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انطالقا من حرص جامعـة القـدس املفتوحـة عـىل دورهـا الـوطني 
التـابع هلـا  "قياس الـرأيالفلسطيني, عقد مركز الدراسات املستقبلية و

واقـع : وع الوطني الفلسطينيشـرامل"مؤمتره السنوي األول حتت عنوان 
ين مـن شــروتطلعات حتت رعاية فخامة الرئيس حممـود عبـاس, يف الع

, وكانت البداية بجلسة االفتتـاح حيـث كانـت 2013كانون الثاين لعام 
ىل امهيـة انعقـاد الكلمة األوىل ملدير املركز حيث رحب باحلضور وأشار ا

هذا املؤمتر يف هذه الظروف والدور الذي مـن املفـرتض ان يؤديـه املركـز 
افية تعالج بعض القضـايا التـي شـرمسامهة منه لتقديم وجهات نظر است

هتم املجتمع الفلسطيني, كام تطرق إىل فلسفة املركز ورسالته وأكـد بـأن 
هج املراجعـة املركز من خـالل عقـد هـذ املـؤمتر يطمـح إىل تكـريس مـن

 .والتقويم والتفكري اخلالق بحيث يستمع كل منا لآلخر

يونس عمرو رئيس اجلامعة, حيث . وكانت الكلمة الثانية لألستاذ د
رحــب بممثــل الســيد الــرئيس راعــي املــؤمتر وبالقيــادات الفلســطينية 
املتواجدة وبرئيس جملس األمناء للجامعة وبقية احلضور, وأكد بـأن دور 

املفتوحة ال يتوقف عىل العمل األكاديمي, بل حتمـل هـم  جامعة القدس
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الشعب الفلسطيني أينام يتواجد, ودائامً تكون اجلامعة حافزة حينام يكـون 
الشعب الفلسطيني مقاوماً ومقـاتالً وسياسـياً وطالـب علـم, ويف إطـار 
حديثه عن األوضاع التـي يعيشـها شـعبنا تطـرق إىل دور بعـض الـدول 

وم يف موقفهم السلبي بعدم دعم شعبنا مادياً بالرغم مـن العربية غري املفه
حالة احلصار التي تفـرض عليـه, ونحـن الـذين نـدافع عـن املقدسـات 
املسيحية واإلسالمية, هذه املقدسات هل ملك لكل املسلمني واملسيحيني 

 .بالعامل, وليس للشعب الفلسطيني فقط

رضـه كذلك طالب الشـعب الفلسـطيني باالسـتمرار بالتمسـك بأ
 .والتشبث , ورضب لذلك مثالً جتربة قرية باب الشمس

واختتمت اجللسة األوىل بكلمة للدكتور حسني االعرج ممثل السـيد 
الرئيس حممود عباس شاكراً جامعة القدس املفتوحة عـىل مبادرهتـا التـي 
مجعت نخبة من املفكرين ورجال السياسـة مـن خمتلـف أطيـاف شـعبنا, 

مبدأ احلوار والديمقراطية والتعددية, كـذلك وأكد بأن هكذا عمل يعزز 
استعرض مراحل تطور النضال الوطني الفلسطيني, واالشكال النضالية 

 .التي اعتمدهتا القيادة الفلسطينية عرب مراحل متعددة
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أن االعرتاف بفلسطني دولة غري عضو باألمم املتحدة هو  وأشار إىل
, تي تعرضت هلا القيادةلثمرة نضاالت شعبنا شارحاً ماهية الضغوطات ا

إال أهنا متسكت بموقفهـا الثابـت, كـذلك األمـر شـكر الـدول العربيـة 
الشقيقة,والدول الصديقة التي حرصت عىل دعـم املوقـف الفلسـطيني, 

 .وما تم فيام بعد برفع مستو البعثات الفلسطينية إىل بعثات دبلوماسية

بدعــة وركــز يف كلمتــه عــىل رضورة التفكــري بأســاليب خالقــة وم
للمقاومة الشعبية السلمية, كـذلك أكـد عـىل إرصار القيـادة عـىل إهنـاء 
االنقسام وخلق اسرتاتيجية مجاعية ملقاومة االحتالل, وختم بأن أولوياتنا 
ستبقى إهناء االحتالل والتصـدي ألعاملـه العدوانيـة واسـتعادة اللحمـة 

 .لشطري الوطن والشعب وجتسيد اقامة دولتنا عىل ترابنا الوطني

ومــن ثــم كانــت اجللســات احلواريــة الــثالث والتــي ابتدأتبكلمــة 
رئيس جملس أمناء اجلامعة, وتناول فيها تطورات /املهندس عدنان سامرة

حتى اليـوم,  1948القضية الفلسطينية عرب مراحلها األربع بدءاً من عام 
, 1948مؤكــداً عــىل أن املرحلــة األوىل التــي ابتــدأت مــن عــام النكبــة 

اتسمت بضياع الشـعب الفلسـطيني وهويتـه  1964ى عام وامتدت حت
ف وانطـالق الثـورة .ت.ومرجعياته الوطنيـة, يف حـني جـاء تأسـيس م
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ا حركة فتح يف األول من يناير عـام  ليتحـول  1965املعارصة التي فجرهتّ
الفلسطيني من جمرد الجئ يبحث عن مسـكن ومأكـل إىل مقاتـل وثـائر 

ــه ا ــه وحقوق ــرتداد وطن ــىل اس ــل ع ــة امليعم ـــرلوطني ــة ش وعة يف احلري
 .واالستقالل

ــادة م ــل .ت.كــام اســتمر نضــال الشــعب الفلســطيني بقي ف املمث
عي والوحيد هلذا الشعب وواجه املؤامرات كافة التي حيكت بـدءاً شـرال

من حرب الكرامة واحلرب مع اجليش األردنيإىل احلرب األهلية يف لبنان, 
رسائييل يف لبنان وكان أعظمهـا واحلروب الطاحنة مع قوات االحتالل اإل

, التي خرج عىل أثرها مقاتلو الثورة ليتوزعوا عـىل العديـد 1982حرب 
 1987من الدول العربية , إىل أن جاءت االنتفاضة الفلسطينية هناية عام 

لتعيد القضية الفلسطينية إىل وهجها ومكاهنا الطبيعي والصحيح, مما دفع 
لقضية العادلة, فكـان مـؤمتر مدريـد عـام العامل ليتحرك إلجياد حل هلذه ا

, وبـدء عمليـة مفاوضـات 1993باتفاقات أوسلو بعـدها عـام  1991
, 1994إرسائيلية بعـد تأسـيس السـلطة الوطنيـة عـام  −شاقة فلسطينية

وحتقيقها لكثري من املنجزات عىل طريق اقامة الدولة املستقلة, األمر الذي 
ال العملية السـلمية, ممـا يعنـي أن استفز اليمني اإلرسائييل ودفعهم إلفش
إلنجاز سالم شامل وعادل, وتطبيق  الرأي العام اإلرسائييل مل ينضج بعد
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حل الدولتني, بحيث اصبحت املفاوضات مضيعة للوقت حتى انفجـار 
, علـامً بـأن هنايـة املفاوضـات الفلسـطينية 2000انتفاضة األقىص عـام 

املفرتضة مدة مخس سـنوات, كانـت  اإلرسائيلية عىل قضايا احلل النهائي
نجم عنها قبل أكثـر مـن عـام تفجـري االنتفاضـة التـي اسـتغلها اليمـني 
ــعب  ــبات الش ــىل مكتس ــاكم لالنقضــاض ع ــرف احل ــييل املتط اإلرسائ

 .الفلسطيني ومؤسساته املدنية والعسكرية واالمنية

, ممـا جعـل 2007وزاد األمر سوءاً بعد االنقسام الفلسـطيني عـام 
ييل يـتحجج هبـذا االنقسـام ويطعـن يف متثيـل املنظمـة والسـلطة اإلرسائ

الوطنية يف متثيل الشعب الفلسطيني, حتى ال يدفع اسـتحقاقات العمليـة 
السلمية, مما أفشل عمليـاً خيـار املفاوضـات, لكنـه  ال زال متمسـكاً بـه 

 .كشعار شكيل حتى ال يتحمل مسؤولية الفشل أمام العامل

اعر أشار إىل أن الشعب الفلسطيني يواجـه نارص الش.ويف مداخلة د
عدواً حمتالً خمتلفاً عن باقي االحتالالت التـي عرفهـا التـاريخ اإلنسـاين, 

وع شــرفهناك منظومة دولية استعامرية بقيادة الواليات املتحدة تر يف امل
الصهيوين عىل أرض فلسطني مصلحة ألمريكا و حلفائها الدوليني, كـام 

يب ساهم يف دعم االحتالل االرسائـييل, ال سـيام أن أن حالة الضعف العر
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األنظمة العربية غري الديمقراطية قد استخدمت الدولة الفلسطينية لتعزيز 
حلمها بدالُ من دعم الشعب الفلسطيني يف كفاحه الوطني الطويـل, ممـا 
وفر ظروفاً موضوعية غري مواتية للشـعب الفلسـطيني وقـواه الوطنيـة , 

ود إمجاع وطني فلسطيني عىل برنـامج عمـل موحـد, إضافة اىل عدم وج
وبالتايل مل نخض جتربة العمل الوطني املشرتك, ومل نتفق عىل ثوابـت, ألن 
الثابت بالنسبة لنا هـم االشـخاص وهـذه كارثـة ومصـيبة, كـام حولنـا 

 وكأنـه ال  "الوسائل إىل مقدس, واألدوات وكأهنا هـي الغايـة الكـرب
, وال بديل عن العمـل املسـلح إال "فاوضاتبديل عن املفاوضات إال امل

العمل املسلح فالصحيح أنه قد يلزم هذا ويلزم ذاك, وقد ال يلزم االثنان, 
ويلزم غريمها, لذا جيب أن يكون لدينا خياراتنا األخر, وهـو أمـر غـري 

 .متوافر يف الساحة الفلسطينية

, 1987بسام الصاحلي عن الفرتة التـي أعقبـت عـام . بينام حتدث أ
والنتيجة التي متخضت عن االنتفاضـة وهـي إعـالن االسـتقالل, الـذي 

وعه الوطني متمثالً يف تقريـر شـروجد مجوع الشعب الفلسطيني خلف م
املصري واقامة دوله فلسطينية مسـتقلة وعاصـمتها القـدس باإلضـافة اىل 

فكـان التطـور األبـرز سياسـياً يتمثـل يف  1994حق العودة وفقاً للقرار 
 1993مدريــد للســالم, الــذي أســس التفاقــات أوســلو عــام  مــؤمتر
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, عـىل أسـاس مـا –واستمرت املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية الحقـاً
أعطاه اتفاق أوسلو للسلطة من سيادة عىل السكان, وليس عـىل األرض, 

إىل أ, ب, ج , وهو األمر األخطـر  اضافة إىل تقسيم األرض كفلسطينيني
تفـاق, ال سـيام, وأن االعـرتاف اإلرسائـييل كـان فيام وصل إليه هـذا اال

بمنظمة التحرير, وليس بالدولة الفلسطينية كمقابل, بل االعرتاف بدولة 
 .إرسائيل وحقها يف الوجود

وانطالقاً من ذلك, ير األمني العام حلزب الشعب رضورة مراجعة 
 اتفاق أوسلو, باعتباره أصالً لكل ما تاله, كام جيـب أن ننـاقش موضـوع
السلطة الوطنية نفسها, ال سيام أنه جـر االنـدفاع يف موضـوع السـلطة 
نحــو الرمــز, ونحــو املظــاهر, ونحــو الرغبــة يف أن تتحــول الســلطة إىل 
مسؤولية دولة, وهي يف واقع األمر غري قادرة عىل ذلك, وهذا هو اخللـل 
البنيوي يف كل وضع السلطة الفلسطينية, وما تشهده اآلن هو امتداد هلذا 
اخللل, واملسألة التالية التي نحن بحاجة إىل مراجعتها هـي املفاوضـات, 
وهي أيضاً تعاين خلالً بنيويـاً كوهنـا اسـتندت إىل طابعهـا كمفاوضـات 
ثنائية دون تدخل دويل, وأن الرعاية فيها مقصورة عىل الواليات املتحـدة 

ا, ولذلك االمريكية وحدها, وهنا استثنينا األمم املتحدة ومرجعية قراراهت
فشلت هذه املفاوضات وجـاءت االنتفاضـة الثانيـة لتنقلنـا إىل الدولـة, 
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لكنها أيضاً فشـلت يف ذلـك وعـدنا اىل ذات املربـع األول, ممـا أضـعف 
ف لصالح السلطة الوطنية التي هضمت املنظمة, وهو خطأ أخـر, .ت.م

منهياً مداخلتـه برضـورة التغيـري يف مضـمون  فهـم السـلطة وأولوياهتـا 
لتزاماهتا, كام التغيـري يف موضـوع املفاوضـات والنظـرة هلـا وإطارهـا وا

ومرجعياهتا, والبناء عىل موضوع الدولة الذي أنتزع مـؤخراً مـن األمـم 
 .املتحدة

رسـالن حممــد حتــت عنــوان .وبـدأت اجللســة الثانيــة برئاســة د      
فلسطني دولة مراقبـة غـري عضـو يف االمـم املتحـدة , اإلنجـاز واألمهيـة 

أمني مقبول أمني رس املجلس الثوري حلركة فتح . التبعات, حيث قدم أو
مداخلته حول هذا العنوان, مؤكداُ بأن هناك كثرياً من الفلسطينيني الذين 
ينظرون إىل القرار األممي باالعرتاف بدولة فلسطني, دولة غـري عضـو يف 

ف? وهـذ األمم املتحدة, ليس بتفاؤل كبري أو يتساءلون ماذا بعد االعـرتا
أمر طبيعي وعادي بحكم حالة اجلمود السيايس التي سبقت االعـرتاف, 
والتي تلته أيضاً بعد أن توقفت املفاوضات بعد أن أدرك اجلميع بأن هـذه 

باملصالح الوطنية الفلسـطينية,  املفاوضات دون جدو, وأصبحت ترضُّ
س األمـن مما عزز فكرة العودة إىل املجتمع الدويل, واألمم املتحدة, وجملـ

وكان قرار اجلمعية العامة باالعرتاف بدولـه فلسـطني, ممـا أهنـى املقولـة 
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اإلرسائيلية وغري اإلرسائيلية بأن هذه األرايض هي أراض متنازع عليهـا, 
الدولة الفلسطينية التي حتتلها إرسائيل, إضـافة إىل مـا  وأصبحت أرايض

ف .ت.عـىل أن مأكده قرار االعرتاف بالدولة من تأكيد عل حق العودة و
 .عي والوحيد للشعب الفلسطينيشـرهو املمثل ال

 

كام أن هذا االعرتاف أعطى الدولة الفلسطينية احلق يف االنضـامم إىل 
مجيع املنظامت الدولية التابعة لألمم املتحدة وإىل كافة املواثيق واملعاهدات 

أكثـر  الدولية كافة, خاصة حمكمة اجلنايات الدولية التي ختشاها إرسائيل
من غريها بكثري, األمـر الـذي جعـل األمريكـان وحلفـاءهم يسـاومون 
القيادة الفلسطينية بعدم مالحقة جمرمي    احلرب اإلرسائيليني عـرب هـذه 
املحكمة, التي حتولت إىل سالح قوي بيـد الفلسـطينيني جيـب اسـتغالله 

عـودة واستثامره بام خيدم احلقوق الوطنية الثابتة للشـعب الفلسـطيني يف ال
 .وتقرير املصري وإقامة الدولة املستقلة

أما عبدالرحيم ملوح, نائب االمني العام للجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسطني فقد ركزيف مداخلته عىل الوضع الداخيل الفلسـطيني ملعرفـة مـا 
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الذي علينا عمله? وما الذي جيب عمله? وما هو املمكن? ومـا األسـس 
 التي نقدم عليها? 

, يف احلصول عـىل العـدد الكـافيمن الـدول 2012امحيث فشلنا ع
التي تتيح لنا طرح قضيتنا عىل جملس األمن, وحصلنا عىل دعم ستّ دول 
فقط, يف حني كان لزاماً علينا احلصول عىل دعم تسع دول, مع أن الفيتـو 

دولة إال أن ذلك ال  14االمريكي كان بانتظارنا حتى لو حصلنا عىل دعم 
نجاز الكبـري الـذي حققنـاه يف اجلمعيـة العامـة لألمـم يقلل من أمهية اإل

املتحدة, والذي جاء متامشياً مع نرص غزة عىل االحتالل االرسائييل, ومـا 
أنجز فياألمم املتحدة ما كان ليتحقق دون الصمود العظيم يف غزة والذي 

 .أد دوراً سياسياً يف حجم الدول التي صوتت لنا

ال بـذكر انطالقـة الثـورة يف غـزة وأكد ملوح بأنه قد جاء االحتف
بحشود ضخمة رافعة شعار إهناء االنقسام وإنجاز الوحدة الوطنيـة مـن 
أجل البناء عليها, ورفض االسـتئثار بالسـلطة الواحـدة يف غـزة, لـذلك 
نحن نؤكد عىل أننا بحاجة اىل برنامج سـيايس وطنـي فلسـطيني جديـد, 

بلة, ألن برنامج أوسـلو حياكي تطلعات الشعب الفلسطيني للمرحلة املق
مل يشكل أساساً يمكن االعتامد عليه, بل برناجمنا هو الدولـة التـي سـتبنى 
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عىل األرض, ألن عىل هذه االرض مـا يسـتحق احليـاة, كـام قـال شـاعر 
 .الوطن حممود درويش

فقد أكد بأنه منذ أن انتهـى ) حملل سيايس مستقل(أما هاين املرصي,
اتفاق هنائي, كام ينص اتفاق اوسلو بـات م  دون التوصل اىل 1999العام

واضحاً رضورة شق مسار سيايس جديد بـديل عـن مسـار املفاوضـات 
الثنائية دون مرجعية وألية ملزمة, ال سـيام أن ارسائيـل مل تلتـزم بـام أتفـق 
عليه مع الطرف الفلسـطيني يف أوسـلو, وبالتـايل فقـد تـأخرت اخلطـوة 

, ألن تلك اخلطـوة شـرر من عالفلسطينية جتاه االمم املتحدة ألكث ين عاماً
كانت رضورية يف مرحلة انقسام العامل اىل قطبني, ال سـيام أن حكومـات 
االحتالل االرسائييل املتعاقبة عملت عىل افراغ االتفاقات مـن مضـامينها 
االستقاللية بالنسبة للشعب الفلسطيني, وأفشلت كل املبادرات واجلهود 

مبادرة السالم العربية املثمرة يف قمة بـريوت  الفلسطينية العربية, وآخرها
 .م2002عام 

ــادة  ــادرات الســلمية كافــة, بقيــت القي لقــد أفشــلت ارسائيــل املب
األخـرية تـراهن عـىل املفاوضـات  شــرالفلسطينية طـوال السـنوات الع

الثنائية برعاية أمريكية, يف حني كان لزاماعلينا البحث عن مسـار جديـد 
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ولية وقراراهتـا ذات الصـلة بالقضـية الفلسـطينية عية الدشـريقوم عىل ال
واستثامر إنجاز االعرتاف بالدولة الفلسطينية يف األمم املتحدة من خـالل 
االنضامم إىل املؤسسات الدولية كافة التابعة لألمم املتحدة, وعـدم رهـن 
ــتئناف  ــة إىل اس ــاجلهود الرامي ــذه املؤسســات ب عضــوية فلســطني يف ه

افها تعني املفاوضات من أجل املفاوضات, وإدارة املفاوضات, الن استئن
دولــة حتــت "الرصــاع,  ولــيس البحــث عــن حــل جــذري لــه, ألننــا 

وارسائيل لن تقدم للشعب الفلسطيني ما يمثل احلـد األدنـى  "االحتالل
من مطالبه العادلة, لذلك فإن أمهية احلصـول عـىل الدولـة املراقبـة تكـرب 

لو واملفاوضات الثنائية برعاية أمريكية, بمقدار جتاوزنا احلاسم ملسار أوس
ألن االنتصار الدبلومايس اآليت يمكن أن يؤدي إىل انتصارات أخر. 

وع شـرامل: ويف اجللسة الثالثة من جلسات املؤمتر والتي محلت عنوان
دحسن السلوادي, عميد . الوطني الفلسطيني وآفاق املستقبل, وأدارها أ

حممـد شـتيه عضـو .فتوحة , حتـدث دالبحث العلمي بجامعة القدس امل
اللجنة املركزية حلكة فتح بأن املنطقـة تعـيش حالـة تغـري غـري مسـتقرة, 
وهناك انسداد يف األفق السيايس, وذلـك ألن حكومـة ارسائيـل اليمينيـة 
ــدد  ــل ع ــا جع ــطينية مم ــتيطان يف االرايض الفلس ــف االس ــة بتكثي مهتم

 185ن, يعيشـون يف ألـف مسـتوط 631املستوطنني يف أراضينا تصل اىل
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مستوطنة عشوائية, وكل ذلك بالتحايل مع عدم  نضج  221مستوطنة و
ـــرم ــية ش ــزاب السياس ــن األح ــل أي م ــطينية يف عق ــة الفلس وع الدول

مـن   "%45"اإلرسائيلية, وما يـتم احلـديث عنـه إرسائيليـاً ال يتجـاوز 
اء مساحة الضفة الغربية, مع استمرار تعطيل املصـاحلة الفلسـطينية وإهنـ

 .االنقسام البغيض ألن ذلك خيدم األجندة واملخطط اإلرسائييل

ومن أجل مواجهـة املخطـط جيـب علينـا أن نكثـف حركتنـا جتـاه 
, مـع أن ارسائيـل تعمـل  املجتمع الدويل, ألن حل الدولتني ما زال ممكنـاً

وإعطائنا املناطق أ أوب  فقط لنقيم عليها دولتنـا يف ) ج(عىل ضم مناطق 
ية, لذلك علينـا أن نرفـع تكلفـة االحـتالل يف كـل الـدوائر الضفة الغرب

الفلسطينية واإلرسائيلية والدولية, ألنه ال يمكن اقامة الدولة الفلسطينية 
إال بإهناء االحتالل, وذلك جيعل من ذهابنا إىل املؤسسات الدولية التابعة 
, لألمم املتحدة أولوية االولويات, وعىل رأسـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة

شـتيه عـىل رضورة إعـادة . وكل ما يتعلق باالستيطان وغريه, كام أكـد د
االقتصاد, واخلدمات, : العالقة مع دولة االحتالل يف أربعة جوانب وهي

واالمن, واالعالم إضافة اىل ما سبق جيب أن تفهم إرسائيـل أن الشـعب 
اىل الفلسطيني لديه خياراته األخر, وليس عديم اخليارات, وبأن ذهابنا 
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االمم املتحدة ومؤسساتنا جيب أن يكون جزءاً من اسرتاتيجية جديـدة يف 
 .التعاطي يف املوضوع الوطني الفلسطيني

يعي شــرويف املداخلة الثانية, أكد عمر عبدالرازق عضو املجلس الت
وع وطني فلسطيني يف الوقـت احلـارض, وإنـام هنـاك شـربأنه ال يوجد م

من اسرتاتيجية وطنية موحـدة, متثـل مشاريع فصائلية ليست جمموعة ض
وع وطني موحد يقوم عىل شـرقاسامً مشرتكاً للجميع, فال بد من وجود م
وع الـوطني الفلسـطيني شــرتنوع اخليارات, لذا علينا إعـادة تعريـف امل

ومنطلقاتــه وأهدافــه واألدوات واآلليــات املتاحــة لتحقيــق االهــداف, 
إضـافة إىل توحيـد الرؤيـة وتوحيد الصف الفلسطيني عىل هذا األساس 

السياسية وفق وثيقة الوفاق الـوطني والعمـل عليهـا وفـق ثالثـة دوائـر 
 .أساسية الدائرة الفلسطينية, الدائرة العربية االسالمية, والدائرة الدولية

وأكد قيس عبد الكريم  عضو املكتب السيايس للجبهة الديمقراطية 
من هذا املحور عىل أن هنـاك  يعي يف املداخلة الثالثةشـرعضو املجلس الت

وعاً وطنياً فلسطينياً حقيقياً قوامه النضال مـن أجـل حـق الشـعب شـرم
الفلسطيني يف تقرير مصريه بحرية عىل أرضه, وهناك إمجاع وطني واسـع 

األوىل هـي : وع الوطني بمرحلته الراهنة يقوم عىل ركيزتنيشـرعىل أن امل
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, والثانية هـي 1967من حزيران دولة فلسطينية مستقلة يف حدود الرابع 
وع يعـيش يف شـر, إال أن هذا امل194حق الالجئني يف العودة وفق القرار 

وع دخل يف مأزق شـري هلذا املـأزمة والسبب الرئييس هو أن التيار الرئيس
اتفاق أوسلو, وما أد اليه من أفق أو طريـق مسـدود, ال سـيام أن أهـل 

د إىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة, يف أوسلو قد راهنوا عليه بوصفة سيقو
, حيث التمرد عىل أوسـلو هـو الطريـق إىل  حني أنه قد ثبت العكس متاماً
الدولة املستقلة وليس العكس, وذلك يستلزم عملياً اسـرتاتيجية جديـدة 
ترفع مـن كلفـة االحـتالل اإلرسائـييل لـألرض الفلسـطينية , وأكـد أن 

النهـوض باملقاومــة : كيـزتني وهــياالسـرتاتيجية اجلديــدة تقـوم عــىل ر
الشعبية عىل األرض, وبكل أشكاهلا وأساليبها املمكنة املسلحة والسلمية 
ضمن حدود القانون الدويل ال سيام أن الركيزة الثانية تـتجىل يف التحـرك 
عىل املستو الدويل, واستثامر القـانون الـدويل لصـالح قضـيتنا وشـعبنا 

د مقومات أساسـية, وعـىل رأس هـذه وهاتني الركيزتني تستلزمان وجو
املقومات إهناء االنقسام, وحتقيق الوحدة الوطنية, واملقوم الثاين هو تعزيز 

>.صمود املجتمع الفلسطيني يف معركة االستقالل <<
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) أبو مازن(حسني االعرج ممثل فخامة الرئيس حممود عباس .داألخ 
 حفظه اهللا
 د يونس عمر رئيس جامعة القدس املفتوحة حفظه اهللا.األخ أ

األخوة أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء 
 القيادة الفلسطينية

 األخ عدنان سامرة رئيس جملس أمناء اجلامعة
 الضيوف كالً باسمه ولقبه  األخوة واألخوات
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ــا  ــا يف أعــامل مؤمترن ــًا, وأثمــن مشــاركتكم لن أرحــب بكــم مجيع
والذي يعقد مـن ) واقع وتطلعات/ وع الوطني, الفلسطينيشـرامل(هذا,

افية شــرأجل اخلروج بتوصيات, آملني أن حيمل مـن خالهلـا نظـرة است
واجههـا لكيفية مواجهة التحديات, وكيفية اخلروج من األزمات التـي ي

 .وعنا الوطنيشـرشعبنا وم

واســمحوا يل هبــذه املناســبة أن أعــرف بإجيــاز بمركــز الدراســات 
د .املستقبلية وقياس الرأي, حيث تأسس بقرار من رئيس اجلامعـة االخ أ

ــعمر ــي 1/1/2012يف  ويونس ــامدة البحــث العلم ــز ع ــع املرك , ويتب
عـىل عاتقـه  والدراسات العليا يف اجلامعة, ومنذ التأسـيس أخـذ املركـز

افية السياسـية, واالقتصـادية واالجتامعيـة شــرتقديم الدراسـات االست
لصانع القرار,إىل جانب القيام باستطالعات قياس الـرأي, للتعـرف إىل 
اجتاهات شعبنا ومواقفه من القضايا التي هتمه, كام أقر املركز يف خطته أن 

جهـات اجلامعـة ينجز هذا املؤمتر, آملني أن يقوم هبـذه املهمـة ضـمن تو
 .                                                        باملسامهة يف احلياة السياسية الفلسطينية

وهنا أشكر رئاسة اجلامعة, وعامدة البحث العلمي, وكـذلك دائـرة 
العالقات العامة باجلامعة واألخوة اإلداريني الذين سامهوا بإنجاح هـذا 

 .اللقاء
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 :وفاألخوة  الضي 

أعتقد بأن مشاركة ممثيل االجتاهات والفصائل الفلسطينية املجتمعني 
اليوم ال يمكن هلم أن ينجحـوا برسـم صـورة حقيقّيـة للمسـتقبل, دون 
مراجعة سياسية حقيقية, ودراسة كل املعوقـات التـي واجهـت قضـيتنا 
الوطنية, ودون قراءة واقعنا احلايل بعد اإلنجاز الـذي حققنـاه يف األمـم 

تحدة, باحلصول عىل دولة غري عضو بصفة مراقـب, كـذلك الصـمود امل
الذي تم حتقيقه يف حرب الثامنية أيام التي شنتها إرسائيـل عـىل شـعبنا يف 

اف املستقبل ونحن عىل  أبـواب شـرقطاع غزة, األمر الذي يستدعي است
                .                                       هللااملصاحلة الفلسطينية إن شاء 

إّن التعقيدات والتهديدات التي نواجهها اليوم, مـن حالـة انسـداد 
لألفق السيايس مع اجلانب اإلرسائييل, وكذلك عدم نجاعة املقاومة غـري 
املرتبطة بأفق سيايس واضح, وما نعانيه من حالة حصار اقتصادي, ومـا 

أبـو مـازن تواجهه القيادة السياسية من هتديـدات طالـت األخ الـرئيس 
والكل الوطني الفلسطيني, هي من مجلة األسباب التي دفعتنا لعقد هـذا 

 .  املؤمتر كي نستمع لبعضنا, ونفكر سويًا للخروج من هذا احلصار

 :                                                   احلضور الكرام
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ليس من مهمة هـذا املـؤمتر التنظـري السـيايس واسـتعراض الواقـع 
وتشخيصه فقط, بل جيب علينا قراءة الواقع واملتغريات التـي حتصـل يف 
منطقتنا, وأثر هذه املتغريات عـىل قضـيتنا الوطنيـة, وصـوالً إىل حتقيـق 
سياسات تأخذ هذا الواقع بعني االعتبار لنكون يف دائرة الفعـل وتقـديم 

 وعنا الوطني, الـذي قـدمنا مـن أجلـهشـربارقة أمل, ألبناء شعبنا بأن م
آالف الشــهداء وآالف اجلرحــى واملعتقلــني مــا زال قــائًام, وأن إمكانيــة 
حتقيق حلمه يف احلرية واالسـتقالل وقيـام دولتـه الفلسـطينية املسـتقله, 

 .                                                                وعاصمتها القدس, هي امكانية واقعية

وقياس الرأي, يطمح من خالل هـذا  إن مركز الدراسات املستقبلية
املؤمتر إىل تكريس مـنهج املراجعـة والتقـويم والتفكـري اخلـالق بحيـث 

وعنا شــرن إنجاز مإ, وبغضاً يستمع كلٌّ منا لآلخر, ونقَر بوجود بعضنا 
ف رافعـة .ت.الوطني ال يتم دون وحدة الكل الفلسطيني حتت سقف م

 .                                                                  دنضالنا ومرجعية الشعب الفلسطيني أينام وج

ك أسـئلة كثـرية وأخريًا أتوجه لألخوة املشـاركني وأقـول بـأن هنـا
 .كم التوفيق باإلجابة عنهايلمطروحة علينا, أمتنيع

وشكراً حلضوركم والسالم عليكم
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بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل خري املرسـلني سـيدنا 
 .حممد الصادق الوعد األمني وعىل آله وأصحابه وسلّم تسليامً كثرياً 

 :أما بعد 

الصديق الكريم الدكتور حسني األعرج ممثل فخامـة  رئـيس دولـة 
 .فلسطني , راعي املؤمتر

لفلســطينية كــًال باســمه و لقبــه , األخــوة األصــدقاء , القيــادات ا
الصديق الكريم املهندس عـدنان سـامرة رئـيس جملـس أمنـاء اجلامعـة , 
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األخوة الزمالء , نواب الرئيس والفعاليـات , واألخـوة يف مجيـع فـروع 
 :اجلامعة وأعضاء هيئات التدريس , الضيوف الكرام 

فتوحة, أهًال بكم يف هذا اليوم اجلميل الذي تنظمه جامعة القدس امل
من خالل مركز الدراسـات املسـتقبلية, وقيـاس الـرأي لبحـث مسـألة 
مهمة, وهي تلمس واقعنا الفلسطيني يف هذا الظرف األليم الذي يمر به 
شعبنا, وما يمكن أن نتوصـل إليـه مـن تطلعـات قـد تلمـس جراحنـا, 
ونحاول من خالهلا أن نضع بعض األفكـار أو التوصـيات أمـام قيادتنـا 

 .الفلسطينية

إن جامعة القدس املفتوحة مل توقف نفسها عند العمـل األكـاديمي 
فقــط منــذ إنشــائها , فقــد كانــت جامعــة تعّلــم أبناءنــا و بناتنــا 
الفلسطينيني,ويف الوقت نفسه حتمل هّم شعبنا مـن خمتلـف القطاعـات, 
ويف خمتلف التوجهات واالختصاصات , فكان أن قامت عـامدة البحـث 

ات العامة من خالل املركز بطرح هـذا املوضـوع العلمي , ودائرة العالق
اليوم يف هذه األيام العصيبة , ما أود قوله بأننـا نمـر كشـعب فلسـطيني 
بواقع أليم, وهو ليس خمتلفًا عـن الواقعـات التـي كنـا نمـر هبـا, والتـي 
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تتواصل , بل احتدمت يف هذه األيام , فالظروف الصعبة التـي يمـر هبـا 
 . حصار األهل يف الضفة الغربية شعبنا الفلسطيني, وخاصة

نحن كشعب فلسطيني مل نبال يومًا بتكالب األعداء أبدًا , فقـد كنـا 
مقاومني, وكنا مقاتلني, وكنا سياسيني, وكنا طالبًا, وكنا علامء, نجحنـا 
يف كل املحافل , وأثبتنا أن هذا الشعب هو شعب اجلبارين فعالً ً كام قاهلـا 

فـات , ولكـن كـان مـن الصـعب علينـا أن املغفور له الشهيد يـارس عر
نستوعب, وأن نتفهم ما يقوم به أهلنا وهم ذوو القربى الذين هـم أشـد 

الذي نمر بـه هو مضاضة عىل النفس من احلسام املهند , فاحلصار املعني 
من أهلنا العرب , نفهم أن حتارصنا إرسائيل , نفهم أن حتارصنـا أمريكـا 

, لقد استمعت إىل كلمـة األخ الـرئيس وتعادينا , واألوروبيون وغريهم
أبو مازن يف أثنـاء لقائـه التلفـازي يف تـونس عنـدما قـال , األوروبيـون 
دفعوا, واليابانيون دفعوا, والصينيون دفعـوا ولكـن املشـكلة يف اخوتنـا 
العرب رغم أهنم قد تعهدوا ووعدوا , فهذه القضية عىل جانب كبري مـن 

خـوة العـرب مـواقفهم وأن يتحملـوا األمهية, وكلنا أمل أن يراجـع األ
مســؤولياهتم حيــال شــعبنا الــذي يتعــرض يوميــًا لصــنوف شــتى مــن 
العدوان, عىل وجوده ومقدساته وتراب وطنه, نحن ال نقاتل عـن جمـرد 

نحـن ! أرض فلسطينية, أو قطعة أرض أو عـراك بيننـا وبـني مسـتوطن 
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ية ,لسـنا مقدسات إسالمية و مسيح... نقاتل أهيا االخوة عن مقدسات 
نحن أصحاهبا فقط ,إنام كل الدنيا أهـل هلـذه املقدسـات , أمـر عجيـب 

ـــاهتم واىل ! ومســـتغرب  ـــرون إىل مقدس ـــامل ينظ ـــيحيون يف الع فاملس
كنيسة القيامة وكنيسة املهد ويتفرجون , ال تثور ثـائرة دينيـة ... حمجاهتم

لدهيم , واملسـلمون كـذلك , ينظـرون إىل العـدوان الصـارخ عـىل أوىل 
يفني ومرسى سـيدنا حممـد عليـه الصـالة شـرلقبلتني وثالث احلرمني الا

!!! القـدس ...والسالم ومعراجه إىل السامء, وبوابـة األرض إىل السـامء 
ــع بحاجــة إىل تلمــس  ــذه مســألة يف الواق ــا, فه يتفرجــون و حيارصونن
األسباب, ورفع الصوت عاليًا أمام اجلميع وهـؤالء املسـلمون وهـؤالء 

!! يضًا , لكي نصل معهـم إىل حقيقـة مـاذا تريـدون منـا ??املسيحيون أ
نحن كفلسطينيني علينا أن نفعل أمرًا واحـدًا ال أكثـر وهـو أن عـىل كـل 
فلسطيني جيلس عىل حجر أن يستمر جالسًا عليه, فإمـا أن يبقـى جالسـًا 

فليس مطلوبًا منا أن نـدافع  ,عليه ,أو أن يموت ليدفن حتت ذلك احلجر
م سواء عربية أو إسالمية أو مسيحية نحـن ال نطلـب عن مقدسات األم

انظروا ماذا حصل ليلـة األمـس يف . فنحن نموت يف كل يوم ,منهم شيئاً 
بـاألمس !! قرية باب الشمس , من الذي قام هبـذا ?? هـم فلسـطينيون 

!! مـن الـذي قـام هبـذا ?? إهنـم   فلسـطينيون ...أيضَا يف باب الكرامة 
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لــذين تفتحــت أعيــنهم عــىل خمططــات يــؤازرهم بعــض اليهــود مــن ا
الصهيونية العاملية, ويؤازرهم بعض األجانب عىل قلـتهم ملنـع إرسائيـل 

 .من ممارسة العنف ضد أبناء شعبنا

فهذا أمٌر غريب عجيب , أنا ال أريد اإلطالة حقيقـة , أرحـب بكـم 
وأشكركم وأمتنى هلذا املؤمتر النجاح , وأشد عىل أيدي االخوة املتحدثني 

طريقنا يف هذه الظروف الصـعبة لنقـول لالحـتالل  تلمعدي لكي نمن ب
, ما بقيـت ..باقون..باقون..اإلرسائييل البغيض العنرصي , نحن باقون 

 . هذه األرض إىل أن تقوم الساعة

 وشكراً 
 

< <<
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ًا نيابة عن السـيد الـرئيس أبـو مـازن, يسعدين أن أرحب بكم مجيع
يف جامعـة القـدس  "فينـوي"وأشكركم لدعوتكم ومبادرتكم يف مركـز
وع الـوطني الفلسـطيني, شـراملفتوحة لتنظيم هذا املؤمتر حتت عنوان, امل

وبحضور هذه النخبة من املفكـرين ورجـال السياسـة  "واقع وتطلعات
مبـدأ احلـوار وتعزيـز من خمتلف أطياف شعبنا الفلسطيني, حيث يعـزز 

ــة ــديم التجرب ــة واإلســهام يف تق ــة والتعددي وأخــذ العــرب  ,الديمقراطي
 .والدروس واستشفاف املستقبل ومواجهة التحديات
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,وتـويل حركـة فـتح 1965منذ انطالقة الثورة الفلسـطينية عـام  −
ل مـا لـدينا يوظـف ,صـار كـ 4/2/1969يف ) ف.ت.م(قيادة

فلسـطيني, وجسـد النضـال الـوطني ال وعشـراملخلدمة وصالح 
هويــة الشــعب الفلســطيني, وحــول )ف.ت.م(الــوطني بقيــادة

 .قضيته من قضية إنسانية  إىل قضية وطنية وحق جيب اسرتجاعه

ة, ّمـمهمًر النضال الوطني الفلسطيني بمراحل عديدة وحمطـات  −
, شــركان أمهها معركـة الكرامـة, ومـن ثـم برنـامج النقـاط الع

 1987خـيامت, ومـن ثـم انتفاضـة وحصار بريوت, وحرب امل
, الذي مهد الطريـق للـدخول يف 1988وإعالن االستقالل عام 

, )1993(وتوقيع اتفاق اوسلو  ,يلئمفاوضات سياسية مع إرسا
بقيـام دولـة  1999الذي قىض بوجود قدرة انتقالية تنتهـي عـام 

 .ثم جاءت انتفاضة االقىص ,فلسطينية

وانتخـاب الـرئيس حممـود بعد استشهاد الرئيس يارس عرفـات,  −
عباس خلفًا له, استمر العمـل الفلسـطيني يف ظـل املفاوضـات, 
ولكن كـان هنـاك تعنـت ورفـض ومماطلـة ارسائيليـة يف تنفيـذ 
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واســتمرار سياســتها  ,عية الدوليــةشـــراالتفاقـات واإلذعــان لل
 .العنرصية بإقامة اجلدار ومصادرة األرايض واالستيطان

م الوضع, حيث تبنت املقاومة وينية لتقدفع ذلك القيادة الفلسطي −
الشعبية السلمية إىل جانب العمل عـىل املسـتوى الـدويل إلقنـاع 

فاختـذت القيـادة  ,املجتمع الدويل برضورة إعطاء شعبنا حقوقـه
 .قرارًا بطلب االعرتاف بدولة فلسطينعضوًا يف األمم املتحدة

لألمـم املتحـدة بالتوجـه  ,تلقى السيد الرئيس دعًام عربيًا مجاعيـاً  −
لطلب االعرتاف بعضوية دولة فلسطني, وتعرضت القيادة وعىل 
رأســها الســيد الــرئيس لضــغوط مجــة لوقــف التوجــه والعــودة 

 .للمفاوضات

ــض − ــدويل عــام  ُرفِ  2011طلــب فلســطني يف جملــس األمــن ال
لالعرتاف بدولة فلسطني دولة كاملة العضوية, ولكن تّم التوجه 

لتقديم طلب  29/11/2012ختيار يوم للجمعية العامة, وتم ا
التصويت عىل العضوية ألنه اليوم العاملي للتضامن مـع الشـعب 

 .الفلسطيني
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حيـث  1947الواقع يقـول بوجـوب إقامـة دولـة فلسـطينية عـام 
لتقســيم ) 181(اعتمــدت اجلمعيــة العامــة قــرارًا بــذلك حتــت الــرقم

ًا كـامًال يف فلسطني, الذي يشكل األساس القانوين لقبول ارسائل عضـو
األمم املتحدة, ويشكل أيضًا األسـاس القـانوين لطلـب انضـامم الدولـة 

 .الثانية املنصوص عليها يف القرار, أي دولة فلسطني

أيضًا تستويف دولة فلسطني مجيـع الرشـوط املنصـوص عليهـا يف  −
, وواجباهتـا عـن حقـوق الـدول 1933معاهدة منتفيـديو لعـام 

 ,وأقام بشكل دائم عىل أرضه, بل فشعبنا الفلسطيني شعب مسامل
ضـده الـذي يـامرس يتمسك هبا رغم قهر وبطش االحـتالل  إنه

شتى أعامل القتل والترشيد واالعتقال وهدم البيـوت ومصـادرة 
 .األرايض يومياً 

األساس القانوين لدولة فلسطني تضمنه قرارات اجلمعيـة العامـة  −
تـي أكـدت ال) 65/455(, ) 2649(, ) 3236(لالمم املتحدة 

أن حق الفلسطينيني يف تقرير املصري غري قابل للترصف, وأن مـن 
 ).مستقلة وذات سيادة(حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة
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عـىل أن ) 2672(كذلك فقد اكـد قـرار اجلمعيـة لالمـم املتحـدة -
 ف يشـكلـراحرتام حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للتصـ

 .ل ودائم يف الرشق األوسطجزءًا حيويًا من التوصل لسالم عاد
ــفضــًال عــن ذ − ــا ل ــة يف فتواه ــدل الدولي ــة الع ــرت حمكم ك, أق

بشــأن إقامــة جــدار الفصــل  2004االستشــارية الصــادرة عــام 
العنرصي يف األرايض الفلسطينية املحتلة, بعدم قانونيـة تقـويض 

 .حق الفلسطينيني يف تقرير املصري
 :الواقع

ات باحلصـار وغـريه مـن رغم كل الضـغوط الدوليـة والتهديـد −
العقوبات, أرص الرئيس وبموافقة القيادة الفلسطينية عىل تقـديم 

دولـة,  138الطلب للجمعيـة العامـة وصـوت لصـالح القـرار 
مـن إمجـايل سـكان % 75وتشكل شعوب تلك الدول أكثـر مـن 

 .العامل

 .لدى فلسطني سفارات وبعثات دبلوماسية يف مجيع أنحاء العامل −

عضويتها الكاملة يف العديد من اهليئات االقليميـة  يدعم فلسطني −
 .والدولية
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فلسطني عضو كامل يف جامعة الدول العربيـة, ويف حركـة عـدم  −
 .77ألـاالنحياز ويف منظمة التعاون االسالمي وجمموعة 

هناك شهادات وتقارير كثرية من مؤسسـات دوليـة تقـر بـأن شـعبنا  −
مـوره مثـل الـدول الراسـخة, الفلسطيني يمتلك القدرة عـىل إدارة أ

 .التنسيقية للامنحني الدوليني ةوتبنت هذا الرأي اللجن

 −:التحديات
ــعبنا  ــري لش ــر املص ــق تقري ــييل حل ــي واإلرسائ ــرفض األمريك ال
الفلسطيني; ألن االعرتاف يعني االقرار باحلق يف إقامة الدولة, وهذا مـا 

لبـديل الصـهيونية ألنه ينسف نظرة ا −قوة االحتالل  −ال تقبله ارسائيل 
ــزعم أن ــي ت ــديل للشــعب  "الت ــود ب ــديل لفلســطني واليه ــل ب ارسائي

 ."الفلسطيني

 .أمريكا تساند إرسائيل استمرارًا النحيازها االعمى الدائم هلا −
 .الوضع العريب الراهن املرتدي بسبب اخلالفات واالنقسام −
وتغليبهـا  ,االنقسام الفلسطيني بسـبب انقـالب محـاس يف غـزة −

صالح الفردية والفئوية عىل    املصالح الوطنيـة العليـا لشـعبنا, امل
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حيــث أضــعف ذلــك ســالح املقاومــة الشــعبية املرشــوعة ضــد 
 .االحتالل, وحَوهلا إىل جهود فردية ملواجهة سياسة اإلحتالل

 :اإلنجازات
ــة  − ــابر الدولي ــة يف املن ــطينية إىل الواجه ــية الفلس ــادة القض ( إع

ــرتاف ــة بفل)) 138(اع ــة دول ــطني, وأصــبحت األرض حمتل س
 .عليهايض متنازعًا وليست أرا

 .عزل االحتالل وحصاره سياسيًا ودبلوماسياً  −

عززت احلفاظ عىل القرار الوطني الفلسطني املستقل الـذي دفـع  −
 .شعبنا وقيادتنا ثمنًا باهظُا للحفاظ عليه

استعادة العمـق العـريب واإلسـالمي للقضـية مـن خـالل اختـاذ  −
 .ت يف اجلامعة العربية وبإمجاع عريب وإسالميالقرارا

باب ( التفكري بأساليب خالقة ومبدعة للمقاومة الشعبية السلمية −
وخلق أفكـار جديـدة بكـل مـا يتـوفر ) الشمس, وباب الكرامة,

 .لدينا من مقومات
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املبادرة شعبيًا إلهناء اإلنقسام وخلق اسرتاتيجية مجاعيـة ملقاومـة  −
املقاومة الشعبية اجلامعية للشـعب مدعومـة االحتالل, من خالل 

ألهنا الركيزة األساسية لطرد االحتالل, وتقريـر ;سالميًا إعربيًا و
 .املصري وجتسيد إقامة الدولة عىل الرتاب الوطني

عـامل العدوانيـة ستظل أولوياتنا إهنـاء االحـتالل والتصـدي لأل −
ائب رسائيلية من استيطان وحجز ألموالنا من عائـدات الرضـاإل

وإهناء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية, فالدولة أصبحت أمرُا 
هنــاء االحــتالل واالســتيطان إواقعــًا, وربيعنــا الفلســطيني هــو 

ــوطن  ,ألرضــنا ووأد االنقســام واســتعادة اللحمــة لشــطري ال
 .والشعب وجتسيد إقامة دولتنا عىل ترابنا الوطني

روج مـن التوصـيات أشكركم, وأمتنى لكم التوفيق والنجـاح بـاخل
 .التي ختدم الشعب الفلسطيني

 والسالم عليكم
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 حلة السابقةاملرشوع الوطني الفلسطيني ومعوقات حتقيقه يف املر

لنتعرف عىل املرشـوع الـوطني الفلسـطيني, جيـب تقسـيم املرحلـة 
 :عدة السابقة إىل مراحل

 : م1964م  حتى عام 1948منذ النكبة عام  :املرحلة األوىل
يف هذه املرحلة ضاعت فلسطني وطمست هويتها, فقامـت الدولـة 
ــة  ــة جــزءًا مــن اململكــة األردني الصــهيونية, وأصــبحت الضــفة الغربي
اهلاشمية, وأما غزة فوضعت حتت احلكم العسكري املرصي, وشـكلت 

ولكنها مل تسـتطع عمـل , وأصبح مقرها القاهرة ,حكومة عموم فلسطني
 .أي يشء يذكر

هذه املرحلة كانت قاسية عىل الشعب الفلسطيني, فمنع الفلسطيني 
 محتى من تشـكيل أو تسـمية أيـة مؤسسـة فلسـطينية, سـواء سياسـية أ

اصة يف دول الطوق, ومل تكـن فلسـطني ممثلـة ال يف املحافـل ثقافية, وخ



 

40 
 

فضاعت اهلوية الفلسطينية, وأصبح الفلسـطيني  ,وال يف الدولية ,العربية
بال هوية وال مرجعية, فتوجه الفلسطيني للعمل احلزيب العريب, إيامنًا منه 
أن باستطاعته تثوير هـذه األحـزاب وتوجيههـا باجتـاه فلسـطني قضـية 

كام كان يذاع ويقال, حيث ازدهر يف تلـك الفـرتة العمـل  ,وىلالعرب األ
 التحريريـونو وكان من أهم هذه األحزاب اإلخـوان املسـلمون ,احلزيب

 .القوميون السوريونو البعثيونو القوميون العربو

الوحدة العربية هي الطريـق  "ورفع الشعار املعروف يف تلك الفرتة 
ني أن الوحدة العربية بعيدة املنال ولكن ثبت للفلسطي. "لتحرير فلسطني

بل شبه مستحيلة, ألن القوى العاملية االستعامرية املهيمنة, تـرفض هـذه 
الوحده خوفًا عىل مصاحلها وخاصة مصاحلها البرتولية, وأكرب دليل عىل 

م, حيـث قامـت إنجلـرتا و فرنسـا 1956ذلك هو حرب السويس عام 
ند تأميم الزعيم عبـد النـارص وإرسائيل باحتالل سيناء وقناة السويس ع

 .قناة السويس

, ولـذلك مل وسوريامرص الثاين, فهو فشل الوحدة ما بنيأما الدليل 
يتحقق يشء باجتاه املرشوع الوطني الفلسطيني, ال عىل صـعيد اسـتعادة 

 .فلسطني إىل اخلارطة السياسية أو باجتاه حترير فلسطني
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  :م1982حتى عام  1964املرحلة الثانية منذ عام 
أيقن الشباب الفلسطيني أن األحزاب العربية هلـا مهومهـا القطريـة 

وبــدأ بتشــكيل  ,وأن الوحــدة العربيــة بعيــدة املنــال, فأخــذ بالتملمــل
جمموعات فلسطينيه, الرسية منها والعلنية, حتت مسميات خمتلفة يف مجيع 
الدول العربية, وخاصة يف دول اخلليج, نظرًا هلامش احلرية التي سـادت 

الـدول العربيـة يف دول الطـوق, كالت هناك, وبسبب بعـدها عـن مشـ
وبسبب وجود خالفات حادة بـني الـدول العربيـة وخاصـة بـني مرصـ 
ــد النــارص وحــزب البعــث العــريب  ــد مجــال عب ــرئيس اخلال بزعامــة ال
االشرتاكي احلاكم يف سوريا, ومع الـرئيس عبـد الكـريم قاسـم حـاكم 

ت امللكية يف العراق, وتـم طـرح أن ال هنأمتوز التي  14العراق بعد ثورة 
 .بد من حترير فلسطني

وبـاقرتاح مـن  ,فسارعت الدول العربية من خالل اجلامعة العربيـة
الرئيس مجال عبد النارص زعيم األمة العربية يف تلك املرحلة, إىل تشكيل 
كيان فلسطيني رسمي ُسّمي منظمة التحريـر الفلسـطينية تابعـة جلامعـة 

ة, وكلف املحامي املناضل الكبري املرحـوم أمحـد الشـقريي الدول العربي
مهمـة تشـكيل هــذا الكيـان, وهنــا ال بـد أن نســجل أن املرحـوم أمحــد 
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ف, وانتـزع .ت.الشقريي بذل جهدًا جبارًا, وطور هذا القرار وشـكل م
قرارًا بتشكيل جيش التحرير الوطني الفلسطيني وشكل هـذا اجلـيش يف 

 .كل من مرص وسوريا والعراق

وهكذا حتولت منظمـة التحريـر مـن كيـان عـىل الـورق إىل جسـم 
حقيقي له قيادة وهـي اللجنـة التنفيذيـة املنبثقـة عـن املجلـس الـوطني 

ولـه ذراع عسـكري هـو  1964الفلسطيني الذي عقد يف القـدس عـام 
 .جيش التحرير الفلسطيني

 ,ت العمل احلزيب العـريبلّ م ةبدأ ت طليعة فلسطيني الوقت نفسهيف 
اقتنعــت أن عــىل الشــعب الفلســطيني أن يكــون رأس حربــة لتحريــر و

فجمـدت عملهـا  "ما حك جلدك غري ظفـرك  "فلسطني وطليعتها وأن 
األخ الشهيد أبو عامر, األخ الشهيد أبو جهاد : احلزيب, وهذه الطليعة هي

واألخ الشهيد أبو يوسـف النجـار ومجـيعهم كـانوا يف حركـة اإلخـوان 
اللطف من حزب البعث العـريب االشـرتاكي واألخ املسلمني واألخ أبو 

 ,الشهيد أبو السعيد من حزب التحرير وبعض األخوة الوطنيني املتدينني
ومنهم األخ الرئيس أبو مازن, واألخ الشـهيد عبـد الفتـاح محـود واألخ 

 .الشهيد أبو صربي وغريهم من القادة العظام
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ي رفعـت وشكلوا حركـة التحريـر الـوطني الفلسـطيني فـتح, التـ
 :شعارات بسيطة

  كل عمل البنادق باجتاه فلسطني. 
  الثــورة الفلســطينية فلســطينية االنــتامء, عربيــة العمــق, عامليــة
 .األبعاد
 الكفاح املسلح هو الطريق لتحرير فلسطني. 
 العودة طريق الوحدة وليس الوحدة طريق العودة الستحالتها . 

 اعمل ثم تكلم. 
بتنظيم الشباب الفلسـطيني يف  1956وبدأت منذ احتالل غزة عام 

خاليا رسية صـغرية وقامـت بعمليـات عسـكرية بسـيطة ضـد اجلـيش 
اإلرسائييل, وأعلنت عن نفسـها مـن خـالل إصـدار جملـة فلسـطيننا يف 

م, حيـث بـدأت العمـل 1/1/1965بريوت, وبقي احلال كذلك حتى 
 ."نفق عيلبون "العسكري يف العملية الشهرية وهي 

يف مجيع  الدول العربية باستثناء سـوريا, ألهنـا  احلركة وقد حوربت
 ,ولطبيعتها الرسية ولعدم وضوح هويتها. ف.ت.رفضت االنضامم إىل م

 .فكيلت هلا التهم حسب وضع تلك الدول
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ولكنها نمـت وترعرعـت يف دول اخللـيج ويف الـدول األوروبيـة, 
ت وخاصة, أملانيا والنمسـا ويوغوسـالفيا ويف اهلنـد والباكسـتان, وبقيـ

واحتلـت  67حمدودة وتأثريها بسيط, إىل أن جاءت نكسة  حزيران عـام 
 .فلسطني كاملة وسيناء واجلوالن

وأنشـأت  ,بعد النكبة املؤملة استأنفت حركة فتح عملياهتا العسكرية
قواعد هلا عىل طول احلدود مع الكيان الصـهيوين مـن رأس النـاقورة يف 

إرسائيل, فأرسـلت  ا استفزّ لبنان حتى غور الصايف يف جنوب األردن, مم
إرسائيل جيشها للقضاء عىل التواجد الفـدائي يف غـور األردن, بعـد أن 

فتح كالبيضة يف يدي أسـتطيع كرسـها متـى أشـاء,  ": قال اجلنرال ديان
وهنا كانت املفاجأة, فتصدى الفدائيون بأجسـادهم رغـم قلـة عـددهم 

اندهتم مدفعية اجليش وقلة جتربتهم العسكرية للدبابات اإلرسائيلية, وس
األردين, فأوقعوا خسائر فادحة يف صفوف اجليش اإلرسائييل وانسحبت 
القوات اإلرسائيلية دون أن حتقق أهدافها, وتركت بعض آلياهتا املـدمرة 

  .يف أرض املعركة ألول مرة يف تاريخ حروهبا مع العرب

هذا الصمود أهلب مشاعر اجلامهري وأصبح الفدائي حلـم الشـباب 
فلسطيني والعريب واملسلم, وتدفق اآلف املتطوعني لاللتحـاق بـالثورة ال
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الفلسطينية, وأصبحت السـاحة األردنيـة مرسـح العمليـات والسـاحة 
الرئيسة لالشتباكات ما بني قوات الثورة واجليش اإلرسائـييل, وشـكلت 
األحزاب والدول العربية قوات فدائيـة هلـا, وعمـت الفـوىض السـاحة 

بني الثورة الفلسطينية والنظام  املشكالتة لذلك تفاقمت األردنية, نتيج
يف األردن, الذي رأى بوجود الثـورة عـىل أرضـه خطـرًا حقيقيـًا عليـه, 
وشجعته أمريكا عىل ذلك ودعمته, فشـنت محلـة إعالميـة عـىل وجـود 
الثـــورة يف األردن, مســـتغلة ممارســـات خاطئـــة لـــبعض التنظـــيامت 

طائرات حديثة تابعة لرشكات طريان الفلسطينية, وكان آخرها اختطاف 
 .عاملية وتفجريها يف الصحراء األردنية

اندلعت االشتباكات بني اجليش األردين وقوات الثورة, التـي أدت 
  .إىل خروج قوات الثورة من األردن

كادت هذه األحداث تعصف بالثورة الفلسـطينية, ففقـدت الثـورة 
لـة والتواجـد الكثيـف أهم قاعـدة ارتكازيـة هلـا, حيـث احلـدود الطوي

الثورة هـذه املرحلـة, ومل تسـتطع  ترـخسللشعب الفلسطيني, وبذلك 
االستفادة سياسيًا عىل املستوى العاملي من هذه التضحيات الكبرية, ألهنا 
 فشلت يف حتويل األردن إىل قاعـدة ارتكـاز هلـا وحاميـة هلـا, بـل حتـوّل 
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وكـادت أن تقيضـ األردن إىل دولة معادية للثـورة وطردهتـا بكـل قـوة 
 .عليها

وعقـد املجلـس . ف.ت.قبل ذلك دخلت الفصـائل املسـلحة إىل م
منظمـة وانتخب األخ أبو عامر رئيسًا لل ,1968الوطني الفلسطيني عام 

وأصبحت الوطن املعنـوي للشـعب, التي وحدت الشعب الفلسطيني, 
وحتول الفلسطيني من الجـئ إىل ثـائر ومقاتـل, يريـد اسـتعادة حقوقـه 

ر أرضه, وتوحد الشعب الفلسطيني حول املرشوع الـوطني وعـىل وحتري
 .برنامج حترير فلسطني

نتيجــة خلــروج الثــورة مــن األردن انصــدم الفلســطيني وتشــتتت 
القوات الفدائية وهامت عىل وجهها, وكادت الثـورة تنتهـي لـوال قـرار 
القيــادة احلكيمــة, حيــث قــال األخ املرحــوم الشــهيد أبــو عــامر كلمتــه 

إىل اجلبل اجلبل وإن ثلوج جبال لبنان أحن علينـا مـن كثـري  " :ةاملشهور
وانتقـل مركـز العمـل الفـدائي إىل لبنـان, وفـتح  "من العواصم العربية

الشعب اللبناين البطل قلوبه وبيوته لقوات الثـورة الفلسـطينية, وانضـم 
وشكلت القوات الفلسـطينية  ,كثري من الشباب اللبناين إىل قوات الثورة
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وصـمدت أمـام كـل املـؤامرات  ,انية املشرتكة التي خاضت املعاركاللبن
 .و االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة ,الداخلية

أما عىل الصعيد السيايس فقد قررت القيادة أن تدخل معرتك العمل 
يف القـاهرة,  1973السيايس, فعقد املجلـس الـوطني الفلسـطيني عـام 

  :وتبنى النقاط العرش التي من أمهها

إقامة الدولة الفلسطينية عـىل أي أرض فلسـطينية حتـرر أو جيلـو  "
, ونتيجة هلذه املرونة السياسية دعـي األخ أبـو عـامر إللقـاء "عنها العدو

جئـت إلـيكم  ": خطاب يف األمم املتحدة, الذي قال فيه كلمته املشهورة
ويف اليد األخـرى غصـن الزيتـون, فـال تسـقطوا  ,أمحل بيٍد بندقية الثائر

 ."صن الزيتون من يديغ

وتوالت األحداث, وعقد مؤمتر القمة العربية يف مدينة الرباط عـام 
الذي اعرتف فيـه أن منظمـة التحريـر الفلسـطينية  هـي املمثـل  1974

 .الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وبذلك حسم الرصاع عـىل متثيـل الشـعب الفلسـطيني وأصـبحت 
 .الفلسطيني املنظمة هي املسؤولة واملمثلة للشعب
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توالت األحداث عىل الساحة اللبنانيـة وانـدلعت احلـرب األهليـة 
وصمدت الثورة أمام مجيع املؤامرات, بام فيهـا صـمودها أمـام التـدخل 

  .السوري, الذي انتهى بعقد اتفاقية جدة برعاية مرصية سعودية

تصــاعدت االشــتباكات الدائمــة مــا بــني قــوات الثــورة واجلــيش 
بح شامل فلسطني ُعرضة لصواريخ الثـورة الفلسـطينية اإلرسائييل, وأص

إىل عقد هدنة مع قـوات  79ورامجاهتا ومدفعيتها مما اضطر ارسائيل عام 
وكـان هلـذا احلـدث  ,الثورة برعاية األمني العام لألمم املتحدة ألول مرة

. ف.ت.مدلول سيايس كبري, حيث شكل بداية االعـرتاف العـاملي ب م
عـىل لبنـان أن  اً , وضاق العامل هبذه األحداث خوفـوأقلق إرسائيل كثرياً 

تتحول إىل قاعدة ارتكازية قوية لتحرير فلسطني فقـال كيسـنجر لـرئيس 
 " علـيكم أن تتفـامهوا معهـم أو أن تقلعـوهم "بيجن"وزراء إرسائيل 

talk with them or take them  "   فقرر بيجن أن يقلع الثـورة
لـة اغتيـال سـفريها يف لنـدن عـىل يـد من لبنان, واستغلت ارسائيل حماو

مجاعة أبو نضال املنشقة عن حركة فتح واملدعومـة مـن العـراق يف ذلـك 
وصمدت الثورة ثالثة شهور أدت إىل  1982الوقت,  وغزت لبنان عام 

خروجها برعاية أمريكية وفرنسية مع وعد أمريكي بـاالعرتاف بحقـوق 
ع الـدول العربيـة الشعب الفلسطيني, وتوزعـت قـوات الثـورة يف مجيـ
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بتدخل أمريكي لدى الـدول العربيـة, وبـذلك فقـدت الثـورة قاعـدهتا 
األخرية واحلرة يف لبنان, ومن ثم فقـدان سـوريا بقـوة بعـد أن تـدخلت 
سوريا وشقت حركة فتح وأخرجت قوات الثورة من شامل ورشق لبنان 
 .ومن سوريا دون أن جيني الشعب الفلسطيني أي مكاسب سياسية تذكر

لسبب الرئيس لذلك; هو موقف سوريا الذي عمل مـع القـوات وا
اللبنانية عىل حتجيم الثورة وطردها من لبنـان وحرماهنـا مـن حتقيـق أي 
مكسب سيايس بناء عىل اتفاق ما بني سوريا وأمريكا, وبـذلك فشـلنا يف 

  .تثوير الدول العربية حلاميتنا ومساعدتنا
إىل دول معاديـة  وليس هذا فحسـب, بـل حتولـت الـدول العربيـة

قاتلت الثـورة وتـآمرت عليهـا, واستشـهد مـن الفلسـطينني يف معركـة 
الوجود مـع الـدول العربيـة أكثـر ممـا استشـهد يف املعـارك مـع العـدو 

 .اإلرسائييل
 :حتى اليوم−1982مرحلة من 

بعد خروج الثورة من مستنقع رمال لبنان املتحركة وانتقـال القيـادة 
 .للعمل يف األرض املحتلة وللعمل السيايس إىل تونس, تفرغت القيادة

ل األخ أبـو عـامر عنـد  زيارتـه األوىل إىل موسـكو بعـد وعندما ُسئ
 .إىل فلسطني: اخلروج من لبنان, إىل أين انت ذاهب يا أبا عامر? فرد واثقاً 
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وعقـدت جملسـها  ,أمام شقها مـن قبـل سـوريا. ف.ت.صمدت م
 خالفها مع األردن, وانضمهنت أو ,وجددت رشعيتها ,الوطني يف عامن

بعــد فشــل . يف العمــل الســيايس الفلســطيني مصـــراألردن إىل جانــب 
مرشوع االتفاق األردين الفلسطيني; قرر األردن فك االرتباط مع الضفة 
الغربية, واندلعت االنتفاضة األوىل املباركة وعادت القضية الفلسـطينية 

ملنـايف, بـل يف داخـل إىل الواجهة من جديد, ولكن هـذه املـرة ليسـت با
 .فلسطني, وهذا فتح عيون العامل عىل هذه القضية العادلة

جة لذلك عقـد املجلـس الـوطني الثـامن عرشـ يف اجلزائـر عـام نتي
وأعلنت فيـه الدولـة الفلسـطينية, وهـي كانـت جـواز السـفر , 1988

وجاء هذا يف وقت كانـت املنظمـة منفيـة,  ,للدخول إىل عامل املفاوضات
اقتصـادية صـعبة نتيجـة احـتالل العـراق  كالت اين من مشحمارصة, تع

ألهنـا رفضـت املشـاركة مـع القـوات  ;للكويت, وشوه موقف املنظمـة
. ف.ت.األمريكية والعربية والعاملية التي حررت الكويـت واعتـربت م

 .حليفة للرئيس صدام, فعوقبت وفرض عليها احلصار السيايس واملايل
لت املنظمـة يف البدايـة كّ ريد وُشـضات وعقد مؤمتر مدبدأت املفاو

بوفد من فلسطني الداخل,وضـمن الوفـد األردين الفلسـطيني املشـرتك 
فتحت قناة نفسها الذي تعثر بسبب املوقف اإلرسائييل املتعنت, يف الفرتة 
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ودون علم . ف.ت. رسائيل ومإرسية للتفاوض يف أوسلو مبارشة ما بني 
والدول املضـيفة التـي انتهـت  أحد ودون مشاركة أحد باستثناء النرويج

 .وإرسائيل. ف.ت. بتوقيع اتفاقيات أوسلو وباالعرتاف املتبادل ما بني م
 ملاذا فشلت اتفاقية أوسلو??

لت السلطة الوطنية الفلسـطينية بعـد اتفاقيـات أوسـلو, وبـدأ كّ ُش 
وبـدأت  ,لت الـوزرارات واملؤسسـاتكّ ُشـالعمل بكل جد واجتهـاد و
 .كلها ارهتا حسب شهادات كل دول العاملتنمو وتتطور وأثبتت جد

أن األمور تسري  واحيث رأ ,رسائيلإعندها جن جنون املتطرفني يف 
ولـذلك حتركـت قـوى اليمـني  ,باجتاه اقامة الدولة الفلسـطينية العتيـدة

املتطرف بقيادة الليكود وأخذت تعبئ ضد اتفاقيات أوسلو وصد القيادة 
تهـت هـذه احلملـة بإغتيـال رابـني, اإلرسائيلية والسـلطة الوطنيـة, وان

وبذلك وضع املسامر األول يف نعش اتفاقيات أوسـلو ويف مرشـوع حـل 
 .الدولتني

فشلت اتفاقيات أوسلو ألن ارسائيل مل تنضج لعقـد سـالم شـامل 
وعادل, ولتطبيق حل الدولتني, وأصبحت املفاوضات مضيعة للوقـت, 

ل متاطـل وتعاقـب وبدل التفاوض عىل القضايا الكربى, كانـت ارسائيـ
وتفاوض عـىل ختفيـف احلصـار وإزالـة احلـواجز,  ,الشعب الفلسطيني
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ومن ثم باراك فشارون وكلهم ال يؤمنون  ,وبعد رحيل رابني جاء نتنياهو
باتفافيات أوسلو وبحل الدولتني, فانـدلعت االنتفاضـة الثانيـة يف عـام 

 .م2000
طة واستغلت إرسائيل هـذه االنتفاضـة, فـدمرت مؤسسـات السـل

ت القـدس, وبنت جدار الفصل العنرصي, وكثفت االسـتيطان, وهـودّ 
واغتالـت , وقطعت أوصال الضفة الغربية وحولتهـا إىل جـزر متباعـدة

  .يارس عرفات ,وأهنت حل الدولتني
فال يوجد حل معقول يف املدى املنظور, فغالبيـة األحـزاب والقـوة  

. ولـة فلسـطني مسـتقلةاإلرسائيلية ال يوجد يف قاموسها احلقيقي إقامة د
وجيشـه   ونةواإلرسائييل ال يشعر أنه بحاجة إىل السـالم فمصـاحله مصـ

, وانشـغال وانقسـامه متفوق, زد إىل ذلك , ضعف الطـرف الفلسـطيني
الداخليــة , فــال يشــعر اإلرسائــييل بقوهتــا كالهتا الــدول العربيــة بمشــ

 وخطرها, وأصبح االحتالل غري مكلف, فام هو احلـل? وعـن أي حـل
 .....نحن نتكلم

< <<
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, هذه فرصة ثمينة لكـي نلتقـي معـَا, فكـل االحـرتام جزيالً  اً شكر
ال أزعـم بـأنني . والتقدير لكـل الوجـوه والشخصـيات املوجـودة هنـا

صة, لكن أزعم أننا ننـاقش عىل املن ونسأصنع البارود, ال أنا وال املتحدث
م املرحلة السابقة ليس هبـدف ويفعًال هبدوء ماذا يمكن أن نستفيد من تق

جلد الذات, إنام هبدف البحـث عـن حلـول يمكـن أن تسـاعد وتسـهم 
روع الـوطني الفلسـطيني, هـذا هـو اهلـدف وهـذا هـو ـبالنهوض باملش

ن تقـدم من أجل اخلروج بحلول يمكـن أ ويماألمل, نحن هنا ملرحلة تق
 .لصناع القرار يف البلد, ويمكن االستفادة من هذه املالحظات 

بعد توفيق اهللا تعاىل, مرة ثانية أشكركم عىل هذه الفرصة, احلـديث 
 :يف ورقتي يبدًا عىل النحو اآليت 

م املرحلـة السـابقة, حتـى يتحـدث مـن ويعندما نتحدث عـن تقـ
ني االعتبــار, يتحــدث بعــدنا يف األوراق األخــرى, جيــب أن نأخــذ بعــ

الظروف املوضوعية والظروف الدولية واإلقليمية اهلائلة التي مـرت هبـا 
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القضية الفلسطينية طيلة الوقت, حتى ال نجلد أنفسنا زيادة عن الـالزم, 
نعم, ولكن جيب أن ال ُينـزع ذلـك ... ذايت يوجد هناك تقويمبمعنى أنه 

  .مهمن إطاره العام عندما نريد أن نقوّ 

يكن يف يوم من األيام هو جمرد رصاع إقليمي عـىل قطعـة الرصاع مل 
من األرض , إنام هو رصاع مدعوم , وله ذيول و أطراف ودعم , وهناك 
منظومة دولية داعمة لوجـود االحـتالل يف هـذا البلـد , وبالتـايل لـيس 
رصاعًا فقط , يف هذه البقعة املحدودة من العامل , إنام هـو رصاع مـدعوم 

ن دول هلا سطوة عاملية , بـدأت مـن زمـن االنتـداب من منظومات , وم
الربيطاين واليوم أضحت يف ظل الرعاية األمريكية , وبالتايل نحن جيـب 

وكأننا ال نصارع إال جمموعة حمددة وهـي إرسائيـل ,  ,أن ال نجلد أنفسنا
ونحـن لية جيـب أن نأخـذها بعـني االعتبـار, بل هناك منظومة دو... ال 

ضًا برأيي أن هذا االحتالل ليس كسائر االحـتالالت نحاكم املرحلة , أي
يف العامل , هذا احتالل يتسلح بام يـزعم مـن حقـوق تارخييـة وحضـارية 
ودينية وثقافية , ويأيت بكل حجر من حجارتنا لكـي يـزعم أن هـذا مـن 
صناعته , وبالتايل نحن ال نتكلم عن رصاع مـع جمـرد اسـتعامر, بـل هـو 

        .     رصاع له أبعاد أخرى
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األمر اآلخر أننا نتكلم عن حركة صهيونية هلا امتداداهتا وهلا أدواهتا 
وهلا أيضًا حلفاؤها , ونحن أيضًا نتحـدث عـن أن  هاؤأصدقاوأيضًا هلا 

ومنذ تأسيسها وحتى  ,وجود االحتالل أو وجود إرسائيل يف هذه املنطقة
م هلم وملصـاحلهم اليوم , يوفر القناعة لدى كثريين يف العامل أنه رشط الز

يف املنطقة , أعني بعض املنتقدين من القوى العظمـى يف العـامل يشـعرون 
أن وجود إرسائيل وأمنها ومحايته يمكـن أن يـدفع يف سـبيله لـيس فقـط 
املليارات , إنام حتريك األساطيل و العتاد وتوفري كل مـا يلـزم , ولـو أن 

يــة, فــإن دول ارسائيــل دخلــت يف معركــة واســتنفذت قــدراهتا التفجري
عظمى مثل أمريكا , يمكن أن توفر كـل املخـزون مـرة ثانيـة وتعوضـه 

ين يف العـامل ذخالل ساعات , وما هذا إال لوجود قناعة لدى هؤالء املتنف
الذين يشكلون املنظومة الدوليـة ويصـنعون القـرار الـدويل , بـأن هـذا 

لبعـد الثقـايف الوجود وجود مهم حتى بالنسبة هلم , وأنا ال أجتاهل أبدًا ا
وال البعد الديني وال احلضاري , وال يشء من هذه القضـايا أيضـًا التـي 

ال .... وال أجتاهل أيضًا اللويب الصهيوين الضاغط , ال . توفر الدعم هلم 
أجتاهل كل هذا , أنا قصدي أن نأخذ كل هذا بعني االعتبار , ثم نضـيف 

التصـنيعي , اري ولعريب سواء عـىل املسـتوى احلضـاليه حالة الضعف ا
التشظي , كل هذا بدل من أن نكون نحن والترشذم والفكري والسياسيو
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, ومنطقة يمكن أن توفر لنا الدعم , بل نحـن نعـاين  رةـمتحضيف منطقة 
من أزمة هائلة يف املحيط اإلقليمي الذي نعـيش فيـه حالـة مـن الرصـاع 

تقدم لنـا, هـو  والرتهل , والنظم غري الديمقراطية التي أكثر ما يمكن أن
ما يمكن أن حيقق هلذه القوى من فائـدة , أعنـي أن القضـية الفلسـطينية 
يمكن أن تكون ورقة يستفيد منها النظام العريب , أكثر من أن تكون ورقة 

ففي كـل املـرات  وبالتايل هذه كانت كارثة علينا, ,يدعمها النظام العريب
وحمـاور , وبالتـايل  أنت أحيانًا تقع يف رصاعات إقليميـة ويف رصاعـات

تدفع الثمن يف كل مرة , فمرة أخرى أقول بأن الوضع العريب أيضًا جيـب 
 .                                         أخذه بعني االعتبار 

حتى عندما نتحدث دوليًا , فحلفاؤنـا عـرب العقـود املاضـية , هـي 
حضـاريًا , األطـراف األضـعف  , بل هيليست االطراف املتنفذة دوليًا 

فهم ليسوا باألطراف الذين يمسكون بزمام العامل , إنام هـم الـذين أقـل 
حضاريًا وقوة عسكرية وسطوة, فاألوراق الدولية ليست بأيدي حلفائنا 

ياز , أو سميها مهام تريد , ا دول عدم االنحّته, أو الذين ينارصوننا , سم
مل تستطع أن خترج مـن زالت  مادول العامل الثالث , هي الدول التي  مثالً 

وأعني يف السابق كانت بريطانيا وجاءت أمريكا,  ,سطوة الدول الكربى
وبالتايل لألسف فإن حلفاءنا ليسـوا األقـوى ال حضـاريًا وال ماليـًا وال 
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, ولكننـا نـتكلم عـن  فعلـواعسكريًا, ربام لو أرادوا أن يكونوا كـذلك ل
بيًا عـىل املرشـوع وصف الواقع و نقول إن كل هذه العوامـل أثـرت سـل

.                                                                 الوطني الفلسطيني , وإمكانية حتقيقه ألغراضه 

أقول هذه املقدمة واهللا, لكي ال نجد ألنفسنا العذر , ولكن حتى ال 
ف ماهية املعادلة, وما هو نوع نجلد أنفسنا فوق اللزوم جيب علينا أن نعر

اهلائلة  املوازناتالرصاع ?? ومن هو اخلصم أو العدو الذي أمامنا?  وما 
التي جيب أن تؤخذ بعني االعتبار حتى نأخذ الظروف املوضـوعية كلهـا 

 ?ونحن نحاكم املرحلة املاضية 

ولكن هذا ال جيب أن يمنعنا مـن أن نخـوض يف نقـد الـذات, ويف 
ة لوجعنـا الـداخيل يف املرشـوع الـوطني , يف املرشـوع مناقشة موضوعي

و حتـى يومنـا هـذا ,  1917الوطني الفلسطيني , حتى منذ وعد بلفور 
 ,وهـذه قضـية خطـرية جـداً  ,يف كل مرة إىل عدم وجود إمجاع ركان يفتق

فالتعددية سمة رضورية , ولكـن االحـتالل والتشـطي هـو الكارثـة , مل 
!! مــن حمطاتنــا يف املرشــوع الــوطني  يكــن هنــاك إمجــاع يف كــل حمطــة

مااملرشوع الوطني ? ما حمدداته ? ما الذي نريده ? أين نحـن نقـف ? مـا 
أسهل أن نكون نشاشيبيني و حسينيني , وجملسيني ومعارضة, وما أسهل 
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أن نكون محساويني و فتحاويني , ما أسهل أن نكون منظمة وقيادة داخل 
وما أسهل  أن نكـون ضـمن أيـة , وما أسهل وما أسهل الوطن وخارجه

حماور , ولكن لألسف وال مرة فكرنـا كيـف يمكـن أن نخـوض جتربـة 
كــل الــدنيا , فالــدنيا تتجــه نحــو يف العمــل الــوطني املشــرتك كــام هــي 

  −اإلمجاع  −التحالفات , والعمل الفلسطيني لألسف يف كل مرة مل حيقق 
باإلمجـاع بمعنـى روع معني , و أنا مرة ثانية ال أقـول ـلألسف حول مش

االندماج املطلق , إنام االتفاق عىل عمـل مشـرتك يمكـن أن نعملـه مـع 
 .                                 فهذه مشكلة حقيقية   بعضاً بعضنا 

اليوم يوجد اختالف حول أمور كثرية جدًا , هناك تراجـع هائـل يف 
وضـوع , حتديد املشرتك الـوطني الفلسـطيني , تراجـع هائـل يف هـذا امل

 .                   وسنناقش هذا يف مرحلة الحقة
النقطة األخرى إذا أردنا أن نناقش املوضـوع الـداخيل , فعـًال وأنـا 
مرة ثانية بعيد عن جلد الذات واهللا , فليس املقصـود هـو جلـد الـذات, 

, وكـل وحلـوالً التي يمكن أن تقدم اقرتاحـات  ةرؤيوإنام البحث عن ال
 .                           فإن جتاوزها هو واحد من احللول  عقبة تذكر هنا ,

كارثـة كبـرية  يعـدُّ إنَّ انعدام املرشوع الوطني املحدد طيلة الوقـت, 
واليـوم . جدًا كل الوقت , وهذه احلقيقة جيب أن نأخذها بعني االعتبـار 
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وعـىل  ,املطلوب هو أن  الفلسـطينيني املوجـودين يف الـداخل و اخلـارج
ف مسمياهتم جيب أن يتفقوا عىل مرشوع وطني , فاليوم عىل سبيل اختال

املثال يف كل مرة نختلف ال نصل إىل نتيجة , مثًال أنا أعتقد أن واحدة من 
وثيقة الوفاق الوطني , أنا أعتقـد أهنـا واحـدة  التي حّققناهااإلنجازات 

ي  كـل من اإلنجازات اهلائلة و أعتقد أن واحدة من اإلنجازات اهلائلة ه
ملفات احلوار وما يتم االتفاق عليه , ولكن السـؤال أيـن هـذه يف أرض 

 الواقع?
فهذا هو السؤال? أوأننا أحيانًا نعمل اليشـء ونعمـل مـا ينسـفه يف 
داخله, يعني نكتب اجلملة اجلميله, ثم يف آخر الكالم ننسف كل ما قلناه 

, وهذا ليس ضاً بعاملتناقضات مع بعضها  −أحيانًا  −إننا نجعل .قبل ذلك
مرشوعًا وطنيًا, وبالتايل هذا كالم خطري جدًا جيـب أن نبحـث عـن آليـة 
كيف يمكن أن نتفق عىل مرشـوع وطنـي, فهـذا انتهـى زمنـه , وعرصـ 

هـذا ال يعنـي أن تنـدمج : الرشذمة جيب أن ينتهي, وأنا مرة ثانيـة أقـول
أن  , ولكن الـربامج هـي أمـور مرحليـه, املهـمبعضاً الربامج مع بعضها 

يكون لدينا سيناريوهات واسـرتاتيجيات ورؤيـا شـاملة وعامـة نلتقـي 
ة  عليها, جيب أن تكون هناك قواسم مشرتكة, جيب أن يكـون لـدينا رؤيـ

, ومـا الـذي يمكـن أن نعتـربه وما الذي نريده غداً ما الذي نريده اليوم, 
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ال ري وغيللتخاضـعةً  ثابتًا ال يمكن التالعب فيه, وما الذي نعتربه أدوات
فكل  روعناـمشبأس يف ذلك; ونحن عندما نتكلم عن الثابت واملتغري يف 

املتحدث خيرج ربام عن فأحيانًا   −وأرجوكم أن تفهموين صح   −الوقت 
ن أدب احلديث, وأرجو أن ال أقصد ذلك أبدًا, فالثابت الوحيد قد يكـو

,وهذه كارثه ومصيبة, ونحن يف كل يف العمل الفلسطيني هم األشخاص
, وهذا مستحيل, فـال باألشخاص أنفسهمة نخوض املهامت املختلفة مر

أن تأيت باملالكم حممد عيل كـالي, غـري ممكـن, فهـذا كراتيه يمكن للعبة 
 .للمصارعة

قابة للفنـانني اآلن, يمكـن أن نلو أردنا أن نعمل  وعىل سبيل املثال 
 احربــًا يكونــو نخــوض, ولــو أردنــا أن أنفســهم األشــخاصبيكونــوا 

, ولو أردنا أن نعمل سـلًام فهـم نفـس االشـخاص, أنفسهم خاصاألش
يعني هل يمكن أن ختوض كل احلروب بـنفس األشـخاص ?? وأحيانـًا 
حتى الذي يثبت فشله يف يشء معني نأيت به ألشياء أخرى, كيـف يكـون 
ذلك, فاحلقيقة يوجد ثابت واحـد عنـدنا هـم األشـخاص, ولألسـف, 

ول عن وجود هذا فقط يف السلطة أو وهذا جلد للذات عنيف, وأنا ال أق
املنظمة, بل موجـود يف املؤسسـات وموجـود يف كـل يشء, ويبـدو أهنـا 

يف الثــوريني  ,أصــبحت ثقافــة, يف كــال اجلــانبني املؤيــدين واملعارضــني
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وما  ,واالنبطاحيني, يف الكل يف كل يشء, الثابت الوحيد هم األشخاص
ل, فهـذه قضـية بـدّ نغـري ونضـحي بـه,ويمكن أن نعدا ذلك يمكـن أن 

بحاجة إىل مراجعة, هل يمكن أن نبقى نتحدث عن جيل جديد, وربيـع 
, فهذا غري معقـول, واهللا العظـيم باألشخاص أنفسهمجديد, ونتحدث 

نسان متخلف, ولكن أيضـًا أن تبقـى إأن الذي يتنازل عن شخوصه هو 
أيضـًا  ,وآليات عمل جديـدة, ونوعيات جديدة, دون ضخ دماء جديدة

ارثة, فأنت بحاجة آللية جتمع بني األمـرين, يعنـي نحـن بحاجـة هذه ك
 .... لدمج 

.                                           هو النهج وليس األشخاص, بل النهج:أحد احلارضين
ولكنــي قصـدت كـل كلمــة بـأن نخـوض كــل : نـارص الشـاعر.د

ذا مستحيل , وهباألشخاص أنفسهماحلروب املختلفة واملهامت املختلفة 
مستحيل,فكل مهمة هلا شخوصها, فال يعقل أن تكون كل املهـامت مـن 

 .                                                     فهذا ال يعقل أبداً أنفسهم األشخاص 
األمر اآلخر هو أننا أحيانًا نؤمن بأنـه ال يوجـد إال طريقـة واحـدة 

وكأنـه ال يوجـد هنـاك  فقط ال غـري, أو أسـلوب واحـد فقـط ال غـري,
خيارات آخرى, وهذا يسمى لزوم ما ال يلزم, بأن الشـعب يلـزم نفسـه 

حتــى يف منتصــف بيــت الشــعر أو يف الصــدر أو يف  ,شــياء يف القــوايفأب
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العجز, ونحول الوسائل كأهنا مقدسة, واألدوات وكأهنا الغاية الكربى, 
وكأنـه ال  وهذا كالم غري صحيح, جيـب أن ال نحرشـ أنفسـنا بالزاويـة,

بديل عن املفاوضات إال املفاوضات, وال بديل عـن العمـل املسـلح إال 
فهذا غري صحيح, بل الصحيح قـد يلـزم هـذا وقـد ......العمل املسلح

يلزم ذاك, وقد اليلزم هذا وقد ال يلزم ذاك, وقد يلزم غريمهـا, وبالتـايل 
تكلـم, أكيـد املقدس, وأنا عندما أ يءـالشملاذا نحول األداة عىل أهنا هي 

أنكم تفهمون متامًا ما الذي أقصده, بأنه جيب أن يكون عنـدنا خياراتنـا, 
وأنا متأكد متامًا بأن لدينا خيارات, ولكننـا نريـد جديـة يف فحـص هـذه 
اخليارات, وأن نسري يف هذه اخليارات, وأن ال نتمسمر حول خيار حمدد, 

ًا مقدسًا بالنسـبة بالنسبة لك, وآخر سامه خيار اً وسواء سميته أنت مقدس
له, فأنا قناعتي الشخصية بأنه يوجد أيضًا خيارات أخرى أيضًا, واليـوم 
بدأنا نتحدث عـن خيـارات أخـرى كاالنتفاضـات الشـعبية واملقاومـة 
الســلمية, إذن لــدينا خيــارات هائلــة يمكــن أن يبحــث عنهــا الشــعب 

 .املقدس يءـالشالفلسطيني وعدم حتويل األدوات وكأهنا 
خر يف دقيقة أو نصف دقيقة, هو الفجوة اهلائلة بني القيـادة األمر اآل

والقاعدة, وجيب أن حيذر القائمون عىل العمل بأنه يوجـد هنـاك فجـوة 
هائلة, وهذا موجود ليس داخـل فـتح أو الفصـائل األخـرى بـل أيضـًا 
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موجود داخل محاس, وأنا واثق متامًا بأنه يوجد فجوة هائلة بـني القيـادة 
ا أذكر يف جامعة النجاح, يف يوم من األيام كان حـديثنا عـن والقاعدة, أن

وأن املنظمة تقبل هبذا القرار, وكان هناك بعـض  242قرار جملس األمن 
. ال يمكن هذا وهذه خيانة ونحن ال نقبـل هبـذا : خوة يف فتح, فقالواألا

هو إنجاز هائل لو حتقق, فاملشكلة أنك أنـت  242وتبني الحقًا بأن قرار 
بطريقة تفكريك قيادة تذهب يف اجتاه معني, وأنت ال تعبئ قاعدتك يف ال

, فهذا الكالم ال يمكن أن ينجز أي مرشوع, جيب أن يكون هنـاك نفسها
حوار بني القمة والقاعدة, اليوم نتكلم يف اللقـاءات عـن قبـول دولـة يف 

أبـدًا نريـدها : , وبعد قليل خيرج علينا شخص آخر يقـول1967حدود 
ىل البحر , وآخر خيرج بيشء آخر وهكذا , فهناك فجـوة هائلـة من النهر إ

ننـا ال نثـق بجمهورنـا أبني صناع السياسة وبني القاعـدة واجلامهـري, وك
وبالتايل نقول شـيئًا وال نصـارح مجهورنـا بـام نريـد, ونفاجئـه وبالتـايل .

 .نفشل,ومن ثم يعزلنا اجلمهور
إىل مشـكله حقيقيـة, ر نفيس وكلنا جيب أن ننتبـه األمر اآلخر, أحذّ 

وهي تدمري املجتمع الفلسطيني ونفسيته ومكوناتـه وبنيتـه, وحتويلـه إىل 
جمتمع غري مناضل غري ثوري, وكأن روح النضال و التحـدي أصـبحت 
هي العيب, وأصبح مهنا وكأنه فقط تدبري األمور اليومية واملعيشـية ومـا 
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ــك ــات إىل...ال..اىل ذل ــل املجتمع ــالم خطــري, وحتوي ــذا ك ــاق  فه النف
قليميًا, داخليًا بمعنـى أن املـواطن جيـب أن ينـافق يل إوالتسول داخليًا و

كمسؤول حتى يأخذ ما يريد وحيقق لقمة عيشه, أو املريض, حتى يأخـذ 
لولده حتويله جيب أن يكون منافقـًا, وتفريـغ املجتمـع مـن كـل طاقاتـه 

هب نحـن نـذ ةألنـه برصـاح ,وقدراته وذاته ونفسيته, فهذا كالم خطري
.                                         ويبقى املجتمع,لذلك نحن بحاجه إىل جمتمع حي, وجمتمع مكافح

مرة ثانية; هذا أبدًا ال يعني بأنه ال يوجد حمطات إجيابية, وأنا اعتقـد 
وجيب البناء عليهـا  يف  ,بأن هناك امورًا كثرية أنجزها الشعب الفلسطيني

كل املجاالت, ونحن بإمكاننا أن نقدم أشياء كثرية, أنا متأكد بأن بعـض 
الناس سيشريون إىل هذه اإلجيابيات, ونحـن يمكـن أن نخلـق منظومـة 

 .معينة يمكن البناء عليها
 وشكرا جزيالً 
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توحـة عـىل عـرض هـذا اسمحوا يل أن أشكر جامعـة القـدس املف 
 .               هماملوضوع امل

سأحاول  الرتكيز يف مداخلتي  عىل مرحلة متأخرة نسبيًا عن تلك    
التي  حتدث عنها  زميلنا األخ عدنان سامرة,وبشـكل حمـدد عـىل الفـرتة 

 .         م1987التي أعقبت انتفاضة عام 

هـي إعـالن  ;ةالنتيجة السياسية التي متخضت عن هذه االنتفاضـ  
للمجلـس الـوطني الفلسـطيني يف  ةاالستقالل  يف الدورة التاسعة عرش

والذي وّحد مرة أخرى وبشكل مكثف أكثر جممـوع  15−11−1988
الوطني الفلسـطيني املتمثـل  روعـاملشالشعب الفلسطيني خلف أهداف 

ــر املصــري ــة فلســطينية وعاصــمتها القــدس   ,يف حــق تقري وإقامــة دول
 . 194حق العودة وفقا للقرار باإلضافة إىل 

عالن االستقالل  أكد عىل أن  املرجعية القانونية والسياسـية إإال أن  
أي قـرار التقسـيم ,كـام أن  181هلذه الدولة , هي  القـرار األممـي رقـم 
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إعالن االستقالل  أوضح مالمـح الدولـة الفلسـطينية املنشـودة بتأكيـد  
تحقيـق  العدالـة االجتامعيـة طابعها الديمقراطي ومضـموهنا السـاعي ل

ــق  ــع املواثي ــزام بجمي ــىل االلت ــة, وع ــاواة و املواطن ــىل املس ــا ع وقيامه
هبـذا السـالح , اصة بحقوق اإلنسان وباملسـاواة واالتفاقات الدولية اخل

السيايس تقدمت  منظمة التحرير الفلسطينية للمجتمع الدويل  من أجـل 
, ضة يف نتائج سياسية حمـددةاالنتفااستثامر الكفاح الوطني الفلسطيني و

وأعتقد بأننا بحاجة إىل مراجعة كيف استكمل هذا الربنامج الذي طـرح 
 .1988يف عام 

التطور األبرز كان عقد مـؤمتر مدريـد للسـالم الـذي جـاء يف ظـل 
 ,التوازن األمريكي السـوفيايت يف حينـه, ويف ظـل احلـرب عـىل العـراق

وإعـالن االسـتقالل ,وبـرغم  ,وكذلك يف إثر مبادرة السالم الفلسطينية
مشكلة التمثيـل الفلسـطيني يف مـؤمتر مدريـد, فـإن الوفـد الفلسـطيني 

يف واشنطن عىل  التمسك بحـل قضـية االسـتيطان أوالً,  املفاوض أّرص 
ألهنا القضية املركزية التي جيب حسمها قبل التقدم يف املفاوضـات,  ثـم  

لتقـدم يف أيـة قضـايا وذلك قبل ا ,إن القضية األخرى هي قضية القدس
 . اخرى 
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وبطبيعة احلال تعثرت مفاوضات واشنطن , وكان ال ضري أن تبقـى 
, كـان هـذا هـو املوقـف ُحيسـم هـذان االمـراناملفاوضات متعثرة اذا مل 

الفلسطيني وموقف الوفد الفلسطيني بشـكل خـاص, الـذي ترأسـه يف 
يف , اتفـاق الدكتور املرحوم حيدر عبـد الشـا − كام يذكر اجلميع − حينه

وسلو عمليًا التف من حيث احلل عـىل كـال القضـيتني , بمعنـى أنـه يف أ
الوقت الذي تعثـرت املفاوضـات يف واشـنطن , وطبعـًا هنـاك أسـباب 

رسائيـل وموقـف الواليـات املتحـدة األمريكيـة إللتعثر, وهي  موقـف 
فان  اتفـاق  ,وإرصار الوفد الفلسطيني عىل حسم هذه القضايا األساسية

لو الذي جاء بعد ذلك هو يف واقع االمر أّجـل البحـث يف موضـوع أوس
وأّجل البحث يف كل القضايا التـي أصـبحت تسـمى فـيام بعـد   ,القدس

 .بقضايا احلل النهائي

وسلو تضمن  نصًا واضحًا عىل عدم اإلجحـاف أصحيح أن اتفاق 
يف قضــايا احلــل النهــائي , بــام فهــم فلســطينيًا بــأن ذلــك يعنــي وقــف 

طان ووقف التوسع يف القدس ,إالّ أن ذلك مل يغري مـن حقيقـة أن االستي
 االسرتاتيجية التفاوضية التي كان يتبعها وفد الـدكتور اتفاق أوسلو غّري 

ن القنــاة األخــرى وحتــى بــدون علــم الوفــد عــ(حيــدر عبــد الشــايف 
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وأن هـذا الفهـم الفلسـطيني مل يكـن ذاتـه لـدى , )للمفاوضات أصـال
 .االستيطان والتوسع وهتويد القدس ارسائيل التي واصلت 

أما املفاوضات واالتفاقات التالية ألوسـلو  فقـد كرسـت  املفهـوم 
أوالً أن : خاصـة يف القضـايا الرئيسـة التاليـة ;اإلرسائييل التفاق أوسلو

االتفاق  أعطى السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية التـي نشـأت نتيجـة هـذا 
ا أّية سيادة عىل األرض , األمـر االتفاق, املسؤولية عن السكان ومل يعطه

وهو األمر األخطـر فـيام . ىل ما يسمى  أ, ب , ج إالثاين أنه قّسم األرض 
 ,ونتيجة هلذا التقسيم مل يتوقف األمر عنـد ذلـك ,حصل يف هذا االتفاق

أصـبحت ) ج(وإنام تم التعامل فلسطينيًا ودوليًا عىل أن املناطق املسـمى 
يا احلـل النهـائي,و رغـم أن السـلطة خارج البحث إىل حني حسم قضـا

) ج(الوطنية الفلسطينية مثًال مشكورة, دعت الناس لكي تبني يف مناطق 
ولكن ليس فقط, ال تستطيع السلطة أن متـنح رخصـة  ,من باب التحدي
بل هي أيضًا ال تعرف كيف تعوض مـن هيـدم بيتـه ) ج(للبناء يف مناطق 

توجد مؤسسة إقـراض أو بنـك فهذه حقيقة , وال ) ج(إذا بنى يف مناطق 
لشـخص لـه قطعـة أرض مملوكـة يف  فلسطيني يستطيع أن  يعطي قرضاً 

كام امتنعت  املؤسسات األوروبية والدولية عن التمويـل يف ). ج(منطقة 
القدس أو يف مناطق ج  وهكذا بالتدريج عمليًا أخرجـت غالبيـة أرايض 
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فلسطينية, بل من أيـة الضفة الغربية بواقع األمر ليس فقط من أية  سيادة 
قدرة عـىل تطويرهـا , وهـذا كـان مـن أهـم املخـاطر والسـلبيات التـي 

 .متخضت عن اتفاق اوسلو 

يف إطــار هــذا االتفــاق أيضــا  تــم االعــرتاف اإلرسائــييل بمنظمــة  
التحرير الفلسطينية ,ولكن ليس بالدولة الفلسطينية, ولذلك من خـالل 

ائيل , وإرسائيل تعرتف باملنظمة هذا االعرتاف فنحن نعرتف عمليًا بإرس
ني يف املفاوضـات ال أكثـر وال كمفاوض ,أي كطـرف يمثـل الفلسـطيني

,وال يرتتب عىل ذلك اعرتاف أصًال بـاحلقوق الفلسـطينية  يف إقامـة أقل
رسائيـل يف إبنتائج املفاوضـات التـي تـتحكم هون دولة ,بل إن ذلك مر

                  .     دارهتا وفقا السرتاتيجيتها التوسعية إ

وهكذا, فنحن أمام واقع  غياب  سيادة فلسطينية عىل األرض          
يف ظل والية عىل   السكان , ومسؤوليات هذه الوالية املنقوصة والفقرية 
بإمكانات السيادة عىل األرض واملوارد ويف ظـل اسـتمرار االحـتالل  , 

خرجـت بشـكل فعـيل ىل الوضع اخلاص بالقدس التي  أإباإلضافة طبعًا 
من أية مسؤولية أو سيادة فلسـطينية, صـحيح ظـل احلـديث عـن بيـت 

وبعــض املؤسســات الفلســطينية العاملــة يف القــدس , وهبــذه  رقـالشــ
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املناسبة ظلت االنتخابـات يف القـدس موضـوع رصاع , يعنـي شـكلت 
االنتخابات يف القدس يف الربيد للسلطة وللرئاسة , وهذا ال يعني تسليم 

يل بأن القدس جزء من منـاطق السـلطة الفلسـطينية رغـم املعنـى رسائإ
ــات واإلرصار  ــدس يف االنتخاب ــاركة الق ــذي تضــمنته مش ــزي ال الرم

 . الفلسطيني عىل الرتشيح واالنتخاب للمقدسيني 

إمجاالً فإن واحدة من املسائل التي حتتـاج إىل مراجعـة يف رأيـي    
ه العملية التي حصلت ما هي اتفاق أوسلو أصًال كأساس لكل ما تال هذ

وطبعـًا حتـى ال نظلـم االتفـاق وال  1988بعد إعالن االستقالل عام 
نظلـم املنظمــة أيضـًا, فــإن هــذا االتفـاق أّمــن بشـكل مقابــل للشــعب 
الفلسطيني سلطة فلسطينية عىل أرضه واعرتاف بتمثيل منظمـة التحريـر 

الـذي بـدا للشعب الفلسطيني واإلقرار بالتفاوض عىل إهنـاء االحـتالل 
, وإدراج قضية الالجئني كقضية تفاوضية يف إطار ما عـرف 1967عام 

ويف خانة املوازنة بني هذه النتائج وبني  السـلبيات . بقضايا احلل النهائي 
 .والنواقص يف االتفاق,  فنحن بحاجة ليشء من املراجعة والتدقيق

ا التـي يف هذا اإلطار, هي السـلطة الفلسـطينية نفسـه املسألة الثانية
فكيف تـم التعامـل الـداخيل الفلسـطيني مـع  .كانت نتيجة هلذا االتفاق
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السلطة ? وأنا أعتقـد بأنـه جـرى االنـدفاع  يف موضـوع السـلطة نحـو 
ىل مسـؤولية إالرموز, ونحو املظاهر, ونحو الرغبة يف أن تتحول السلطة 

دولة, وهي يف واقع األمر ال يمكن أن تكون قادرة عىل ذلك, وهـذا هـو 
اخللل البنيوي يف كل وضع السـلطة الفلسـطينية, ومـا نشـهده اآلن هـو 
امتداد هلذا اخللل , فمـثًال نحـن مل نكـن نحتـاج اىل أن يصـبح املجتمـع 
الفلسطيني بأكمله معتمدًا عىل السلطة الفلسطينية كـام هـو عليـه احلـال 
 اليوم, وبالتايل فإن سياسات السلطة االقتصادية واملالية وغري ذلك مـثالً 
مل تنّم بشـكل حقيقـي و فعـيل القطاعـات األساسـية يف املجتمـع, ال يف 

وال يف  ,وال يف املشـاريع املعتمـدة عـىل الـذات ,الصناعة وال يف الزراعة
غريه , وحتولت السلطة إىل أكرب مشّغل للشعب الفلسـطيني , ويف بنيتهـا 

ألمـن و وموازنتها الداخلية , فهي أيضـًا زادت املوازنـة مـثًال ألجهـزة ا
املؤسسات األمنية عىل حساب كل القطاعات أو األولويات األخـرى يف 
الصحة  ويف التعليم ويف غريه , ويف كل اجلوانب األخرى بحيث حتولت 
السلطة إىل سلطة مثقلة غري قادرة عىل التعامـل بمرونـة مـع حتـديات ال 
ن  زالت قائمة يف واقع الرصاع مع ارسائيل , وهلذا السبب نحـن نشـهد أ

القدرة عىل املرونة يف التعاطي مع الرصاع أصبحت ضعيفة للغايـة لـدى 
السلطة الفلسطينية , وهلذا السبب أيضـًا يف  فـإن مفهـوم أو اسـرتاتيجية 
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دور السلطة وأولوياهتا والتزاماهتا بحاجة للمزيد من البحـث واملعاجلـة 
 .االسرتاتيجية ,وهذا ايضا من قضايا املراجعة املطلوبة 

 فاوضاتامل:لة الثالثةاملسأ

وبعـد أوسـلو, أصـبح احلـل  1988طبعًا مفهوم, بأنـه بعـد عـام 
بالنسبة للقضية الفلسطينية يعتمد بشكل أسايس عىل املفاوضات , وهذه 
املفاوضــات أيضــًا فيهــا مشــكلة بنيويــة, لكوهنــا اســتندت إىل طابعهــا 

ن رسائيليـون , وأكمفاوضات ثنائيـة دون تـدخل دويل , أي نحـن و اإل
عىل الواليات املتحـدة األمريكيـة وحـدها ,  قارصةالرعاية الدولية فيها 

وحتى الواليات املتحدة األمريكية ال تتدخل بشكل رسمي وفعـيل ,ثـم 
يف سياق ذلك أيضًا استثنيت األمم املتحـدة ومرجعيـة قراراهتـا إىل غـري 

طار للمفاوضات هو الصيغة الوحيـدة التـي يـتم ذلك , وأصبح هذا اإل
تعامل الدويل فيهـا مـع موضـوع املفاوضـات , ولـذلك فشـلت هـذه ال

طــار ســواًء فــإن هـذا اإل ,املفاوضـات وستفشــل, ألنــه يف واقـع األمــر
املرجعي أو اإلطار التنفيذي للمفاوضات حمكـوم بالفشـل, ويقـوم مـن 
جانب إرسائيل عىل حتييد املؤسسات الدولية ورشعيـة قراراهتـا ,وحتـى 

عية فان قواعد اللعبة التفاوضية الثنائية بقيت كـام بعد تشكل اللجنة الربا
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هي, وفقا للمفهوم االرسائييل, وهلذا كان من الطبيعي والرضوري وقف 
هذه املفاوضات والعمـل عـىل تغيـري إطارهـا وتأكيـد مرجعيتهـا وفقـا 

 . لقرارات األمم املتحدة 

ما أريد أن أقوله بشكل ملخص جدًا بأنه جرت حماولة للخروج من 
ا الوضع , واملحاولة األساسية اجلوهرية يف ذلك, كانت يف االنتفاضة هذ

الثانية , ورغم املالحظات عىل العديد من السلبيات يف هذه االنتفاضـة, 
ولكن ما كانت تعنيه هذه االنتفاضة هـو حماولـة للخـروج مـن مرحلـة 

 ,قـعأوسلو بمعنى املرحلة االنتقالية باجتاه فرض الدولة أو التغيري يف الوا
وكذلك تغري يف قواعد املفاوضات بعد فشلها يف كامب ديفيد , وقد ظهر 

مكانيـة إذلك عندما توجه املرحوم أبـو عـامر إىل احلـديث يف حينـه عـن 
ت ّام إعالن الدولـة مـن طـرف واحـد , وكـذلك املحاولـة يف تغيـري مهـ
 .السلطة الفلسطينية نفسها التي انخرطت يف هذه االنتفاضة  يف حينه 

يجة املرة, متثلت يف أن االنتفاضة الثانيـة مل حتقـق أهـدافها تلـك النت
وشابتها, سلبيات عديدة ,ومل ننجح يف تغيري ما حاولنا تغيريه, وعدنا إىل 

وهو يقوم عىل  "خارطة الطريق"ذات املربع الذي ُقّدم يف حينه بام يسمى 
 إعادة ترتيب وضع السلطة وإعادة ترتيـب عمليـة املفاوضـات وحماولـة
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أيضًا لبناء وضع جديد يقوم عىل متديد املرحلة االنتقاليـة وإعـادة رسـم 
 .التزامات أوسلو بصورة أقسى مما كانت عليه 

أخريًا جيب اإلشارة إىل أنه  يف سياق هـذا الوضـع, ضـعفت مكانـة 
منظمة التحرير وُأكلت  السلطة  أو هضمت منظمة التحرير الفلسـطينية 

ات بني جممـوع الشـعب الفلسـطيني يف , ويف سياق ذلك ضعفت العالق
 .               خمتلف أماكن تواجده, وهذا جزء آخر يتطلب املراجعة

أريد أن أهني بالقول, إن خطـة خارطـة الطريـق والرتتيبـات التـي  
أعقبت االنتفاضة الثانية فشلت أيضا يف تقـديم احللـول لـذات القضـايا 

إقامـة الدولـة الفلسـطينية التي ولدت االنتفاضـة أو إهنـاء االحـتالل و
وضامن حقوق الالجئني ,واآلن جيب السعي جمددًا لتغيري االجتاه ,وهـذا 

 −:يتطلب

 .التغيري يف مضمون فهم السلطة وأولوياهتا والتزاماهتا  −

 . التغيري يف موضوع املفاوضات والنظرة هلا وإطارها ومرجعياهتا −

 .يف األمم املتحدة البناء عىل موضوع الدولة الذي طرح مؤخرًا  −

 .إعادة بناء التحالفات الدولية املختلفة −
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, هـي أّنـه يف سـياق هـذا, كـان املسألة أو النقطة األخـرية يف ذلـك
ــور محــاس  ــى ظه ــوى الفلســطينية يتغــري, بمعن ــداخيل للق ــوازن ال الت
وانخراطها يف العملية االنتخابية, ثم أيضًا استعداد محاس لالنخـراط يف 

,  العـام ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية واملشـاركة فيهـااملرشوع السـيايس
واألخطر من ذلك االنقسام الذي حصل يف غزة , وقبله إعادة االنطـواء 
أو االنسـحاب اإلرسائــييل مـن قطــاع غــزة , و خلـق واقــع موضــوعي 

 .لسلطتني , سلطة يف غزة , وسلطة يف الضفة الغربية

يح املهمـة املطروحـة ويف سياق املراجعات, أعتقد بـأن أحـد املفـات
أمامنا هو كيف نستطيع أن نغّرييف الوضع القائم باجتـاه بنـاء اسـرتاتيجية 

 .جديدة عىل أساس معاجلة كل هذه القضايا املطروحة وغريها

 وشكراً 
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>.شكرًا للدكتور عثامن, ومساء اخلري للجميع من إخوة وأخوات <

ــرار األممــي  ــن الفلســطينيني ينظــرون إىل الق ــريًا م صــحيح أن كث
باالعرتاف بدولة فلسطني, دولـة غـري عضـو يف األمـم املتحـدة, لـيس 

هـذا أمـر طبيعـي ? هـذا االعـرتاف بتفاؤل كبري, أو يتساءلون ماذا بعـد
وعادي بحكم حالة اجلمود السيايس التي سبقت هذا االعرتاف, وحالـة 

وننـوه بعـد هـذا القـرار,  ما زالت قائمةاجلمود التي تبعت أيضًا, والتي 
يدور حـول الـذهاب إىل جملـس األمـن, بعـد أن  كان النقاش بداية بأن 

بأن املفاوضات التـي تـدور توقفت املفاوضات, أو بعد أن أدرك اجلميع 
بيننا وبني اإلرسائيليني وبرعاية أمريكيـة أو برعايـة رباعيـة مل تعـد ذات 
جدوى, وإنام أصبحت ترض املصالح الوطنية الفلسـطينية, فكـان هنـاك 
قرار وطني فلسطيني برضورة العودة إىل املجتمـع الـدويل, والعـودة إىل 

بدايــة نحــو جملــس األمــن, األمــم املتحــدة, وبالتــايل كــان التوجــه يف ال
للحصول عىل االعرتاف بدولة فلسـطني كاملـة العضـوية, وال نريـد أن 
نستذكر جمريات األحداث والتأكيدات والتحذيرات والصعوبات, التـي 
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واجهت مسألة طرح عضوية فلسطني كدولة كاملة العضوية عىل جملـس 
سألة عـىل األمن, ونتيجة للظروف التي يعرفها اجلميع, مل تعرض هذه امل

جملس األمن, وكذلك نتيجة حسابات حصلت ألننا مل نستطع أن نجمـع 
تسع دول عىل األقل, حتى لو استعملت اإلدارة األمريكية حـق الفيتـو, 
ل املوضوع, يف الواقع كانـت يف البدايـة نقاشـات تـدور بـني  وبالتايل ُأجُّ

معيـة أوساط القيادة الفلسطينية بأن نـذهب إىل جملـس األمـن أو إىل اجل
العامة, وكانت هناك آراء وتباينـات, الـبعض يقـول نـذهب إىل جملـس 
األمن مبارشة, وكان البعض وكثريون يف الواقـع يقولـون كخطـوة أوىل 
يمكننا الـذهاب إىل اجلمعيـة العموميـة, وفعـًال كـان القـرار يف النهايـة 
وباالمجاع الفلسطيني وبعد جتربـة جملـس األمـن بالـذهاب إىل اجلمعيـة 

مومية للحصول عىل اعرتاف أممي بدولة فلسطني, دولـة غـري كاملـة الع
العضوية يف األمم املتحدة, وكان هناك حترك فلسطيني جيد للعمـل عـىل 
حتصيل أكرب عدد ممكن من دول العامل للتصـويت لصـالح هـذا القـرار, 
وفعًال كان هناك حركة دبلوماسية وسياسية نشـطة للقيـادة الفلسـطينية, 

دقاء يف العامل, وأيضًا لدول عربية كان هناك حتـرك جيـد وألطراف وأص
ومثمرحتى استطعنا الوصـول إىل اليـوم الـذي طـرح فيـه املوضـوع يف 

من العام املايض, وما صاحب ذلك اليوم أو ما قبل ذلك أيضًا  29/11
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ــة وغــري ذلــك,  وهــذه  ــة وإرسائيلي مــن هتديــدات وحتــذيرات أمريكي
 دول التي تدعم هذا القرار,هذا مـؤرشالتهديدات ليست لنا فقط, بل لل

التــي أصــابت اإلدارة األمريكيــة واالحــتالل اإلرسائــييل عــىل احلمــّى 
بـأن احلصـول عـىل هـذا االعـرتاف بدولـة  للحيلولة دون والتهديدات

 .                           فلسطني غري كاملة العضوية

هـم ومـزعج, يعني بالنسبة لإلرسائيليني واألمريكيني بأنـه قـرار م 
وكل ما هـو مـزعج لإلرسائيليـني واألمـريكيني وأصـدقائهم, وبالتـايل 
سيكون مفيدًا للفلسطينيني, وهذا حتصيل حاصل فـاملزعج بالنسـبة هلـم 

 .                           سيكون نرصًا وملصلحة الفلسطينيني

بأنـه أهنـى  19/67أمهية هذا القرار, قرار اجلمعية العمومية رقـم 
طلح أو املقولـة اإلرسائيليـة وغـري اإلرسائيليـة بـأن هـذه األرايض املص

أراضٍ  متنازع عليها, وُثّبتت بأهنا أرايض دولة فلسـطني املحتلـة, وأهنـا 
دولة حتت االحتالل وبالتايل سقطت قانونيًا ودوليًا مقولـة بأهنـا أراضٍ  

رتاف هبذا متنازع عليها, هذا اإلنجاز أو األمهية األوىل التي اكتسبت االع
 .          القرار
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إضافة إىل أن القرار بمجمله تضمن العديد من القضايا من ضـمنها 
قرارات األمم املتحدة التي صـدرت عـرب سـنوات طويلـة ذات الصـلة 

. بالقضية الفلسطينية بام فيها قرار حـق العـودة لالجئيـني الفلسـطينيني 
أكيـد عـىل أن منظمـة إضافة إىل أن القرار تضمن أيضـًا االعـرتاف أو الت

التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشـعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني, 
وجممل ما ورد يف هذا القرار اهلام والتارخيي بالنسبة لنا كشعب فلسطيني 
يعترب إنجازًا من اإلنجازات التي حققهـا الشـعب الفلسـطيني والقيـادة 

 .الفلسطينية, يف السنوات األخرية

نجاز ترتب عليه أيضًا إعطاء حق لدولـة فلسـطني, بالتأكيد هذا اإل
إىل أن تنضم إىل مجيع املنظامت الدولية التابعة لألمـم املتحـدة وإىل مجيـع 
الوكاالت واملواثيـق الدوليـة التـي تتبـع األمـم املتحـدة أو املعاهـدات 
الدولية, وربام أكثر منظمة أو أكثر هيئة ختشى إرسائيل وأصدقاء إرسائيل 

اليها, هي حمكمة اجلنايات الدولية عىل اعتبار أن من حق دولـة االنضامم 
ــة, وأن ترفــع دعــاوى  ــوم أن تنضــم هلــذه املنظمــة الدولي فلســطني الي
وشكاوى ضد جمرمـي احلـرب اإلرسائيليـني, األمـر الـذي كانـت فيـه 
مساومة من قبل األمريكان واإلرسائيليني وحتى من بعـض األوروبيـني 

حول هذا املوضوع, بأن متتنع أوتتجنب القيـادة زالوا يساومون  ماالذين 
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الفلسطينية ودولة فلسطني من طرح قضايا جمرمي احلـرب اإلرسائيليـني 
عىل هذه املنظمة, أو أن تقوم برفع شكاوى ضـد جمرمـي احلـرب , هـذا 

أيضًا من اإلنجازات ومن احلقوق التـي اكتسـبتها دولـة  داألمر الذي يع
ومنظمـة التحريـر يف مواجهـة االحـتالل فلسطني والقيادة الفلسـطينية 

 .                                                                                االرسائييل

بخصوص هذا األمر فقد يطول احلـديث عـن األمهيـة واالنجـاز, 
                      ولكن كيف كانت ردود الفعل اإلرسائيلية  عىل هذا القرار ?                       

كانت ردود الفعل اإلرسائيلية قبل صدور القرار واضحة من خالل 
التهديدات بقطع االيرادات الفلسطينية من إيرادات الرضائب من خالل 
التهديد باملضايقات, ومن خالل التهديد ببعض االمتيازات التـي يقـال 

, وكـل هـذه التهديـدات بالتأكيـد مل متنـع القيـادة إهنا تعطى هنا وهناك 
الفلسطينية , وهي من املرات القليلة التي تتوحد فيها القيادة الفلسـطينية 

وبكل قواها, من التوجه نحو قرار وحـول توجـه وطنـي  ,بكل فصائلها
موحد , بام فيها القوى اإلسالمية  التي هلا حتفظات عىل النشاط السيايس 

 الفرتة السابقة                               الدبلومايس يف 
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أي بعـد نفسـه العام  من  12\3رسائييل مبارشة وبتاريخ املشهد اال
ثالثة أو أربعة أيام من صدور قرار األمـم املتحـدة , أصـدرت احلكومـة 
اإلرسائيلية قرارًا يرفض هذا القرار األممي ويعتربه قرارًا غـري جمـِد ولـن 

ذت بعدها سلسلة من القرارات املتعلقة بتوسيع وزيـادة , واخت شيئاً يفيد 
العدوان االستيطاين وخاصـة يف منطقـة القـدس , وبـدأت بمامرسـات 
استفزازية ضد الفلسطينيني, وبدأت أيضًا تتخذ جمموعة مـن القـرارات 
وجمموعة من اإلجراءات عىل األرض لتؤكد أو لتمنع حتقيق قيام الدولـة 

 .  بام فيها القدس الرشيف 1967 الفلسطينية عىل حدود عام

املشـــهد اإلرسائـــييل ال زال  ونحـــن عـــىل أبـــواب االنتخابـــات 
اإلرسائيلية, فالواضح من هذا املشهد بأنه ال يعطي مـؤرشات بأنـه مـن 
املمكن أن يكون هناك رشيك إرسائييل يف عملية سياسـية قادمـة , فكـل 

الـذي يـرفض مبـدأ املؤرشات تشري إىل أن اليمني اإلرسائييل املتطـرف و
الدولتني والذي يرفض أيضًا االعرتاف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني , 
وكذلك رفض اعتبار القدس جزءًا من األرايض الفلسطينية املحتلة, كل 
هـذه الـالءات أو املواقــف اإلرسائيليـة يبـدو أهنــا الغالبـة عـىل املشــهد 

رشيكـًا اإلرسائييل , وبالتايل لـيس هنـاك مـؤرشات تشـري إىل أن هنـاك 
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ارسائيليًا يمكن أن يكون يف املستقبل القريـب دافعـًا للعمليـة السياسـية 
  .لألمام

عىل الصعيد الـدويل مـن الواضـح بـأن الـذي كـان يـدير العمليـة 
السياسية هي اإلدارة األمريكية حيـث ابتعـدت عـن الصـورة ألسـباب 

وعـدم اسـتكامل وضـع اإلدارة األمريكيـة بعـد  ,االنتخابات األمريكية
يضـًا حيـذر وهيـّدد أاالنتخابات , إضافة إىل املوقف األمريكي الذي كان 

أو عــىل األقــل بأنــه لــن يتــدخل يف املوضــوع  ,بأنــه ســيتخذ إجــراءات
الفلسطيني , يعني هذه التهديدات األمريكية التي كانت قائمة يبدو بأهنا 

ا زالت كذلك , فليس هناك مـؤرشات بـأن اإلدارة األمريكيـة, والتـي م
مستعدة حتى هذه اللحظـة أن تـدخل  هلا دور فّعال يف السابق, بأهنا كان

مرة أخرى عىل امللف الفلسطيني اإلرسائييل, أو ملف الرصاع اإلرسائييل 
.                                                           الفلسطيني أو امللف السيايس يف املنطقة بشكل عام 

باملقابل رأينا يف اآلونـة األخـرية حتركـًا أوروبيـًا ربـام يكـون هـذا  
التحرك األورويب له عالقة بموافقة أو إعطاء ضـوء أخرضـ مـن اإلدارة 
األمريكية, وربام يكون حتركًا أوروبيًا شكليًا أو إعالميا, فال ندري حتـى 

وافقـة اآلن ماهية هذا التحرك األورويب هـل هـو بايعـاز أمريكـي أو بم
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أمريكية أو ضوء أخرض أمريكي لتحريك العمليـة السياسـية, أو باختـاذ 
إجراءات علًام بأن املوقف األورويب واملوقف الدويل يف احلقيقة تبني بأنـه 
يدعمنا ويساندنا, وهذا تبّني من خالل القرار األممي بـاالعرتاف بدولـة 

هـذا القـرار فلسطني يف األمم املتحدة, بأن النسبة التي صـوتت لصـالح 
دولة, وحتى النسبة التـي امتنعـت  138بنسبة  مهمةكانت نسبة عالية و

عــن التصــويت كــان متوقعــًا أن كثــريًا مــن الــدول التــي امتنعــت عــن 
التصويت أن تّصوت ضد القرار, فالعدد الذي صّوت ضد قـرار األمـم 

وإنـام  ,املتحدة باالعرتاف بدولـة فلسـطني ال نريـد أن نقـول تسـع دول
ن أساسيتان مهـا ارسائيـل وامريكـا, نعـم هـم تسـع  دول ولكـن دولتا

نعم هناك كنـدا . الدولتني اللتني تقفان وراء القرار مها أمريكا وإرسائيل 
ومقدونيزيا, حتى كندا اختذت مواقف بعد القرار وبعد التصـويت ضـد 
القــرار, وأجــرت اتصــاالت مــع القيــادة الفلســطينية واختــذت بعــض 

من املوقف الذي اعتربناه عدائيًا ملن صـوت ضـد اإلجراءات للتخفيف 
 .                            هذا القرار

ولكن بشكل عام نستطيع أن نخرج بخالصة; بأن املجتمـع الـدويل 
بشكل عام يدعم احلقوق الفلسطينية, ويدعم قرار األمم املتحدة ويدعم 

صالح القرار حتى من مل يصوتوا ل... وقف االستيطان ويعترب االستيطان 
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بـاطًال  1967يعتربون االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلـة عـام 
وغري رشعيًا , وبالتايل هذا القرار يعترب كل ما هو قائم عىل هذه األرايض 

من إجراءات ومن بنيان واسـتيطان هـو  1967الفلسطينية املحتلة عام 
ًا, وهـذا األمـر باطل وغري قانوين وغري رشعي , وهذا األمر توثـق دوليـ

مهم حيث إنه يعطي القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أيضـًا قـوة 
 .إضافية للتحرك عىل الصعيد الداخيل والعريب

األهم من املوقف اإلرسائييل واملوقف الدويل واملحيط اإلقليمي هو 
املوقف الفلسطيني, فالفلسطينيون أمام هذا املوضوع وأمام هذا القـرار, 

هبـذا  ,يقة موحـدين وملتفـني حـول دعـم القيـادة الفلسـطينيةكانوا حق
وكـانوا ,واستقبلوا القـرار الفلسـطيني بكـل محاسـة, وتفـاؤل  ,التوجه

.                                                      همينتظرون ماذا سُيتخذ من قرارات بعد هذا القرار امل

يف ملعب الفلسـطينيني , فعـىل  أخريًا أريد أن أقول بأن الكرة اآلن  
الفلسطينيني وعىل القيادة الفلسطينية وعىل منظمة التحرير الفلسطينية يف 
كل فصائل العمل الوطني السيايس يف الساحة الفلسطينية أن حيولوا هذا 

إىل وقـائع جتّسـد  "حرب عـىل ورق"القرار األممي من جمرد قرار كام نقول 
القيادة الفلسطينية باختاذ بعض إجراءات  الدولة الفلسطينية , وقد بدأت
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عىل  هذا الصعيد ولكن هذه اإلجراءات غري كافية, وحتتاج إىل مزيد مـن 
القرارات واإلجراءات وحتتاج إىل تعبئة مجاهريية شعبية للقرارات وأيضًا 
استطالعات رأي عـام حـول القـرارات التـي عـىل القيـادة الفلسـطينية 

 .ضاألر اذها لتجسيد الدولة عىلاخت

يف احلقيقة بعض القرارات التي اختـذت يف األيـام األخـرية عـىل ضـوء   
التصعيد يف املقاومة الشعبية وباب الشمس والكرامة, ُتبرش بأننا قـادمون 
عىل مرحلة تصعيد مقاومة شعبية واختاذ قرارات سيادية لتجسيد الدولـة 

مثـل كثـري  "حرب عىل ورق"الفلسطينية عىل األرض, حتى ال تتحول إىل 
من القرارات التي اختذت لصالح القضية الفلسطينية, وأهـم قضـية بـل 
األهم من أجل أن يصبح هذا القرار فعليًا ويصبح هذا القـرار لـه أقـدام 
يسريعليها, هو إنجاز املصاحلة الوطنية أو أقصد باملصـاحلة بـني قوسـني 
استعادة وحدة الـوطن ووحـدة املؤسسـات, وهـذا األمـر الـذي نأمـل 
ونتمنى أن ُينجز بأرسع وقت ممكن , والذي نرى بشـائره خـالل األيـام 

 .واألسابيع التي مضت ونأمل أن ُينجز خالل أقرب وقت ممكن

 وشكراً إلصغائكم

< <<
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عىل تنظـيم هـذا  بداية, شكرًا لكم و شكرًا جلامعة القدس املفتوحة
 . اللقاء و شكرًا للمحارض من هنا

وأنا آمل بالقول بأنني سأركز يف هذا اللقاء ويف هـذه املداخلـة عـىل 
الوضع الداخيل الفلسطيني ملعرفة ما الذي علينا عمله ? ما الـذي جيـب 
عمله ? ما هي املمكنات ? ما هـي األسـس التـي تقـوم عليهـا ?? عـىل 

لذي ركـز عـىل املجتمـع الـدويل واملجتمـع أمني مقبول ا. عكس أخي د
الخ, عىل الدعم للقضية الفلسطينية , وجيب أن أقـول بشـكل ... العريب 

واضح ورصيح بأننا فشلنا يف العام املايض باحلصـول عـىل عـدد الـدول 
التي تتيح لنا طرح قضيتنا عىل جملس األمن , هذا جيب أن نقر بـه , النـه 

نني األمـم املتحـدة عـىل تسـع دول كان جيب أن نحصل وفق نظم وقـوا
حتى يتاح لنا فرصة طرح قضيتنا عىل جملس األمن , ولكننا مل نحصل إال 

 .عىل ست دول من أعضاء جملس االمن 

 !!.حصلنا عىل ثامين دول : املحارض 
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ال مل نحصل عىل عىل ثـامين دول , بلعـىل سـت : عبد الرحيم ملوح 
هلذا القرار أن حيـرج أمريكـا يف دول قبل الفيتو األمريكي , وكان يمكن 

استعامهلا للفيتو , الن الفيتو كان بانتظارنا, حتى لو صـوتت معنـا أربـع 
, فقـد كـان الفيتـو من مخس عرشـة دولـة يف جملـس األمـن عرشة  دولة

األمريكي بانتظارنا نحن, هذه قضية جيب أن ندركها جيدًا ونعرف كيف 
يف  11−29مـا أنجزنـاه يف يـوم  إنّ  القريب,     نتعامل معها يف املستقبل

 بأي معنى ?? ... األمم املتحدة , كان انجازًا كبريًا لنا كفلسطينيني

بمعنى أننا يف األمم املتحدة ويف اجلمعية العامة, ذهبنا هذه املـرة إىل 
اجلمعية العامة وطرحنا قضيتنا عليها, وحصلنا عىل تصويت مسـاند لنـا 

تؤيد فلسطني اآلن , ألنه يف قانون األمـم  بواقع مئة وثامين وثالثني  دولة
املتحدة , جملس األمن هو الذي يؤسس ويرفع القرار السيايس للجمعيـة 
العامة حتى يتم قبولنا فيها , أو يقبل غرينا , وحتى تقبل أي دولة , كـان 
جيب عىل جملس األمـن أن يرفـع املسـألة للجمعيـة العامـة , و ذهبنـا إىل 

نحقق ذلك , وجيب أن نقول بأننا فشـلنا يف العـام  جملس األمن ولكننا مل
املايض يف احلصول عىل األصـوات الرضـورية يف جملـس األمـن , وكنـا 
ندرك ذلك , ألننا كنا نعرف بأن الفيتو األمريكي لنا باملرصـاد حتـى لـو 

 .صوتت معنا أربع عرشة دولة يف جملس االمن 
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ن الشعب الفلسـطيني مل يكن هذا األمر متيرسًا بنفس القدر, لوال أ 
صمد يف غزة , غزة واألمـم املتحـدة وجهـان لعملـة واحـدة , يعنـي أن 
الصمود العظيم يف غزة لعب دورًا أساسيًا يف حجم الدول التي صـوتت 
لنا يف األمم املتحدة , ألن احلصار عىل غزة , والصمود يف غـرة وأطفـال 

فـًا دوليـًا معنـا, الخ , لعب دورًا يف عملية الصمود وتعاط...ونساء غزة 
ومن ثم حققنا هذا اإلنجاز الدويل يف االعرتاف بنا كالدولـة غـري كاملـة 

 .العضوية يف األمم املتحدة

األمر الثالث هو الذي ترتب عىل ذلك أيضًا, عيـد انطالقـة الثـورة 
الفلســطينية يف غــزة وأعنــي بــذلك انطالقــة فــتح , وهــو عيــد للثــورة 

عامـًا , كـان النـاس هنـاك  40عليـه منـذ الفلسطينية كام أصبح متعارفًا 
يقولون شيئني , نريد إهناء االنقسام والوحـدة الوطنيـة مـن أجـل البنـاء 
عليهام , ونرفض بشكل واضـح االسـتئثار بالسـلطة الواحـدة يف غـزة , 
ونرفض استئثار التنظـيم الواحـد للسـلطة الواحـدة يف غـزة , هـذا هـو 

شخصية , فهي كانت تثقل عىل  املوضوع سواء كانت املامرسات فردية أو
الناس , وإالّ مـن أيـن جـاءت كـل هـذه احلشـود واجلامهـري الغفـرية , 
فالبعض يقول إّن العدد مليون , فدعونا نقول بأنه مليون , فمن أين أتينا 
به ? وجزء منه كان يف االنتفاضات السابقة , ومـن املهرجانـات السـابقة 
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د اجلبهة الشعبية أو الديمقراطيـة هنا وهناك , سواء كان عند محاس أو عن
الخ , ألن هذا اجلمع الكبري كان يقـول ال نريـد سـلطة واحـدة, وال ... 

نريد جسًام واحدًا يف غزة , ونؤكد يف نفـس الوقـت بأنـه يرضـنا و يرضـ 
 .بالشعب الفلسطيني, هذا هو األساس يف ذلك 

ول جاء بعد ذلك مبارشة باب الشمس , وباب الكرامة , وأنا ال أقـ
بأن هذه كانت بدعة من الفلسطينيني, ولكن أستطيع أن أقول بـأن هـذا 

, هذه جمموعات العمـل كلهـا , وضـعت ... كان نتاجًا وطنيًا فلسطينيًا 
 : الفلسطينيني أمام حتديات كبرية 

وجيب أن نقوله بشكل واضح ورصيح, وهـو أننـا : التحدي األول 
جديـدًا , لـيس بالرضـورة برنـامج نريد برناجمًا سياسيًا وطنيًا فلسـطينيًا 

أوسلو , وليس أي برنامج آخر , نريد برناجمًا حيـاكي تطلعـات الشـعب 
الفلسطيني للمرحلـة املقبلـة , وهـذا هـو األسـاس يف هـذا املوضـوع , 
والربنامج احلايل ألنه ال حياكي اآلن ما حتقق يف األمم املتحـدة , وألنـه ال 

جيـب أن يبقـي منظمـة التحريـر حياكي عـودة الالجئـني الفلسـطينني , 
وبرنامج منظمـة التحريـر يف حـق العـودة للالجئـني الفلسـطينيني , أي 
نستطيع القول بأننا مل نعد اآلن يف إطار برنـامج أوسـلو , ومـن يريـد أن 
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, يضـعنا يف خانـة الوضـع ...... يعيدنا لربنامج أوسلو , واملفاوضـات 
حكم يف الوضـع الفلسـطيني , اإلرسائييل , شاء أم أبى ذلك , وإعادة الت

بالرغم ممّا اختذه نتنياهو من إجـراءات اسـتيطانية يف جنـوب القـدس أو 
الخ , فنحن الشـعب فلسـطيني جيـب أن نضـع أسسـًا ... رشق القدس 

وبالرغم ممّا اختذه  االحتالل ... وبالرغم من املستوطنات االيوان وإفراتا 
ضع أساسًا وننطلق منه من إجراءات فنحن الشعب الفلسطيني جيب أن ن

تصـوروا يف اليـوم ... , ألن برنامج أوسلو مل يكن أساسـًا يعتمـد عليـه 
التايل خرج علينا رابني رئيس الوزراء اإلرسائييل آنـذاك يقـول ال يوجـد 
مواعيد مقدسة , رابني نفسه رشيكنا يف سالم الشجعان , قـال ال يوجـد 

 .مواعيد مقدسة لدى إرسائيل 

أحتدث عن املرشوع اإلرسائييل , فاملرشوع اإلرسائييل أنا ال أريد أن 
كان وال زال وسيبقى مستقبًال , املوضـوع الـرئيس بالنسـبة لـه, هـو أن 
األرض واألمن مها األساس, وبالنسبة له فلسطني والضفة مها األسـاس 
,هذا هو املرشوع اإلرسائييل , أواملرشوع الصـهيوين هـذا هـو األسـاس 

وال اآلن, وال زمن  "مرشوع ألون  "ري ذلك ال من زمن بالنسبة له , مل يغّ 
ــاهو, مل يتغــري املرشــوع  ــيغن وال زمــن شــارون, حتــى نصــل إىل نتني ب
اإلرسائييل, من قـال إن اجـراءات اسـتيطانية جديـدة اختـذت عـىل أثـر 
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التصـويت يف اجلمعيــة العامـة لصــالح فلسـطني ? إن هــذه املخططــات 
بيغن و عهد نتنيـاهو وعهـد بـاراك, االستيطانية كانت موجودة يف عهد 

وكل ما هنالك أن ارسائيل فقط أخرجت هـذه اإلجـراءات مـن الـدرج 
هي فقط أخرجتها من الدرج فهذه هي القضية , ُأخذت من الـدرج .... 

لكي توضع يف حيز التنفيذ , سواء كان ذلك يف إيوان أو يف األغوار أو يف 
ومـن !! تهـا مـن الـدرج جنوب القدس أو شامهلا , فقط إرسائيل أخرج

يدقق جيدًا جيد أهنا مشاريع استيطانية سابقة , كان هلا ختطيطات سـابقة, 
ولكن تنفيذها حصـل اآلن , وجـاء الوقـت املناسـب واملـربر املناسـب 

 .بالنسبة هلم هلذا التنفيذ 

أنا أقول ذلك ألننا حصلنا عـىل دولـة غـري كاملـة العضـوية وهـذا 
أمـني مقبـول فانـه إنجـاز كبـري .  قـال د إنجاز , وال شك يف ذلك وكـام

بالنسبة لنا كفلسطينيني, وهو أيضًا إنجاز دويل ولكن الدولة الفلسـطينية 
جيب أن تبنى هاهنا وتبنى عـىل األرض الفلسـطينية , لـن تبنـى الدولـة 
الفلسطينية يف األمم املتحدة أو يف أبراج األمم املتحدة , تساندنا يف ذلـك 

... ا أقمنا الدولة الفلسطينية هنـا عـىل هـذه االرض شعوب العامل, إذا م
كام قال الشـاعر الكبـري املرحـوم  "وعىل هذه األرض ما يستحق احلياة "

حممود درويش , ومن قال غري ذلك فلدينا من األمم املتحدة قرارات منذ 
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مل تنفذ هذه القرارات , قرارات من جملس األمـن وقـرارات  1947عام 
ومل تنفذ كلها , ولكن أنا أقول بأن علينا مجيعًا , ... ة من اجلمعية العمومي

وهذا هو األساس بالنسبة للبنـاء الفلسـطيني الـذي يعتمـد عـىل ثالثـة 
عوامل, كيف نتوحد كفلسطينيني يف الداخل و اخلارج يف الضفة الغربيـة 
و غزة من أجل وحدة وبرنامج منظمة التحريـر الفلسـطينيني يف العـودة 

للشــعب الفلســطيني, والدولــة الفلســطينية وهــذا هــو وتقريــر املصــري 
الربنامج األساس بالنسبة لنا , ألن هناك نّصًا بخصوص ذلك يف القـرار 
األممي األخري الذي نـص عـىل موضـوع منظمـة التحريـر الفلسـطينية , 
ونص عىل موضوع عودة الالجئني الفلسطينيني إىل وطـنهم , وعلينـا أن 

 . ا نتمسك هبا , وال نساوم عليه

مــؤخرًا القيــادة الفلســطينية أخــذت قــرارًا لعقــد اجــتامع لللجنــة 
التنفيذية واألمناء العامني للفصائل واللجنة املركزية لفتح , بوضع هـذه 
القرارات ما بعـد قـرار اجلمعيـة العامـة , رفعـت هـذه اللجنـة سلسـلة 
توصيات بخصوص هذا املوضوع , أنا أقول إن األساس هـو تنفيـذ مـا 

ه , مثًال بالنسبة ملحكمة اجلنايات الدولية هذا موضوع يمكن أن اتفق علي
يناقش , بأي معنى سيناقش ?? فكونك تريد االعرتاف بإرسائيل فيمكن 
أن تقول إرسائيل كذلك, بأنك أنت قمـت بعمـل كـذا وكـذا ورضبـت 
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الخ , أقول ذلـك ألنـه يمكـن أن تسـتحق ...مدنيني وقتلت ارسائيليني 
ولكـن مـن . ة , لكي نعرف أين نربح و أيـن نخرسـ هذه املسألة الدراس

ناحية أخرى الذهاب اىل اتفاقية جنيف الرابعة , هذه القضية ال تسـتحق 
الـخ ... الدراسة, أو كيف الذهاب إىل منظامت وإجراءات دولية أخرى 

, كل هذه االمور تستحق هكذا دراسة , ألن هذا يعزز املنحـى واالجتـاه 
الدراسة يمكن أن ندرسه وآخر ال يسـتحق ال الفلسطيني , يشء يستحق 

 يمكن أن ندرسه , ملاذا ندرسه من األصل??

الدول السامية املتعاقدة برعاية سويرسا , فلامذا ال نقدم طلبًا  موقعًا 
من الرئيس منذ اآلن ,  ال بل من البارحة لكي نكون عضوًا فيهـا ?? أنـا 

ا بـدون نقـاش ـ أقول إّن سلسلة مـن القـرارات كـان جيـب أن نأخـذه
تستحق دراسة أو ال تستحق دراسة , أّما ما اختذ من قرارات فهـو عبـارة 

 .عن قرارات, صحيح أهنا ختصنا , فالدولة واملنظمة مها األساس 

ال يمكن ألي أحد أن يصـدقنا إذا ذهبنـا مـثًال إىل الـدول العربيـة, 
 وبعد حني سنعود إىل املفاوضات مع إرسائيـل فكيـف سـيكون موقفنـا

أمام هذه الدول ?? وعىل أي أساس سنعود للمفاوضـات  ? فيجـب أن 
يكون واضحًا ما هو األساس يف موضـوع العـودة للمفاوضـات و ملـاذا 
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مـن النـاس قضـية مقاطعـة ) ص(أو ) س(نعود هلا ?? أّما أن يطرح لنا 
إرسائيل فام هي االجراءات التي اختذت من أجل مقاطعة إرسائيل أكـان 

ت املعنية أم كان يف األمن , كيف نريد مقاطعـة إرسائيـل ذلك يف الوزارا
أنا أقـول بأننـا .. ونحن مل نتخذ إال الدعايات اإلعالمية يف هذا املوضوع 

ــه الشــعب  ــاج إىل جهــد فلســطيني , واجلهــد الفلســطيني يقــوم ب نحت
الفلسطيني أوالً وثانيًا وثالثُا , واجلهد الفلسـطيني يرتكـز عـىل مواجهـة 

رسائييل أوالً وثانيًا وثالثًا ورابعًا , والوحدة الوطنية والدولة االحتالل اإل
 .الفلسطينية التي ستبنى هنا وليس يف أي مكان آخر 

 وشكراً 
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دون التوصل إىل اتفاق هنائي, كام يـنص  1999م منذ أن انتهى العا
اتفاق أوسلو, بات واضًحا رضورة شق مسار سيايس جديد, بديل, عن 
مسار املفاوضات الثنائّية دون مرجعّية وآلّية ملزمة, وال ضامنات دولّيـة; 
الذي بدأ بعقد مؤمتر مدريـد ومفاوضـات واشـنطن وتـوج بـالتوقيع يف 

 .1993\9\13يخ احتفال بالبيت األبيض بتار

قـد فشـل ) مسـار أوسـلو(لقد اتضح أن مسار املفاوضات الثنائّية 
ُبعيد التوقيع عليه عندما رصح إسحاق رابني رئيس الـوزراء اإلرسائـييل 

الذي وقع عىل االتفاق لتربير عـدم التـزام إرسائيـل باملواعيـد املتفـق  −
ت , وعنــدما مضــ"ال مواعيــد مقدســة"بــأن  −عليهــا لتطبيــق االتفــاق

إرسائيل بتوسيع االستيطان وإقامة مستوطنات جديدة, األمر الذي أدى 
التي اندلعت عىل خلفّية إقامة مستوطنة  1996يف العام  "هّبة النفق"إىل 

 ."حارحوماه"يف  جبل أبو غنيم واملعروفة باسم 
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ما زلنا نتذكر الترصحيات اليومّية التي أدىل هبا صائب عريقات كبـري 
التزاًما مل تطبقها احلكومات اإلرسائيلّية, كانت قـد  34املفاوضني حول 

 .التزمت هبا يف اتفاق أوسلو وملحقاته

 1999لقد جاءت الرضبة القاضّية التفاق أوسلو بعد مـرور عـام 
دون اتفاق هنائي كام نص االتفاق, وعىل أثر فشل قمـة كامـب ديفيـد يف 

و لـيس فقـط  مل , عندما بدا واضًحا للعيان أن اتفاق أوسـل2000العام 
ينص عىل إقامة دولة فلسطينّية يف مفاوضـات الوضـع النهـائي, وإنـام مل 
يفض إىل إقامة مثل هذه الدولة, فام طرحه أهيود باراك من أفكار يف قمـة 
كامب ديفيد املذكورة ال ترتقي إىل عرض سخي أو غري سخي, وال تقود 

ــ ــة ملختلــف قضــايا وأبع ــل إىل تصــفّية جوهرّي ــة, ب اد القضــّية إىل دول
الفلسطينّية, بام يشمل الدولـة, وعـدم العـودة, وعـدم االنسـحاب مـن 
القدس, وال إزالة املستوطنات املقامة عىل األرايض الفلسـطينّية املحتلـة 

 .1967عام 

لقد كان اتفاق أوسلو كام كتب الكاتب فيصل حوراين وقال يف عدة 
, لذا من الطبيعي كان اتفاق أوسلو سيًئا, وجاء يف زمن يسء "مناسبات 

جًدا أن ينتهي إىل نتائج كارثّية, ولـو كـان سـيًئا يف زمـن النهـوض لـتم 
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التقليل من أرضاره, ولو كان جيًدا يف زمن اهلبوط ملـا كـان مـن املمكـن 
 ."حصد ثامره

إن املقدمة السـابقة رضورّيـة إذا أردنـا تقيـيم اخلطـوة الفلسـطينّية 
لـة املراقبـة يف األمـم املتحـدة, املتمثلة بتقديم طلب احلصـول عـىل الدو

 9دولـة ورفـض  41دولة لصالح هذا الطلب وامتناع  138وتصويت 
 .دول أثناء التصويت 5دول وغياب مندويب 

لقد تأخرت هذه اخلطوة أكثر من عرشين عاًما عـىل األقـل, حيـث 
كانت رضورّيـة وممكنـة يف مرحلـة انقسـام العـامل إىل قطبـني يف احلـرب 

دأت منذ انتهاء احلرب العاملّية الثانّية وحتى اهنيار االحتـاد الباردة, التي ب
السوفيتي, وحني كانـت إرسائيـل تعـيش عزلـة خانقـة يف السـبعينيات 
والثامنينيات من القرن املايض, وأصبحت ممكنة, بدرجة أقل, بعد اهنيـار 
االحتاد السوفيتي واملنظومة االشـرتاكّية, واهنيـار التضـامن العـريب بعـد 

ل العراق للكويت, وما تاله من حتالف عاملي ضـد العـراق انتهـى احتال
, وحصار العراق وشن 1991إىل خروجه مهزوًما من الكويت يف العام 

 .2003حرب جديدة عليه انتهت باحتالله يف العام 
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لقد كان املسار األممي حلل القضّية الفلسطينّية مطروًحا منذ البداّية, 
إن رشعّية وجـود إرسائيـل اسـتمدهتا مـن  قبل قيام إرسائيل وبعده, بل

قيام دولة عربّيـة وأخـرى هيودّيـة, "الذي نص عىل  181القرار الدويل 
وأصبح ممكنـا أكثـر بعـد . "ووضع خاص للقدس يف فلسطني االنتدابّية

 .2000فشل اتفاق أوسلو واهنيار قمة كامب ديفيد عام 

بعد اهنيـار   −ورت مل ترس القيادة الفلسطينّية يف هذا االجتاه, بل تص
أن بمقـدورها حتســني رشوط املفاوضـات مــن خــالل  −كامـب ديفيــد 

, لتجـد أن "مـن حتـت الطاولـة"العودة إىل خيار املقاومة املسلحة, ولو 
, وأن مأزق املفاوضات ومـا "اخلروج من احلامم ليس مثل الدخول إليه"

 مأزٌق مسـتعٍص, وال يمكـن إجيـاد حـل لـه مـن "عملّية السالم"سمي 
ــة,  ــاح التكتيكّي ــاليب الكف ــف وأس ــض املواق ــتخدام بع ــه باس داخل

 .واالستمرار بنفس املسار الذي فشل وحمكوم عليه بالفشل

بعد اغتيال يارس عرفـات لتعيـد إنتـاج  "أبو مازن"ثم جاءت قيادة 
الوهم القديم بشكل أعمق, حني تصورت أن أحـد أهـم أسـباب فشـل 

ــة األداء الفلســطيني ال: اتفــاق أوســلو هــو ســيئ, والعــودة إىل املقاوم
املسلحة, وعدم إبداء املرونة الالزمة إلنجاح املفاوضات, وعدم إعطـاء 
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األمن األمهّية التي يستحقها لتشجيع إرسائيـل عـىل التقـدم يف السـالم, 
فأخذت خًطا جديًدا ظهر بإقرار خارطة الطريق الدولّية, وتطبيقها وفـق 

تـوفري األمـن إلرسائيـل, وإثبـات التفسري األمريكي هلا الذي يقوم عـىل 
اجلدارة, وبناء املؤسسات الفلسـطينّية القـادرة عـىل قيـادة الدولـة أوًال, 
وهذا ما حصل, حيث أضاع الفلسطينيون سـبع سـنوات كاملـة أخـرى 
وهم حياولون إثبات جدارهتم وبناء مؤسساهتم وتوفري األمن اإلرسائييل 

اإلرسائيلّية ملتطلبات السالم,  أوًال, ومل يؤد ذلك إىل استجابة احلكومات
ومل حيّمل الواليات املتحدة, واملجتمـع الـدويل عموًمـا مسـؤولياته إزاء 
تعنت وتطرف إرسائيل, ورفض وإفشال احلكومات اإلرسائيلّية املتعاقبة 
ــة إىل  ــة الرامّي ــة والدولّي ــادرات الفلســطينّية والعربّي لكــل اجلهــود واملب

ائر منـذ أكثـر مـن مائـة عـام, وأشـهرها التوصل إىل تسوّية للرصاع الد
التي  2002مبادرة السالم العربّية  املقرة يف قمة بريوت العربّية يف العام 

هذه املبادرة تقوم عىل اسـتعداد عـريب مجـاعي بإهنـاء . أصبحت إسالمّية
الرصاع وحتقيق السالم, واالعرتاف بإرسائيل, وتطبيع العالقات معهـا; 

رسائيلّية مـن األرايض الفلسـطينّية والعربّيـة مقابل انسحاب القوات اإل
 .1967املحتلة عام 



 

104 
 

وضاعت سنوات ثمينة وظفتها إرسائيل لتعميق االحتالل وتوسيع 
االستيطان وتقطيع األوصـال واحلصـار واالنقسـام, بحيـث أصـبحت 

 .مسألة قيام دولة فلسطينّية صعبة جًدا, إذا مل أقل مستحيلة

الــذي يقــوم عــىل رضورة انطــالق  بــدًال مــن  شــق املســار األممــي
املفاوضات من االلتزام بالقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وقراراهتا, 
التي ضمنت احلد األدنى من احلقوق الفلسطينّية, وأن تكون املفاوضات 
يف إطار دويل كامل الصـالحيات ومسـتمر, وليسـت مفاوضـات ثنائّيـة 

ثل الواليـات املتحـدة األمريكّيـة, برعاّية طرف منحاز متاًما إلرسائيل, م
وشاهد زور اسمه اللجنة الرباعّية الدولّيـة, مـع تـوفري ضـامنات دولّيـة 
حقيقّية وآلّية تطبيق ملزمة وجدول زمني قصري, بدًال مـن ذلـك ذهبـت 
القيادة الفلسطينّية اجلديدة إىل مؤمتر أنـابوليس املنعقـد يف أواخـر العـام 

واجلغرايف الفلسـطيني, عـىل أسـاس أن  ُبعيد االنقسام السيايس 2007
املؤمتر جمرد منصة الستئناف املفاوضات, التي ستكون مرجعيتها خارطة 
الطريق الدولّية التي وافقت عليها حكومة شارون مع تقديم مالحظـات 
عديدة فّرغتها من مضموهنا, وجعلتهـا خارطـة إرسائيلّيـة, ومل يعـرتض 

ة الدولّية, األمر الذي حوهلا بالرغم عليها أحد من أطراف اللجنة الرباعيّ 
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من سوئها إىل حرب عىل ورق, وإىل التزامات يطبقها جانب واحد ويتنكر 
 .هلا الطرف اآلخر تقريًبا بشكل كامل

, وعرضت 2008وفشلت املفاوضات الثنائّية التي جرت يف العام 
حكومة أوملـرت عرًضـا ال يلبـي احلـد األدنـى مـن املطالـب واحلقـوق 

نّية, ومل يرتق يف بعض اجلوانب إىل ما تم التفاوض عليـه يف قمـة الفلسطي
وبالرغم مـن ذلـك ال تسـتطيع . 2001وطابا يف  2000كامب ديفيد 

كام رصحت تسيفي ليفني وزيرة اخلارجّية حينذاك, (إرسائيل أن تلتزم به 
وبدًال من فتح املسار األممي بعـد توقـف املفاوضـات أضـاعت القيـادة 

, وهــي بانتظــار نجــاح 2011و 2010و 2009عــوام الفلســطينّية أ
 .اجلهود الرامّية إىل استئناف املفاوضات

وعندما طرحت اخليار األممي طرحته ضمن عـدة خيـارات حتـدث 
, 2010عنها الرئيس أبـو مـازن علنًـا يف قمـةِ ْرست العربّيـة يف العـام 
 .واستخدمت كوسيلة تكتيكّية للضغط الستئناف املفاوضات

اضـطرت إىل السـري يف اخليـار األممـي; قامـت القيـادة حتى عندما 
للحصـول  2011الفلسطينّية بتقديم طلب إىل جملس األمـن يف أيلـول 

عىل العضوّية الكاملة رغم إدراكها بتعذر حصوهلا عىل تأييـد األصـوات 
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التسعة من أعضاء جملس األمن التي من دوهنا ال يمكن عـرض مرشـوع 
لسطينيون عىل األصوات التسـعة فلـن ولو حصل الف. القرار للتصويت

حيصلوا عىل العضوّية الكاملة, ألن الفيتـو األمريكـي يقـف هلـذا القـرار 
 .باملرصاد

ملاذا فّضلت القيادة الفلسطينّية الذهاب إىل جملس األمن بالرغم من 
إدراكها الستحالة احلصول عىل العضـوّية الكاملـة, وملـاذا مل تسـارع إىل 

اجلمعّية العامة عندما تأكدت من عدم حصوهلا عـىل تقديم طلب ثاٍن إىل 
األصوات التسعة? هذان السؤاالن, يمكـن اإلجابـة عـنهام, اآلن, بثقـة 
كبرية, وذلك بأن السبب يعود إىل أن القيادة الفلسطينّية ال تـزال تـراهن 
عــىل نجــاح اجلهــود الســتئناف املفاوضــات, كــام أرادت أيًضــا جتنــب 

مريكّية وإرسائيل ألطول فرتة ممكنة, خصوًصا أن املواجهة مع اإلدارة األ
املجاهبة لن تعني فقط ممارسة التهديدات بالعقوبات املالّية واالقتصـادّية 
للسلطة, وإنام قد تصل إىل إغالق مكتب املنظمة يف واشـنطن, وسـحب 
االعرتاف هبا كممثل للفلسطينيني, والعب سيايس ورشيك يف ما يسمى 

 ."عملّية السالم"
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ــة العامــة تأس ــا عــىل مــا ســبق, إن خطــوة الــذهاب إىل اجلمعّي يًس
لدولة فلسطني جاءت متـأخرة جـًدا,  "العضوّية املراقبة"للحصول عىل 

وتكتيًكا للضغط الستئناف املفاوضات, كام رصح الـرئيس الفلسـطيني 
ال يوجد تناقض بـني املفاوضـات وبـني التوجـه إىل "مراًرا وتكراًرا بأنه 
ن احلصول عىل الدولـة يسـاعد عـىل اسـتئناف ونجـاح األم املتحدة, وأ

يف حني أن أمهيتها اجلوهرّية تكمن يف أن تكون جـزًءا مـن . "املفاوضات
إســرتاتيجية جديــدة تنطلــق مــن رضورة تغيــري مــوازين القــوى تغيــًريا 
ملموًسا, حتى يمكن البدء يف مفاوضات جادة قـادرة عـىل التوصـل إىل 

 .حلقوق الفلسطينيةتسوية حتقق احلد األدنى من ا

إن احلصول عىل الدولة املراقبة إنجاز سـيايس وقـانوين وأخالقـي, 
يكفي إلسقاط اإلدعاء اإلرسائييل حول اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة 
أراض متنازع عليها, وتسليح الفلسطينيني بقرار دويل بأن هذه األرايض 

فلسـطينيني وسـائل حمتلة لدولة حتت االحتالل, كام يمنح هـذا القـرار ال
فعاّلة للتعامل مع االحتالل اإلرسائييل, رشط استكامل االعرتاف والبناء 

 :عليه من خالل ما يأيت
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تقديم الطلبـات الرضـورية للوكـاالت األمميـة التابعـة لألمـم   . أ
املتحدة, وتوقيع االتفاقيات الدولية التي توفر مزايا وإمكانيات للحركـة 

إن عضـوية املحكمـة : أكثـر نقـول ولتوضـيح الصـورة. من دون إبطاء
اجلنائيــة الدوليــة يتــيح إمكانيــة مقاضــاة املســؤولني اإلرسائيليــني عــن 
االستيطان واملستوطنني, كـام أن عضـوية حمكمـة العـدل الدوليـة تتـيح 
إمكانية حماكمة إرسائيل عىل جريمة حصار غزة, وتوقيع معاهدة قـوانني 

العادلة من حقول الغـاز, البحار متكن فلسطني من احلصول عىل حصتها 
وتوقيع االتفاقيتني الثالثة والرابعة بشأن قوانني احلرب وأعرافها; تضمن 

 .للمعتقلني الفلسطينيني أرسى حرب بدًال من سجناء جنائيني
عدم ربـط الـدخول يف الوكـاالت األمميـة وتوقيـع االتفاقـات   . ب

اوضـات, الدولية بنجاح أو عدم نجاح اجلهود الراميـة إىل اسـتئناف املف
ــل  ــن أج ــة املفاوضــات م ــودة إىل دوام ــيقود إىل الع ــتئنافها س ألن اس
املفاوضات, وإدارة الرصاع وليس البحث عن حل جذري له, وأكثر من 
ذلك اإلرصار عىل نقـل ملـف القضـية الفلسـطينية بمختلـف جوانبهـا 
وأبعادها إىل األمم املتحدة, باعتبارها املنظمة الدولية املسؤولة عن مأساة 

فلسطينيني وعن السلم واألمن الدوليني, وما يتطلبـه ذلـك مـن إلغـاء ال
انفراد الواليات املتحدة بحل القضية الفلسطينية, وجتاوز صـيغة اللجنـة 
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,و شـكل فـظ مـن "شاهد الـزور"الرباعية الدولية التي كات أقرب إىل 
أشكال التحايل عىل القانون الدويل واملنظمـة الدوليـة, خصوًصـا جلهـة 

 .األمم املتحدة كطرف من صيغة اللجنة الرباعية العاجزةحتويل 

رضورة التعامل بعد احلصول عىل القرار الدويل بشكل خمتلـف   . ت
جوهريا عّام قبله, فاملفرتض أن السلطة بعد القـرار مل تعـد سـلطة حكـم 
ذايت, وإنام دولة حتـت االحـتالل, وهـذا يقتيضـ االلتزامـات السياسـية 

لتي كّبلت الفلسطينيني بقيود جمحفة وظاملـة منـذ واألمنية واالقتصادية ا
ومن األشياء املهمـة التـي تسـتدعي املراجعـة . اتفاق أوسلو وحتى اآلن

عن املوافقة عىل مبدأ تبادل األرايض حتى قبل أن توافق إرسائيل عىل أهنا 
دولة حمتلة, ومن دون اعرتافهـا بالدولـة; األمـر الـذي أتـاح لالحـتالل 

ستوطنات رشعية, بموافقـة ضـمنية فلسـطينية, وهـي اعتبار أن هناك م
األرايض التي أقيمت عليها معظم الكتل االستيطانية الكبرية, التي وافق 

كام ال بـد . املفاوض الفلسطيني عىل ضمها إىل إرسائيل يف أي حل هنائي
من التخيل عـن اعتبـار األمـن رشًطـا إلطـالق املفاوضـات, وإنـام هـو 

 .حيث يكون متبادًال أو ال يكون أبًدامتطلب رضوري للطرفني, ب
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يمكن أن يكون مقدمة لتغيري جوهري يف املسـار السـيايس أو جمـرد 
مـا حـدث قبـل القـرار أوضـح أنـه خطـوة . خطوة اضطرارّية تكتيكّية

 .تكتيكّية, وما حيدث بعده وحتى اآلن يرسخ هذا االعتقاد

 ُخطَوٌة اضطرارّيٌة تكتيكّيٌة أم جزٌء من مساٍر جديدٍ 

فور عودة الرئيس حممود عباس من األمـم املتحـدة بعـد االنتصـار 
األممي يف احلصول عىل الدولة املراقبة, رصح بأن الفلسطينيني لن يقدموا 
طلًبا للدخول يف حمكمة اجلنايات الدولّية إال إذا اعُتدي علينا, وكأنه هبذا 

ة التـي سـعت عـد(الترصيح يريد أن يطمئن أمريكا وإرسائيل وأوروبـا 
للحصول عىل تعهد فلسطيني بعدم التقـدم باحلصـول عـىل ) بلدان منها

عضوّية حمكمة اجلنايات الدولّية مقابـل تصـويت هـذه الـدول لصـالح 
الدولة املراقبة, وكأن جـرائم إرسائيـل السـابقة يمكـن التغـايض عنهـا, 
وكأهنا ال تواصل اعتداءاهتا واحتالهلا وكـل مـا تقـوم بـه مـن اسـتيطان 

 .وعنرصية وانتهاكات

إن العامل األسايس الذي حيدد ما هو اخليار السيايس السليم الـذي 
يتوجب عىل الفلسطينيني اتباعه, هو حتديد طبيعة الفجوة ما بني املوقفني 
الفلسطيني واإلرسائـييل, وهـل هـي فجـوة يمكـن سـدها مـن خـالل 
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أم إهنا فجوة واسـعة جـًدا ال يمكـن . املفاوضات وبعض الضغوطات?
إال بكفاح مثابر طويل األمد يسـتخدم فيـه الفلسـطينيون كـل مـا ردمها 

يملكونه من أوراق قوة ودعم, بحيث يستيطعون تغيري مـوازين القـوى 
ــوازن, أو  ــول بحــل مت ــل القب ــرض عــىل إرسائي ــة تف بصــورة ملموس

 . االنسحاب من الضفة مثلام فعلت يف جنوب لبنان وقطاع غزة

فرة بـام فيهـا نتـائج االنتخابـات إن الواقع املعاش, واملعطيات املتـو
اإلرسائيلّية األخرية, تفيد بـأن أقىصـ مـا يمكـن أن تقدمـه إرسائيـل يف 
أحسن االحوال, أقل بكثري من احلد األدنـى الـذي يمكـن أن تقبـل بـه 

 .القيادة الفلسطينّية احلالّية, وأي قيادة قادمة مهام بلغ اعتداهلا

املستند إىل خـربة ودروس  وما يساعد عىل االختيار التقدير الصائب
سنوات الرصاع الطويلة بأن الواليات املتحدة األمريكّية ليست مسـتعدة 
ملامرسة ضغوط جدّيـة كافيـة عـىل إرسائيـل لتغيـري موقفهـا مـن رشوط 
املفاوضات ومرجعيتها, وأن أقىص ما يمكن أن تطالب به إرسائيـل هـو 

كتل االسـتيطانّية, خطوات بناء الثقة وختفيف االستيطان أو حرصه يف ال
ومطالبة الفلسطينيني بالوفاء بكل التزاماهتم والعودة إىل املفاوضات مـن 
دون رشوط وغض النظر عن الرشوط التي تفرضها إرسائيل من خـالل 
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ما تقوم به من خلق حقائق احتاللّيـة واسـتيطانية عـىل األرض, وجتعـل 
احلد األدنى مـن  املفاوضات وإمكانّية توصلها إىل اتفاق متوازن أو حيقق

 .الفلسطينّية أمًرا مستحيًال احلقوق 

ال بد من إدراك أن املفاوضات حتصـد مـا هـو قـائم عـىل األرض, 
 "العصـا السـحرّية"وليست قادرة عىل خلق حقائق جديدة, فهي ليست 

التي تقلب احلقائق وموازين القـوى, وبالتـايل عـىل الفلسـطينيني اتبـاع 
ديدة قادرة عـىل مجـع أوراق القـوة والضـغط الفلسـطينّية اسرتاتيجّية ج

والعربّية والدولّية وحتقيق إنجازات مستمرة مرتاكمة قـادرة مـع الـزمن 
عىل تغيري موازين القوى, وجعـل إرسائيـل تعـيش يف وضـع شـبيه مـن 
الوضع الذي عاشته جنوب أفريقيا يف سنواهتا األخرية حتت تأثري العزلـة 

إذا مل تصـل إرسائيـل إىل وضـع خترسـ فيـه مـن . تواملقاطعة والعقوبـا
احتالهلا أكثر مما تربح أو تربح فيه أكثر مما تربح اآلن; ال يمكـن أن تغـري 

إن الوضع الذي وصل إليـه الفلسـطينيون بعـد عرشـين . موقفها احلايل
عاًما عىل اتفاق أوسلو جعل التهديد الفلسطيني إلرسائيـل, وفـق أحـد 

 .رسائيلّية التي رسبت منذ أشهر يساوي صفًراالتقارير األمنّية اإل
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وال القضّية الفلسطينّية حارضة  "عملّية السالم"هلذا السبب مل نجد 
يف برامج األحزاب اإلرسائيلّية يف االنتخابات األخرية, وال يمكـن هلـذا 
التجاهل أن يكون لوال إخراج الفلسـطينيني أنفسـهم مـن املعادلـة مـن 

ة فعاّلــة ومبــادرة تســّلحهم بعوامــل القــّوة خــالل فقــداهنم اســرتاتيجي
 .والضغط, ووقوعهم حتت رمحة انقسام مدمر

إن أمهّية احلصول عىل الدولة املراقبة تكرب بكثري إذا كانت تعبًريا عن 
جتاوز حاسم ملسار أوسلو واملفاوضات الثنائّيـة برعايـة أمريكّيـة, وهـذا 

ولّية التابعة لألمم يتطلب تقديم طلبات بأرسع وقت ممكن للوكاالت الد
املتحدة وتوقيع االتفاقيات الدولّية, ألن هـذه العضـوّية تقـوي املوقـف 

 .الفلسطيني وتتيح له مزايا وإمكانيات مل تتوفر له من قبل

أما إضاعة الوقت حتت تأثري الوهم املتجدد, بـأن اإلدارة األمريكّيـة 
صومات السابقة ما يف فرتة الرئاسة الثانية ألوباما ويف ظل اخلالفات واخل

 .بني أوباما ونتنياهو, يعيد إنتاج نفس األخطاء بأوقات أسوأ وأصعب

ال يعنــي ذلــك عــدم وجــود خالفــات وخصــومات بــني الــرئيس 
األمريكي ورئيس احلكومة اإلرسائيلّية, أو أن اإلدارة األمريكّية لن هتـتم 

عرفـة أّن بامللف الفلسطيني ربام أكثر من الفرتة األوىل, ولكن املطلـوب م
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تغّريَ املوقف األمريكي بشكل جدي ملموس بحاجـة إىل تغيـري املوقـف 
الفلســطيني والعــريب, بحيــث يفــرض نفســه عــىل األجنــدة األمريكيــة 
والدولّية, فمن دون أوراق قوة أكرب تضـاف إىل مـا يملكـه مـن أوراق, 

اإلرسائيلّيـة ال يمكـن  −ومن دون توظيفها يف ميزان العالقات األمريكّية
 .وقع أي تغيري جدي يف املوقف األمريكي إزاء القضية الفلسطينيةت

ــة  ــة والعربي ــالرغم مــن املتغــريات املحلي ــى اآلن ب ــا حيصــل حت م
واإلقليمية والدولية أن كثريًا من األطراف الفلسطينية والعربيـة, داخـل 
احلكــم أو يف صــفوف املعارضــة, تســعى السرتضــاء اإلدارة األمريكّيــة 

عّية واالعرتاف والدعم منها, بحيـث أصـبح هنـاك للحصول عىل الرش
سباٌق جمنوٌن, خاصة من احلكام اجلـدد يف املنطقـة العربيـة بعـد صـعود 
اإلسالم السيايس للحفاظ عىل أحسن العالقات مـع اإلدارة األمريكيـة, 

 . عن طريق استسهال الدفع من حصة القضّية الفلسطينّية

ات والتغيريات العربّية, رغـم فالقضّية الفلسطينّية ّمهشت بعد الثور
إن ما يمنـع ذلـك عـدم . ما وفرته من فرصة تارخيّية إلحيائها وجتسيدها

وجود  رؤية إسرتاتيجّية جديدة, واالنقسـام الـذي يسـتنزف  الطاقـات 
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الفلسطينّية, ويعطي الذريعة للعرب وغريهم للتخيل عن القضّية بحجـة 
 ."من الفلسطينيني أنفسهمال يمكن أن يكونوا ملكيني أكثر "أن العرب 

إن أمهّية احلصول عىل الدولـة املراقبـة ال شـك هبـا, ولكـن إذا تـم 
التهويل أو التهوين هبذا اإلنجاز يمكن أن يرتد بنتائج عكسّية بـدًال مـن 

 .إحداث تراكم لصالح القضّية الفلسطينّية

وحتى ينظـر لألمـر عـىل أسـاس مـا يمثـل فعـًال دون مبالغـة وال 
د من إدراك أن الدولـة لـن تقـام يف نيويـورك وال يف األمـم تضليل; ال ب

املتحدة عىل أمهّية ما حيدث هناك, ولكنها تقام هنا يف فلسطني, يف سهوهلا 
وجباهلا وودياهنا ومدهنا وقراها وخميامهتا, وهي لن تقام مـا مل يـتم إزالـة 

إن جتاهل هذه احلقيقة جيعل صاحبه يصطدم بصخرة الواقـع . االحتالل
عنيد, وجيعل اإلعالن عن تغري اهلوّية واجلواز الذي أعلنت عنه السلطة ال

 . الفلسطينية جمرد غلطة, رسعان ما تم الرتاجع عنها

فإرسائيل صاحبة السيادة رفضت القرار األممي وسرتفض التعامـل 
مع نتائجه, وتريد أن جتعله ينضم إىل عرشـات القـرارات الصـادرة عـن 

ضـية الفلسـطينية دون تطبيقهـا; لعـدم تـوفر األمم املتحـدة لصـالح الق
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اإلرادة الدولّية املصممة عىل تطبيقها, وعدم وجـود اإلرادة الفلسـطينية 
 .والعربية القادرة عىل تطبيقها

إن خشية القيادة الفلسطينية واحلكام العرب مـن إغضـاب اإلدراة  
حصـل  األمريكّية جيعل اإلنجازات تتآكل بدًال من البناء عليها, ولعل ما

بعد الفتوى القانونّية ملحكمة الهاي من إمهال وعدم تفعيل, وبعد تقرير 
ــدخول  ــات ل ــديم طلب ــل تق ــا حيصــل اآلن مــن تأجي غولدســتون, وم
الوكاالت الدولّية والتوقيع عىل االتفاقيات الدولّيـة; دالئـل عـىل عـدم 
 توفر قناعة عميقة بأمهّية املسار األممي كمسار إسرتاتيجي بديل من مسار

 .املفاوضات الثنائية

املفارقة هي أن الدولة املراقبة حتققت يف وقت تراجعـت فيـه كثـًريا 
إمكانّية قيام الدولة فعلًيا عىل األرض, وهذا جيب أال يدعو إىل الرتاجع, 
وإنام إىل استنفاذ هذا املسار حتى النهاية كخطوة رضورّية; من أجل فـتح 

لطريق أمام اخليارات والبدائل املجال للنقاش وبدء االستعدادات لشق ا
األخرى, التي من دوهنا ستتم, عـاجًال أم آجـًال, العـودة للمفاوضـات 
الثنائّية, ألن عدم استئنافها يمكن أن يؤدي إىل اهنيار السـلطة وإىل فـراغ 

 .متلؤه اخليارات واألطراف األخرى
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إن االنتصار الـدبلوماّيس يمكـن أن يقـود إىل انتصـاراٍت أخـرى, 
أن يؤدي إىل استمرار الوضع الكارثي احلايل, ويمكن أن يكـون ويمكن 

طريقا إلقامة دولة ذات حدود مؤقتة, أو ربط معازل الضفة بـاألردن يف 
حماولة جديدة إلحياء اخليار األردين وفرضه بصورة جديدة, وبث الفتنـة 
بني األردنيني والفلسطينيني أو تكريس قطاع غزة كياًنـا مسـتقًال ليكـون 

دولــة دون الضــفة أو رميــه يف أحضــان مرصــ, وبــث الفتنــة بــني هــو ال
 .املرصيني والفلسطينيني
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 تنظيم هذا يف البداية , أشكر األخوة يف جامعة القدس املفتوحة عىل
 .اجلهد املهني والسيايس املهم يف توقيت مهم

نحن باملجمل العام يا اخوان اليوم, يتم تتويج السيد أوبامـا رئيسـًا 
ــة, والعــامل ال زال منشــغًال  ــة للمــرة الثاني للواليــات املتحــدة االمريكي
باملجريات املوجودة يف املنطقة العربية, ودون أدنى شك أن مـا جيـري يف 

مر مؤمل بالنسبة لنا مجيعًا, وما جيري من عـدم وضـوح يف املنطقـة سوريا أ
العربية بشكل عام , ولكن أنا أمتنى أن نأخذ األمور يف سياقها الصـحيح 
; بمعنى أن جمريات األمور يف املنطقة العربية  جيـب أن حتـتم علينـا بـأن 

ني ; ألن نعيد منظورنا ونعيد قراءتنا يف عالقتنا باملنطقة العربية كفلسطيني
هذه املنطقة حالة متغرية,وبالتايل إذا كـان ال بـد لنـا أن يتـوج مرشـوعنا 

 .الوطني بالنجاح علينا أن نعيد النظر يف عالقاتنا

اليشء اآلخر وبدون شك, وقد ال نأيت بكثري من اجلديد إذا قلنـا إن 
هناك انسدادًا يف األفق السيايس , وهذا االنسداد نحن عشناه عـىل مـدار 
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وات املاضية , سواء كان يف عزوف الواليات املتحـدة عـن التـدخل السن
بشكل مبارش, أو االنحياز التارخيي لواشنطن جتاه دولة إرسائيل , ولكن 
أيضًا يف إرسائيل كان هناك حكومة يمينيـة اسـتيطانية متطرفـة, أقـل مـا 
يمكن أن يقال عنها أنه ليس لدهيا أي برنامج سالم وأقـل مـا يمكـن أن 

عنها كـذلك أن برناجمهـا بالدرجـة األوىل هـو برنـامج اسـتيطاين , يقال 
ألف مسـتوطن  631وعدد املستوطني يف األرايض الفلسطينية اليوم بلغ 

وبالتايل  "عشوائية"فيام يسمى  221مستوطنة وهناك  185, يعيشون يف 
نحن نتحدث عن متغري عىل األرض الفلسطينية ونتحدث عن متغـري يف 

وبالتقـدير العـام, . عن متغريات عىل الساحة الدوليـة  اإلقليم ونتحدث
فإن هذا االنسداد , طبعًا بعد يومني سيكون هناك انتخابات يف إرسائيـل 
, ونتائج االنتخابات اإلرسائيلية أيضًا أصبحت متوقعة بالنسبة لنا , فلن 
تأيت بكثري من اجلديد , ولكن من أجل أن ال نخـدع أنفسـنا , فبتقـديري 

لدولـة الفلســطينية لـيس ناضـجًا يف عقــل أي مـن األحــزاب مرشـوع ا
لكي ال نقول جاء نتنياهو وبذلك ذهبت الدولة , فيـا ليـت . اإلرسائيلية

ال , ألن موضوع الدولة الفلسطينية غـري ... اجلواب!! شخص آخرجاء 
ناضج يف عقل األحزاب السياسـية اإلرسائيليـة , وأنـا األسـبوع الـذي 

الـربامج السياسـية, أو حاولـت أن اطلـع عـىل مىض بطوله اطلعت عىل 
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ــًا وجــدت أن  ــة, فعملي الــربامج السياســية لكــل األحــزاب االرسائيلي
إذن نحـن . املوضوع الفلسطيني آخـر مـا يمكـن احلـديث عنـه عنـدهم

قادمون عىل نفق ال أريد أن أقول أنه مظلم , بل أقول إننـا قـادمون عـىل 
 . 2012ذات احلالة التي عشناها عمليًا يف عام 

ولكن اليشء األهم أنه ملا كان املستوطن ال يستطيع أن يتوقف عنـد 
مســتوطنة عــوفرا لوحــده , فــاليوم ال يســتطيع الشــاب الفلســطيني أن 
يتوقف عند مستوطنه يتسار لوحده , إذن هناك تبـدل يف احلالـة امليدانيـة 
عىل األرض , فهذه حالة االرتيـاح التـي يعيشـها املسـتوطنون سـواء يف 

لة البناء أو من ناحية املزاج أو اجلرأة التي يتوقف فيهـا عـىل الشـارع, حا
 .غري مسبوقة قياسًا بعدد اهلجامت التي حتدث بشكل يومي جتاه الناس

اليشء الذي أريد قوله أيضًا , أنني شاركت يف املفاوضات األخـرية 
 , فعندما نقول بأنه ال يوجد أفق سـيايس للدولـة الفلسـطينية يف العقليـة
االرسائيلية , واسمحوا يل أن أقول لكم ملاذا أقول هـذا الكـالم ? فجـاء 

هل أنـتم تفكـرون  يف ترسـيم احلـدود, بـأن نقـوم : السيد مورفو وقال 
إذن كيـف : ورشق اخلط لكم وغرب اخلط لنا , فقلنـا لـه.. بوضع خط 
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احلدود يتم رسـمها بيننـا وبيـنكم عـىل : تريد أن ترسم احلدود ?? فقال 
 :التالية األسس

جيب أن تأخذ احلدود بعني االعتبار الواقع الديمغرايف املتغري : أوالً 
 .عىل األرض, بمعنى االستيطان

 .عىل احلدود أن تأخذ املناطق األثرية والتارخيية: ثانيًا 

 .عىل احلدود أن تأخذ األحواض املائية : ثالثُا 

ريـدون حريـة املستوطنون الذين يريدون البقـاء عنـدكم , ي: رابعًا 
 .احلركة ما بني دولة فلسطني وإرسائيل 

وكذلك يريدون حرية حركة بني املستوطنات اإلرسائيليـة : خامسًا 
 ...ذاهتا

وبعد ذلك انتم تعلمون بأن موضوع القـدس موضـوع معقـد فـال 
داعي أن نتكلم فيه , وبرصاحة هناك موضوع غور األردن فنحن نريده , 

فعنـدما .نحن سـنأخذه , فـاذن مل يبقـى يشء واذا رفضتم اعطاءنا اياه فـ
ترسم احلدود حسب املفهوم اإلرسائييل فعمليـًا أنـت تـتكلم عـن نسـبة 

من مساحة الضفة الغربية ستذهب يف هذا الرتتيـب, إذن باملجمـل % 45
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العام , فاملفهوم اإلرسائييل يف موضوع الدولة ال يتحدث إال عن الدولـة 
من مساحة الضـفة الغربيـة , والتـي % 45املؤقتة التي ال تشكل أكثر من 

لن يقبل هبا أي فلسطيني حتت أي شكل مـن األشـكال ; فـإذن الطـرح 
اإلرسائييل و املنظور اإلرسائييل للحل يف سقفه ال يمكن لـه أن يصـل إىل 

ونحـن باألصـل نعتـرب أن ... احلد األدنى الفلسطيني الذي يمكن نحن
لضـفة الغربيـة أصـًال نعتـربه من مسـاحة ا% 22الدولة الفلسطينية عىل 

تنازالً  تارخييـًا , لـذلك يف املجمـل العـام وأنـا أتكلـم هنـا عـن العقـل 
غري قائم إطالقًا وهـذه هـي  1967اإلرسائييل ملفهوم الدولة عىل حدود 

 .املؤرشات التي نتحدث عنها

اليشء اآلخر الذي أحب أن أذكره أيضًا أننا اليوم استبرشنا خريًا يف 
,  2013احلة , وأنا هنا أحتدث إىل أين نحن ذاهبون يف عام موضوع املص

فنحن يف املجمل العام يف موضوع املصاحلة , املزاج اجيايب جدًا , ويمكـن 
االخ هاين املرصي كان يتحدث بأنه يوجد هنـاك شـعور اجيـايب جـدًا يف 
غزة, وهذا يشري إىل أن االحتالل اإلرسائييل يف عدوانـه عـىل غـزة هـزم 

و سياســيًا وأخالقيــًا , واملــزاج الــوطني العــام يف كــل األرايض عمليــًا 
دولـة, اعرتفـت بدولـة  138الفلسطينية بأنه حققنا اعرتافًا دوليًا بواقـع 

فلسطني ,  حالة املزاج االجيايب هذه عند الطرفني هي التي تؤهل الطرفني 
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بأن يقدموا شيئًا من أجل املصاحلة , ولـذلك مـا جـرى يف القـاهرة هـو 
ملجمل العام أعطانا دفعة من األمل بأن هذا الفصل األسـود يف تارخينـا با

 .سوف يتم اغالقه إن شاء اهللا قريباً 

ولكن هذا األمر الذي جيب االنتباه له , هـو أن اجلانـب اإلرسائـييل 
وواشنطن حتاوالن أن تعطال املصاحلة, ألنه باملجمل العام, هذا التفتيـت 

األشـكال إال اجلانـب اإلرسائـييل الـذي املوجود ال خيدم بأي شكل من 
أيضًا يعترب أن ابقاء حالة التفتيت تصب يف مصلحته, فبدل احلديث عـن 
حل الدولتني يتم احلديث عن ثالثـة كيانـات , كيـان يف غـزة وكيـان يف 

إذن باملجمل العام هذه احلالـة التـي . الضفة الغربية والكيان اإلرسائييل 
ل العــام يف إبقــاء التفتيــت اجلغــرايف نعــيش فيهــا اليــوم تصــب باملجمــ

 .الفلسطيني, لكي يتم إعدام حل الدولتني بطريقة ال يمكن العودة اليها

ماذا حيتم علينا هذا الكالم ?? هذا الكالم حيـتم علينـا بـأن نكثـف 
وأنا أسـأل ... حركتنا جتاه املجتمع الدويل ألنه ال زال حل الدولتني ممكناً 

ج لوقت حتـى نصـل إىل نتيجـة تفاوضـية مـع السؤال التايل , فكم نحتا
اجلانب اإلرسائييل ? لنفرتض بأن ارسائيـل أوقفـت االسـتيطان و أهنـم 
أطلقوا رساح األرسى وهذا ما نعتربه من الرشوط الفلسطينية للعودة اىل 
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هذا الكالم ....املفاوضات أي وقف االستيطان واطالق رساح األرسى
من وقت للوصول إىل اتفاق شـامل عـىل إذا تم تطبيقه , كم نحتاج زمنيًا 

كل القضايا املتعلقة مثال بمحاربة البعوض, واملتعلقة باحلدود واملتعلقـة 
باملياه واملتعلقة بالقدس واملستوطنات وحق العودة للالجئني , وأنـا هنـا 
أحتدث عن اتفاق شامل مع ارسائيـل , كـم نحتـاج مـن وقـت ?? هـل 

املعطيـات عـىل األرض يـا إخـوان نحتاج لسنتني أو ثالث سـنني ??? ف
ــد  ــبة التوال ــك , فنس ــري ذل ــتيطان تشــري إىل غ ــف االس ــو توق ــى ل حت

ثالثـة ) ج(, فاملسـتوطنون يف منطقـة % 4.8) ج(لالرسائيليني يف منطقة 
: أضعاف عدد الفلسطينيني, اليوم اذا استمعتم ملا يقوله موشيه آرنز قـال

ونحن نقـوم بضـم منطقـة  .فلتقام الدولة الفلسطينية عىل مناطق أ و ب 
كاملة إلرسائيل , فاليوم عندما نضع يدنا عىل شجرة نخيل يف أرحيـا ) ج(

إذن الربنـامج ) ج(فإنه جيب قلع هذه الشجرة إلهنـا مزروعـة يف منطقـة 
بام يصب ) ج(اإلرسائييل يف املجمل العام يريد أن ينزع من أذهاننا منطقة 

 .بمنظوره ملوضوع احلدود وغريه

الكالم الـذي نحـن نتعايشـه , إنـه موضـوع الـدولتني أو إذن هذا 
موضوع إقامة الدولة الفلسطينية ال هي موجـودة يف الـذهن اإلرسائـييل 
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وال هي عىل األرض ممكنة , وبالتايل إمكانية تطبيقها عـىل األرض قـد ال 
 .يكون قائًام عىل مدار اإلطار الزمني املوجود

املجتمع الدويل أمام امتحـان, اليشء الذي هيمنا بالدرجة األوىل أن 
دولـة, فـاألمر بالنسـبة لنـا  138ألن املجتمع الدويل الذي صّوت معنـا 

ليس برفع األيدي , يف قاعة األمم املتحدة , أو بكبسة زر أخرض, فـاألمر 
بالنســبة لنــا أن يــرتجم هــذا العــامل تصــويته بــام يتعلــق بإقامــة الدولــة 

لدولـة, واذا مل تقـم الواليـات الفلسطينية من أجـل حتقيـق إقامـة هـذه ا
املتحدة األمريكية بشكل أسايس بربط مساعداهتا االقتصادية إلرسائيـل 
بمامرسات إرسائيل عـىل األرض , إذن سـيدخل اجلانـب اإلرسائـييل يف 
مرحلة شد احلبل بني نتنياهو وأوباما , والذي يدفع الـثمن مـرة  أخـرى 

 .سيكون اجلانب الفلسطيني

ذا اخلضم, أي ما بني انشغال أمريكيا بأزمتها, وما املطلوب منا يف ه
بني انشغال أوروبا بأزمة اليورو , والعرب ما بني الربيع وما بني اخلريف 
, وبالنسبة يل ال ربيع وال خريف , فام حيدث يف الوطن العريب هـو تبـّدل 
فصول ال خريف وال ربيع , ألنه ال يمكن لنا أن نطلق عىل حرب النـاتو 

بأن هذا ربيع عريب, وال يمكن لنا أن نقول ما جيري يف سوريا هو  يف ليبيا
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... ربيع عريب كذلك , ويمكن أن الربيع العريب الوحيـد كـان يف تـونس 
ولكنه يمكن أن يكون يف مرص خريف النظام عىل أساس أن نظام حسني 
مبارك هو ثالث أطول نظام يف تاريخ مرص بعد الفرعون حتتمس الثاين  و 

.  , ولكن باملجمل العام , علينا أن نقرأ املنطقة بقراءة صحيحة حممد عيل
أمام هذه املجريات كيف يمكن لنا أن نضع القضية الفلسطينية عىل رأس 

 .جدول أولويات العامل

بالنسبة يل, أوالً فاألمر متعلق بام جرى من حـراك شـبايب, ال أقـول 
ه يوجد هناك حـراك حراكًا شبابيًا بل هو حراك شعبي, وأكثر من ذلك أن

وطني عىل األرض , وهذا احلراك الشعبي جيب أن تكون وظيفته بشـكل 
أسايس أن نعمل عىل رفع تكلفة االحتالل , هذا االحتالل يا إخوان غري 

وبالتـايل إذا مل يكـن هـذا االحـتالل ... مكلف , هـذا االحـتالل يـربح 
تريزا أن  ينسـحبوا مكلفًا , فال يوجد يشء يف الدنيا جيرب نتنياهو وال مـدر

من األرايض الفلسطينية, ألنه ال يوجد ثمن لذلك , علينا أن نجعل هـذا 
أوالً نجعلـه مكلفـًا يف الـدائرة الفلسـطينية ,وثانيـًا يف :  االحتالل مكلفاً 

الدائرة اإلرسائيلية,وثالثًا يف الدائرة الدولية,هذا الذي علينا ضـخ جهـد 
 .كبري يف هذا املوضوع 
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, يف رأي اجلانب اإلرسائييل عىل مدار السنني وأيضًا يف اليشء اآلخر
رأي اجلانب الفلسطيني نجب أن ال نصل اىل املرحلة التـي أصـبح فيهـا 
البنك املركزي خيفض سعر الفائدة إىل صفر, فـإذا كـان البنـك املركـزي 
خيفض سعر الفائدة إىل صفر فانه يفقد قوة التأثري,لـذلك ال نسـتطيع أن 

ذي علينـا والبـاقي عـىل املجتمـع الـدويل, فهـذا كـالم ال نقول عملنا ال
يوصلنا إىل أي مكان, نحن علينا أن نعمل, ال نقول نحن عملنا والبـاقي 
عىل اهللا, طبعًا كل يشء عىل اهللا وبيد رب العاملني, ونحن مجاعة مؤمنـون 
برب العا ملني, ولكن أيضًا األمر بالنسبة لنا, جيب أن نعمل عـىل خمتلـف 

ت الدولية, وأن ال نقول الـذي علينـا عملنـاه, ولنـدع املجتمـع الساحا
فاذا ما قمنا بعمل الواجب املطلـوب منـا, فـإن .الدويل يعمل الذي عليه

 .املجتمع الدويل ال يقوم باملطلوب منه أن يعمله

يف موضوع الذهاب إىل املنظامت الدولية, نحن يـا إخـوان سـتكون 
يتعلـق باحلصـول عـىل العضـويات يف أولوية األوليات بالنسبة لنـا فـيام 

منظامت األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية وغريمها وتلـك االتفاقيـات 
 .......املتعلقة باالحتالل بالدرجه األوىل, ألن املرشوع الوطني

 إقامة الدولة الفلسطينية:أحد احلضور
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ولكـن جيـب أن .....نعم , إقامة الدولة الفلسـطينية: حممد اشتيه .د
إقامة الدولة الفلسطينية إهناء االحتالل, وهذا هـو بيـت القصـيد,  يسبق

وبالتايل فهاتان القضيتان متتابعتان فال يمكن إقامة الدولة الفلسطينية إال 
بإهناء االحتالل, لذلك يف موضـوع ذهابنـا إىل األمـم املتحـدة جيـب أن 
 تكون أولوية األولويات هي التعـاطي مـع املـنظامت واالتفاقيـات ذات

العالقة بشكل أسايس بإهناء االحتالل وعىل رأسها اتفاقية جنيف الرابعة 
ـــريه   ـــتيطان واألرض وغ ـــة  باالس ـــايا املتعلق ـــذه القض ـــل ه , وك

AntiDiscrimination Act 
اليشء اآلخر فيام يتعلق بالذي ذكرتـه, نحتـاج بشـكل حقيقـي إىل 

ذا الكالم? أقـول إعادة صياغة عالقتنا باملنطقة العربية, وأنا ملاذا أقول ه
هذا الكالم يا إخـوان ألنـه يوجـد هنـاك سـوء فهـم عـريب فـيام يتعلـق 
باملوضوع, فاليوم إذا كنا نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني, اذن نحن ال نريد للعـرب أن يعبثـوا 

عبـث وانـا أعتقـد بـأن هنـاك حمـاوالت لل. يف هذه الرشـعية الفسـطينية
برشعية متثيل منظمة التحريـر الفلسـطينية للشـعب الفلسـطيني, فعلينـا 
 .جمتمعني أن نحافظ عىل هذا األمر كي ال تضيع البوصلة يف هذا االجتاه
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موضوع املصاحلة, أحب أن أرجع اليه مرة ثانية, الن هـذا بالنسـبة 
لنا هو عامد حركتنا املستقبلية, وهـي واحـدة مـن القضـايا التـي أثـريت 

                 :دنا يف األمم املتحدة عندما قال أحدهم ض

Excuse me Mr. President do you speak for Gaza as 
well? 
لسيادة الرئيس حممود عباس و هذا سؤال من شـخص يف املجتمـع 

 الدويل يقول للرئيس أبو مازن هل أنت متثل غزة أيضًا?

وتنـا يف محـاس لذلك كانت الرسالة التي خرجت من غزة ومـن اخ
بأهنم يؤيدون ذهابنا إىل األمم املتحدة, كانت رسالة مهمة ولكـن األهـم 

 .منها أن يرتجم هذا عىل أرض الواقع بمصاحلة حقيقية

املصاحلة أنا أعتقد بأن هناك من يقول بأنـه يوجـد هنـاك متغـريات 
جديده, فتعالوا نتحدث من جديد, فانا أتأمل بأن ال نذهب هبذا االجتاه, 

ن معنى هذا الكالم أننا بحاجه إىل سنة أو سنتني من النقاش, الـذي ال أل
يعرف أحد إىل أين سيصل بنا , فاملصاحلة تم توقيع اتفاق بشـأهنا حيتـاج 
إىل تنفيذ, الذي جرى بأنه وضع أطرًا زمنية للتنفيذ, وأنـا أتأمـل أن يـتم 

 .االلتزام هبذه األطر الزمنية التي تم االتفاق عليها
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ملصاحلة يا إخوان تريد أكثر من هذا, تريـد أشـياء أكثـر مـن ولكن ا
أطر زمنية وانتخابات وحكومة توافق وطني, بل إن املصـاحلة حتتـاج إىل 
برنامج نضايل سيايس نتفق عليه مجيعًا, واذا مل يكن هناك برنـامج نضـايل 
سيايس, اذن فنحن يف املجمل العام سنختلف مرة ثانية , جيب أن يكـون 

سيايس ونضايل نستند عليـه مجيعـًا ونتفـق ....س هلذه املصاحلةهناك اسا
عليه, وأنا أتأمل أن يـتم مناقشـة هـذا الكـالم يف جلنـة منظمـة التحريـر 

 .الفلسطينية التي ستجتمع يف القاهرة قريباً 

اليشء اآلخر, فهناك عندنا اليوم مشكلة طارئه, واليوم يوجد لـدينا 
 .ينيثالث كيانات متثيلية للشعب الفلسط

فالشعب الفلسطيني, كله يمثلـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية, −1
 .والتي هلا برملان, وهلا حكومة اسمها اللجنة التنفيذية, وعندها امليثاق

وحتت هذا, هناك السلطة الوطنية الفلسطينية, التي متثل النـاس −2
يف الضفة الغربية وقطاع غـزة, وهـذه  السـلطة عنـدها جملـس ترشـيعي  

 .قانون أسايس وعندها حكومة وعندها

3− Third layer مـن املؤسسـة القياديـة الفلسـطينية, التـي هـي
الدولة, والقرار احلكيم بأنه يتم الكيان الثالثتحويل كل مسميات السلطة 
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نعم هذا قـرار مهـم, ولكـن يف املجمـل العـام إذا أردنـا أن .... أىل دولة
كبري الذي يطرح نفسـه, نرتجم هذه الدولة عىل أرض الواقع فالسؤال ال

هو هل هذه الدولة لكل الفلسطينيني أم للفلسطينيني يف الضفة الغربية و 
قطاع غزة فقط ?هـل الدولـة بحاجـة إىل دسـتور? أم لـيس بحاجـه إىل 
دستور مثل بريطانيا وإرسائيل وغريمها من الدول ? أم نريـد دسـتورًا أم 

اهيـة الترشـيع هلـذه نخاف أن نقع بام وقعت فيه مرص, بأن نتحزر عـن م
الدولة ومصدره وكل القضـايا الـواردة فيـه ? لـذلك يف املجمـل العـام 
فالدولة بحاجة إىل دستور وحكومة جديدة ومتغريات, وإذا أردنا عمـل 
انتخابات باالتفاق مع محاس وكل الفصـائل الفلسـطينية, هـل نريـد أن 

انتخابـات نعمل انتخابات املجلس الترشيعي اجلديد? أم نريد أن نعمـل 
وبالتايل فالقيادة الفلسطينية مطروح . برملانية للدولة الفلسطينية? وهكذا

أمامها هذه األسئلة التي هي عمليًا حتاول ضمن املجموع الوطني العـام 
ورؤى وطنية واحدة أن ُجتيب عىل خمتلـف هـذه القضـايا, فهنـاك جـزء 

جل الوصـول يوجد لدينا إجابات عليه, واجلزء اآلخر يتم مناقشته من أ
 .إىل إجابات أخرى

ولنـتكلم هنـا  −اليشء اآلخر الذي أحب أن أذكره, هو أننـا اليـوم 
فيــا إخــوان, الوضــع احلــايل الــذي نعــيش فيــه, بالســلطة  −راحة ـبصــ
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الفلسطينية وبمرّكبها احلايل املوجود,فالسلطة الفلسطينية ليست أكثر من 
عـىل ميـاه وال بلدية تقدم خـدمات للمـواطنني, فلـيس عنـدها سـيطرة 

سيطرة عىل ارض وال عندها حدود وال عندها غريه جيـب أن  ال تسـتمر 
يف نفس احلال, ألن الوضع الراهن االرسائـييل, هـو منتفـع أكثـر منـي , 
السلطة بشكلها احلـايل وبرتكيبتهـا كانـت ختـدم ثـالث مصـالح لثالثـة 

حلالـة  اطراف, الشعب الفلسطيني أوالً املستفيد واملجتمع الدويل حيتـاج
بالشكل احلايل املوجودة فيه األمور , . من االستقرار واجلانب اإلرسائييل

فاألمور معكوسة , فاإلرسائييل مستفيد من حالة الوضع الراهن أكثر من 
واملجتمع الدويل ثابت يف استفادته,لذلك علينا أن نخلخـل . الفلسطيني

بدون أن نغري حالة الوضع الراهن من أجل أن نغري احلال عىل األرض, و
احلال عىل األرض لن يكون هناك تغيري ال يف املسار السيايس وال املسـار 
التفاويض, ولكن هذا الكالم يريد مسؤولية مجاعيه, فنحن بعالقتنـا مـع 

 −:إرسائيل يربطها جمموعة من املكونات

مكـون اقتصـادي,فالتجارة بيننـا وبيـنهم : املكون أو املنحى األول
مليـار  4.01فـنحن نسـتورد مـنهم أو مـن خالهلـم  طريق باجتاه واحد,

من صادراتنا تذهب الـيهم هـذا مـن جانـب, % 64دوالر, ونصدر هلم 
ومن جانب آخر, فاإلرسائييل يأخذ املياه بال مقابـل , فاملوازنـة املائيـة يف 
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مليون مرت مكعب, ترصـف إرسائيـل منهـا  800الضفة الغربية تقدر ِب 
مليون مـرت  120موح لنا أن نستخدم مليون مرت مكعب ونحن مس 600

مكعب وبالباقي يذهب للتبخر, وهكذا, وبالتايل فإننا وبشـكل العالقـة 
االقتصادية مع إرسائيل نستطيع أن نخلخله, حتى ضـمن اتفـاق ضـمن 
باريس املشّوه نستطيع أن نتوجه نحو العرب, وبالعمق العـريب فالعالقـه 

سنه  44رية التي مر عليها اآلن االقتصاديه, وال نتوسخ بالتبعية االستعام
يف عالقتنا مع اجلانب اإلرسائييل ونتوسخ يوميًا ويصبح مـن أمنياتنـا أن 
تفتح ارسائيل سوق العمل أمام العاملة الفلسـطينية , يعنـي احلالـة التـي 
نعيش فيها يف عالقتنا مع إرسائيل ليست فقط عالقة مشوهة بـل عالقـة 

 .وق العمل أمامنا من األمنياتغريبة عجيبة , عندما يصبح فتح س

إذن أقول علينا أن نعيد صياغة هـذه العالقـة مـع إرسائيـل يف هـذا 
 .املنحى االقتصادي

 .هو املنحى اخلدمايت: املكون أو املنحى الثاين

من التيار الكهربائي يأيت عن طريـق إرسائيـل % 95فنحن يا اخوان 
لتلفـون وأنـت ونفس اليشء املياه ونفس اليشـء شـبكة الطـرق, حتـى ا
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موجود يف عامن عندما تستقبل مكاملة يظهـر عـىل شاشـة تلفونـك رقـم  
 .النك أنت متر عرب البّدالة اإلرسائيلية 972

 .إذن كل هذا الكالم حيتاج إىل إعادة صياغة بشكل آخر
الذي حيتاج إىل إعـادة صـياغة هـو العالقـة : املكون أو املنحى الثالث

اليعقل بأي شكل من األشكال أن نستمر نحـن األمنية بيننا وبني إرسائيل, 
يف هذا التنسيق األمني مع إرسائيل فالعالقة جيـب أن تكـون سياسـية بيننـا 
وبني إرسائيل وليست أمنية, وبالتايل فنحن ال ندفع أمن وال نقبض سياسة, 

 .لذلك هذا الكالم حيتاج إىل إعادة صياغة ومنظور جديد ورؤى آخرى 
أحب أن أذكره أيضًا, وهـو لـيس فقـط أننـا اليشء االخري الذي  −

نحتاج إىل إعـادة صـياغة للعالقـة عـىل الصـعيد االقتصـادي واألمنـي 
نحـن خطابنـا اإلعالمـي غـري .....واخلدمايت, فنحن يـا إخـوان  أيضـاً 

واضح, خطابنا اإلعالمي للعامل حيتاج إىل وضوح تام, ألنه إذا نحن غـري 
ستطيع رشحـه للعـامل? وبالتـايل متوافقني عىل مرشوعنا الوطني فكيف ن

هذه الندوات مهمة ألهنا توفر منصه للفهم املشرتك من أجلنا مجيعًا لكي 
نبني بأن اهلـدف واحـد, وقـد كنـا فقـط خمتلفـني يف أدوات حتقيـق هـذا 
اهلدف, ولكن هذا الربنامج السيايس النضايل نريد له أن يكون مبنيًا عـىل 
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اهلـدف , ألنـه ال أحـد يضـع وحدة اهلدف ووحدة أدوات حتقيـق هـذا 
السالم وحده, وال أنت يا عمرعبد الـرازق تسـتطيع أن تصـنع مقاومـة 
لوحدك, لذلك نحن يف املجمل العام جيب أن نكون يف حالة انسجام تام 
فيام يتعلق باملوقف السيايس, وكل ما يتعلق بأدوات حتقيـق هـذا اهلـدف 

 .السيايس

لشـتات, فـاذا كنـا هنـا أيضًا هناك هتمـيش تـام لـدور فلسـطينيي ا
املوجودين يف فلسطني أربعـة ماليـني فلسـطيني, فهنـاك ثامنيـة ماليـني 
فلسطيني خارج فلسطني, هؤالء دورهم صفر يف كل املسار الذي نسـري 
فيه , لذلك جيب أن يكون هنالـك دور هلـم مـن أجـل إنجـاز املرشـوع 

دث عـن الوطني, وأنا هنا ال أحتدث عن جاليات فلسطينية فقط, بل أحت
ر عدم استقرار يف املنطقة العربية, أما ـفنحن كنّا عنص.. الكل الفلسطيني

اليوم فنحن عنرص استقرار يف لبنان, عنرص عدم تدخل يف سوريا, عنرص 
استقرار يف االردن وعنرص استقرار يف كـل املنطقـة وهـذا الكـالم أيضـًا 

 .حتاج اليهجيب أن يكون مهًام يف أن نّجريه باملردود السيايس الذي ن

أخي الكريم الـدكتور حسـن, الـذي أريـد قولـه أخـريًا أهـم يشء 
يء ـبالنسبة لنا, أن ال تفهم ارسائيـل أننـا عـديمو اخليـارات , هـذا الشـ
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املهم, وأننا لسنا رهينة , إّما املفاوضات وإّما املفاوضات, املهـم أّن عـىل 
هناك خيارات  اجلانب اإلرسائييل أن يفهم أننا لسنا عديمي اخليارات, بل

أمامنا, هناك خيار دويل, خيار املقاومة الشعبية وهنـاك خيـارات أخـرى 
كثرية, واملهم أنه عىل مدار السنني املاضية كان  االرسائـييل يعتقـد بأنـك 
أنت أسري خيار واحد, أنا أعتقد الذي جرى يف األمم املتحدة أننا كرسـنا 

ـأن الـذهاب اىل األمـم وأرجوكم أن ال تأخذوا ب...هذا األمر بحيث أنه
... املتحدة هو من أجل احلفاظ عىل مـاء وجـه اهنيـار املسـار التفـاويض

فليس هكذا املوضوع وال تأخذوا بأن الذهاب إىل األمم املتحدة هو مـن 
أجل إعادة صياغة أو حتسني رشوطنـا التفاوضـية عـىل األرض, فأنـا ال 

تحـدة جيـب أن يكـون أقول ذلك أيضًا, بل أقول إّن ذهابنا إىل األمـم امل
باملجمل العام اسرتاتيجية جديدة يف التعاطي مع املوضـوع الفلسـطيني, 
وأن احلل ال يكون بمرجعيات خمتلفة مرة مرجعية بـوش ومـرة خارطـة 
الطريــق وتــارة مبــادرة الســالم العربيــة, لتصــبح املرجعيــة التفاوضــية 

واألرسى املستقبلية إذا كان هناك رشوط تفاوضية واضحة باالسـتيطان 
.                              مستندة عىل القانون الدويل الذي ال يتيح احتالل ارايض الغري بالقوة

 وشكراً جزيالً 
  



 

140 
 

< < 



 

141 
 

ë_†Ö]<Œ^éÎæ<íé×fÏjŠ¹]<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

Ñ‡]†Ö]<‚fÂ<†ÛÂ<…çjÒ‚Ö]<íÛ×Ò< <

†è‡æ<íéÖ^¹]<Ðe^ŠÖ]<íÚçÓ£<Œ^·<ç–Âæ<‹×]<êÃè†jÖ]<êÖ^£] 

 مقدمة

 واملـؤمترات يف الـداخل واخلـارج,  يتكرر هـذا العنـوان للنـدوات
وتكتب األوراق واملقاالت وتعرض األفكار واملقرتحات, ولكـن 
يبدو كام أشياء كثرية أخرى يف احلالة الفلسطينية, ينتهي األمر هبـذه 
األنشطة عىل صفحات منشورة ملركـز مـا لألبحـاث, كإنجـاز لـه 

ن املشـكلة أ. حتقيقا خلطط ومقرتحـات اعتمـدهتا جهـة أو أخـرى
القيادة الفلسطينية ال يبدو أهنا مهتمة بمثل هذه الـتامرين الذهنيـة, 
فال هي عىل استعداد إلعادة النظـر يف اسـرتاتيجياهتا وال حتـى يف 
تغيري أولوياهتا, كام أهنا تريد تـذويب الكـل الفلسـطيني يف بوتقـة 

 .منهجيتها التي أثبتت فشلها باعرتاف كبار رموزها

 سـتمرار يف بـذل هـذه اجلهـود والتقـدم رغم ذلك, ال بـد مـن اال
ــة  ــة عــىل دراســة موضــوعية للحال بمقرتحــات اســرتاتيجية مبني

وال بـد مـن تقـديم . الفلسطينية والتطورات التـي طـرأت عليهـا
 !!الربامج واخلطط اجلريئة وإن بدت مكلفة أو بعيدة املنال
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 روع وطنـي ـأنا من الذين يتفقون مع القول القائل أنه ال يوجد مش
طيني يف الوقت احلارض, وإنام هناك مشاريع فصـائلية متفرقـة فلس

ليست جمموعة ضمن اسرتاتيجية وطنية موحدة متثل قاسام مشرتكا 
املرشـوع الـوطني (أما املتعارف عليه كمعنـى ملصـطلح . للجميع

فهو مرشوع حركـة فـتح الـذي ُأفـرغ مـن مضـمونه ) الفلسطيني
اط كـل األوراق عـدا وروحه بإلغاء امليثاق وبـاإلرصار عـىل إسـق

 . املفاوضات

  فاملرشوع الوطني بحاجة إىل أهداف اسرتاتيجية وأخـرى مرحليـة
وكالمها ال بد وأن يشتمل عىل أهداف رئيسة وأخرى فرعيـة, كـام 
ال بد من وجود اخلطط االسرتاتيجية لتحقيق األهداف وفق برامج 
تقوم عىل تنـوع اخليـارات ووفـق سياسـات تقـوم عـىل اسـتغالل 

من القوة وعىل حتويل الفرص إىل مواطن قوة ومواجهة مواطن مكا
 .الضعف وتقليصها وحتييد التهديدات

  أقدم يف هذه املداخلة مقرتحات تصـلح ألن تشـكل إطـارا عمليـا
وع وطني فلسطيني قـادر عـىل خدمـة القضـية ـرللوصول إىل مش

الفلسطينية للمرحلة املقبلة القريبة, وفيه من املرونة بحيـث يمكـن 
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تطويره لالستفادة من التطورات اإلجيابيـة التـي تشـهدها املنطقـة 
 .ويبرش هبا الربيع العريب

 السيناريوهات −1

 رد السـيناريوهات املختلفـة املمكنـة ـتبدأ الدراسات يف العادة بسـ
. للتطورات املستقبلية أو للخيارات املمكنة ضمن املعطيات املتاحة

نية تغنينا عـن اخلـوض يف لكن احلالة التي تعيشها القضية الفلسطي
. ذلك, وتوفر علينـا جهـد املفاضـلة بـني السـناريوهات املختلفـة

فتجربة العرشين سنة املاضية وإدارة القيادة الفلسطينية هلا وسلوك 
الكيان الصـهيوين خالهلـا أسـقطت مـن جمموعـة السـيناريوهات 

 .الكثري

 ج فقد ثبت بام ال يقبل التأويـل, فشـل مـنهج املفاوضـات أو مـنه
التسوية,  وهو الربنامج األوحد للقيادة الفلسطينية ممثلة اآلن بفتح 

 . أو بأيب مازن

  ثبت كذلك بام ال يقبـل التأويـل أن الكيـان الصـهيوين ال يتعامـل
بجدية واحـرتام وال حيسـب حسـابًا إال للقـوة واملقاومـة بجميـع 

 .أشكاهلا
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 سـيطا ثبت أيضا أن الواليات املتحدة خصم وال جيوز أن يكـون و
 .أو حكام

  ثبت أيضـا أن الفلسـطيني قـادر عـىل إبـداع الوسـائل بإمكانياتـه
املتواضعة بحيث خترجه من ضعفه وجتعل العدو يرضـخ للتعامـل 

 .بيشء من الندية

  ثبت أيضا أنـه يمكـن إعـادة بـث روح املقاومـة يف األمـة العربيـة
واإلســالمية وإعــادة القضــية الفلســطينية إىل موقعهــا األصــيل يف 

 .ضمري والوجدانال

  ثبت أن موازين القوة يف املنطقة هي يف تغري إجيايب خلدمـة مرشـوع
 .املقاومة

  باملقابل, فإن الواقع السيايس الفلسـطيني والـدويل مل ينضـج بعـد
للتعــاطي مــع املرشــوع الــوطني الفلســطيني الــذي يتبنــاه التيــار 

 .اإلسالمي

 يني احلايل, من هنا لن نخوض يف سيناريو استمرار الوضع الفلسط
أو سيناريو أن جيتمع الفلسطينيون عـىل مرشـوع السـلطة احلاليـة, 
وال سيناريو إعالن الدولة يف غـزة وجعلهـا نـواة للتحريـر, وإنـام 
سنضع إطارا يمكن استخدامه يف صناعة سيناريوهات أو خيارات 
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يقررها ممثلو الشعب الفلسطيني بأطيافه املختلفة تفتح آفاقـًا مرنـة 
 .ته للتعامل مع احلالة املستقبليةأمام قياد

 جيب أخذها باالعتبار بـل : (تطورات مجيلة كانت أحالما أو خياال
 ).ال بد من التفاخر هبا والعمل عىل رعايتها وتعزيزها

 درجـة مهمـة : حتقيق جزء مهم من اهلدف االسرتاتيجي للمقاومـة
 .من توازن الرعب أو الردع

 وعا وإدارة وإعالمانقلة نوعية يف قوة املقاومة كام ون. 

  جتذر االلتفاف اجلامهريي حول املقاومة ومرشوعها وبطالن مقولة
ــه مل يعــد "إّن  ــة جتلــب الكــوارث ويرفضــها الشــعب ألن املقاوم

 "!!!حيتمل

  تطور نوعي يف املؤسسات الراعية للجبهة الداخلية يف قطـاع غـزة
حلصار عىل املستويات األمنية والصحية واالجتامعية واملدنية رغم ا

 .وقلة ذات اليد

  ,صمود أسطوري للشـعب يف غـزة, ووحـدة ميدانيـة يف املعركـة
 .ووطنية مجعت الشعب الفلسطيني يف مجيع أماكن تواجده

  خاصة يف دول الربيع العريب املبـارك(تضامن عريب رسمي نوعي (
 .يتعاضد مع التضامن اجلامهريي ونوع مبهج من التضامن الدويل
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 ة يف التهدئةرضوخ إرسائييل للندي. 

  فشل إرسائييل متعدد األوجـه وخاصـة يف جمـال حتقيـق األهـداف
املعلنة وجمال االستخبارات, وفشـل يف األنظمـة الدفاعيـة, وعـىل 
مستوى التخطيط للمعركة وتقدير مدهتا وحجمها ونتائجهـا, بـل 
واعرتفوا بفشل يف إعداد اجليش وإمداده باالحتياجات, وفشـل يف 

 .اخليةجهوزية اجلبهة الد

  الذي كان مفروضـا عـىل ) والسيايس(ضعف احلصار االقتصادي
 .قطاع غزة مع بقاء كل األسباب التي أدت إليه

  ثقافـة  −بفعل املقاومة وصـمود غـزة  −سقطت يف الفرتة األخرية
, وسـقط )فهـا هـو قابـل للهزيمـة(الوهن أمام العدو الصـهيوين 

بحامس, كام بات من التشكيك يف الدوافع السياسية للمقاومة ممثلة 
 . املمكن اجلمع بني احلكم واملقاومة

  وأخريا وليس آخـرا اإلنجـاز املهـم الـذي حتقـق للفلسـطينيني يف
األمم املتحدة باحلصول عىل تأييد واعـرتاف غالبيـة واضـحة مـن 
 .دول العامل للحق الفلسطيني, والذي بحاجة للبناء عليه واستثامره
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 :املقرتح −2

  مـن تعريـف للمرشـوع الـوطني الفلسـطيني يتكون هذا املقـرتح
 :ومنطلقاته وأهدافه واألدوات واآلليات املتاحة لتحقيق األهداف

 مرشوع احلد األدنى: املرشوع الوطني الفلسطيني: 4−1      

  وثيقة الوفاق الـوطني"نخترص اجلهد والوقت والتحليل باعتامد" 
ق الوطنية التي تم توافق الكل الفلسطيني عليها كحد أدنى للحقو

مجيع الفصـائل (وهذا يتطلب من املوقعني عىل الوثيقة . الفلسطينية
إعالن االلتزام هبـا ووضـع اآلليـات التفصـيلية ) مع حتفظ اجلهاد

املناسبة لتطبيقها عىل شـكل قـوانني تقـر مـن املجلـس الترشـيعي 
 .واهليئة القيادية العليا املقرتحة يف اتفاقيات املصاحلة

 يقة الوفاق الوطنيهذا االعتامد لوث: 

   ينهي أي استهداف أو جتريم للمقاومـة بجميـع أشـكاهلا, ولكـن
 .يقننها ضمن اسرتاتيجية وطنية للمقاومة

 ينهي التنسيق األمني مع العدو الصهيوين. 

  يؤسس لرشاكة وطنية حقيقية يف إدارة الضفة الغربية وقطـاع غـزة
 .ويف إدارة م ت ف
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 عل له مرجعية وطنية حتاسبه يقوي موقف املفاوض الفلسطيني وجي
 .وتضع له اخلطوط احلمر والسقوف الزمنية

 )البدهيات) (حمل إمجاع) (االفرتاضات(املنطلقات : 4−2    

ارسائيل غـري راغبـة باحلـل السـلمي إال بحسـب رؤيـة هـي : أوالً 
 .ال تشمل أيًا من الثواب الفلسطينية املشمولة يف احلد األدنى : تصنعها 

o حتكــم إرسائيــل أو االئــتالف طــا باحلكومــة التــي لــيس هــذا مرتب
 . املشكل

o  ال نجد يف الطيف السيايس اإلرسائييل من يؤيد املوقف الفلسـطيني
 .بخصوص القدس والالجئني والسيادة الكاملة

الواليات املتحـدة خصـم وال تريـد حـال عـادال حيقـق احلـد : ثانياً 
 .األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني

وضات السياسية بوضعها احلايل وبمنهجيتها احلاليـة غـري املفا: ثالثاً 
 .قادرة عىل انتزاع احلقوق الفلسطينية املتفق عليها كحد أدنى

o  رغم اعرتاف القيادة املفاوضة باإلحباط, إال أهنـا مـا زالـت مرصـة
 .عىل أن املفاوضات هي اخليار الوحيد
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o  ليس هناك ما يؤكد رغبة القيادة بتغيري قواعد اللعبة. 
o  مرصة عىل محاية أمن إرسائيل دون مقابـل ) بالعكس(القيادة احلالية

 .خارطة الطريق/ 
o أصـبح / أصبح وجود السلطة احلالية مرتبطا باستمرار املفاوضات

 ).املفاوضات حياة( الشعار

توحيــد الصــف الفلســطيني رضورة ومتطلــب ســابق ألي : رابعــاً 
 .اسرتاتيجية فلسطينية

o ياسـية واملقاومـة وفـق وثيقـة الوفـاق املطلوب توحيـد للرؤيـة الس
 .الوطني

o  أن ال تكون السلطة عائقًا. 
o يدة املـدى إرشاك املفكرين واملتخصصني يف اقرتاح االسرتاتيجية بع

 .ثم تعرض عىل السياسيني

الفلسطينيون وحدهم غري قادرين عىل التصدي لالحـتالل : خامساً 
 .الصهيوين وبرناجمه 

o ية إنسانيةعربية إسالم/ املسؤولية عامة. 
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o  ــان ــالح الكي ــا زال لص ــة م ــورات يف املنطق ــوى والتط ــزان الق مي
 .الصهيوين

o  احلاجـــة إىل األشـــقاء واألصـــدقاء خاصـــة يف تـــوفري الضـــابط
 .لالسرتاتيجيات والضامن للوحدة

 :االسرتاتيجية املستقبلية: 4−3    

 : اآلنية / املرحلية : 4−3−1

o  تقويـة املوقـف الفلسـطيني ( تغيري املعادلة القائمة : اهلدف الرئيس
 )واستعادة األوراق 

o  األهداف الفرعية : 

 حتقيق برنامج الوفاق الوطني. 

 تغيري أجندة املفاوضات وهنجها ورعاهتا وأسسها ومرجعياهتا. 

 استعادة البعدين العريب واإلسالمي للقضية الفلسطينية. 

 حتقيق الرشاكة الشاملة وقيم الديموقراطية وحقوق اإلنسان. 

o دوات واآلليات األ : 
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تتمحور الربامج الالزمة لتحقيق األهداف حول مضامني جمموعـة 
عـىل سـبيل املثـال ال (من اآليات العظيمـة يف قرآننـا العظـيم, وتشـمل 

 ):احلرص
ُقوِن  " −1 ُكــْم َفــاتَّ ــًة َواِحــَدًة َوَأَنــا َربُّ ــُتُكْم ُأمَّ ــِذِه ُأمَّ ســورة  "َوإِنَّ َهٰ

 املؤمنون

ُقــوا َواْذُكــُروا نِْعَمــَة اهللاَِّ َواْعَتِصــُموا بِ  " −2 َحْبــِل اهللاَِّ َمجِيًعــا َوال َتَفرَّ
َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْنيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنـا َوُكنْـُتْم 

 ُ  اهللاَُّ َلُكـْم آَياتِـِه َلَعلَُّكـْم َعَىل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك ُيَبنيِّ
َتُدوَن   سورة آل عمران "َهتْ

َباِط اْخلَْيِل ُتْرِهُبـوَن بِـِه  " −3 ٍة َوِمن رِّ ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ وْا َهلُم مَّ َوَأِعدُّ
ُكْم َوآَخـِريَن ِمـن ُدوِهنِـْم الَ َتْعَلُمـوَهنُُم اهللاُّ َيْعَلُمُهـمْ  َوَمـا  َعْدوَّ اهللاِّ َوَعُدوَّ

ٍء ِيف َسـبِيِل اهللاِّ ُيـَوفَّ إَِلـْيُكْم َوَأنـُتْم الَ ُتْظَلُمـونَ  سـورة   "ُتنِفُقوْا ِمـن َيشْ
 األنفال 

 

ــْيِهْم  "  −4 ــُكْم َعَل ــِزِهْم َوَينُْرصْ ْهبُُم اهللاَُّ بَِأْيــِديُكْم َوُخيْ َقــاتُِلوُهْم ُيَعــذِّ
ُلـوِهبِْم َوَيُتـوُب اهللاَُّ َعـَىل َمـْن َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنَِني َوُيْذِهْب َغْيَظ قُ 

 سورة التوبة "َيَشاُء َواهللاَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ 
 



 

152 
 

ٍة  " −5 َل َمـرَّ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْملَْسـِجَد َكـَام َدَخُلـوُه َأوَّ
وا َما َعَلْوا َتْتبًِريا ُ  سورة اإلرساء "َولُِيَتربِّ

 

يَن َكَفُروا ِمْن َأْهـِل اْلِكَتـاِب ِمـن ِدَيـاِرِهْم ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَّذِ  " −6
ـَن اهللاَِّ  انَِعُتُهْم ُحُصـوُهنُم مِّ ُم مَّ ِل اْحلَْرشِ َما َظنَنُتْم َأن َخيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهنَّ ِألَوَّ

ْعَب  َتِسُبوا َوَقَذَف ِيف ُقُلوِهبُِم الرُّ  سورة احلرش "َفَأَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َحْيُث َملْ َحيْ
 

ُْم َيْأَملُوَن َكَام َتْأَملُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهللاَِّ َما َال  " −7 إِْن َتُكوُنوا َتْأَملُوَن َفإِهنَّ
 سورة النساء "َيْرُجوَن َوَكاَن اهللاَُّ َعِليًام َحِكيًام 

بحاجة إىل برامج يضعها أهل اخلربة (من هنا فإننا نقرتح األدوات التالية 
 ): السياسيونوالتخصص ويتوافق عليها 

  املطلوب الوحدة : الدائرة الفلسطينية 

  املصاحلة عىل أسـس حقيقيـة دون إقصـاء ألحـد ووفـق أولويـات تعـزز
 .الصمود وحتمي املقاومة

 إصالح منظمة التحرير 

  مؤسسات منتخبة 

 ميثاق جديد 

 برنامج سيايس وبرنامج مقاومة مرحيل متفق عليه. 
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 ارطة الطريق وقف التنسيق األمني ووقف االلتزام بخ. 

  إعـادة اهليبـة هلـا بجميـع أشـكاهلا, هتيئـة ( برامج : تقوية املقاومة
 ).وتعبئة للثقافة املقاومة, اإلعداد املادي واملعنوي, تعزيز الصمود

 برنامج رشاكة حقيقية يف كل املستويات لكل اجلهات. 

  اقتصـادية, سياسـية, اجتامعيـة, (اعتامد برنـامج للتنميـة الشـاملة
 ..)..ثقافية

  تثبيت كل هذا عن طريق قوانني يسنها املجلس الوطني واملجلـس
 .الترشيعي

 الدولـة : الكف عن التعاطي مع الرشوط اإلرسائيليـة واألمريكيـة
 !اليهودية, رضب املقاومة, احلكومة املقبولة دوليا

 العودة إىل املرجعية احلقوقية للقضية الفلسطينية. 

 ية والسياسية دوليا, عـىل جـرائم الرد باملقاومة واملالحقة القانون
االحتالل بحق الشعب الفلسطيني باجتاه الوصول إىل تفامهـات 

 .معلنة أو غري معلنة تشكل رادعا لالحتالل

  جلمعيات العمل اخلـريي ) النزهية والشفافة(توفري البيئة املناسبة
 .العريب واإلسالمي
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 ابـة عـىل تفعيل املجلس الترشيعي لتطوير البيئـة القانونيـة والرق
 .السلطة التنفيذية ملحاربة الفساد اإلداري واملايل

  تطوير القضاء بحيث يرقى إىل طموحات الشعب من اسـتقاللية
 .وعدالة وكفاءة

  تطوير األجهزة األمنية لتكون مؤسسة وطنية مهنية تقـوم بحاميـة أمـن
املواطن ومؤسساته وتسهم يف احلفاظ عىل النظـام السـيايس واملواثيـق 

 .وتلتزم القيم الديموقراطية. املتفق عليها الوطنية

  ترشـيعية : هتيئة األجواء املناسبة إلجراء انتخابات حـرة ونزهيـة
 .ورئاسية وجملس وطني

  الدائرة العربية واإلسالمية. 

 أن تعتمد املحافل العربية واإلسالمية االسرتاتيجية الفلسطينية. 

 فلسطني بمعنـى أهنـم حتميل العرب واملسلمني مسؤولية الضياع األول ل
 .رشكاء يف واجب التحرير

  العمل عىل تعليق املبادرة العربية عىل طريق تطويرها لتعديل مـا
 .يتعلق بالالجئني 

  من خالل الربملانات( العمل عىل مترير قوانني يف الدول العربية (
متنع أي تراجع عن الثوابت, احلد االدنى املتفق عليه فلسـطينيا, 
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ضـبع التـي ختصـهم مبـارشة مثـل الالجئـني وخاصة تلك املوا
 .والقدس

  الدائرة الدولية : 

  كسب تعاطف الشعوب بالرتكيز عىل محـالت التضـامن وعـىل البعـد
 .اإلنساين للقضية الفلسطينية

  كسب تأييد الدول من خـالل اللعـب بورقـة املصـالح وهنـا يلـزم
 .البعدان العريب واإلسالمي

 قوانني الدول املختلفة لـدعم استغالل كافة املؤسسات الدولية و
واســتغالل . احلقـوق الفلســطينية وفضـح اإلجــرام الصـهيوين

الوضع اجلديد كعضو مراقب يف األمم املتحدة لتقديم الشكاوي 
عــىل جــرائم احلــرب للصــهيونية وعــىل انتهاكــاهتم للحقــوق 
الفلسطينية, وأن يكون ذلك وفـق دراسـات قانونيـة وسياسـية 

 .اسرتاتيجية

 :سرتاتيجية بعيدة املدىاال:  4−3−2
  التحرير وإقامة الدولة املستقلة: اهلدف الرئيس. 

  األهداف الفرعية : 

  احلفاظ عىل الوحدة الوطنية . 
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 تعزيز الصمود الشعبي. 

  جعل االحتالل مكلفًا للمحتل. 

  األدوات: 

  املطلوب املحافظـة عـىل الوحـدة والتنميـة : الدائرة الفلسطينية
 .الشاملة 

 املطلوب : لعربية واإلسالمية الدائرة ا : 

 إعادة احلياة للمقاطعة االقتصادية والسياسية لالحتالل. 

  تعزيز العمل اجلامهريي ملنع التطبيع. 

 تبني العائالت الفلسطينية لتعزيز الصمود. 

  ماليًا وسياسيًا لتحريرها من الضغوط) م ت ف (دعم. 

  الدائرة الدولية : 

 واملؤسســايت لتثبيــت صــورة  تطــوير آليــات العمــل اجلامهــريي
 .األبارتيد اإلرسائييل

 املقاطعة األكاديمية واالقتصادية والسياسية والثقافية. 

  استمرار استثامر الفرص التي يمنحها الوضـع اجلديـد يف األمـم
 .املتحدة
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لقائمني عىل عقد هذا املؤمتر املهم , وأنا أريد أن أبـدأ شكرًا جزيًال ل
بالقول أو االدعاء بأنه ليس صـحيحًا القـول بأنـه ال يوجـد اتفـاق عـىل 

وع وطنــي فلســطيني , فأنــا أعتقــد أنــه يف اجلــوهر هنــاك إمجــاع شـــرم
وع وطنـي قوامـه النضـال مـن أجـل حـق الشـعب شـرفلسطيني عىل م

الوصول إىل هـذا اهلـدف . ية عىل أرضه الفلسطيني يف تقرير مصريه بحر
ال شك بأنه عملية معقدة , وال أريد أن أذكر سبب تعقيداهتا أكثر من أي 
قضية قومية أخرى شهدها هذا العامل يف العقود االخرية , لكـن الحظـوا 
أن كل هذه القضايا القومية, مل يكن نجاح الشعب املعني بانتزاع حقـه يف 

ربة ـلة, يعنـي تتحقـق دفعـة واحـدة و بضـتقرير مصريه هي عملية سـه
واحدة , كان هناك بـال شـك كثـري مـن التعقيـدات , وهـذه يف احلقيقـة 

وعنا الوطني, أن هناك كثريًا من التعقيـدات شـراملشكلة التي يواجهها م
هذا اهلدف بمعنى الوصـول إليـه عـىل مراحـل ,  "مرحلة "التي تتطلب 

هـذه املراحـل وكيفيـة إدارهتـا ونحن من الطبيعي أن نختلف عىل طبيعة 
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وع شــروهنا كان مصدر االختالف , هناك أيضًا امجاع واسع عـىل أن امل
 :الوطني الفلسطيني بمرحلته الراهنة يقوم عىل ركيزتني 

هي دولة فلسطينية مسـتقلة يف حـدود الرابـع مـن : الركيزة األوىل 
 . 1967حزيران 

,  194ة وفـق القـرار هي حـق الالجئـني يف العـود: الركيزة الثانية 
وهناك إمجاع عىل هذا , و هذا االمجاع أيضًا الذي أشار اليه الدكتور عمر 
عبد الرازق عندما حتدث عن وثيقة الوفاق الوطني, ألن هذا هو تعريف 
وثيقة الوفاق الوطني لألهداف الوطنية الفلسطينية يف املرحلـة التارخييـة 

إىل أزمة وهناك إمجاع عىل ذلك  وع الوطني وصلشـرالراهنة , إّن هذا امل
ماهي أسباب األزمة ?  أنا أعتقد أن أسباب هذه األزمـة هـو أن التيـار . 

وع أو هلذه احلركة الوطنية دخل يف مـأزق هـو مـأزق شـرالرئيس هلذا امل
وع الـوطني الفلسـطيني يف شـروما أدى إليه من زّج للم "اتفاق أوسلو"

لـذي نواجهـه اليـوم كـان الرهـان األفق املسدود أو الطريـق املسـدود ا
كان عىل أسـاس أن  "إتفاق اوسلو "فلسطينيًا من ِقَبل من أّيدوا و أبرموا 

هذا االتفاق سيقود إىل دولة فلسطينية مستقلة , اليوم يتضح أكثـر فـأكثر 
هـو الطريـق إىل الدولـة  "اتفـاق أوسـلو "وبصورة جلية أن التمرد عىل 
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قد أنه هنـا تكمـن نقطـة املفصـل التـي املستقلة وليس العكس , وأنا أعت
نحن بصدد معاجلتها, وهي نقطـة هامـة لـيس فقـط بالتوجـه إىل األمـم 

 "املتحدة وبغري ذلك من اخلطوات وانـام بـدخول املسـار الـذي افتتحـه 
إىل طريقه املسدود وبالتايل احلاجـة اىل افتتـاح أو إىل شـق  "اتفاق أوسلو

 .                                              طينية مسار آخر أمام احلركة الوطنية الفلس

يف املستقبل القريب, أنا أعتقد أنه ليس هنالك من خالف لكل مـن 
يرى بوضوح أن األيام أو األشـهر أو السـنة القادمـة, أو ربـام السـنوات 
القادمة, يمكن أن تفرج عن هذا املأزق , بمعنى آخـر أن األدوات التـي 

عقدين املاضيني, لن تكون كافية للخالص من هـذا استخدمت خالل ال
املأزق أو شق الطريق اجلديد , إذن أعتقد أن كل املتحدثني أشاروا إىل أنه 
جيب أن يكون هناك اسرتاتيجية جديـدة , واالسـرتاتيجية اجلديـدة هـي 
ليست خطوة معينة يف األمم املتحدة , بل إن هذه اخلطوة يمكن أن تكون 

جية أو مدخل إىل اسرتاتيجية مثـل مـا تفضـل األسـتاذ جزءًا من اسرتاتي
هاين املرصي , وأنا أؤيده يف ذلك, وهي تكتسب أمهيتها من كوهنا جـزءًا 

وقبل .... من اسرتاتيجية , أنا برأيي االسرتاتيجية اجلديدة جيب أن نتفق 
اخلوض يف هذا املوضوع , فأنا مرة أخـرى ال أعتقـد أن املشـكلة هـي يف 

اتيجي الذي نعـاين منـه أو اخللـل الفكـري , الـذي هـو يف اخللل االسرت
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التناقض بام يسمى بنهج التسوية وهنـج املقاومـة , وليسـمح يل الـدكتور 
عمر عبد الرازق بالتعرض هلذا األمر , ألن املقاومة هـي حـرب , وكـل 

وط التسـوية , كـل شـرحرب يف النهاية تنتهي بتسوية برصف النظر عن 
تم بمفاوضات وهذه املفاوضات حتدد تسوية معينة , حرب يف النهاية ختت

وال يمكن ألية تسوية أن تقوم بدون رصاع وبـدون حـرب مهـام كانـت 
وسائل هذه احلرب , مثُال يف بعـض األحيـان كـان هنالـك يشء يسـمى 
احلرب الباردة بني أمريكا و االحتاد السـوفيايت عـىل سـبيل املثـال والتـي 

 .لنظر عن وسائل احلرباستخدمت بطرق متعددة وبرصف ا

اآلن املسألة اجلوهرية يف سؤالنا حـول االسـرتاتيجية اجلديـدة هـي 
ليست يف التعويل عىل حتركات دولية يمكـن أن تنشـئ خـالل األيـام أو 
األسابيع أو األشهر القادمة , أو انتظار ما يمكن أن تقـوم بـه الواليـات 

يـه بطـرق خمتلفـة املتحدة و أوروبا بعد حني , وهذا يمكـن أن نتحـرك ف
ولكن اليشء الرئيس الذي نحن بحاجة لإلجابة عنه إجابـة دقيقـة , هـو 
كيف يمكن أن نرفع املدى األقىص لكلفة استمرار اإلحتالل اإلرسائـييل 
ألنه بدون زيادة كلفة اسـتمرار هـذا االحـتالل , ال يمكـن إجبـار قـادة 

ايس, االحتالل أو قادة إرسائيل عىل البحث بشكل جدي عـن حـل سـي
بمعنى آخر ال يمكن إجبارهم عىل التفاوض بشـكل جـدي , فهـم اآلن 
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مـثلام تفضـل بـه   −مـن الواضـح  −يقولون تعالوا نتفـاوض, ولكـنهم 
الدكتور حممد اشتيه قبل قليل لكونه شـارك يف املفاوضـات مـع اجلانـب 

ة , وهو ال ينطلق يف استنتاجه هذا من حتليل شخيصـ شـراإلرسائييل مبا
فسه وعن كثب بأن دعوهتم لنا للمفاوضات هـي لالسـتهالك بل ملس بن

فقط وهي غري جادة , فهم ال يمكن أن يتفاوضوا بشـكل جـدي , مـا مل 
يصلوا إىل النقطة التي يصبح فيها االحتالل مكلفًا هلم ,وليس جمزيـًا هلـم 

 .,وهذه هي النقطة التي نحن بحاجة لإلجابة عنها حتى نكون دقيقني 

 :حاجة من أجل ذلك إىل اسرتاتيجية من ركيزتني أنا برأيي نحن ب

النهوض باملقاومة الشعبية عىل األرض , وهنـا أنـا : الركيزة األوىل 
ليس مع إدخالنا يف تناقض ما بني املقاومـة املسـلحة و املقاومـة الشـعبية 

وع للشـعب شــرالسلمية , أنا برأيي مجيع أشـكال املقاومـة هـي حـق م
دقيقني يف أن نامرسها ضـمن حـدود القـانون الفلسطيني, عىل أن نكون 

الدويل, وما يسمح به القانون الدويل لنا كشعب واقع حتـت االحـتالل , 
لكــن يف  كــل مرحلــة مــن املراحــل فــإن أشــكال املقاومــة ســتختلف 
وتكتيكاهتا جيب أن تتحدد يف ضوء موازين القوى , واآلن هناك ما يشبه 
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الذي نراه يتطور شيئًا فشيئًا , وهـي  اإلمجاع بأن املقاومة الشعبية بشكلها
 .بذلك الشكل املناسب أو هي أكثر مناسبة هلذا املخرج 

اآلن هل يمكن هلذه املقاومة الشعبية أن ترتقي إىل مستوى انتفاضـة 
هذا ممكن وهـذا واجـب إذا أردنـا أن نصـل إىل .. شعبية شاملة ?? نعم 

ائييل باجتاه التوجه اجلدي النقطة الني نؤثر فيها عىل القرار السيايس االرس
 .للبحث عن حل سيايس , إىل جانب ذلك يمكن االنتقال اىل التالية  

التحرك عىل املستوى الدويل الذي جيب أن يكون له : الركيزة الثانية 
هدف الوصول اىل نقطة ُيساِئل فيها املجتمع الدويل إرسائيل عن خمالفتها 

عالقتهـا مـع األرض املحتلـة, بـام يف أو ادراهتا الظهر للقانون الدويل يف 
ذلك إمكانية فرض العقوبات عليها , كام فرضت العقوبات الدولية عىل 

العنرصي يف جنوب إفريقيا , مما كان هلا األثر احلاسم يف  "برتيوريا"نظام 
 .اهنيار هذا النظام العنرصي

 هاتان الركيزتان اللتان ال بد منهام من أجل رفع كلفة االحـتالل إىل
 .النقطة التي يصبح فيها الدخول يف البحث السيايس جمدياً 

لكن هلذه االسرتاتيجية مقومات ال يمكن أن تتحقق بـدوهنا, وأول 
هذه املقومات هي إهناء االنقسـام , وأنـا ال أريـد أن أدخـل يف تفاصـيل 
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مسألة إهناء االنقسـام ولكننـي أقـول, بـدون إهنـاء االنقسـام ال يمكـن 
الوصول إىل رفع مستوى املقاومة الشـعبية إىل انتفاضـة  التفكري بإمكانية

شعبية ثالثة , هذا مستحيل وغري ممكن , فبدون إهناء االنقسـام ال يمكـن 
استنفاذ امكانيات وأبعاد التدخل الدويل أو استدراج املجتمع الدويل بأن 
يصبح عامًال ضاغطًا فعليًا عىل االحتالل اإلرسائييل من خالل إجراءات 

فقط من خالل شجب و إدانات ومشاريع قرارات ال جتد طريقـة وليس 
إىل التنفيذ , لذلك أنا أقول أن إهناء االنقسام ال بد منه , وأنا أعتقـد مـن 
املهم جدًا اليشء الذي أشار اليه الدكتور عمر عبد الـرازق, وهـو وثيقـة 

 الوفاق الوطني , فهي يا إخوان تشّكل

هو مطلـوب للوصـول إىل قاسـم  أساسًا أكثر من واضح وأكثر مما 
مشرتك وبرنامج سيايس مشرتك , أنا بتقـديري لـيس هنـاك مـن شـعب 

وثيقـة "وصل إىل مثل هذا املستوى من التوافق السيايس الذي تعرب عنـه 
, إذا ما أخذت بصورة جدية من قبل األطراف املوقعـة  "الوفاق الوطني

ــت ــراف أو ت ــذه األط ــادر ه ــك أن تغ ــي ذل ــا , وال يعن ــن عليه خىل ع
ايـديولوجياهتا ووجهــات نظرهـا وتقــوم بتبنـي هــذه الوثيقـة بالكامــل 
باعتبارها أيدولوجية, وانام بمعنـى أن تتعامـل معهـا باعتبارهـا القاسـم 
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املشرتك الذي جيتمع عليه الشعب الفلسطيني بكامله, والذي يّمثل أيضًا 
 .وضوحًا اسرتاتيجيًا شديد الدقة والوضوح

ملقومات التي ال بد منها هي اجياد صـيغة لتعزيـز النقطة الثانية, من ا
صمود املجتمع الفلسطيني يف معركة االسـتقالل, والتـي سـتكون عـىل 
األرجح معركة جميدة , ونحن هنا ال نتكلم عن األشهر القادمة وال عـن 
السنة القادمة, وربام ال نتكلم عن اخلمس أو الست سنوات القادمة التي 

تيجية أن تعطي ثمرة ملموسة ; لذلك ال بـد مـن يمكن فيها هلذه االسرتا
االلتفات إىل تعزيز صمود املجتمع ومتكينه من حتمل أعباء هـذه املعركـة 
املجيدة , وهنا أنا أعتقد بأنه جيـب علينـا أن ننظـر إىل الوظيفـة اجلديـدة 
املطلوبة للسلطة الفلسطينية , وأنا أقـول أنـه ُروج لنـا َوْهـم أن السـلطة 

مهـا مقدمـة لدولـة مسـتقلة, وبالتـايل مـن  "اتفاق أوسلو"الفلسطينية و
املنطقي أن نستنتج اذا كانت هذه السلطة ال تؤدي إىل دولـة فـال رضورة 

أنا برأيي ال , فهذا ممكن , فاآلن يوجد واقع, فهناك سلطة لـيس هلـا . هلا 
سيادة ; ولكن هلا صالحيات واسعة معرتف هبا دوليًا وحتى إرسائيليًا يف 

أطلقنـا عليهـا اسـم ... الشأن الداخيل للمجتمع الفلسطيني , اآلن إدارة
بلدية كربى أو بلدية صغرى فلنسميها ما شئنا , ولكن ال حيـق ألحـد أن 
يقلل من أمهية إدارة الشأن الداخيل للمجتمع الفلسطيني يف معركـة مـن 
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أجل االستقالل , فهذه قضية كربى وليست جمرد هامشية , وأنا يف رأيـي 
النتفاضة األوىل نحن واجهنا هذه القضـية وعاجلناهـا بقيـام القيـادة يف ا

 .املوحدة بدون السلطة املجتمعية املحلية وإن كان بشكل ثوري

اآلن لدينا هذه السلطة, يمكن أن تقوم هبذا الدور , ولكن أنا برأيي 
بأن تتحرر من القيـود وااللتزامـات  −ومن أجل أن تقوم بذلك  −جيب 

, وبـدون ذلـك , فهـي ال  "اتفاق اوسـلو"ليها بموجب التي ُفرضت ع
تصبح فقط بلدية , بل بلدية مسرية من قبل االحتالل عمليًا , وأنا أعتقد 
وبشكل واقعي بأن هنالك إمكانية لتـوفري غطـاء سـيايس دويل لسياسـة 
تقوم عىل التحرر من التزامات اتفاق أوسلو , هناك إمكانيـة لـذلك , إذا 

ة العمل السيايس عىل الصعيد الـدويل , وأنـا ال أعتقـد قمنا بتحسني إدار
بأن يقلل أي أحد من شأن تأمني غطاء سيايس لسياسة من هـذا النـوع ,  
ــوال املقاصــة  ــع أم ــييل عــن دف ــع اإلرسائ ــدما يمتن ــة عن ــه يف النهاي ألن

نـذهب ونشـتكي علـيهم ... للفلسطينيني , فام هي إمكانية الرد علـيهم 
نـد األمريكـان و األوروبيـني الـذين سـوف ع... عند أصحاب الشـأن 

 .يتدخلون, ومن ثم ترجع إرسائيل وتدفع األموال املستحقة عليها 
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ما أريد قوله بأن هناك الغطاء السيايس الدويل بال شك , لكـن هـذا 
الغطاء اآلن أصبح متوفرًا وممكنًا من خالل ما أنجز يف األمم املتحدة وما 

طريق , و أنا أعتقـد بـأن هـذا ممكـن يف يمكن أن ينجز أيضًا عىل نفس ال
بـام  "اتفاق أوسـلو"ضوء إدارة ارسائيل ظهرها لكل التزاماهتا بموجب 

يف ذلك تالعبها حتى يف موضوع املقاصة وأمـوال املقاصـة, وكـل هـذه 
 . االلتزامات املفروضة عليها

نحن أيضًا مطالبون بخطوات جدية عـىل الصـعيد األمنـي بمعنـى 
رضورة وقفه, وأيضًا عىل الصعيد االقتصادي وكام قال التنسيق األمني و

حممد اشتيه عىل الصعيد اخلـدمايت , فعلينـا إعـادة النظـر يف كـل هـذه .د
االلتزامــات بحيــث تنســجم خطواتنــا يف هــذا الصــعيد مــع مصــلحتنا 

 .وطنيةال

الشك بأن اعتامد املفاوضـات ..... النقطة االخرية هي املفاوضات 
لوصول اىل حقوقنا الوطنيـة هـو مـنهج عبثـي , كخيار وحيد من أجل ا

أعني أية ... وط املفاوضات هو جزء من احلرب شـرولكن الرصاع عىل 
وط اآلنيــة و شـــرحـرب, وبالتــايل فــنحن ال نقلـل مــن أمهيــة حتديـد ال

ـــرال ــذه ش ــع ه ــجم م ــي تنس ــية الت ــيغة التفاوض ــتقبلية للص وط املس
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املفاوضـات عـىل قاعـدة وط اآلنية هي أن تقـوم شـراالسرتاتيجية , وال
وفاء إرسائيل بالتزاماهتا , فمثلام هو مطلوب من اجلانـب الفلسـطيني أن 
يفي بالتزاماته, فعىل اجلانب اإلرسائييل أن يفـي التزاماتـه أيضـا , وهـذا 
يعنــي بالدرجــة األوىل وقــف االســتيطان , واعــتامد املرجعيــة الدوليــة 

لعملية جيب أن نسعى كأساس للتفاوض, كخطوة أوىل, ويف سياق هذه ا
إىل تطوير صيغة املفاوضات بكاملها بحيث تستبدل الرعايـة األمريكيـة 
املنفردة باملفاوضات برعاية مجاعية, وبحيث تستبدل صـيغة املفاوضـات 
الثنائية التي حيكمها ما يتفق عليه الطرفان بصيغة املفاوضات القائمة عىل 

 ...وفصل اخلطاب عية الدولية باعتبارها هي احلكم شـرأساس ال

 −كـام ملسـت   −أنا أعتقد أنه هبذه العنارص نستطيع أن نوفر إمجاعـًا 
عىل األقل مما قيل من قبل األخوة الذين حتدثوا قبيل وما قيل يف اجللسات 
السابقة, وأنا أدعو إىل تأسيس هذا اإلمجاع عىل قاعدة متينـة, وأن يكـون 

 .القادمة إن شاء اهللا هو املنطق نحو وحدتنا الوطنية الفلسطينية 

 وشكرًا جزيًال لكم
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