية ؟

غيررر أننرري أرى أن بوسررت الرجررل المسررؤول دائمررا أن يتخيررر يطررارا يحاضررر فيرره أو يطرررح فيرررة أو رأيررا
للتوجيه أو للمناق ة  .والوقت قد ييون متأخرا أحيانا  .ومت ذلا ف ضير من طرح األفيار ولرو مترأخرة  ،يذ
قد تستفاد منها الدروس التي تنفت في تجارب قادمة .
ولين الذم ال أفهمه في الحقيقة  ،وال أستطيت أن أوافق عليره  ،وال أعررف بأيرة صرفة قالره األا محمرود
عباس فهو استخدا م القوة ضد الفلسطينيين الذين يخرالفون أطروحاتره  .فمرت عردم المسراس بميانتره نقرول ين
األا أبو مازن ليس المرجت األعلا في الب د وال هو من أعضا السلطة الفلسرطينية المنتخبرين وال مرن ذوم
المرايز األمنية  ،وهذه واحدة فقط  .أما الثانية فهي أن األا أبو مازن يذا يان يقصد وضت طائفرة مرن النراس
في السجون فهو ال يستطيت أن يضمن عدم قيام طائرات ارون بقصفهم وقرتلهم  .ونحرن ال نتصرور بتاترا أن
ييون قصده قتلهم ابتدا وال نخال أنفسنا أحري منه علا حياة الناس .
وليننا نقول ين علينا أن ال ندخل في أم نوع وال أية درجرة مرن الحررب األهليرة  .وعلينرا أن نحرتفظ فري
ذهننا دائما برالعبرة مرن التجربرة الفلسرطينية المريررة  :يظرل صربي فلسرطيني معره فري يرده حجرر  ،أقررب يلرا
تحقيق يمالنا من دولة يبرى ناصبتنا العدا تاريخيا علا طول الخط  .ين صبية الحجارة في االنتفاضة األولا
يانوا ورا موافقة ااسرائيليين واألمريييين علا التوقيت علرا أوسرلو  .ألنهرم أيسربوا المفراوض الفلسرطيني
قوة تحسب في يفته  .أم نحن نحسب أن ااسرائيليين يمين أن يجودوا ألحد ب ري ؟ أم نحسرب أن عبقريتنرا
تستطيت أن تقنعهم بأن مصلحتهم تتمثل في االتفاق وييانا دون أن ييون لدينا أم ي نفعله مقابل جبرروتهم
؟
قلنررا ونقررول دائمررا  :نحررن ال نملررا مرراال وال س ر حا وال ثررروات طبيعيررة  ،وليررن قوتنررا تيمررن فرري وحرردتنا
الوطنية وتجانس نسيجنا وفي سجايا عبنا المؤمن باللره وبحقره  .وأيبرر خطرأ نرتيبره هرو أن نرردع عنفروان
بابنا وأن نخلي الساحة الفتئات العصابات .
ين الحوار والمفاوضة مطلوبة مت ااخوة قبرل أن تيرون مطلوبرة مرت األعردا  ،وال يجروز ألحرد بعرد هرذه
التجارب يلها أن ال ييون في منتها الحري علرا الوحردة الوطنيرة  .ومرا مرن ع قرة يجرب أن تسرود السراحة
الفلسطينية غير ع قة الحوار الصبور والتفاهم .

يتبت في األثنين القادم )

