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صخر حبش

 مدخ- نحو تبني استراتيجية س-م بA منظمة التحرير1993 )  عام1 (    شكل اتفاق إع-ن ا*بادئ أوسلو
من رغم  اسرائيل. وـعلى اـل ومة  ثل اـلشرعي والوـحيد لـلشعب الفـلسطيني وـبA حـك الفـلسطينية ـبوصفها ا*ـم
قة ية ا*طـل سطيني واYسرائيلي، اY ان اYغلـب من الطرـفA الفـل ند اي  لى اجـماع ـع فاق ـع عدم حـصول اYـت
ـجانب استطاع اـل ـيث  ـية بـح سلطة وطـن ـشكيل  ـية وـت ـلة انتقاـل ـاوضات ومرـح في مـف ـله  ـما ادـخ ـته زـخ اعـط
الفـلسطيني ان يـعطي اYـتفاق شرعية من خ-ل اYنتـخابات ا*ـباشرة للمـجلس الـتشريعي ولرـئاسة اـلسلطة

. وعلى العكس من ذلك فقد اسقطت اYنتخابات اYسرائيلية في نفس العام منهج اوسلو1996   الوطنية عام
الذي كان يمثله حزب العمل ومرشحه شيمون بيريز لصالح نتنياهو وحزب الليكود ا*عارض ل-تفاق ولكل
سرائيلي Yـجانب ا في اـل ـها  ـسطينية يقابـل ـس-م الفـل استراتيجية اـل واضحا ان  اصبح  ـتج عــنه.  ما ـن

، تشكل ردة الفعل الشعبية من اجل الحفاظ1996 استراتيجية حرب. وكانت هبة اYقصى في ايلول سبتمبر
ية زخم عمـل في الحـفاظ عـلى  فاع-  تون دورا  يس كلـن عب الرـئ وقد ـل ها.  س-م ومنجزاـت استراتيجية اـل عـلى 
نة من مدـي سحاب  لق باYـن ما يتـع ياهو، وخـاصة فـي ومة نتـن لى حـك مــورس ـع الذي  ضغط  من خ-ل اـل س-م  اـل
يل، وـتسليم اجزاء وكول الخـل ياهو ـعلى بروـت يع نتـن وقد شكل توـق اسوة با*دن الفـلسطينية اYخرى.  يل،  الخـل
ية قد ـحظى باغلـب البروتوكول  ما Yستراتيجية اـلس-م ـخاصة وان  ية، دـع سلطة الوطـن نة لـل من ا*دـي اسـاسية 

لثي اYصوات فاقت ـث في الكنـيست  يه  ند الـتصويت عـل اعا ان87 (كبرى ـع الذي اـعطى انطـب صوتا اYمر   ( 
 (نتنياهو يمكن ان يكون رجل الس-م ا*دعوم من الكنيست بشكل يفوق رابA الذي لم يحصل سوى على

 )  صوتا لتمرير اتفاق اوسلو في الكنيست بما فيها اصوات النواب العرب.61

التي س-م،  استراتيجية اـل صار  من انـت يل خـشية  وكول الخـل الذين عـارضوا بروـت كود  كن اعـضاء اللـي    وـل
تتعارض بشكل سافر مع منطلقات واهداف الليكود وYءاته الثابتة للدولة الفلسطينية وللقدس ولحق العودة
ذلك شكل  كي ـي يم ـل ابو غـن في جـبل  صعيد حمـلة اYستيطان  ياهو ـت رضوا عـلى نتـن ستوطنات، ـف زالة اـ* Yو
مدخ- لفرض وقائع نتائج الحل النهائي على اYرض، بما ينسجم مع سياسة الليكود. وعلى الرغم من كل
ية الس-م من خ-ل اـتفاق ـنهر الواي، اY ان اـنجراف نتـنياهو ـنحو استراتيجية ـمحاوYت كلـنتون لدعم عمـل
تة ية الثاـب يه لـقبول ما ينـتهك الـحقوق الوطـن تخـفيض توـقعات اـلشعب الفـلسطيني ومـحاولة فرض اYذغان عـل
كرة، وصعد اـيهود باراك، اللـيكودي ياهو في انتـخابات مـب لـلشعب الفـلسطيني ادى الى اسقاط حـكومة نتـن
النزعة والذي استولى على رئاسة حزب العمل في غفلة من الزمن. التزم باراك نفس سياسة نتنياهو في
ضها التي رـف ستوطنات  عودة واـ* وحق اـل قدس  قة باـل ية ا*تعـل شرعية الدوـل قرارات اـل هاك  فرض انـت محـاولة ـل
الوفد ا*فاوض في كامب ديفيد برئاسة اYخ ابو عمار. وجاءت مقترحات كلنتون التي صاغها دنيس روس
ية اـلس-م. وقد اـعلن باراك، ـبعد ان شُـن�ت مع باراك ـلكي تـحمّل اـلجانب الفـلسطيني ـمسؤولية تـخريب عمـل
كان ـيـنوي ـفـقط ـكـشف ـمـوقف اـلـسلطة انه  في ـمـوضوع اـلـقدس،  سمي ـتـنازYت  ما  عـلـيه حـمـلة ـبـسبب 
الى كان عـلـيه اـلـعودة  ومن ـهـنا  هذا اـلـعرض.  لن ـيـوافق ـعـلى  كان ـيـعرف ان ـعـرفات  وانه  الفـلـسطينية 
استراتيجية الحرب التي كان شارون احد ابرز ادواته لتفجيرها عبر إغارته على ا*سجد اYقصى ا*بارك
عبر انـفـجار انتـفـاضة ستراتيجية اـلـس-م  Y استنفار ا*ـنـاعة ا*كـتـسبة الى  دفع  مع اYف الـجـنود، ـمـما 
كامب في  وفد ا*ـفاوض  ها اـل التي تمـسك ـب بالثوابت  شعارها التمـسك  التي حـرصت ان يـكون  اYقـصى 
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ديفيد، وهي عروبة واس-مية اYقصى والقدس وحق العودة وبناء الدولة الفلسطينية ا*ستقلة كاملة السيادة
 .وعاصمتها القدس ا*باركة خالية من ا*ستوطنA وا*ستوطنات

الدموي شوار  شارون ليكـمل اـ* سفاح  ها لـل ـث التي ور� وصواريخه  اباته  طائراته ودـب با  باراك راـك واندفع     
بـعيدا عن اي التزام او اـنضباط بتـعهدات واتفاـقيات سابقة ـكما كان حال باراك الذي لم ـيكن قادرا رغم
فاوض، اYمر الذي رـفضه شارون با*طلق. وY يزال ية الـت انـفجار اYنتـفاضة ـعلى عدم اYستمرار في عمـل
بعد مرور عام كامل ينتظر وقف اYنتفاضة وما يسميه العنف *دة اسبوع كامل حتى يوافق على الدخول

في عملية التفاوض.
من فهـمهم ـ*شروع يـمكن وهذا اـ*وقف ينـطلق  لديه ـمشروع سـياسي..  شارون ـليس  كثيرون ان  قول اـل    ـي
اYتفاق عليه مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. ولكن الحقيقة تؤكد انه صاحب مشروع سياسي
مار ابو ـع لم ـيستطع اYخ  الذي  الوقت  في  باYكراه. ـف ما  دية واـن اوضات الـن قه با*ـف كن تحقـي امل.. Y يـم متـك

 % من مساحة الضفة95 ا*واـفقة على مقترحات كلـنتون التي تـعطي اYنـطباع اـلخادع على اYـنسحاب من
ضفة من اـل طع  قة تقـت في الحقـي هي   Aفي ـح ية   % التي هي ا*ساحة من البحر ا*يت واصبع18     الغرـب

الـ  % فقط من مساحة الضفة77 %  وتساوي88 %   من الـ95 اللـطرون وا*نطـقة الـحرام والـقدس فتـكون 
 سنة ليبقى فقط999 %  *دة3 %  تأجير5 الغربية. وهذه ا*ساحة معرضة للنقص من خ-ل ا*طالبة باقتطاع

 % اضافة الى42  وتعادلA-B %  وهي تشكل مساحة ا*ناطق التي تم اYنسحاب الكامل او الجزئي منها69
 %  لتشكل اربعة كانتونات معزولة عن بعضها البعض ث-ثة في الضفة الغربية والرابع في قطاع غزة.27

ما يطـرحه الذين يعتـقدون ان  يدعي البـعض، وخـاصة اولئك  لم يـكن فـرصة ذهبـية كـما  هذا الـعرض     
شارون السيـاسي يـقوم عـلى اYكتـفاء بـما يـتم بد مـنه. فمـشروع   Y قدر هو  من سيـاسة الـقوة  شارون 

 % مع بعض التحسينات على ان تبقى القضايا الخاصة بالوضع النهائي خاضعة42   اYنسحاب منه وهو
للمفاوضات في مرحلة انتقالية طويلة اYمد وخاضعة *واقف شارون والليكود وYرائهم ا*عهودة.

   ـلقد استطاع باراك ومن ـبعده شارون إـجتذاب اYنتـفاضة الشعبية الى ساحة ا*واـجهة العسكرية ـحيث
وقواه الوطنـية رسمية  شعب بهيئـاته ا*دنـية واـل ضمير اـل عن  يغـيب التـكافؤ. فاYنتفـاضة باعتبـارها تـعبيرا 
ـربي ـعا*ي والـع ـعام اـل الرأي اـل ـسب  ـسعى لـك ـية وـت بالثوابت الوطـن ـساس  ـرفض اـ* التي ـت س-مية،  Yوا
واYس-مي، وكذلك الرأي العام اYسرائيلي الذي يدفع ثمن حماقات شارون وباراك. ومن الضروري هنا
حق ا*قـاومة ا*ـشروع Yنـهاء مع  سلمية تتكـامل  يات ا*دنـية اـل شعبية والفعاـل التأكـيد عـلى ان اYنتفـاضة اـل
ها ـتقوم اـلدولة لة، علـي ية كـمناطق محـت اYحت-ل واYستيطان وـخاصة في اـ*ناطق التي تـقرها اـلشرعية الدوـل

.1967 الفلسطينية بما فيها عاصمتها القدس ا*باركة في حدود الرابع من حزيران

ضد اYنتـفـاضة وفعالياـتـها ا*دـنـية اتـجـاها ـيـفرض ردود الـفـعل سرائيلي  Yاخذ الـتـصعيد الـعـسكري ا   
. واصبحت العسكرة1948 العسكرية، سواء ضد الجيش او ا*ستوطنA او ا*دنيA في اYراضي ا*حتلة عام

ناطق. وـتحول يات واـ*شاركات اـلشعبية في كثير من اـ* غالب في ا*واـجهة. وتراـجعت الفعاـل طابع اـل هي اـل
طرق لى اـل لة ـع سيطرة الكاـم الى اـل عدو  عت اـل كافئة، دـف ير مـت سكرية ـغ تال ومواجـهة ـع ساحة ـق الى  الوطن 
وتقـطيع الوطن الى اش-ء، ـظانا انه بهذا يمكن ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني. وقد استمر اـلصمود
يادات واعادة احت-ل كوادر والـق ياYت اـل تل والدمار واغـت اومة واYنتـفاضة رغم كل ظروف الـحصار والـق وا*ـق

ناطق  ) والسيطرة على كل مفترقات الطرق. ولكن مثل هذه ا*حاوYت لم تفت من عضد الشعبA      ( ـ*
الفلسطيني وسلطته الوطنية وقدرتها على الصمود والتصدي. وظل شارون الذي حظي برعاية خاصة من
به Yـنجاز مـهمة تدجA اـلشعب الفـلسطيني واـلسلطة في ا*ئة يوم حـكومة بوش، فاـلضوء اYـخضر الذي طـل
اYولى من حكمه تحولت الى شمس خضراء ساطعة لي- ونهارا والى اجل غير مسمى، وخاصة بعد تبني
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ها استمرار ـعلى خرـق قادرا ـب شارون  كان  التي  هادئة  ايام اـل ية اـلسبعة  وها �حـج ية ومبعوـث اYدارة اYميرـك
جانب من اـل هدوء  اسابيع  بل  اسبوع  من  اكثر  مرور  من  رغم  استدراج ردود الفـعل. وعـلى اـل من خ-ل 
رفض شارون  ابو ـعـمار ـبـوقف اط-ق اـلـنار. اY ان  من جـمـيع اـلـقوى ـلـنداء اYخ  الفـلـسطيني اـنـضباطا 
اYعتراف بذلك، واستمر في ابتكار اساليب اYستدراج التى وصلت الى حد انفجار احداث مبهمة تحمل

 سبتمبر،11 بصمات ا*خابرات اYسرائيلية. وقد حاول شارون ركوب موجة رد الفعل اYميركي بعد احداث
ولكن حاجة اYدارة اYميركية للموقف العربي واYس-مي ضيع عليه الفرصة الى حA استطاع اYميركان
وحـلفاؤهم تـحويل اـلحرب في افغانستان الى ـنزهة ـقصف ـجنوني بدون خسائر تذكر من اـلجانب ا*ـعتدي

وخسائر Y تحصى من اYبرياء اYفغان.
   كانت اYنفجارات في القدس وحيفا والتي جاءت في توقيت لم يكن باستطاعة شيطان شارون ان يحدد
مثله، حيث استطاع شارون بعده استقطاب ا*وقف اYميركي، ا*نحاز اص-، الى درجة التسليم لشارون

بكل ما يريد وما يستطيع فعله دون حدود.
في الوYيات شارون  وكان  في ا*نطـقة.  خارجيته  ووزير  ركي  يس اYمـي عوث الرـئ ني مـب كان الجـنرال زـي    
من ان اسهل  ستان  في افغاـن ضد اYرهاب  حرب  وكانت اـل بوش.  يس  مع الرـئ قاء  ابواب الـل حدة عـلى  ا*ـت
عد التي رـفضت ـب ركا  سبة Yمـي حالته بالـن وصف  شارون  استعاد  اس-مي ـف وقف عـربي او  الى ـم تحـتاج 

 سبتمبر وهو ان ياسر عرفات هو بن Yدن وان السلطة هي طالبان. وانه الحليف الوحيد Yميركا11 احداث
في محاربة اYرهاب.

   لقد لعبت التعددية السياسية في الساحة الفلسطينية دورا فاع- في تحقيق الوحدة الوطنية بما يخدم
اYنتفاضة وفعالياتها ا*دنية والجماهيرية وتظل دائما ضرورة حتمية *عركة اYنتصار الحتمي. ولكن حالة

( وقف الفـلسطيني( ها ا*وج، ـجعل اـ* سفينة يت-طـم لى ـظهر  اله ـع ايده  من  كل  وحارة  ددية الـعسكرية  التـع
من كان  ولو  حتى   Aدني ستهدف ا* الذي ـي جاوز. فالعـمل  صعب الـت عا*ي الجـديد  ظام اـل امام اخت-ل الـن
دولة ارهاب اـل هو اYرهاب. ـف وبوش  شارون  ثال  في حـساب اYرهابيA اـم ظل  شروعة ـي اومة اـ* اعـمال ا*ـق
هو في نـظرهم اYرهاب. اYمر اومة والدفاع عن الـنفس ـف قانوني. اما ا*ـق ا*ـنظم هو اYرهاب اـلشرعي واـل
رهاب مـثل حـماس Yقوى فلـسطينية مجـاهدة ومنـاضلة عـلى قائـمة ا اسماء  حد ادراج  الى  وصل  الذي 
والجهاد والجبهة الشعبية.. وتطالب اميركا بكل وقاحة اعتبار كل اYجنحة العسكرية للحركات خارجة عن

القانون.
ابو لى اYخ  ها ـع جام اتهاماـت دعايته ـتصب  وابواق  شارون  حول  ندما ـت سلطة مـحرجا ـع اصبح ـموقف اـل    
من وثا  وصفه مبـع الى ا*نطـقة ـب انه يحـضر  زيارته اYولى  في  غه  قد ابـل ني  كان الجـنرال زـي الذي  مار.  ـع
اجل من  ما  نار فحـسب. واـن وقف اط-ق اـل اجل  من  يس  باول، وـل كولن  ية  وزير الخارـج ومن  بوش  الرـئيس 

 ) ا�مريكية التي اعلنها الرئيس بوش والوزير باول حول الدولة الفلسطينية التيVISION      (وضع الرؤية
ستكون انت رئيسها موضع التنفيذ. ولكن جولة زيني الثانية جاءت في ظل انفجارات جديدة ومن ضمنها

 كم جنوب اي-ت في البحر اYحمر500 موضوع سفينة الس-ح التي استولى عليها اYسرائيليون على بعد
ها الى ـمناطق يات ا*ـعقودة ـبA الطرـفA ادخاـل يح اYتفاـق ية التي Y تـت ها اسلحة لـلسلطة الوطـن واYدعاء باـن
السلطة. وعلى الرغم من رفض السلطة الوطنية رسميا ل-تهامات واتخاذها اYجراءات التي تؤكد نفي اي
من ا*نـطـقي ان لتزام باYتفاـقـيات  Yحول ا قة لـها بالـسفينة، اY ان ا*نطـقـية ـتـفرض علـيـنا التـساؤل   .ع-
اYتفاقيات تفرض هيمنة استراتيجية الس-م على الطرفA.. ولكن اعتماد الجانب اYسرائيلي استراتيجية
الحرب التي تنسجم مع امكانياته وقدراته ومع نفسية حاكمه السفاح شارون. فان الجانب الفلسطيني ظل
يعلن بلسان اYخ ابو عمار عن تمسكه الراسخ باستراتيجية الس-م. وY يعني التمسك بهذه اYستراتيجية
ية من عمـل جزأ  جزء Y يـت هي  اومة  اضة وا*ـق فان اYنتـف ولذلك  دفاع.  بدون  س-م  الى حـالة اسـت حول  ان تـت
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الحفاظ على استراتيجية الس-م، فاYتفاقيات التي لم يعترف بها شارون يوما.. وا*مارسات التي وصلت
الى حد استخدام كل انواع اYسلحة، بما فيها ا*حرم دوليا، هي خرق سافر ل-تفاقيات اكثر من السعي
ية نا ـبعدم وجود ع-قة ـبA اـلسلطة الوطـن لدفاع عن الـنفس. وـعلى اـلرغم من معرفـت للـحصول ـعلى اسلحة ـل
س-مية واجنحـتـها Yوقواه الوطـنـية وا حق اـلـشعب الفـلـسطيني  من  سلحة، اY اـنـنا ـنـؤكد ان  Yوسفينة ا
العسكرية التي يجب ان تعمل ضمن اطار وحدة واحدة لتحدد الردود والعمل ا*ناسب في الزمان وا*كان،
طرق سلحة الدفاعـية بـكل اـل Yومن حقـها الحـصول عـلى ا يا.  ما يـخدم الحـفاظ علىا*ـصلحة الوطنـية العـل ـب
مع الكـيان استراتيجي  توازن عـسكري  في مـسابقة نـحو  الدخول  والـوسائل ا*تـاحة. فنـحن Y نـستطيع 
شارون كانت سيـاسة  حتى الـنووي.واذا  من الـصاروخ  سلحة اYميركـية  Yالـصهيوني ا*ـدجج بتـرسانة ا
ـسان سرائيلي واYـن Yـسان ا ـA اYـن ـستقبلي ـب ـعايش ـم امام اي ـت ـريق  سد الـط هي  ـنة  ـسكرية الراـه الـع
استراتيجية اـلـس-م فان  من خ-ل تـكـريس زرع اYـحـقاد والكراـهـية،   Aالفـلـسطيني ـعـلى ارض فـلـسط
رسول رسخها اـل والتي  ها،  التي نتحـلى ـب يم  من الـق قا  دنيA انط- استهداف ا* عدم  فرض  سطينية ـت الفـل

( اسير،( امرأة او ـطفل او  شيخ او  تل  عدم ـق ركز ـعلى  ماتهم ـت كانت تعلـي الذين  راشدون  فاؤه اـل صلعم وخـل
وعدم ـقطع شجرة او ـقتل دابة. فلـلحرب الـعادلة اخ-قها، ولـلعدوان بشاعته التي Y ـيجوز اYـقتداء ـبها. ان
 .حصول ا*قاومة الفلسطينية على اYسلحة القادرة على صد العدوان ليس فقط شرعيا، وانما هو ضرورة
فالطائرات والدبابات التي تشكل مصدر قوة العدوان تقتضي الحصول على ا*ضادات لها. اما صواريخ
الكاتيوشا او اي اسلحة تتوجه نحو اهداف مدنية فهي Y تدخل في نطاق الحاجة الضرورية. فالدفاع حق
Yزوعة اـلس-ح ا دولة الفـلسطينية التي Y ـيجوز ـبحال من اYحوال ان ـتكون مـن ية ولـل ـمشروع لـلسلطة الوطـن

اذا كان يمكن ل-نسان ان يكون منزوع الضمير.
   ـلقد استثمر شارون واYدارة اYميرـكية ـموضوع اـلسفينة، واصبح التركيز يـنصب ـعلى شخص الرـئيس
يوم اما  شرون ـع ها ـع مر علـي صفية حـسابات  شارون لـت سبة ـل ية بالـن رصة مواـت واصبحت الـف رفات.  اسر ـع ـي
اسر ـعرفات يروت ـموصوما باYرهاب، ـمطرودا من وزارة الدفاع ـبسبب صمود ـي خرج من مـعركة صمود ـب

والقوات ا*شتركة الفلسطينية واللبنانية.
حدد قد  جانب اYسرائيلي  وجد ان اـل واقع  مع اـل امل  يرة للتـع جولته اYـخ في  ني  نرال زـي وصول الـج مع     

 :استراتيجيته العسكرية ضمن خيارين قدمهما مجلس اYمن القومي اYسرائيلي للقيادة السياسية

 : التعامل مع الرئيس عرفات باعتباره غير مؤهل للتوصل معه الى اي اتفاق. والدعوة لعدم ا*ساسا8ول
وعدم ناطق،  من اـ* خروج  يدفعه لـل الذي  تدريجي  سيناريو اـلضغط اـل ماد  اشر، واعـت به شـخصيا ـبشكل مـب
السماح له بالعودة، ليتحول في الخارج الى حاكم دمية او يتم استبداله بمن هو اكثر واقعية واقل تمسكا

بالثوابت.
يار ويدعو الـخ ثاني    حدة اـل مع الوYيات ا*ـت سلطة بالتـنسيق  لى رـئيس اـل ضغط ـمستمر ـع ارسة  الى مـم  

على افتراض ان عرفات لن يتبنى قرارا استراتيجيا بمحاربة اYرهاب، وانما يقوم باجراءات تكتيكية قد
اية، فان اسرائيل ستكون قادرة ـعلى فرض تؤدي الى هدوء ـنسبي. واذا تم تخـفيض الـعنف ـبما ـفيه الكـف

اتفاقية انتقالية مع عرفات وانتظار ا*سار الطبيعي ل-حداث للمتابعة مع قيادة جديدة في وقت Yحق.
).5/1/2002 (  الوف بن هآرتس

يروت اسر ـعرفات من ـب عد اخراج ـي ته ـب يا. ـحيث ان تجرـب بدو ان شارون قد استبعد الـخيار اYول كـل    وـي
اثبتت ان اYخير استطاع استقطاب القوى العربية واYسامية وتفجير انتفاضة كبرى في الضفة والقطاع.
قد يؤججـها. ويـبدو ان الخـيار لن يـضعف اYنتفـاضة وا*قـاومة وانـما  من ا*ـناطق  فان اخـراجه  اما اYن 

الثاني هو الذي يشكل استراتيجية شارون للتعامل مع اYخ ايو عمار ومع السلطة الوطنية.
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وتدمير التي Y تـريد انـهاء  مع الوYيات ا*تـحدة  ستراتيجية العدوانـية تـقوم اسـاسا بالتنـسيق  Yهذه ا    
السلطة الوطنية بشكل كامل. وهي Y تريد ا*ساس بشخص ياسر عرفات..

   وهي تـعطي شارون اـلضوء اYـخضر اـلساطع *ـمارسة اـلضغط اـ*ستمر واـ*تدرج والذي ـيعبر عن ـخطة
جهنم ا*تدحرجة بنارها على ا*ناطق واحدة بعد اYخرى.

ارادته ستطيع كـسر  انه ـي ابو عـمار  من مـقر اYخ  عد امـتار  اباته عـلى ـب قف دـب الذي ـت شارون  قد     ويعـت
وارادة شعب الجبارين الذي ينتسب ابو عمار اليه. وهو يعتقد ان مزيدا من الضغط على الشعب يمكن ان
د الـجـماهيري ابو ـعـمار. وـلـكن ا* التي يمثـلـها ويـقـودها اYخ  ضد ـقـيادته السـيـاسية ا*ـتـصلبة  يـحـرضه 
والشعبي الذي عبر عن تمسكه بزعيمه وقائده ورمز نضاله جعل خطة شارون تتغير الى الحد الذي اصبح

 :مخططه يقوم على ما يلي

ابقاء ابو عمار تحت مرمى البنادق اYسرائيلية، وليس فقط ا*دافع والصواريخ والطائرات.:او8  
قيام با*همات ا*طلوبة من السلطة الوطنية والتي Y يستطيع رئيس السلطة ان يقوم بتنفيذها تحتال:     ثانيا

يق شارون لتحـق اهم خـيارات  هي  التي  ية  حرب اYهـل من اـل ية، وخـشيته  وحدة الوطـن بدأ الحـفاظ عـلى اـل ـم
اهدافه اYستراتيجية.

   حيث اصبحت Y تثير اهتمام اYميركان او حتى الحكام العرب ا*جاورين لفلسطA. والعمل على اعتقال
او تصفية الناشطA في اYنتفاضة وا*قاومة.

اعادة احت-ل مناطق:ثالثا   ) A(

احكام السيطرة على ا*ناطق بحيث يصبح معظمها في حكم اYراضي ا*حتلة بحيث Y يبقى تحت:رابعا  
جاوز سوى ـمساحة Y تـت اجل التـنفس  من  ية  سلطة الوطـن -5 سيطرة اـل  ) وعندها يكونA % (  من مناطق10 

ا*شروع الشاروني الذي يعده بيريز وتوافق عليه الوYيات ا*تحدة بما فيه من وعود وضمانات كاذبة ينطلق
 :من

التوقيع على اتفاق جديد يتجاوز ويلغي كل اYتفاقيات السابقة وينطلق من نفس مرجعية الس-م قرارات الشرعية الدولية. 1
.242،٬338 ومبدأ اYرض مقابل الس-م وقرارات مجلس اYمن

 ) بعدA+B (يتم اYتفاق على اع-ن قيام الدولة الفلسطينية ا*ستقلة على اYراضي التي تقع في ا*ناطق. 2
 % من مساحة42 + اYنسحاب الكامل عنها واعتبارها الحدود ا*ؤقتة للدولة الفلسطينية وتضم كل قطاع غزة

الضفة الغربية.
يتم اYتفاق على وضع برنامج زمني *رحلة انتقالية يتم فيها التفاوض حول قضايا الوضع النهائي.. 3
يتعهد اYميركان بان تكون الحدود النهائية بعد ا*رحلة اYنتقالية هو الرابع من حزيران وحسب ما يتم. 4

اYتفاق عليه بالتفاوض وكذلك قضية القدس.
يتم وقف كل اشكال العنف واYنتفاضة والتحريض.. 5

هم يتوقـعون ان من ا*ـؤكد مرفـوضة اYن، اY اـن ها  ركان واYسرائيليون اـن التي يعـتبر اYمـي نود  هذه الـب    
تصبح مطلبا جماهيريا قد يدفع الرئيس عرفات الى قبوله تحت شعارات وتبريرات يمهد لها الكثيرون ممن
في خـصاله وطـبائعه العدوانـية وجـموحه العـسكري واضحا  شارون  كان  لــوراثته. واذا  يهـيؤون انفـسهم 
وغطرسة القوة، فان ياسر عرفات اكثر وضوحا في تمسكه بالثوابت وبمحافظته على الحقوق الوطنية التي
بد  Y فانه الى نقـطة الحـسم  وصل  شارون واYميـركان، ان  فان مخـطط  هذا  ية. وـل شرعية الدوـل ها اـل اقرـت
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حام الحـصن حد اقـت الى  هذا ا*خـطط يمـضي  نترك  هل  كن  اسر عـرفات. وـل صمود ـي صخرة   ..سيواجه 
شاروني ثور اـل يترك اـل كن ان  اومة.. Y يجـوزذلك. وY يـم اضة وا*ـق جواب اYنتـف قدر  وكأنه اـل كذا؟  !!اYخـير ـه
الهائج ليحطم متحف الخزف التاريخي للشعب الفلسطيني. فقرون الثور الهائج تنسيه انه يكسر في نفس
في مرحـلة وته  الذي ذاق بـعض ح- ستقرار  Yالذي يحـلم بالـس-م وا سرائيلي  Yخزف ا*جتـمع ا الوقت 
التعايش النسبي التي انفتحت فيها آفاق العالم العربي القريب والبعيد للتجار والسياح اYسرائيليA في

مصر واYردن وا*غرب وفي قطر وعمان..
ضي ية تقـت سلطة الوطـن ية واYس-مية، واجـهزة ومؤسـسات اـل وقواه الوطـن سطيني  شعب الفـل    ان مهـمة اـل
طوارئ الى لجـنة  التي تحـتاج  في حـالة ا*واجـهة  من حـالة الـطوارئ واYحـكام العرفـية لـتدخل  الـخروج 
التي ية  يات ا*دـن زيز الفعاـل شعبية وتـع لى ا*واجـهة اـل ها اسـاسا ـع قوم خطـت يع، ـت ها الجـم شارك فـي زية ـي مرـك
الى واقع  صــورة اـل قل  صمودي، وتـن موقفه اـل سطيني  شعب الفـل شارك اـل التي ـت ية  وفود اYجنـب ستقطب اـل ـت
اكثر ا*ـواقع اهمـية ل-ستهداف Yعـمال هي  التي يـعاد احت-لـها  الى ان ا*ـناطق  اضافة  عالم اجـمع.  اـل
مبــررة جانب ا*عـتدي فانـها تـظل  كانت نتائجـها دمـوية عـلى اـل وهي مهـما  عن النـفس.  والدفاع  ا*قـاومة 
صوته ان بد ـل  Y الذي مع اYسرائيلي  الدولي. واYهم عـلى مـستوى ا*جـت شرعيا ومنطقـيا عـلى ا*ـستوى 
يرتفع ليمنع اصبع شارون ا*لتحم بزناد العدوان من اYستمرار في جلب مصائب ردود الفعل التي تنتج

عن عدوانه.
   ان عدم التسليم لخطوات شارون العدوانية وعدم اYرتداد على الذات ونكران حق الشعب في اYنتفاضة
البيت حم  الى ت- الذي يحـتاج  مر  Yالوطني.. ا من ا*ـقدمات اYسـاسية لحمـاية ا*ـشروع  هو  وا*قـاومة 
الداخلي وطي صفحة اYعتقاYت السياسية واYفراج عن جميع ا*عتقلA الذين اصبحوا في متناول عدوان

شارون ضمن خطته الجهنمية.
عدواني وقف الجـشع اـل كن ان ـت ني يـم شارون وزـي طالب  قد ان اYستجابة ـ* التي تعـت كل اYصوات     وان 
ما صدفة واـن جرد  نم ـم اسم جـه يار  ما اخـت اصوات واهـمة. ـف هي  نم  مع خـطة جـه تدرج  الذي ـي شاروني  اـل

مصداقا لقوله تعالى:

( يوم نقول لجهنم هل امتLت فتقول هل من مزيد(
صدق ا� العظيم

 فاتقوا النار يا اولي اYلباب
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