
بمناسبة الذكرى الثامنة والث&ث* (نط&قة فتح

حبش أعادت الهوية الوطنية وأشاعت الص9بة وا6رادة 2ستكمال مشروعنا الوطني:
الوسط الذهبي اQلتزم بالخط السياسي العام يشكل ا2ساس الصلب لقضيتنا

التفريط واQزايدة يمث9ن إخ29 في العمل السياسي الصحيح
عسكرة ا2نتفاضة أفقدتنا الدعم الدولي واQطلوب اتفاق لوحدة الهدف وا[ساليب
السلطة رفضت ا2نصياع للمطالب التعجيزية واQطلوب حمايتها ببرنامج موحد

أجرى الحوار عز الدين ص9ح:

فتح مفجرة الرصاص ا[ولى في التاريخ اQعاصر الفلسطيني. وأحدثت تلك الرصاصة اQتواضعة
دويا هائ9 محليا وعربيا. فمحليا أثبتت ان التنظيمات اQتواجدة وبمختلف أطيافها وت9وينها، لم تلتقط ما
يعانيه شعبنا من تمزيق وذوبان وتشتت في الواقع العربي. وعربيا وحتى فلسطينيا، قيل عنها انها انط9قة
مغامرة، وسيكون مصيرها الفشل... بيد ان ا[حداث اQتعاقبة نقضت صحة موقف تلك ا{راء، وأثبتت انها
قد اـلجزء ا[كبر من عة من ـمآسي وـهموم اـلشعب الفـلسطيني، الذي ـف انط9قة أصيلة رغم ـتواضعها، وناـب
ستمرار رضية لـها ل9 يوفر ا[ وهذا الـحال  الى ا[ردن ومـصر،  إرادته  بدون  وما تبـقى مـنه الـحق  وطـنه 
ناك كن ـه لم ـي في اـلشأن الفـلسطيني، ـخاصة وان الـحقوق إذا  امة  ظاهرة ـع ريا، لـتصبح  وا2نـتشار جماهـي
من يطالب بإحقاقها نظريا وعمليا، فانها ستصبح نسيا منسيا... وتبعت فتح تنظيمات قومية ويسارية في
ممارسة الكفاح اQسلح. وبفضل هذه ا2نط9قة التي نحتفل بها حاليا انطلقت ثــورة فلسطينية بقيادة فتح
وأحدث ذلك تغييرا حقيقيا في مسار الشعب الفلسطيني الذي لم يعد ينتظر ما تقدمه وكالة غوث وتشغيل
ثــورة لـنيل ـحقوق اـلشعب الفـلسطيني، ال9جـئ� الفـلسطيني� من ـمساعدات... بل اـنضم اـلكثير ـمنه الى اـل
بالعمل وليس بالتوسل كما يظن البعض. هذه التجربة التي تعرضت وما تزال تتعرض Qؤامرات تستحق ان
الى الـخـارطة الجغراـفـية أعادت اـلـشعب الفـلـسطيني  التي  عام لتقييـمـها. ـفـهي  كل  في  ـنـقف ـعـندها 
الى الـواقع، لتـصبح مطلـبا محلـيا وعربـيا أعادت الحـقوق الوطنـية الفلـسطينية  التي  وهي  والسيـاسية... 
سطيني الوطني الفـل التي أخـرجت اQـشروع  وهي  اوسلو...  الى اتفاقـيات  أوصلتنا  التي  وهي  يا...  ودوـل
نه تدافع ـع التي  وهي  ية...  ية الواقـع الى حـيز ا6مكاـن من حـزيران  رابع  حدود اـل في  ستقلة  دولة ـم امة  بإـق

6نجازه بالكامل عبر تحديد مسار ا2نتفاضة الحالية، بحيث 2 يتحمل بما 2 يستطيع تحمله.
حاوي اQخـضرم وـعضو يادي الفـت مع الـق شامل،  حوار  في  ها  قد تناولـت نت  هذه التجـربة ـك قة  وحقـي
صحيفة الحـياة في  أربع  قات  في حـل نزار ونـشر  أبو  صخر حـبش  سيد   /اللجـنة اQركـزية لحـركة فـتح اـل
الجديدة. و[همية هذه التجربة خاصة على ضوء ما يتعرض له شعبنا من هجمة شارونية تستهدف العودة
باQنطقة الى مربع الصفر، كان 2بد من إجراء حوار آخر مع أبو نزار ليعبر عن موقف فتح الحقيقي عن
آمال وهموم ومعاناة الشعب الفلسطيني، فكان هذا الحوار الذي يقع في حلقت�، وتاليا الحلقة ا[ولى منه.
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عبء على إسرائيل
قة ـعـلى ـعـاما ث&ـثـ* ثماـنـية ـبـمرور نحـتـفل: س التـجـربة هذه تـقـيم فـكـيف ـفـتح، ـحـركة انط&

رغم أهدافها، من ا[دنى اـلحد الفـلسطينية اـلثورة تـحقق لم وVاذا علـيها، وما ـبها ـبما الـنضالية
؟الطويل الزمنية الفترة هذه مرور

ناك: كن ـه لم ـي صعبة، ـف ظروف تاريخـية  ظل  في  جاء  اما،  ية وث9ـث� ـع بل ثماـن ثــورة ـق ج انط9قة اـل
بة ال قاب نـك في أـع شتت  الذي ـت شعب  هذا اـل ضروري ـل من اـل وكان  شعبنا،  وية ـل في48ـه جددا  ان ينطـلق ـم

كفاحة مستخدما أسلوب الكفاح اQسلح، ليحقق هويته على أرضه.
يد ان هذا ا6طار وسبق ذلك ان ـكرست منـظمة التـحرير الفـلسطينية ـكإطار لـلشعب الفـلسطيني. ـب
كان جزءا من النظام العربي الرسمي الذي لم يكن مستعدا للقتال لتحرير فلسط�. فكان على حركة فتح
ان تنطلق في كفاحها اQسلح لتجر اQنطقة العربية ل9ستعداد لعملية التحرير. بعد أعوام من ا2نط9قة برز
مع اـلـثــورة الفـلـسطينية، وـخـاصة ـعـلى اـلـصعيد من الـتـحرك باـتـجاه الـتـعاطف  نوع  في اـلـواقع الـعـربي 

عام/ حرب ـحـزيران  ذلك  ـواقع الـعـربي ت9  ضد اـل إسرائيلية  إلى ردود ـفـعل  وهذا أدى  1967 اـلـشعبي. 
واستطاع الجيش ا6سرائيلي وعبر حرب تقليدية سريعة ان يهزم الجيوش العربية اQجاورة، مما ولد قناعة
صهيوني. صارا عـلى الكـيان اـل لة ان تحـقق انـت هي كفـي مد،  لة ا[ شعبية طوـي حرب اـل ادها ان اـل شعبية مـف
ها باـتجاه ية وـخاصة الفـلسطينية مـن قة ـعلى ـجلب وتأطير الـجماهير العرـب ية أثـبتت قدرة فاـئ تـجربة ـفتح الفـت
إسرائيلية اميركـية، بـهدف القـضاء عليـها. كـما ان بـعض ؤامرات  Q وهذا جعلـها عـرضة الكـفاح اQـسلح، 
وزير الخارجـية ا2ميـركي قة. فـجاء  وضعها بـسبب تـفاع9ت ا2نط9 أخذت تخـشى عـلى  ا[نظـمة العربـية 

 كل نظامان" ا[سبق هنري كيسنجر ليعبر عن خطر تجربة الثــورة على وجود إسرائيل بمقولته الشهيرة
عربي تتواجد على أرضه الثورة الفلسطينية اVسلحة، عليه أن يقوم بتصفيتها، وكل نظام

عربي يرفض أو يعجز عن القيام بهذه اVهمة، فان الو(يات اVتحدة ستقوم بتصفيته"
ية ذات الع9قة اQـباشرة بالـقضية الفـلسطينية هذا اـQوقف ا2مـيركي اـQمارس ـتجاه ا[نـظمة العرـب وـب
إلى ثــورة  حولت اـل كبرى لفـلسط�، وـت أساة اـل Qحدثت اـ الدة،  رامة الـخ ركة الـك قاب مـع في أـع والذي ـتصاعد 
عبء على ا[نظمة العربية. وحقيقة أضاعت الثــورة سنوات طويلة وهي تحاول ان تنجو بنفسها من الصدام
مع أنظمة عربية. ففي ا[ردن استطاعت بجهد ان تتجنب الصدام مع النظام ا[ردني وQدة أربعة أعوام،
ركز وفي لبـنان حـيث  سوريا ولبـنان.  إلى  راضي ا[ردنـية، لتـتوجه  من ا[ ولكنـها أرغـمت عـلى الـخروج 
تآمر علـيها، ورغم وـجودها استطاعت ان تـحمي نـفسها وـتواصل الـنضال ضد إمكاـنيات اـلصهاينة، رغم اـل

الحرب ا[هلية اللبنانية.
وعندما فشلت كل اQؤامرات لتصفية الثــورة جاء شارون الذي كان يشغل منصب وزيرالحرب في

ثــورة حربا ـشرسة [كثر82 حـكومة ـمناحيم بيغن لـيقوم ـبهذه اQـهمة في صيف عام  ـفغزا لـبنان، وخاضت اـل
لة عام80 من ناطق الفـلسطينية اQحـت Qيروت، واخذت ـتركز ـعلى داخل اـ ها ـخرجت من ـب وما والنتـيجة اـن 67  ـي

كبرى التي يان اـلصهيوني وذلك عبر ا2نتـفاضة ا[ولى اـل ثــورة إلى ـعبء ـعلى الـك هذا اـلخروج ـتحولت اـل وـب
ثــورة سنوات طويلة، وقدمت التضحيات الجسام، ولكـنها لم استمرت لسبعة أعوام. صحيح انه مر على اـل

تحقق أهدافها كاملة، ويعود ذلك إلى أربعة أسباب رئيسية هي:
في الـقـضية.1 لم ـتـكن متفـهـمة لطبـيـعة ودور اـلـواقع الـعـربي ـبـشقيه اـلـشعبي واـلـرسمي  ان اـلـثــورة 

الفلسطينية، مع التذكير ان ا[نظمة العربية كانت ترتعد خوفا من الهيمنة ا2ميركية على اQنطقة.
فات.2 ضحية لخ9 أخرى  وفي أحـيان  فات عربـية عربـية  ضحية لخ9 كان  ان الـشعب الفلـسطيني 

 فلسطينية.
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يادة ا2ـتحاد اـلسوفيتي سابقا، والتي.3 لة ا2شتراكية بـق باردة ـب� الكـت ـحالة توازن اـلقوى واـلحرب اـل
كانت تدعم الثــورة الفلسطينية، وب� معسكر الغرب بقيادة الو2يات اQتحدة، والتي كانت تنظر إلى
الثــورة بأنها تشكل خطرا على إسرائيل ومصالحها في اQنطقة وحقيقة فان الثــورة في تلك اQرحلة
حاءات صدرت إـي بل  سوفيتي، 2  حاد اـل عة ل9ـت ست تاـب ها لـي لى اـن سها ـع حاول ان تظـهر نـف كانت ـت
ومواقف تشير إلى ان الثــورة تعمل للتصالح مع أميركا. وهذه الحالة أطالت من عمر الثــورة بحيث

أصبحت ا[طول في التاريخ اQعاصر.
الدعم.4 وقة بـفضل  لة ومتـف قوة ـعسكرية هاـئ لك  والتي تمـت إسرائيل،  اعدته  عدو اـلصهيوني وـق عة اـل طبـي

هذا عالم.  في اـل دولة ا[ـعظم  حدة اـل ها الو2يات اQـت قدمه إلـي الذي ـت اسي وا2قـتصادي  اQادي والسـي
العدو اQتفوق يقابل شعبا صغيرا، ولكنه مستعد للتضحية، ولديه إيمان مطلق بعدالة قضيته وحتمية
انتصاره. لقد مضى على ا2نط9قة ثمانية وث9ث� عاما، وهذه الفترة تعتبر طويلة بالقياس الزمني.
وهذا ان دل ـعلى شيء، فان يدل ـعلى ان شعبنا ورغم ما قدمه من ـتضحيات ـجسام ـعلى ـطريق
وإصرار لتحـقـيق ـحـقوقه بإرادة  انه متـمـسك  يزال ـمـستعدا لـيـقدم اـQـزيد، ـكـما  انه 2  حرـيـته، ا2 
الوطنية، وانه مستعد للسير في هذا الطريق ولعقود أخرى إلى ان ينال حريته. وهنا أشير إلى ما

" . ان هذا الثبات الذي يتجلى به شعبنا في مواجهة" ان فيها قوما جبارين ورد في القرآن الكريم 
الهـجمة اـلكبرى ا6سرائيلية ا2ميرـكية ـلهو دـليل آخر ـعلى ص9بة وعـنفوان هذا اـلشعب الذي ـيشبه

طائر الفينيق في تجدده اQستمر.

وسط ذهبي
على قادر اVركزية باللجنة ممث& فتح في الذهبي الوسط ان السابقة الحوارات احد في قلتم: س

تح التنظيمـية ا[وضاع ضبط سير لـف حو قدما التنظـيم بـوحدة واـل اسية، ا[هداف ـن كن السـي وـل
ا[ـقصى شهداء ـكتائب وـخاصة التنظيـمية الـقاعدة ـعلى اـلوسط هذا تأثير ـغياب مؤخرا لوحظ
.الحالة؟ هذه في تقول فماذا

لتزم: Qعام اـ جاه اـل سير با2ـت هو اـل اسي  مي أو السـي مل التنظـي الذهبي للـع وسط  هوم اـل عة مـف ج طبـي
خط يـحاول ان يمـنع ا2نـحراف باتـجاه التفـريط وسائل اQنـاسبـة.هذا اـل قات واـل من خ9ل اQنطـل هداف  با[
با[هداف من اجل مصالح آنية. ويحاول أيضا ان يمنع التيار اQزايد على ا[هداف من اجل مصالح آجلة
قد يـكون انه  رغم  يزال مـوجودا، ويـشكل أسـاسا لقـضيتنا،  هذا الـخط 2  وفي اعتـقادي ان  أخرى.  أو 
ية يرة اـلصراع مع ا2حت9ل وأساليبه ا6جراـم اتج عن ازدياد حدة وـت تضـعضع في ا{ونة ا[ـخيرة. وهذا ـن

التي وصلت إلى الذروة.
نا قوم بقتـل عدو اQتـغطرس ـي هذا اـل قول إن  تح ـت داخل ـف ية  وجود ردود انفعاـل طور،  هذا الـت عن  جم  وـن
عالي طرح ا2نـف وهذا اـل سير غطـرسته.  نة لتـك افة ا[ساليب اQمـك ستخدم ـك شعبنا ان ـي حق  من  يا، وان  يوـم
التقى مع الطرح اQزايد، ومع طرح حركة حماس التي لها برنامجا عقائديا خاصا بها، ويقوم على أساس
أن تحرير كامل التراب الفلسطيني يمكن تحقيقه في هذه اQرحلة عبر ا2نتفاضة ومن خ9ل وممارسة كافة
خط ا[خـضر. ان داخل اـل شهادي  حاري أ2سـت طابع ا2نـت يات العـسكرية ذات اـل ها العمـل ما فـي ا[ساليب، ـب
شرعية قرارات اـل لتزم ـب ته، وـي واقع عـلى حقيـق يرى اـل انه  كون  لى ا2ستمرار  قادر ـع هو اـل الذهبي  وسط  اـل
راضي الفلـسطينية والعربـية من كـافة ا[ إسرائيل  والتي تـقول بانـسحاب  الدولـية ذات الـصلة بقـضيتنا، 

 بما فيها القدس اQباركة. وهدف هذا الوسط هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة1967 اQحتلة في عام
في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف، وخالية من اQستوطنات، ومع ضمان حق العودة
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.194 ل9جئ� الفلسطيني� طبقا للقرار

توجه اسب�، وان  كان اQـن Qزمان واـ في اـل كون  اومة ـيجب ان ـت بان اQـق يرى  الذهبي  وسط  ما ان اـل ـك
ية. شرعية الدوـل ته مـبادئ اـل حق كفـل وهذا  أرضنا،  في  ثون فـسادا  الذين يعـي ضد ا2حت9ل واQـستوطن�، 
عن التي تـصدر  سواء تـلك  هداف الوطنـية والقومـية والدينـية،  كل مـواقف تفريطـية با[ ضد  ويـقف أيـضا 
� عودة ال9جـئ حق  عن  نازل  طالب بالـت سطينية وـت ساحة الفـل من اـل صدر  التي ـت لك  من فـتح، أو ـت أعـضاء 
ية. ومن مـميزات هذا الفـلسطيني�، أو ـتطالب ـبوقف ا2نتـفاضة واQـقاومة التي 2 تـتعارض مع اـQبادئ الدوـل
الوسط انه يرى الواقع على حقيقته، ويؤكد على أهمية وقوف الرأي العام العاQي إلى جانب قضيتنا، لذا
فهو يرفض ا2تجاه اQزايد سواء داخل فتح، أو داخل الساحة الوطنية، ويرفض ا2تجاه الذي يقوم بعمليات
عسكرية تستهدف اQدني� ا6سرائيلي� داخل الخط ا[خضر، وذلك [نها ليست مقبولة دوليا، وتوفر لحكومة
الدم دننا وقـرانا ومخيماـتـنا. ان اQحافـظة عـلى  Q الذرائع للممـارسة القـتل والـتدمير وا2جتـياح إسرائيل 
الفلسطيني، لن يتم عبر القيام بعمليات انتقامية، تؤدي إلى قتل مدني� إسرائيلي� خارج حدود الرابع من
ـحزيران، وتؤدي ـمثل هذه العمـليات التي ـتحدث في اـQكان اـلخاطئ والوقت ـغير اQـناسب إلى ـقيام ـجيش
دني� Qمن ا دماء الـعـشرات واQئات  إسرائيل ـبـسفك  ووجود  امن  عن  يدافع  انه  ا2حت9ل وـعـلى ـقـاعدة 
الفلسطيني�، وتدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، تحت ذريعة مكافحة ما تسميه إسرائيل ا6رهاب.
صالح Qضرر باـ حق اـل سطيني، ويـل الدم الفـل ريط ـب ذاته تـف حد  هو ـب ية،  يات ا2نتقاـم من العمـل نوع  هذا اـل ان 

أحداث الرأي اـلـعام اـلـعاQي وـخـاصة ـبـعد  في الو2يات11 الوطـنـية الفـلـسطينية العـلـيا، ـكـما ان  سبتمبر   
اQتحدة، بات يجمع على أدانته لهذه العمليات ونحن في أمس الحاجة لوقوف اQجتمع الدولي إلى جانبنا

ونحن نواجه ا2حت9ل بمقاومة وانتفاضة تنسجم مع اQبادئ واQواثيق الدولي.
أساس أن اـلـوحدة تأطير وتنـظـيم قـطـاعات اQجـتـمع الفـلـسطيني ـعـلى  إلى  هذا اـلـوسط  وـيـسعى 
الوطنية ضرورة ملحة للنصر، وان هذه الوحدة يجب ان تقدم على أساس ا2تفاق على ا[هداف وا[ساليب
ية، أو مـزايدا عـلى هداف الوطـن اما مفـرطا با[ هذا اQفـهوم، يعـتبر  عن  خرج  من ـي وكل  ها.  عة لتحقيـق اQتـب
أساس هو  الذهبي  وسط  قى اـل كن يـب في اQحـصلة مـوجودين وـل وهؤ2ء  أهداف خـاصة.  يق  ا[هداف لتحـق

التوجه القائد والحامي لحسم القضية وتحقيق النصر.

إخ&ل بالعمل السياسي
خر الحـ* بـ* تـصدر التي التـنازل سيـاسة هل: س اذا الـعام؟ الفلـسطيني اVـوقف تفـيد وا} Vو

الوطني؟ التراب كامل تحرير وهو اجله من قامت الذي الهدف عن الثورة تخلت
بالثوابت ا[ـسـاسية الوطـنـية.: ذلك اQتـمـسك  هو  إلى ان اـQـوقف السـيـاسي اـلـصحيح،  أشرت  ج

التراكم والذي ـيضمن  راهن  قوى اـل توازن اـل إطار  في  ها  ية واQـمكن تحقيـق شرعية الدوـل قرارات اـل زمة ـب اQلـت
ا2يجابي نحو ا[هداف ا2ستراتيجية و2 يهم إن صدر ذلك عن فتح أو من خارجها.

جائر، وـلضغوطات كبير ويـتعرض لـحصار  مأزق  في  ورغم انه  مار  أبو ـع إلى ان ا[خ  أشير  نا  وـه
كبيرة من الو2يات اQتحدة، ا2 انه أصر على تسوية 2 تمس ثوابتنا ا[ساسية. وان القائد الذي يفرط في
أي حق من حقوقنا والتي كفلتها مبادئ الشرعية الدولية سيسجل عليه انه كان من اQفرط�، ولن يغفر له

شعبنا.
في شعبي  رسمي أو اـل اسي اـل فان السـي عدو ا6سرائيلي،  سبب تعـنت اـل نا الراهـنة، وـب وفي حالـت
لحظة اهتزاز، وبد2 من ان يقوم بمواجهة سياسة التعنت ا6سرائيلية، يرى ان ا2لتفاف حول موقف العدو
اQتصلب بمنحه حالة نصر قد يؤدي إلى تلي� موقفه. وهنا يحدث التفريط. فا6ع9ن صراحة عن التنازل
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هذا التـنازل عـلى اQـوقف أخرى اQـؤشرات 2ن تـفرض  طراف  سرائيل و[ سيعطي 6 من حقوقـنا  عن أي 
الفلسطيني العام.

وسط ية دور اـل نا تأتي أهـم ثل إخ29 بالـعمل السـياسي اـلصحيح. وـه ريط ـبحد ذاته يـم هذا التـف ان 
الذهبي في هذه العملية، لحماية حقوقنا وثوابتنا ا[ساسية. وفي اعتقادي أن الذي يزاود على ثوابتنا، او

الذي ينتقص منها، فان كليهما يخرج عن الخط ا[ساسي السليم.
ساحتنا ني  كان أن نـب ية بـم فانه Qن ا[هـم نة،  في اللـحظة الراـه أهدافنا  لم ـنستطع أن نـحقق  واذا 
قة وا[رض جاءت ا2نط9 عن تحقيـقه. لـقد  ما نعـجز نـحن  البـناء الـسليم، لنحـضر الجـيل الـقادم لتحقـيق 
كن حـصلت سط�، وـل من فـل صب  ما أغـت شعارا لتحـرير  حت ا2حت9ل، رفـعت  ها ـت كن كـل لم ـت سطينية  الفـل
في ويدخل  يؤثر  هذه التـحو2ت 2 يـستطيع ان  يرى  ومن 2  في الـواقع،  ويدخل  متغـيرات دولـية وكونـية، 
الواقع، وسيؤدي ذلك الى استس9مه، ومن يراها فان عليه أن يحدد ا2ستراتيجية والتكتيك اQناسب، للعمل
إسرائيل، طة  عدوا ـتحت ياـف نا ـنصارع  في أـن من  نة. ان ـمشكلتنا تـك ادمة وممـك أهداف ـق يق  اجل تحـق من 
ولكن هذا العدو بات من هذه اللحظة، ممث9 ومتغلغ9 في تيار صهيوني أمريكي مسيحي جديد ومتعصب

وعنصري، وأهدافه أكبر من السيطرة على فلسط�، بل يعمل للسيطرة على اQنطقة والعالم.
وهذه ا[هداف ليست لها ع9قة بالواقع، ومن شأنها تدمير كل شيء. وما نشهده من حشد لقوات
أمريكية لضرب العراق، لدليل على ذلك. وهنا تبرز أهمية كيف يمكن ان نحول دون تحقيق هذه ا[هداف
نا، عام ـل اسي اـل خط السـي ها اـل قة نحـمي ـب صعب، بطرـي قد واـل واقع اQـع هذا اـل مع  امل  يف نتـع ية، وـك الجهنـم
حق ضروري أن نتمـسك ـب من اـل سطينية ا6سرائيلية وهـنا  سانية لطـرفي اQعـادلة الفـل ونحـمي الحـقوق ا6ـن
أساس يقول ويؤكد أن من حق الشعب الفلسطيني ان يختار قيادته، تماما كما تفعل باقي الشعوب، ومنها

الشعب ا6سرائيلي.
وفي اعتقادي ان ا6سرائيلي�، اذا ما تمسكوا بقيادة من نوع شارون اQعروف بتطرفه ومغامراته،
الذي حققـته من أهمـها إلـغاء ا2نفـتاح  كبيرة،  سيكلفهم مـخاطر أمنـية واجتماعـية واقتـصادية  هذا  فان 
إسرائيل مع الواقع العربي بعد اتفاقيات اوسلو، وهذا سيؤدي الى إلغاء إمكانية التعايش مع بعض اQواقع
العربية، وتكريس عزلتها، وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة با2قتصاد ا6سرائيلي، الذي تراجع نموه بنسبة
بار، ان الدعم ا2قـتصادي ا[مرـيكي 6سرائيل، 2 يـمكن ان ـيستمر يل. أخذين بـع� ا2عـت ها مـث لم ـيسبق ـل

الى ما 2 نهاية.
صحيح ان مصلحة الصهاينة الجدد في البنتاغون والبيت ا[بيض، قد التقت مع مصلحة الصهاينة
جاه سبيل اQـثال اـت ماذا يفـعل عـلى  عرف  توازن و2 ـي بوش فـقد اـل يس  كن الرـئ إسرائيل، وـل في  اQتطرفـ� 
العراق، وهو يرى ان العالم 2 يوافقه رأيه بضرب هذا القطر العربي ويرى كذلك ان رموزا في حزبه مثل
جيمس بيكر وهنري كيسنجر، وان رموزا أخرى في الحزب الديمقراطي اQعارض مثل كلينتون والجور، 2
حاق الى إـل سيؤدي  ذلك  صدام، 2ن  يس  ضد الرـئ دية  ير تقلـي كبرى ـغ ضربة ـعسكرية  توجيه  رأيه ـب توافقه 

خسائر بشرية بالشعب العراقي، وهذا يولد حالة من العنف وعدم ا2ستقرار في اQنطقة.

إعادتها إلى زخمها
عالم، تـعاطف واكتـسبت شعبية، كـظاهرة بدأت ا(نتفـاضة: س فـما كذلك، تـعد لم ا}ن ولكنـها اـل

ا(نتفاضة؟ فعاليات في الشعبي التراجع أسباب
ية.: نا ان ـنرجع اـلظروف التي سادت ـقبل اند2ع ا2نتـفاضة الثاـن ج ل�ـجابة ـعلى هذا اـلسؤال، علـي
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ما: لم ـيكن ـعلى  حدث  ما  نه ان  في حـي وقال  ولة،  يد اQـط كامب ديـف اوضات  من مـف مار  أبو ـع عاد ا[خ  قد  ـل
يرام، 2ن التحضير لم يكن كافيا، وان فخا كان منصوبا له، أعده دينس روس با2تفاق مع رئيس الوزراء
السابق ايهود باراك، واقـنعا به الرـئيس السابق ـبيل كليـنتون. وـيقول هذا اـلفخ إن الرـئيس عرفات سيكون
جاهزا للتوقيع على اتفاق، ينهي الصراع الفلسطيني ا6سرائيلي، اذا ما قدم له براك شيئا لم يقدمه غيره
يدرك جـيدا أن عـرفات 2 وهو  لك اQفـاوضات  في ـت ذلك  براك فـعل  فان  قة  قادة ا6سرائيلي�. وحقـي من اـل
سوية ية الـت رافض لعمـل مار ـك أبو ـع وقف ا[خ  ذلك سيـكشف ـم لى أن  راهن ـع ه.وكان ـي ـي قة عـل ستطيع اQواـف ـي
والس9م. فقد كان ما عرضه أقل من اQقبول فلسطينيا، وبما يحقق الحد ا[دنى من الحقوق الوطنية. وما

وفي, عام  جو السيـاسي اـل كن اـل سرائيلي اليميـني، وـل من اQتجـمع ا6 واسعا  قى رفـضا  باراك 2 عـرضه 
أحيان كثيرة يفرض على القادة السياسي� التنازل، وهنا أشير الى ان رئيس الوزراء ا6سرائيلي ا[سبق
وكول لى بروـت يع ـع لى التوـق أجبر ـع قد  كان  من أسـاسه،  اوسلو  فاق  ضه 2ـت عروف بتطـرفه ورـف Qياهو واـ نتـن

نه ـعلى تون، وـحصل في حـي يل بـفعل ضغط الرـئيس اـلسابق كليـن  صوتا في الكنـيست ا6سرائيلي.87 الخـل
من استمرت [كثر  التي  يد  كامب ديـف اوضات  في مـف كن  أيامه17 وـل آخر  في  تون  يس كليـن كان الرـئ وما،   ـي

صحيح ان كانت ـمحدودة،  كا، لذا فان قدرته ـعلى اـلضغط ـعلى اـلطرف ا6سرائيلي  ويواجه ـمشاكل مونـي
باراك قدم ما لم يقدمه غيره، ولكن ما قدمه يعتبر ليس مقبو2 في نظر اليم� الصهيوني العنصري والذين
دية 6سرائيل. ويرون كذلك انه 2 ـيجوز بأي حال من ا[حوال يرون أن اـلقدس اـQوحدة هي الـعاصمة ا[ـب
مناقشة مبدأ حق العودة ل9جئ� الفلسطيني�، و2 يجوز مناقشة موضوع اQستوطنات داخل الضفة الغربية

وقطاع غزة.
هذه الغطرسة اQستندة الى القوة، كانت في أجواء مفاوضات كامب ديفيد موجودة، وأخذت تتعزز
حرم القـدسي شارون، بـتدنيس اـل مع قـيام زعـيم اQعـارضة أرئـيل  التي ترافـقت  ونتيـجة لـهذه الغطـرسة، 
الشريف، جاءت ا2نتفاضة، كظاهرة شعبية، ، وذلك لحماية الثوابت الوطنية، التي تمسك بها ا[خ أبو عمار
في مـفاوضات كامب ديـفيد. ان هذا التـمسك كان ـيقوم ـعلى أساس ان اQـفاوضات ستـتواصل، رغم ـفشل
سابقتها. وهذا ما حدث بالـفعل في ـطابا اـQصرية وأماكن أخرى. ـبيد ان ـقيام رـئيس اQـعارضة في حـينه
اضة أشعلت ا2نتـف نار، ـف زيت ـعلى اـل صب اـل ابة  كان بمـث حرم الـقدسي اـلشريف  تدنيس اـل شارون ـب يل  اريـئ
Qواجهة سياسة كسر إرادة شعبنا وتخفيض سقف حقوقنا الوطنية. لقد تعامل باراك مع ا2نتفاضة بعقليته
زيارة شارون اـQشؤومة سقط ثاني ـل يوم اـل الـعسكرية اـلسابقة والتي كانت ـترفض اتفاـقيات اوسلو. ـففي اـل

 شهيدا من أبناء13  من أبناء شعبنا. وفي اليوم الثالث سقط200 بالرصاص ا2حت9لي ثمانية شهداء وجرح
عالم نا، وشاهد اـل شعبنا داخل اـلخط ا[ـخضر. ـتواصلت عمـليات الـقتل والتنـكيل في مدننا وـقرانا ومخيماـت
مشاهد كثيرة مؤQة تدلل على فاشية اQحتل�، ومن ابرز تلك اQشاهد اغتيال الطفل محمد الدرة بدم بارد.
وكانت زخم،  واصلت ـب شعبية ـت اضة اـل يات ا2نتـف فان فعاـل شعبنا،  ناء  ية ـبحق أـب اسة التنكيـل هذه السـي ورغم 
هي السمة ا[ساسية ل9نتفاضة الشعبية واقتصرت الفعاليات على مواجهة اQحتل� باQسيرات الجماهيرية
شعبنا ضد  استخدام اـلـقوة الـعـسكري ا6جراـمـية اQـفـرطة  استمرار  وبالـحـجارة Qواـجـهة الدـبـابة، ا2 ان 
وكوادره وقياداته با2غتيا2ت وا2عتقا2ت التي فرضت ردود فعل انتقامية في إطار اQقاومة والذي ولد ما

عرف بعسكرة ا2نتفاضة.
زخم استمرار  لى  استمرار ـع نا ـنحرص ـب ية وا6س9مية، ـك قوى الوطـن وفي اـل تح  ركة ـف في ـح وـنحن 
البيوت واـQـساكن اQدـنـية، ـلـكي 2 نـعـطي من  عدم إط9ق اـلـنار  في بياناـتـنا  شعبيا، وطالـبـنا  ا2نتـفـاضة 

مبــررات تمكن الجيش اQحتل من قصف اQدني�.
ورغم الظلم الذي لحق بنا من جراء التصعيد العسكري الصهيوني ا2 اننا طالبنا أيضا ان تكون
اQقاومة في اQكان والزمان اQناسب�. ولكن حدث خروج عن الخط العام لسير ا2نتفاضة الشعبية، عندما
قامت حماس والجهاد ا6س9مي بعمليات انتقامية، ردا على اغتيال نشطاء وقادة منهما. وتبعهما في ذلك،
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يا2ت قـيادات يات ا2نتقامـية، ردا عـلى اغـت هذه العمـل من  نوع  فس اـل قاموا بـن من تنظـيم فـتح  شباب  قـيام 
فتحاوية من أبرزها ثابت ثابت، ورائد الكرمي.تحت تسمية ميدانية هي كتائب شهداء ا[قصى. لقد اعتقد
قاد ـغير ا6خوة في ـحماس والـجهاد، انه آن ا[وان لتـتحول ا2نتـفاضة الى حرب ـتهزم إسرائيل. وهذا اعـت

منطقي و2 يمت بصلة الى الواقع.
من الـتدهور، عال  الى مـستوى  وصلت  قد  وضاع  كانت ا[ سدة الحـكم،  الى  شارون  وبمجـيء 
ـخط داخل اـل ـاضية  ـيات الـعـسكرية ا2نتـف ـابل ازدادت العمـل ـواصل الـتـصعيد. وباQـق لي ـي فالجيش ا2حت9
في فعاـلـيات ا2نتـفـاضة، وباجـتـياح الـجـيش واضح  شعبي  الى ـتـراجع  هذا الـتـحول أدى  ا[ـخـضر. ان 
هذه شعبي مـحدودا وممـزقـا.ورغم  أصبح العـمل اـل حا،  استثناء أرـي ها ـب ية بكامـل ضفة الغرـب ا6سرائيلي اـل
ناك ية وا6س9مية. وـه قوى الوطـن إطار اـل في  وجودة  يت ـم وحدة بـق قدة، ا2 ان روح اـل ظروف اـلصعبة واQـع اـل
ا2ن محاو2ت جادة 6عادة الحوار للتوصل الى اتفاق يحدد وحدة الهدف وا[ساليب اQناسبة لتحقيقه. وانا
أقول ان تجربة ا[عوام اQاضية، دللت على انه 2 يمكن الوصول للهدف من خ9ل العمليات ا2نتقامية داخل
عبر ـطـاولة اQـفـاوضات ـفـقط، اـنـما اـلـصحيح ان ـتـكون أهدافنا  وكذلك 2 يـمـكن تحـقـيق  اـلـخط ا[ـخـضر، 
من شرعيته  والذي يـستمد  في اQـكان والـزمان اQنـاسب�  اQفـاوضات مدعـومة بانتفـاضة ومقـاومة وطنـية 

القانون الدولي وحقوق ا6نسان.
أحداث ساليب، ان  حول الـهدف وا[ الى اتـفاق  سطيني  حوار الفـل 11 وما يـؤكد أهمـية ان يـصل اـل

عة ما ـيسميه تائج سلبية ـعلى ـقضيتنا وشارون استغلها ـتحت ذرـي سبتمبر في الو2يات اQـتحدة، عـكست ـن
ا6رهاب اخذ يمعن في سياسة القتل والتدمير اQبرمجة، كما ان التحالف الصهيوني اQسيحي ا2ميركي
الجديد، يشن ا2ن حربا شرسة ضد ا6س9م والعروبة، وتحت ذريعة محاربة ا6رهاب، ويعمل ا2ن 6عادة
وهذا ية اـلصهيونية،  نة ا2ميرـك قة اـلشرق ا[وسط ـتحت الهيـم ناء منـط وإعادة ـب عاQي الـجديد  ظام اـل ناء الـن ـب

اQخطط بات يهدد العراق والسعودية وسوريا وإيران.
ان التمسك الثوري بجوهر ا2نتفاضة واQقاومة يجب ان 2 يكون محكوما بمظاهر اQزايدة والوسائل
نا وصم حركـت الدولي ـل طاء  شارون الـغ التي تـعطي ـل لك  ية، وـخاصة ـت التي ـتضر الـقضايا الوطـن وا[ساليب 
وانتفاضتنا با6رهاب من خ9ل استهداف اQدني�. ومن هنا فان جوهر الحوار وا2تفاق 2 بد ان يؤكد على
أهمية ا2لتزام بوسائل النضال اQتنوعة والتي تنطلق من قرار واحد مسؤول أو من سلطة وطنية واحدة هي
قوى وا[حزاب واQؤسـسات كل اـل ومع تأكـيد الحـرية الكامـلة ـل قانون وحـمايته.  في تنفـيذ اـل حق  صاحبة اـل

ان دولة فلسط�"1988 بالعمل في إطار التعددية التي نص عليها إع9ن ا2ستق9ل الفلسطيني عام  بقوله 
في عون باQـساواة الكامـلة  ية والثقافـية. ويتمـت هويتهم الوطـن طورون  ها ـي كانوا، فـي ما  سطيني� أيـن هي للفـل
ية والسـياسية وكرامـتهم ا6ـنسانية في ظل ـنظام ديمـقراطي برQاني قداتهم الديـن ها معـت الـحقوق وـتصان فـي
يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين ا[حزاب ورعاية ا[غلبية حقوق ا[قلية، واحترام ا[قلية قرارات
ا[غلبية. وعلى العدل ا2جتماعي واQساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو
وفاء أساس اـل لى  ستقل وـع Qقانون والـقضاء اـ سيادة اـل يؤمن ـب دستور  ظل  في  رجل  رأة واـل Qلون أو ـب� ا اـل

". الكامل لتراب فلسط� الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح ب� ا[ديان عبر القرون
في مـجال الديمقراطـية البرQانـية الذي يمـكن ان تـقدمه حركتـنا وثــورتـنا الفلـسطينية  ان النـموذج 
دى، Qالوطني الـثوري الطـويل ا خاض مـسيرة النـضال  الذي  من حقيـقة ان الـشعب الفلـسطيني  ينطـلق 
وحافظ على ديمقراطية ثورية في ظل غابة بنادق 2 يمكن ان يقبل بنظام 2 يقوم على الركائز اQشار إليها
أع9ه. وعلى الرغم من ا[صوات التي تلهث وتصرخ تحت عناوين ا6ص9ح وكأن شعبنا غير مؤهل 2ختيار
يادته وللمـمارسة الديمقراـطية اـQستقرة في دولة ـمستقلة، إ2 إذا كان باـQقاس الذي ـيريده أعداء شعبنا. ـق
ية بالثوابت الوطـن قة التـمسك  من حقـي بع  ما تـن مار اـن أبو ـع سطينية وخـاصة ا[خ  يادة الفـل ضد الـق فالهجـمة 
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نا وـمصلحتنا من حاجـت بع  إص9حه اـلضروري يـن وجد ـف وما  الي،  Qلل ا6داري وا جة الـخ يس نتـي ـبص9بة، وـل
وإرادتنا.

وقفة مع الذات
هدف: ولى تـقول أن  استراتيجيت* متناقـضت* ا[ أفرزت  سلبيات ا(نتفـاضة أنـها  من  س 

ـقول أن ـية ـت من حــزيران، والثاـن ـرابع  حدود اـل في  ـسطينية  دولة فـل ـامة  هو إـق ـاضة  ا(نتـف
ا(نتفاضة ستحقق تحرير كامل التراب.. وبسبب هذا الواقع تعاني السلطة من مأزق كبير،

فكيف ترون الخروج من هذا ا�شكال الذي يلحق أكبر الضرر بالوحدة الوطنية؟
عد اتفاقـيات: تا موجـودتان قـبل وـب سؤال، كاـن حدث عنهـما اـل الت� يـت شك أن ا2ستراتيجيت�  ج 2 

اوسلو. وحتى ا2ستراتيجية ا[ساسية التي عبرت عنها فتح، أبقت في فكرها إمكانية الدولة الديمقراطية
في حـالة تحقـيق وذلك  وسائل الديمقراطـية  دى البعـيد باـل Qوحة عـلى ا سطيني مفـت التراب الفـل عـلى كـامل 
التعايش والس9م ما ب� الشعب� الفلسطيني وا6سرائيلي. بيد أن حقائق الوضع الدولي في هذه اQرحلة
تشير فقط الى قرارات 2 تنص على دولة ديمقراطية للشعب�، إنما تقول بدولت� فلسطينية وإسرائيلية. إن
من أيا  يق  انه 2 يمـكن تحـق ترى  ما 2 تتحمـله،  اضة  رفض تحمـيل ا2نتـف التي ـت ا2ستراتيجية ا[سـاسية 
أهدافنا بدون وقوف اQجتمع الدولي معنا. وحتى يتجسد ذلك عمليا، فانه 2 بد من قبول قرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وكذلك 2 بد من إحداث تفاع9ت في اQتجمع ا6سرائيلي، ليلعب
طرح ان هذا اـل ابل  سط�. ويـق كل فـل ريد  التي ـت صهيونية  استراتيجية اـل من  في التخـلص  دورا متعاظـما 
من الـصهيونية با2نتفـاضة واQقـاومة الوطني  انه يـريد تحـرير كـامل ترابـنا  من يـقول  ساحتنا  في  هـناك 
شعب�، و2ن س9م ـب� اـل عايش واـل حدث الـت من ـمصلحتهما أن 2 ـي قادي أن ك9 اQوقف�  وفي اعـت نة.  الراـه
حترام اQتـبادل من ا2 إطار  في  دولة ديمقراطـية للـشعب�  قد يفـتح آفـاقا مـستقبلية 6مكانـية إقـامة  ذلك 
تزال ما  التي  اندلعت ا2نتفـاضة الثانـية  شعب�. وحقيـقة عـندما  في الحـقوق والواجـبات بـ� اـل واQـساواة 
حان ا[وان للعـمل انه  س9مي، ويـقول  لدى البـعض، وخـاصة حـماس والجـهاد ا6 برز تـصور  مـستمرة، 
لتحقيق استراتيجية تحرير كامل التراب، محمل� بذلك ا2نتفاضة ما 2 تتحمله. وانا أتحدث عن ا2نتفاضة
ضحيات جـسام وخـسائر مـادية لحـقت قول ان ـت آخر. وـي جاه  الى اـت أشير  اسبا أن  كون مـن قد ـي اومة  واQـق
اومة اضة واQـق وقف ا2نتـف تح وخارجـها ـب في ـف واجد  جاه اQـت هذا ا2ـت طالب  بــررات ـي Qهذه ا حت  شعبنا. وـت ـب
داخل في  الذهبي  وسط  ها اـل عبر عـن التي ـي كن ا2ستراتيجية ا[سـاسية  اوضات. وـل اولة اQـف الى ـط عودة  واـل
لم ـيـكن ـهـناك وضع  في  وجرت  عوام ـتـجاوزت الـتـسعة،  استمرت [ ـفـتح وخارـجـها ـيـقول ان اQـفـاوضات 
استمرار ظل  في  يرى ان ا[صح ان تـجري اQفـاوضات  لذا  لم تحـقق نـتائج ملمـوسة،  ها  انتفـاضة، ولكـن
اندلعت باراك  في مرحـلة  مع مـبادئ الـشرعية الدولـية.  والتي 2 تتـعارض  ا2نتفـاضة واQقـاومة اQنـاسبة 
ا2نتفاضة، وجرت مفاوضات، واستمر هذا الوضع Qدة أربعة أشهر. لكن صعود الليكود الى الحكم بقيادة
من شعبنا  به  قوم  ما ـي ظل انتـفاضة، تـعني شرعية  في  اوضات  مه أن اQـف وضع، لعـل هذا اـل أوقف  شارون، 
ية نا الوطـن قزم حقوـق لتزم ـباستراتيجية صهيونية، ـت اومة ضد ا2حت9ل. وـحيث ان شارون ـم ـعمل شعبي ومـق

 % من مساحة الضفة الغربية ومقطعة التواصل، فانه بمجرد وصوله الى الحكم قام42 الى حكم ذاتي على
بوقف اQفاوضات تحت ذريعة انه 2 يمكن إجراء مثل ذلك وأعمال العنف مستمرة من الطرف الفلسطيني.
وQواجهة هذا الطرح الذي 2 يريد الس9م ويضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، فانه Qن الضروري ان
نبحث عن مصادر قوتنا، وهي وحدتنا حول الهدف وا[ساليب وهذه الوحدة الحقيقية في إطارها النظري
والعملي هي الكفيلة بتفعيل ا[مة العربية وا6س9مية للوقوف الى جانب نضالنا. وهذا سيؤدي أيضا الى

سحب اQزيد من اQوقف الدولي، خاصة وان قضيتنا عادلة ونطالب ما تطالب به الشرعية الدولية.
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ية وزير الخارـج ارسه  الذي ـم كي،  مل ا[مرـي من الـع كبيرا  جزءا  الى ان  أشير  اسبة،  هذه اQـن وفي 
اضة، وقف ا2نتـف الى  هدف  في ا[ساس ـي كان  ني  عوث زـي نت واQـب جورج تـي خابرات  Qباول ورـئيس اـ كولن 

والعودة بالوضع الى ما كان عليه قبل اند2عها.
هذا اQوقف ا[مريكي جاء تحت عنوان تحقيق الس9م وإعادة الطرف� الى طاولة اQفاوضات. ولكن
في حقيقة ا[مر كان ينطوي على شروط تعجيزية، مطلوبة فقط من الجانب الفلسطيني. وان تحققت فان
ذلك يعني وقوع حرب أهلية، وطالب السلطة بجمع الس9ح، واعتقال وسجن اQقاوم�. وهو أمر لم تقبل به

 السلطة، رغم انها خسرت الكثير من ا2جتياح.

رها من جماهـي كثير  احترام اـل ها كـسبت  وصعبة، ولكـن ظروف حسـاسة  ظل  في  سلطة تعـمل  ان اـل
عندما رفضت ا2نصياع للمطالب ا[مريكية التعجيزية، وفي نفس الوقت هناك من يسعى لتقويض أركانها
وفرت ندما  غزة، أـخطأت ـحماس ـع في ـقطاع  يا. فمث9  اعا وطـن قى إجـم أهداف 2 تـل يق  وذلك لتحـق يا،  داخـل
الحماية لنشيط منها قام باغتيال أحد ضباط الشرطة وتحت ذريعة ا2نتقام الشخصي، وفي هذا اQوقف
حتى أن ناس،  من اـل كثير  عاطف  لذلك، ـكسبت ـت جة  ية، ونتـي نة الداخـل مة لتجـنب الفـت سلطة بحـك ـتصرفت اـل
هناك من قاعدة حماس من أخذ يحترم سياسة السلطة في هذا الشأن. كما ان السلطة في القطاع تعمل
ا{ن وضمن قدرتها، لسحب الذرائع واQبــررات التي يستعملها شارون في اجتياحه Qناطقنا في القطاع،
وذلك عن طريق التأكيد على أن العمليات داخل الخط ا[خضر والتي تستهدف اQدني� 2 تخدم مصالحنا
في الى ان دو2 أسـاسية ومهـمة  أشير  أمس الحـاجة إلـيه. وهـنا  في  الذي نـحن  الدولي  الدعم  وتفـقدنا 
اQجتمع الدولي لم تعد تكترث Qا يجري من اجتياحات إسرائيلية في اQناطق الفلسطينية، فيما كانت تقف
ـبقوة ضدها في وقت سابق. واذكر موـقفا أمرـيكا طالب إسرائيل با2ـنسحاب اـلفوري من ـبيت حانون في
بدايات ا2نتفاضة. لقد استطاع شارون وبسبب العمليات ا2ستشهادية ضد اQدني� داخل الخط ا[خضر
أن يجند اQوقف الدولي الرسمي لصالحه. وأمام هذا الوضع الشائك، 2 بد لنا من وقفة نقدية مبرمجة مع
الذات، لنعيد ا2نتفاضة الى زخمها الشعبي واQقاومة في إطار الشرعية الدولية، ونصل الى اتفاق وطني
حول الهدف وا[سلوب، ولنعيد تأييد اQوقف الدولي الرسمي والشعبي لصالح دعمنا في مواجهة ا2حت9ل.
صعيد الـوضع انه حـقق ويحـقق نـتائج ايجابـية. فمث9 عـلى  التي وقـعت، ا2  ورغم الـسلبيات  إن نـضالنا 
الداخلي ا6سرائيلي، وبسبب أن اليعازر زعيم حزب العمل السابق اتخذ مواقف تكتيكية ضد أبناء شعبنا،
إثناء شغله Qنصب وزارة الحرب في حكومة شارون أقدمت القاعدة الحزبية لحزب العمل على اختيار زعيم

انه سيسحب الجيش ا6سرائيلي من مناطق السلطة" آخر هو متسناع والذي قال في برنامجه ا2نتخابي 
دولة الفـلسطينية، امة اـل يق اـلس9م وإـق يادة الفـلسطينية لتحـق اوضات مع الـق واحد، وسيجري مـف طرف  ومن 

امج" وهذا البرـن شارون.  امج  عن برـن لف  يد يخـت هذا بالتأـك سناع  امج مـت . ان برـن الى الحـكم وصل  ما  اذا 
يارا داخل إسرائيل ـيريد اـلس9م. تدمير وا2جـتياح. ونسـتشف من هذا ان ـهناك ـت ـليس له ع9قة بالـقتل واـل
وقد كودي،  يار اQـتطرف اللـي بدي9 للـت قادر ان ـيشكل  فانه  سلطة،  الى اـل لم ـيصل  انه  لو  حتى  يار  وهذا الـت
يحدث تفاع9ت داخلية داخل اQجتمع ا6سرائيلي تحد من شراسة شارون ويتوقف هذا على مدى تحقيق
ية واQـنسجم أـيضا مع روح اـلس9م والـتعايش مع قرارات الدوـل نا السـياسية اQـنسجمة مع اـل وحدتنا ومطالـب

ا{خر.
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