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صخر ابو نزار

بزوغ ا,ـفـكار الـجـديدة وحتى  تابعوا ـتـطــورات اـDـوقف ا,مرـيـكي ـمـنذ توـقـيع بروـتـوكول الخـلـيل  الذين     
صهيوني غل اـل مدى التغـل ويدركون  وقف.  Dفي اـ تدهور ا,خPقي  مدى اـل يدركون  يذه،  حول تنـف الغامـضة 
ابدى وسط. لـقد  ما يتعـلق بقـضايا الـشرق ا, قرارات ا,دارة ا,مريكـية، وخـاصة  صناعة  في  الليـكودي 
الرئيس كلينتون حسن نواياه اكثر من مرة تجاه التعاطف مع الحق الفلسطيني. ولكنه كان يواجه دائمـاً
ية في ا,دارة ا,مريـك اوضح  وباختراق  كونغرس،  في اـل واضحة  تع ـبسيطرة  الذي يتـم لوبي اـلصهيوني،  اـل

نفسها، يواجه بما يجعل ازدواجية اDعايير وا,نحياز السافر لباطل نتنياهو سمة بارزة لهذه ا,دارة.
   لقد ادرك نتنياهو انه يتمتع بسيطرة شاملة في الو,يات اDتحدة تفوق سيطرة الرئيس ا,مريكي نفسه،
ماه في مواقفه التي وهو يـتصرف من خPل هذا اـلشعور ـخاصة وان دـنيس روس ومارتن انديك ـهما ملـه
تنطلق اساسـاً من ان الفلسطينيx والعرب ليس لديهم اي خيار سوى ا,نصياع ,رادته. لقد ربط صهاينة
حرب حو اـل هم ـن مع تحرـك  xفي فـلسط خادع  سPم اـل سيرة اـل حو ـم هم ـن مال تحرـك جدول اـع البيت ا,ـبيض 
العدوانية على العراق. فكما كان اDوقف قبل ثPثة اشهر يوم طغى موضوع العراق على لقاء ا,خ ابو عمار
مع السيدة اولبرايت، يجيء قدوم دينيس روس ومارتن انديك وكذلك مشروع اللقاء مع اولبرايت في لندن

في ظل اجواء مشابهة.
ناقض. غامض واDـت حول افـكار اDـشروع اـل كي  مأزق التحكـيم ا,مرـي في  ية  سلطة الوطـن وضعت اـل قد     ـل
فالرسائل ا,مريكية اDطمئنة بالتقدم نحو السPم وا,نسحابات وضرورة وجود اDرحلة الثالثة لPنسحابات
ووقف ا,عمال احادية الجانب. ويقصد بها ا,ستيطان كانت جميعها رسائل شفوية، غير منصوص عليها.
هي رفـضت ا,فـكار كل اDـسؤولية ان  نوع تحـمل الـسلطة  من  ذلك مغلـفة بـرسائل تهديـدية  فوق  وكانت 
ا,مريكية، مع التلميح الواضح اذا رفضت من الجانب ا,سرائيلي فان كل ما يمكن ان تفعله ا,دارة هو
كن.. عم.. وـل ها بـن عن موقـف عبر  ية ان ـت سلطة الوطـن لى اـل فرض ـع هذا اDأزق  ية اـلسPم.  من عمـل ا,ـنسحاب 
وية اـلشيلوكية، ـتفرض ان ـتسيل الدماء لتـغطي كار ا,ـنسحابات بالـنسب اDـئ فاـلشروط التي تPزمت مع اـف
مساحات اكبر من مساحات ا,نسحاب. ومع ذلك فان اDوقف الحكيم الواضح الذي عبر عنه ا,خ ابو عمار
من فرض عـلى ا,دارة ان تـمارس نـوعـاً  هذا اDـوقف  تم التوقـيع علـيه.  ا  D الدقيق هو التمـسك بالتنفـيذ 
لدينيس روس حاز  وقف اDـن Dيس اـ صلبـاً ـل يزداد ـت ياهو  ما يجـعل نتـن كن  ياهو. وـل لى نتـن شكلية ـع اـلضغوط اـل
لى رضه ـع وضرورة ـف بوله  عن ـق عبير  فاق والـت رويج لPـت سPم..بالـت هواة اـل من ـبعض  الك  وقف اDتـه Dكن اـ وـل
نتنياهو متجاوزين كل ما فيه من اسافx..وعقبات.. هذا اDوقف اDتهالك الذي جعل من افكار دينيس روس
صياع رفض ا,ـن يات وـي شبث با,تفاـق الذي يـت سطيني  وقف الفـل Dم، ـيضعف اـPس ية اـل خـشبة الخPص لعمـل

للشروط التعجيزية التي تضمنتها ا,فكار ا,مريكية الغامضة.
   ان اDراهنة على الضغط ا,مريكي على نتنياهو للقبول باDشروع ا,مريكي با,عتماد على قبولنا اDطلق
له وترحيبنا به هو مراهنة خاسرة. ,ن ما نعلن عن قبولنا به يعطي نتنياهو سقفـاً جديداً Dطالبه، خاصة

ونحن بتصريحات بعض هواة السPم نخرج من دائرة التهالك الى مستنقع التهلكة.
وانها لثورة حتى النصر


