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منظمة التحرير الفلسطينية، فيصل  يفحديث صحايف خاص ملسؤول ملف القدس 
 حلرمإىل ا شارونأريئيل  زيارة على سابقة كثيرة تراكماتيؤكد فيه وجود احلسيني، 

   األقصى هبة إىل أدت التي األساسية العوامل شكلت ،القدسي
]٦/١٠/٢٠٠٠[  
  

  
هل هي زيارة شارون إىل احلرم الشريف . ما هي قراءتك لألسباب التي أدت إىل هبة األقصى

  أم أن باراك كان أيضاً شريكاً له عبر ارسال أكثر من ثالثة آالف جندي حلمايته؟
  

العوامل األساسية برأيي أن تراكمات كثيرة سابقة على زيارة شارون للحرم القدسي شكلت 
فسياسة االستيطان ومصادرة األراضي وهدم البيوت وحماوالت تهويد . التي أدت إىل هبة األقصى

ثم انسداد اآلفاق أمام املفاوضات، خاصة يف كمب ديفيد وما تالها، وحيث . القدس ظلت متواصلة
أدت إىل خلق حالة جممل هذه العوامل . تم فتح موضوع األقصى وفرض السيادة االسرائيلية عليه

ثم أتت زيارة شارون لتشكل عود الثقاب الذي فجر برميل البارود . احتقان يف اجملتمع الفلسطيني
كذلك ساهم االستفزاز الذي قام به باراك عبر ارسال آالف اجلنود . املوجود يف صدر كل فلسطيني

ر على املصلين يف وفاقمت جمزرة يوم اجلمعة واطالق النا. حلماية شارون يف تصعيد الوضع
ثم أتت صورة مقتل الطفل حممد الدرة لتزيد الغليان يف الصدور، فاندفع . احلرم الشريف األمور

الفلسطينيون بكل قوة ليقولوا لباراك ولشارون أنهم ال يهابون الوحشية االسرائيلية وإنهم 
  .مستعدون للتضحية إلفشال خمططاتهم

  
فرطة وألسلحة جديدة، مثل الصواريخ والطائرات استخدام اجليش االسرائيلي للقوة امل

والدبابات، هل يهدف فقط إىل إرهاب وتخويف الفلسطينيين أم أن هناك أهدافاً سياسية توخاها 
  باراك من ذلك؟

. اجليش اإلسرائيلي بدأ تدريبات على هذه األعمال منذ شهور وأعد نفسه ملثل هذه األوضاع
وذلك يحمل يف طياته أيضاً . ردع الفلسطينيين وتخويفهم ال شك أن من ضمن أهدافهم األساسية

رسالة ذات مغزى سياسي، هي أن أي حماولة من الفلسطينيين للتصدي ورفض ما تطرحه اسرائيل 
ولكن الفلسطينيين بصمودهم وتضحياتهم . سيواجه بشراسة ووحشية من اجليش االسرائيلي
راك أنهم ال يهابون جيشه مهما استخدم من أفشلوا مفعول هذه الرسالة السياسية وأثبتوا لبا

  .أسلحة
  

هذا يعني أن باراك يستخدم القوة املسلحة كأداة تفاوض مع الفلسطينيين وقد يستخدمها 
  أيضاً يف املستقبل؟

  

                                                            
  ٧/١٠/٢٠٠٠ بيروت، احلوار،: املصدر.  
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غير ان اجلماهير الفلسطينية وجهت بتضحياتها رسالة لباراك وللعامل أجمع . هذا صحيح
أن األقصى خط أحمر وأنها مستعدة للدفاع عنه مهما بلغت  أنها تعني فعالً ما قلته حين أكدت

لقد أثبتت يف امليدان أنها تعني ما تقول وأن حتذيرها من املساس باألقصى مل يكن . التضحيات
  .مناورة أو جمرد شعارات

  
يمكن أن تتكرر لدى طرح القضايا األخرى الشائكة يف " الرسالة"هل تعتقد أن مثل هذه 

  .الالجئين واملستوطنات واالنسحاب من األراضي الفلسطينيةاملفاوضات، مثل 
  

واألمر . وبالتأكيد ألن هذه القضايا تشكل بدورها خطوطاً حمراً بالنسبة للفلسطينيين
هل ستلتزم بتنفيذ قرارات . يتوقف على السياسة التي ستنتهجها إسرائيل حلل هذه القضايا العالقة

واالنسحاب الكامل إىل حدود الرابع من حزيران وفق القرار الشرعية الدولية اخلاصة بالالجئين 
، أم ستحاول مرة أخرى استعمال أساليب الغطرسة والقوة العسكرية لفرض ما تريده؟ إذا ٢٤٢

اختارت اخليار الثاين فبالتأكيد لن يرضى الفلسطينيون بذلك وسيؤكدون املرة تلو األخرى أنهم 
الالجئين واألرض خطين أحمرين وال يقالن قدسية عن  يعنون ما يقولون حين يعتبرون قضايا

  .موضوع احلرم الشريف
  

......  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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