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 "اإلصالح واحلوار...قرآءة يف الوضع الداخلي الفلسطيين"

 
نظم مركز القدس للدراسات ، "اإلصالح واحلوار...فلسطيينقراءة يف الوضع الداخلي ال"حتت عنوان 

، حتدث فيها األستاذ نبيل عمرو، عضو الس ) ٢٠٠٢نوفمرب /  تشرين الثاين١٩(السياسية، ورشة عمل بتاريخ 
 تح فحركة التحرير الوطين الفلسطيين التشريعي الفلسطيين، والوزير والسفري الفلسطيين السابق، والعضو القيادي يف 

ومبشاركة عدد واسع من األكادمييني والصحفيني والكتاب واحمللليني السياسيني والقادة احلزبيني والنشطاء النقابيني 
ورجال أعمال، جرى يف خالهلا استعراض املعوقات اليت تعترض حركة اإلصالح الفلسطيين الداخلية، واحلاوالت 

 . احلوار الذي جتريه السلطة مع املعارضةالرامية لبلورة استراتيجية فلسطينية موحدة، عرب
وعلى مدى ساعتني ونصف الساعة، تطرق احلوار إىل سلسلة من العناوين، وفيما يلي أبرز ما جاء يف 

 .حديث السيد عمرو، ومداخالت املشاركني وٍائلتهم
 

 :إبراهيم بدران. د
ينا مجيعا كعضو الس الوطين يسعدين ان أكون معكم مبعية ضيفنا األستاذ نبيل عمرو وهو معروف لد

 أيضا سفري يف موسكو .التشريعي ووزير الشؤون الربملانية يف احلكومة الفلسطينية وسفري سابقا ورمبا الحقا ال ندري
سابقا، وباإلضافة إىل ذلك فهو إعالمي وبرملاين معروف وله مواقف كثرية شهدت اهتمام الكثريين وخاصة نظراته 

وهو افضل من حيدثنا عن الشأن الفلسطيين وما جيري يف الداخل، إضافة إىل رؤيته . الفلسطييناإلصالحية يف الشأن 
املستقبلية ورؤيته االستشرافية ملا ميكن ان تتمخض عنه األيام القادمة سواء على الصعيد الفلسطيين أو على الصعيد 

و األستاذ نبيل عمرو للحديث إليكم وبعد وسوف ال آخذ من وقتكم كثريا وأدع. اإلسرائيلي أو على الصعيد العريب
 .      ليتفضل األستاذ نبيل عمرو. تقدمي حديثه سوف نفتح باب احلوار مباشرة

 
 :السيد نبيل عمرو

يف هذا الشهر الفضيل ويف هذه الليلة اليت حضرت نفسي هلا جيدا اشعر بسعادة ان أكون يف عمان 
ديدا الفلسطيين، وآمل ان أستطيع من خالل هذا اللقاء ان اقدم بعض وبوجود االخوة املهتمني بالشأن السياسي وحت

 .اإلضاءات على ما جيري يف وطننا وما جيري حول وطننا وما ينتظرنا من مهمات وأعباء
حنن اآلن يف اصعب فترات العمل الوطين الفلسطيين، . اعرض الوضع الفلسطيين بشكل موضوعي كما هو

 تارخيهم جيري اآلن كل ما ميكن ان يعذب اإلنسان الفلسطيين مت بشكل منهجي أقسى ما يواجهه الفلسطينيون يف
كل فلسطيين ال يتميز عن اآلخر يف الداخل الكل يعيش نفس املعاناة والعذاب ، يف اجلليل على سبيل . ومدروس

 واعتقاالت املثال جيري اآلن أوسع عمل استيطاين، قمعي يف ذات الوقت، يف غزة جتري عمليات اجتياح واسعة
وهذا . وكل هذا جيري يف ظرف إسرائيلي ال يشجع على التفكري لفتح امللف السياسي وقتل، وكلكم تعرفون هذا ،

وأيضا استفراد إسرائيلي يوفر له غطاء دويل يكاد يكون مطلق .  يشكل صعوبة إضافية على ما نعانيه يف الداخلاألمر
ل الدم الفلسطيين هو الناخب األول لتقرير من سيأيت يف إسرائيل وأيضا وضع داخلي إسرائيلي جيمد األمور وجيع



 مركز القدس للدراسات السياسية

اإلصالح واحلوار...قراءة يف الوضع الداخلي الفلسطيين  3

طبعا الوضع . وان هناك سباق على كيفية ايذاء الفلسطينيني وكيفية حتصيل األصوات من وراء ذلك. لسنوات قادمة
روضة هناك استحقاقات مف. الفلسطيين إىل جانب ما يعانيه من قسوة االحتالل واستبعاد إمكانيات احلل السياسي

واعين باالستحقاقات املطلوبة هو . على الفلسطينيني، استحقاقات داخلية تضاعف من مهامهم السياسية الوطنية
االصالح الداخلي الفلسطيين، االصالح عرب مؤسسات وطنية، عرب برنامج وطين ولكن هذا يواجه برغبة إسرائيلية يف 

دعونا نتحدث اآلن عن موضوع الداخلي الفلسطيين، الن . هعدم متكني الفلسطينيني من املضي قدما يف هذا االجتا
 املوضوع السياسي أظن انه واضح وال يستطيع أحد ان يضيف مجلة 

عليه، موضوع مؤجل فيما خيص احلل السياسي، مؤجل إىل حني رؤية إىل اين تتجه األمور فيما يتعلق 
حلل اجلدي أم ال ؟ مث مؤجل إىل حني رؤية من بالعراق، مؤجل إىل حني حتسم اإلدارة األمريكية امرها بصدد ا

 سيحكم يف إسرائيل ومن هو الذي سيتقدم باجتاه احلل اوال ؟
فاالنتخابات . وبالتايل األمور على هذا الصعيد ستراوح يف مكاا لفترة زمنية ال تقل عن مخسة اشهر

حالفات معينة، اليمني حيكم وحدة وطنية ميكن ان اإلسرائيلية حتتاج إىل ثالثة اشهر، يليها تركيز النظام اإلسرائيلي بت
وما سيأيت مبا . اذن يف غضون مخسة اشهر ال أمل ان يكون هناك فتح جدي للملف السياسي. يأخذ هذا مدى زمنيا

الوضع الداخلي الفلسطيين، وضع مضطرب . يتعلق بالعراق قد يزيد املدة لفترة أطول أو لفترة اقصر ال نعلم بالضبط
يد السياسي، حبكم تعدد االجندات على الساحة الفلسطينية الدولية، وهو ما اعين به ان كل فصيلة، وكل على الصع

فئة، وأحيانا كل جمموعة، بل رمبا الحظتم يف بعض احلاالت كل شخص يستطيع ان يفعل ما يشاء حتت عنوان 
بعض جهات . ودوافع خاصة احركة محاس هلا اجندة تنفذها بتوقيت خاص ا . العمل الوطين ضد االحتالل

حركة فتح، كذلك تقوم بذات الشيء، واجلهاد اإلسالمي، والفصائل مجيعا، وبالتايل نعاين من كثرة االجندات 
وكثرة املبادرات والسياسات ذا االجتاه يف مكان ضيق للغاية وخطر للغاية وحساس، أي حتت القبضة اإلسرائيلية 

 أحد عوامل ضعف حمصلة العمل الوطين الفلسطيين سواء املقاوم أو املفاوض، ولعلكم تالحظون ان هذا. مباشرة
يضاف إىل ذلك انه يف ظل هذا الوضع اإلسرائيلي املستعصي، احلياة الفلسطينية . السياسي أم القتايل، واضح جدا

صاد باملعىن التقليدي الداخلية حمطمة، متراجعة على الصعيد االقتصادي، هناك تراجع نستطيع القول انه ال يوجد اقت
نستطيع القول انه ضمن احلد األدىن، . للكلمة على صعيد أداء السلطة الوطنية اإلداري، والوظائفي، واخلدمايت

وإمكانيات االصالح الداخلي إمكانيات يتم حماولتها ولكن ما ان تصل هذه احملاوالت إىل موقع معني حىت تعود إىل 
ة القيادة السياسية التفاقات جذرية يف االصالح الداخلي وبالتايل سيطرة اجلانب أوال عدم جاهزي. موقع انطالقتها

على سبيل املثال حنن يف الس التشريعي قررنا ان يكون .االسرائيلي على حمصلة العمل الداخلي الفلسطيين 
ذا، واالسرائيليني االصالح الوطين يف الوقت املطروح فيه االصالح كاجندة خارجية ، ان االمريكيني يريدون ك

يريدون كذا، واالوروبيون يريدون كذا، والعرب كذلك يريدون كذا، الكل يطلب من الفلسطينيني ان يؤدوا اشياء 
حنن قررنا يف الس التشريعي ان نغلق الباب على كل هذه اجلهات اخلارجية وان . معينة تصل اىل حد االشتراط

مج اصالحي داخلي يقوم على تطوير املؤسسة، ويكون هذا الربنامج نقوم حنن يف الس التشريعي بوضع برنا
فوضعنا وثيقة اصالحية وبدانا نعبأ باجتاه االصالح واحلياة السياسية والوطنية، سواء طرح %. ١٠٠برنامج وطين 

ها او طرحوها بشكل اشتراطات او طرحو. االمريكيون مطالب اصالحية او االسرائيليون أو غريهم او مل يطرحوا
وفعال . جيب ان يكون هذا الطرح الفلسطيين هو االساس من خالل املؤسسة الوطنية للمجلس التشريعي. باي صفة

و اليت قامت بدورها بتحويلها اىل خطة امسها خطة .قدمنا هذه الوثيقة اىل االخ ابو عمار وهو بدوره احاهلا اىل جلنة
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تكامل الوثيقة اليت صدرت عن الس التشريعي الذي حصل املائة يوم، فيها بعض احملاوالت ولكن ليس برسوخ و
وراينا حنن يف الس . نتيجة تشكيل احلكومة وتبيني احلكومةلربنامج االصالح الذي اطلق عليه خطة املائة يوم

اراها من افضل ومن . التشريعي ان هذا الربنامج مل يتطابق مع الربنامج الذي وضعناه وبدات عملية صراع داخلي
قوى ما حصل يف احلياة الداخلية الفلسطينية، فلنا برملان منتخب له وجهة نظر، سلطة وطنية  تشكل حكومة، هلا ا

وصل هذا الصراع اىل ان اسقطت . وجهة نظر، صراع داخلي بكل الوسائل االجيابية، الدميقراطية، والشرعية
 يقوم باسقاط حكومة ويطالب الرئيس بان يتقدم والول مرة منذ تاسيس السلطة الوطنية، الس التشريعي. احلكومة

يعين انا شخصيا وزمالئي يف الس التشريعي مل نكن حندد من . حبكومة جديدة ضمن شروط ومواصفات معينة
جيب عليه االنسحاب او البقاء بسبب وجود مواصفات معينة توضع يف احلكومة الفلسطينية كي تكون حكومة 

وطنية، فعندما سقطت احلكومة اصبح الس التشريعي بنظر العامل امجع ويف نظر قادرة على اداء املهمات ال
هذا الكالم اعطى صورة . الفلسطينيني القوة القادرة على ادارة الصراع الداخلي بضوابط صحيحة وبافاق صحيحة

ن جانب اسرائيل، ام عبارة بعد ان كان ينظر اىل الفلسطينيني، بعد تعبئة متمادية م. خمتلفة للفلسطينيني امام العامل
اصبح هلذه اجلماعة برملان ويناقشون حكومة ويسقطون اخرى .عن مجاعة ارهابية او مجاعة تابعة البن الدن

وكل هذا اعطى انطباعا ، برغم وجود االحتالل والدبابات االسرئيلية، ان . ويطالبون برجوع الرئيس حبكومة افضل
 رغم كل ما حصل له وكل هذه الضغوطات، ال يلغي انه شعب جاهز ان يعمل شعب. هذا امر ثانوي جيايف احلقيقة

وهذا الوضع ال يرضى االسرائيليني ال يرضي اليمني وال يرضي شارون . اصالح عرب مؤسسة الس التشريعي
فما ان حصلت اول عملية، جاء االسرائيليون واعادوا حصار مقر الرئيس وطوروا هجومهم على القرى . حتديدا

 .واملدن الفلسطينية
هم يعلمون رد الفعل الفلسطيين على اهلجوم الذي مت مؤخرا الذي قلـب املعادلـة حـىت يف الـداخل                    

النه يف فترة هدوء نسيب، جيوز لنا ان نقول اننا سنقوم بعملية اصالح كتحسني وضـع وزارة املاليـة،                   . الفلسطيين
لو كانت دبابات شارون على رأس مقر الرئيس عرفات،         بل اقول بضرورة العمل االصالحي حىت       . وانشاء مساءلة 

ولكن ما زال هناك سؤال يطالعنا وهو هل هناك جدوى من القيام خبطـوات              . الننا جيب ان نعمل على بناء بلدنا      
إصالحية يف ظل التدخل االسرائيلي العسكري املباشر يف حياة الرئيس وحياة الفلسـطينيني وحيـاة مؤسسـام؟         

 ٣٠٠ن الوضع الشعيب غري راسخ يف وجهة نظره، فمحاصرة الرئيس وحماولة القضاء عليه ومعـه                وكلكم تعرفون ا  
والنظر اىل اإلصالح على انه عملية ترف تسبقه اولويات وانـه           . شاب من شأنه ان يلفت االنظار إىل هذه القضية        

حاصرته مقر عرفات يريد ان يعيد      وقد اثرت الصحافة اإلسرائيلية هذا اجلانب، فشارون مب       . إبتعاد عن الواقع اجلديد   
فشارون ال يريـد ان يتقـدم       . ساعة الفلسطينيني اىل الوراء، يف ظل مساع فلسطينية جادة للقيام بعملية اإلصالح           

ويرتل . الفلسطينيون على صعيد املؤسسة ،لتظل الذريعة قائمة ان يشكل ما يشاء وان يفعل ما يشاء ووقت ما يشاء         
ان يقود حياة داخلية ويستعد لبناء دولة اىل حالة من الصراع الفلسطيين الداخلي و حنن               سقف الفلسطينيني من برمل   

واجليش األسرائيلي بدوره ينجز الكثري امام امريكا بابتعاده عن مقر عرفات بضـع امتـار،     . الطرف االضعف فيها  
 .فاسرائيل تسعى اىل اعادة القضية اىل جدل 

يقـوم االسـرائيليون بتهديـد ارواح       .  بوجود ما هو اقوى منه     وبالفعل يف فترة احلديث عن االصالح     
الفلسطينيني، وبعد ذلك جاء ياسر عرفات حبكومة جديدة اعتربها اقل كفاءة من احلكومة السابقة، لكن قاعـدة                 
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التصويت يف الس التشريعي عندما اسقط احلكومة السابقة اختلفت عن قاعدة التصويت عندما كانت الدبابات قد 
 .ت والطريقة اليت جاءت ا ، وطرح ياسر عرفات القضية كقضية سياسيةجاء

فارئيل شارون يريد ان يشكل مستقبل الشعب الفلسطيين، ويبدأ بتشكيل هذا بالقضاء علـى مؤسسـة                
. وبالتايل اقول العضاء حركة فتح حتديدا ، ان التصويت هذه املرة هو تصويت سياسـي              . الرئاسة والسلطة القائمة  

 حالة اضطراب حىت يف عملية االصالح والنوايا الصحيحة واالمكانيات العاليـة لـذلك يبقـى لـدى                  فنحن يف 
االسرائيليني قدرة عالية على فرض طريقة التعامل، ولدينا يف صراعنا الداخلي من ال يريـد ان يـذهب بعيـدا يف                   

ي ، لنقل ان عملية االصالح هي       موضوع االصالح رمبا الن هنالك مستفيدين من عدم وجود اصالح باملعىن احلقيق           
عملية دائمة سواء تقدمت او تاخرت او تعرضت للضرب من قبل اسرائيل او احتوت السلطة التنفيذيـة، الـس          
التشريعي، فانا ال استغرب أي من هذه املتغريات امنا االكثر خطورة ان الوضع السياسي الفلسطيين وافاق اخلـروج    

تبطة ارتباطا اكثر من أي وقت مضى مبوضوع االصالح نفسه فال نستطيع ان حنرم من املازق الفلسطيين اصبحت مر
فابدى االوروبيون مثال وجهات نظر يف املبادرة يف عملية االصـالح           . أي شخص من التدخل يف الشان الفلسطيين      

لسطينيني ان مل وكذلك االمريكيون واالكثر من ذلك وجود عدد من اجلهات اليت دد بعدم تقدمي أي عون مايل للف
فمثال رئيس الوزراء كانت فكرة فلسـطينية تناولناهـا         . يقم الفلسطينيون باالصالحات اليت ترتئيها تلك اجلهات        

مل متر هذه الفكرة اىل ان اصبحت .بالنقاش يف تونس وعندما اسسنا السلطة الوطنية وتناقشنا ا يف الس التشريعي 
أي تعامل دون وجود رئيس وزراء ال ينظر اليها باملعىن الفين او االداري بـل               شرط ، فاجلهات الفلسطينية لن تلق       

باملعىن السياسي، مبعىن اا اصبحت شرط او قيد على الطريقة التقليدية اليت تقاد ا منظمة التحرير والسلطة الوطنية      
ا حاجة املواطن الفلسـطيين اىل      فال نستطيع جتاهل التواجد االسرائيلي اذا ما تذكرن       . من خالل متركز الصالحيات     

االصالح وهي القضية االكثر احلاح، وقدرة اسرائيل على التخريب للعمل االصـالحي عاليـة وقـدرة بعـض                  
الفلسطينيني كذلك عالية، فالظرف املوضوعي احملدق بنا خيلق حواجز جيب ان يدقق يف كيفية جتاوزهـا فعمليـة                  

ملعادلة والذي يشكل نقطة لوجستية على امن املواطن الفلسطيين هـو           االصالح جيب ان تستمر واجلزء الثاين من ا       
 .االجندة الوطنية

حصل حوار بني فتح ومحاس رعته مصر ويوجد دعم من عدد من الدول والكل يتمىن ان يـنجح هـذا                    
الربنـامج  فال احد مينع    . احلوار، وجناح هذا احلوار ال يعين اجللوس بني كافة الفصائل واالتفاق على برنامج معني             

النضايل املطلوب من هذا احلوار ان يقدم خالصات يرضى عنها العامل املقرر بشان التقدم السياسـي يف املوضـوع       
مبعىن لكي يعترب ناجحا، من وجهة نظر القادرين على الدعم، تطور العمل السياسي الفلسطيين، جيـب                . الفلسطيين

دا داخل اسرائيل فال عمليات استشهادية وال اعتداء علـى          توقف اعمال العنف بكافة اشكاهلا يف كل مكان وحتدي        
يف مقابل حق الفلسطينيني . املدنيني االسرائيليني ، فاخلطة االمريكية املقترحة على الفلسطينيني متلي عليهم فعل ذلك           

ـ               ٦٧يف النضال يف مناطق      ات  لكن من االفضل ان ينهج اسلوب املفاوضة وهذا ما تطرحه االمم املتحـدة والوالي
وظهر هذا جليا يف استنكار كويف عنان عملية اخلليل االخرية، وهذا ما ميليـه              . املتحدة االمريكية والدول االوروبية   

 .امللف السياسي من ضرورة ايقاف العمليات االستشهادية
وباالنتقال اىل موضوع اخر وهو موضوع التنسيق االمين مع اسرائيل ويف ضوء ذلك تسـرع اسـرائيل                 

بعد ذلك يبدأ التفاوض السياسي حول اتفاقية تينت ، شرم الشيخ، مث            .  سبتمرب ٢٨اىل خطوط ما قبل     االنسحاب  
هذه وجهة النظر االمريكية، يف املقابل، بعض الفئات ترى بان مصداقية امريكا قد اصبحت . مؤمتر دويل الجياد احلل
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فامريكا هي اليت . ط حتديدا غدت متثل العامل امجعيف الدرك االسفل وانه ال ميكن الوثوق ا مع اا يف الشرق االوس
ولكـن باحملصـلة اخـذ    . فرضت قرار جملس االمن على العراق رغم مظاهرة دولية هائلة حتت عنوان منع احلرب           

االمريكان قرارهم مبا يقدر ثالث ارباع الشرعية الدولية ، وجيدر على من يتدخل يف قضايا الشـرق األوسـط أن               
ولذلك عندما نتحـدث عـن      . جهة النظر االمريكية فحسب وخاصة يف املوضوع الفلسطيين       يتدخل من منظور و   

االصالح الداخلي فإننا نتحدث عنه من منظور سياسي وليس فقط من منظور االرتقاء بالوضع الفلسطيين إىل وضع              
السياسية فاحلل    واقعي يف موضوع احللول       صفما املوقف الفلسطيين اآلن من هذا الذي يطرح ؟  أنا شخ           . افضل

السياسي من وجهة نظري دراسة جدوى فماذا سنحصل من هذه الدولة كفلسطينيني ؟ ما شروط قيام هذه الدولة                  
فالـذي  . ؟ جيدر على أصحاب الدولة أن حيققوا ما التزموا به، النه مقياس اجلدارة يف الدولة خاصة مع اآلخـرين           

 والدميقراطية وتفاهم الس التشريعي مع السـلطة التنفيذيـة          يصنع دولة ليس تفاهم فتح ومحاس واجلبهة الشعبية       
فصنع الدولة هو انسجام احلل الفلسطيين مع الوضع الدويل وفيما عدا ذلك ال نرى أمامنا سوى قوة السالح، وال                   ،

مـن  ارى ان لدينا القدرة على ذلك او ان تؤجل هذه الدولة إىل األجيال القادمة، وهذا اسهل ما ميكن ان يتخـذ          
يتفاوت املوقف الفلسطيين يف هذا املوضوع فمثال القوة الرئيسية علـى صـعيد             . قرارات بشأن الوضع الفلسطيين   

املعارضة وهي محاس يف اعتقادي أا جاهزة للتفاهم مع حركة فتح اذا ما حصلت على ضمانات جديـة بـان ال              
هي عن كيفية هذا النضال ووسائله بكل أبعاده،      فالقضية ال تتناول النضال حبد ذاته بل        . تكون ضحية هذا النضال     

واعتقد ان محاس حاولت التعاون اال ان هذه احملاوالت باءت بالفشل فتعاونت يف احلوار االول اثنـاء انتخابـات                   
وقد كانت محاس متعاونة فيه اىل ابعد مدى        . الس التشريعي، وقبله جرى حوار يف القاهرة و الذي شاركت فيه          

د صيغة لدعم املشروع الوطين الفلسطيين، ولكن بعد عودتنا اىل الوطن وبدأنا بعملية االنتخابـات               وحاولت ان جت  
 .اغتيل املهندس حيىي عياش، وكلكم تعرفون ماذا نتج عن هذا االغتيال

 يف اثناء مسريتنا معا يف فترة االنتفاضة وما حوهلا، حاولت محاس تقدمي بعض املبادرات كالتهدئة وهـي               
فهي جتد السبل . ملبدأ غري مستبعدة، باملقابل نرى عدم جاهزية اسرائيل للمساعدة يف تكريس هذه التهدئةمن حيث ا

املختلفة للحيلولة دون وجود هذه التهدئة، فهي تريد تنازالت من قبل فتح ومحاس مقابل عدم تنازهلا، وهذا لـن                   
 .حيصل ملا متليه الظروف احمليطة بالقضية

لك تفاوت يف املواقف، فكتائب شهداء االقصى هي ذات طابع ارجتايل ولـيس    وخبصوص فتح نفسها هنا   
تنظيمي فهي جهة تقاتل حبكم اتصاهلا باجلهاد االسالمي وحبماس ، فهم يقاتلون افرادا ومجاعـات وال ميكـن ان                   

خرية اليت متت نتجاهل ان هنالك افرادا ال يرضون عن تلك العمليات االستشهادية ، وظهر ذلك بالتنديد بالعملية اال
ولرسم صورة تقريبية لفـتح    . مؤخرا ضد مريتس وهنالك جهات اخرى يف فتح كذلك تكثف جهودها للتفاوض             

 من فتح، والشرطي الذي يعتقل هذا وذاك من فتح، واحملقق           ٦٧نقول ان االستشهادي من فتح، واملقاوم يف مناطق         
حلركة ال بد له من افق سياسي يشجع اجلميـع علـى   كذلك من فتح، واملفاوض من فتح فهذا االختالط يف هذه ا  

 .اتباع هذا االفق
ومبا يتعلق مبوضوع العراق ملاذا قبل العراق بقرار جملس االمن؟ النه ال يوجد امامه سبيل اخر فهـو درس      

ـ         . تداعيات قول ال للواليات املتحدة االمريكية      فقة ونالحظ بان تشاا بني املوقف العراقي والفلسطيين فنفس الص
فهنالك جدل قوي داخل السـاحة      . معروضة على اجلانب الفلسطيين باغراء الدولة وبالتايل تلتزم بواجباا الدولية         

الفلسطينية حول هذا املوضوع وارى بان نتناول كل مبادرة دولية بشكل اجيايب وان نتعامل معها بشكل اجيايب ليس   
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وبناء على ذلك نستطيع    . ة وقد ال يطرحها علينا يف وقت اخر       فقط بدراسة اجلدوى بل الن العامل يطرح علينا دول        
القيام بالشروط املفروضة علينا كوننا طرف يف الصراع فاذا حصل نوع من االيار نتيجة الضغط االسرائيلي واجلفاء 

لتعامل مـع  العريب فبالتاكيد فاملعروض علينا االن هو اقل بكثري مما سوف يعرض علينا يف املستقبل، فارى بضرورة ا   
مبعىن قبول هلذه اخلطة اليت ال يوجد ايضا ما هو مطروح سواها            . العروض االمريكية من الداخل وليس من اخلارج      

على الساحة وجيدر بالتايل حتسينها ما امكن وتلبية ما هو مطلوب منا كطرف فلسطيين لتوقيع اتفاقية تصل بنا اىل                   
 باستمرار ، على الرغم من تواجد الصعوبات املتمثلة يف قبـول            ودون فعل ذلك سوف يبقى الوضع متراجعا      . دولة

 .الرغبة االمريكية 
يف كامب ديفيد طرح حل خيتلف عما هو مطروح االن، ال اريد الترويج ملا حصل يف كامب ديفيد ولكن 

لى هذا  اريد اظهار املنهج الرافض لشيء معني حىت لو كان احلق جبانبك ضمن موازين القوى سيايت وقت يفرض ع                 
 .الطرف شيء اقل

 ال اظن ذلك،    ٦٧واحلديث االن عن خطة غامضة ال نعرف نتائجها وهل سنسترد كل اراضينا احملتلة يف               
فالتفاوض كان جيري على هذه القضية اما االن فال توجد نصوص بل توجد اجراءات على استعداد العطاء دولـة                   

ضع النهائي خبصوص قضية الالجئني، وبناء على ذلك كيف         للفلسطينيني حبدود مؤقتة وبعد ذلك التفاوض على الو       
ميكن التعاطي مع هذا اجلانب؟ ان قلنا نعم هلذا اجلانب دون دراسة جدية هلا، فاعتقد ان االسرائيليني سيتصـرفون                   
كما يريدون وال نكون اال طرفا موقعا فحسب، وان قلنا نعم حبشد طاقات جدية وبيقظة مبعىن ترتيـب الوضـع                    

كل هذا يتيح لنا فرصة اكرب      . ، يصاحبه تنسيق  مع الدول العربية، مع دول اوروبا الغربية، مع العامل امجع             الداخلي
ويوجد امامنا حيال هذه    . بتحصيل مكاسب اكرب من هذه اخلطة اليت غدت خطة دولية ليست جمرد خطة امريكية             

لوقوف جبانب املناضلة، وال ندري ما نتائج اخلطة خيار ثالث متمثل برفض هذه اخلطة لكوا خطة دون املستوى وا  
هذا اخليار، فرمبا ستغدو القضية قضية خدمات وتسهيالت وانا شخصيا ال اقبل بذلك يف أي عمل سياسي يكـون      

فالتحدي كبري والشجاعة ال تكمن يف الكالم فحسب فما اسهل ان حنمل الشعب الفلسطيين . الفلسطينيون طرفا فيه
ذي يعامل االن كاحليوانات وهو حيتاج االن من يستطيع اخراجه من هذه احلالة وال يريد من                فوق طاقته بالكالم ال   

فعلى سبيل املثال ال يذهب طالب املدارس كل يوم اىل املدرسـة وهـذه   . يزايد عليه بالشعارات ومبا هو مستحيل  
هنالك فئات .م من قرية اىل اخرىحقيقة ال ميكن ان يدركها اال من يعيش فيها وقد يستشهد اخرون يف اثناء انتقاهل           

 الف موظف، فالوضع االقتصادي الفلسطيين وضـع        ١٤٠اخرى مل حتصل على رواتبها منذ شهر تقريبا تصل اىل           
ويف املقابل يطالب الشعب الفلسطيين بعدم االستجابة للمطالب السياسية وباملقاومة دون توفري حياة جيدة             . متدهور

وبناء على ذلك فان أي دئة      . تواجد املواد االولية داخل املستشفيات الفلسطينية       ملا يزيد عن مليون طالب، دون       
واي حماوالت للتوصل اىل هدنة تعطي فرصة حملاولة ختفيف الضغط على الشعب الفلسطيين، النه شعب غري قـادر                  

تنازل عنه وليس مطروحا    على االستمرار يف الربنامج النضايل فنحن نفكر بعقالنية ال احد يقول بتوديع النضال وال             
ومبا يتعلق بالتوقيت اقصد به     . جيب علينا ادارة عملية سياسية نضالية مبواقيت حمترمة وبوسائل مناسبة           . علينا ذلك 

فعلى سبيل املثال هنالك هدنة يف سوريا وقعها اخواننا ملدة اربعني عاما، وحىت الـدول    . القول باننا نريد سنة هدنة    
وبالتايل ارى بضرورة التزامنا باهلدنة حىت لو مل تكن اسرائيل كذلك لنضمن            .راسة اوضاعها   العظمى توقع اهلدن لد   
الذي ال ميكن ان نتجاهل حقيقة انفاقه علينا، وهذا ما ال يرضاه املناضلون فاملساعدات اليت . وقوف العامل اىل جانبنا

فالدعم االقتصادي هـو    . اقليمي دويل كامل  تصلنا من العامل ال جيب استغالهلا للقتال، بل هو يعطي ضمن ترتيب             
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فال منلك على سبيل املثال ابار بترول، وبالتايل فنحن . مقدمة لشروط سياسية فما صنعناه يف بلدنا كان بفضل العامل
ال نتكلم عن ااء النضال بل عن تقنينه واختيار الوسائل املناسبة له القادرة على حشد مؤيدين من العـامل واعـين               

اليت جيدر بنا استغالهلا سياسيا لترميم عالقاتنا مع اجلوار العريب، والقوى .رورة اجياد فترة هدوء طويلة االمد بذلك ض
احلية يف العامل القادرة على اعطاء حل سياسي، وكذلك مع اتمع االسرائيلي الذي اصبح يؤيد اليمني االسرائيلي،                 

وبناء على ذلك جيب متكني الفلسطينيني من اجيـاد         . ىل السلطة يف مقابل عدم تواجد فرصة حلزب العمل ان يايت ا         
واما من يريد ان يدعم الفلسـطينيني يف        . سبل للتهدئة مث توفري الفرص لالنتقال اىل العملية السياسية واملفاوضات         
ـ       . التحريض جيدر به التوقف عن ذلك، فالفلسطينيون يعلمون ما يريدون          ا فهم يريدون دعما ماليا منتظمـا ودعم

. استراتيجيا معنويا، الكفيل باشعار أي فلسطيين بانه لن خيسره النه يعلم بان امته العربية او غريها ستعوضه عن ذلك
وانا متاكد بتواجـد    . ودون هذا يدفع الفلسطيين اىل اختاذ خيارات قد ال يستطيع ان ينجو منها بعد فترة مستقبلية               

. ل من هذا الكالم اجتهاد بتجاوز ازمة، فهو لن يتوقف عـن النضـال      النخبة الطيبة يف الشعب الفلسطيين اليت جتع      
ولكنه يف املقابل له حقوق على االخرين جيب ان يؤدوها، النه ال يقاتل فقط دفاعا عن بقعة جغرافية وانتم تعرفون                    

ل ذلك ام   ما معىن الصمود الفلسطيين داخل فلسطني فاصالحاتنا عرب مؤسساتنا جيب ان تستمر سواء ارادت اسرائي              
ال؟ وكذلك الكفاح الوطين الفلسطيين جيب ان يستمر حىت بانتفاضة سلمية، وكذلك العالقات الفلسطينية العربية               
جيب ان ترمم، فالفلسطينيون لوحدهم ال احد يقف جبانبهم هذا الكالم قد ال يكون مقبوال لدى من يريد ان يصور  

يمة والشجاعة باجتاه التهدئة واالصالح وترميم اجلسور مع العامل         االمور مبا يتفق مع طروحاته، فدون السياسة احلك       
 .سنظل نبتعد تدرجييا عن اهلدف احملقق ملصاحلنا احلقيقية

 
 :ابراهيم بدران. د

 شكرا هلذا العرض العقالين واهلادئ جدا يف بيئة ال حتتمل اهلدوء والربود، يف منطقة كلها حرارة، والنظرة 
 ا رؤية اهلدف اكثر من ترديد الشعارات،  فقد اشار االستاذ نبيل اىل عدد من النقاط الرئيسية العملية اليت تطغى عليه

النقطة االوىل الوضع الفلسطيين وما جيري فيه مث االستحقاقات الداخلية يف فلسطني وامهها االستحقاقات              
ىل ان الدور الذي تقوم به اسرائيل       مث اشار ا  .اخلاصة باالصالح واالستحقاقات اخلاصة بتوحيد االجندة الفلسطينية        

وبالتايل ينبغي على اجلانب الفلسطيين ان حياول التغلب على    . هو حماولة احباط هذا االصالح وافشال هذا االصالح       
مث تعرض اىل مفهوم التعامل مع احللول السياسية اليت تطرح، وطرح نظريتـه يف              . االحباطات اليت تضعها اسرائيل   

من الداخل وليس من اخلارج، مبعىن القبول ا واحملاولة الصالحها بدال من ربطها والوقوف يف               التعامل مع احللول    
مث انتهى اىل ان النضال جيب ان يستمر، ولكن جيب على هذا النضال ان يكون سلميا حىت نستطيع ان . اية الطريق

 معاودة بناء اجلسور مع العامل ومع اتمـع         ننقل احلركة الفلسطينية من حالة العزلة اليت وقعت ا، اىل حالة ميكن           
وبالتايل جبب ان ينظر اىل املوضوع نظرة عملية مبا هو ممكن وليس مبا             . االسرائيلي والقوى احملبة للسالم يف اسرائيل     

 .اردت ان اشري اىل هذه النقاط بسرعة حىت ميكن فتح باب احلوار. هو مطروح به كشعارات
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 : مجال الرفاعي
 واىل ١٩٤٧ة هناك معطيات، ال بد ان نكون صرحيني جدا حوهلا ،لو عدنا اىل قرار التقسيم سنة يف احلقيق

ان وصلنا كامب ديفيد وماذا طرح وماذا نواجه االن؟ اذا ما نظرنا اىل الواقع الدويل كيف هو االن هـل هـو يف                     
دويل اىل صاحلنا ولو بنسبة ضـيئلة؟يف       صاحلنا االن ام ال؟على املدى البعيد، اسرائيل هل ميكن ان يتحول الواقع ال            

فلسـطني  شارون قدم هدية كبرية للواليات املتحدة بذبح        . اين هي فلسطني ، القدس    . تقديري، مع االسف، ال     
ما هو واقع االحتالل، اذن     . هلذا الواليات املتحدة سوف تعاجل العراق عن طريق القوة           . ودخول املسجد االقصى  

ذا الواقع، انا يف تقديري الشعب العريب الفلسطيين جيب ان يكون الشعب احلي الذي ال ميكن ان جيب ان ننظر اىل ه
فاذا ما مت االن كما تفضل االستاذ نبيل فليقبل مبا هو موجود ال خيار امامه سـوى                 . تنتهي قضيته على مر الزمان    

يات االستشهادية والتنازل عن القضية ، مـع        خارطة الطريق االن، ال يعين القبول ا التنازل وال يعين ايقاف العمل           
 ايلول كيف اصبح يتعامل العامل، مع قتل املدنيني، كفلسطينيني وال ١١االسف الشديد مل نستوعب عقلية العامل بعد 

مع االسف الشديد الواقع العريب والعامل العريب يف وضع خمزي، وهذا ما اوصلنا االن اىل ما سـيكون يف                   . كعرب
 تقديري االصالح داخل الواقع الفلسطيين ضروري، لكن ينبغي ان يكون يف اجتاه تعزيز اللحمة الوطنية                يف. العراق  

الفلسطينية بشكل او باخر ، ال ميكن ان نطلب من محاس ان تتبىن برنامج  فتح وال فتح ان تتبىن برنامج محـاس،                       
الن ما  .  ما هو موجود ونقلل من اخلسائر      لكن ال بد من تواصل مشترك يف هذه الفترة لكي على االقل حنافظ على             

.  يف موضوع العراق والواقع االسرائيلي وما ميكن ان ينتج يف حالة ضرب العراق هو االخطر يف تقـديري                  هو آتٍ 
ستتيح الفرصة لشارون وجمموعته داخل اسرائيل حتت غطاء ضرب العراق قد يستغلها يف حتويل الواقع الفلسطيين اىل 

 .وشكراً. مما هو عليه االن، يف هذه هي احلالة) ح اهللاال مس(واقع اسوأ 
 
 :عصام ملكاوي. د

 يف الواقع اتفق مع معظم ما قاله االستاذ نبيل عمرو، النه كان فيه حتليل سياسي على درجة عالية مـن                    
هـذا كـالم واقعـي      . لكن يف الواقع لفت نظري ان مقولة ال يعرف ماساة فلسطني سوى من يعيشها             . الشفافية

وصحيح ولكن حنن ايضا يف الوطن العريب ويف االردن خاصة ويف جوار الوضع الفلسطيين نعـي ونفهـم معانـاة             
ولكن ايضا هناك تساؤالت قد تكون نتيجة هذا البعد البسيط عن ساحة املعركة سواء كانت قتالية او   . الفلسطينيني

 هلا قدرة على االصالح؟ مبعىن هل هي مؤسسة         سياسية فهناك عدة تساؤالت، السؤال االول هل السلطة الفلسطينية        
قائمة فعليا على االرض وذات قدرة على احلركة والتحرك القامة وادامـة االصـالح السياسـي واالقتصـادي                  
واالجتماعي الذي ينم عن امكانية فلسطينية لبناء بنية اوىل او حتتية القامة الدولة؟ يف اعتقادي ان السلطة الفلسطنية                  

 .رة على، ذلك نتيجة ان االسرائيليني ارادوا ان يدمروا السلطة الفلسطينية حىت ال تقوم بذلكاالن غري قاد
النقطة الثانية، هل السلطة الفلسطينية قادرة على حتقيق الدولة؟ وهو تابع للسؤال االول، اذا رجعنـا اىل                 

اختزاهلا من قضية اسالمية اىل قضـية       اخللف قليال انا اعتقد ان اكرب خطأ ارتكب يف حق القضية الفلسطينية انه مت               
حىت يف االونة االخرية اصبحت قضية الرئيس عرفات ،عندما اصـبح           . عربية، اىل قضية منظمة التحرير الفلسطينية     

سؤال . هذا التراجع واالختزال يف هذه القضية واختزاهلا يف شخص واحد فيه ماساة يف حد ذاا.  يف رام اهللا حماصراً
وهو ملاذا حصار الرئيس عرفات يف رام اهللا وليس يف غزة؟ سؤال            . ع من االرتباط يف نظرية املؤامرة     قد يكون فيه نو   
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اذا كانت اسرائيل ال تريد عرفات ان يكون موجودا فكان االجدر ا ان يتم حماصرته يف غـزة،                  . يتبادر اىل ذهين  
سم الفلسطيين كامال ، هل هـي النظريـة         وبالتايل هي تريد ان تعزل غزة عن جسم الضفة الغربية كاملة وعن اجل            

اذا أخذناها ذا املفهوم انه اذا طلب من الرئيس عرفات ومن السلطة الفلسطينية ان يقوم بعمل ما ضـد                   . التامرية
النقطة . رجال املقاومة ومل يستطع ان يقوم به، مت حصاره حىت تقوم اسرائيل بتنفيذه بناء على حصره داخل رام اهللا 

ا، ملاذا ال يكون هنالك رئيس وزراء ؟ ملاذا يبقى الرئيس عرفات هو املتفرد يف السلطة؟ اذن، هل حنن                   االخرى ايض 
نريد ان ننتج نظام عريب جديد رديف لألنظمة العربية السابقة؟ ملاذا ال تكون السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية                

كرب بالفلسطينيني بان هلم جملـس وطـين استشـاري    هي دولة منوذج ؟ ملاذا ال نقدم رئيس وزراء منتخب؟ حنن ن           
منتخب، و هنالك يوجد انتخابات قادمة، حكومة اسقطت، حكومة االن مت منحها الثقة ملاذا ال يكـون هنالـك               
رئيس وزراء ؟ الرئيس عرفات اعلن بعد ذهاب كلنتون انه موافق على ما اقترحه عليه كلنتون ، اذن ملاذا مل يوافق                     

 % .٩٥ه وهو على ما منح الي
 السؤال ايضا، التعامل االسرائيلي االمريكي مع الرئيس عرفات ملاذا هذا التعامل ، السؤال الكبري ملاذا ال                
تعود القضية الفلسطينية اىل حضنها االسالمي والعريب؟ االن انتم وضعتم كل االمور يف سلة السلطة الفلسـطينية                 

فامريكا حتكـم العـامل     .  نظر العامل لكنكم ضعفاء يف نظر حكام العامل          وتطالبون العامل وانتم اقوياء يف نظرنا ويف      
ولكنها ال تعري القضية الفلسطينية أي اهتمام ، والعودة اىل سؤال ملاذا قبل العراق بقرار االمم املتحدة ؟ فالعراق االن 

فاملقاومـة يف كفـة     . مستهدف وعندما يطلب راس السلطة الفلسطينية نقبل، لكن حنذر ان تفرطوا يف املقاومـة             
واملفاوضات السياسية والسلمية يف كفة، لكن جيب ان تعودوا اىل احلضن االسالمي واحلضن العـريب واذا بقيـتم                  

 . فرادى فالوضع غري مامون 
النقطة االخرية يف نظري كباحث يف االسالم السياسي، ان الوضع يف اراضي السـلطة الفلسـطينية او                  

واعتقـد ان شـارون يف   . والوضع السلمي اذا قام فهو مؤقت والصراع سيمتد      .  ديين الصراع املستقبلي هو صراع   
تصرحيه بانه سيجلب نصف يهود العامل مرة اخرى ليهاجروا اىل ارض فلسطني اعتقد انه هو الوعد االسرائيلي جللب 

 .اليهود مرة اخرى، فالصراع صراع ديين والسالم بعيد املنال وشكرا
 

 :حممد احلاجالدكتور 
يف موضوع االصالح الداخلي ، كان يؤسفنا ان يصل احلد يف الفساد االداري الداخلي اىل احلد الـذي                  

والذي جرى ان بعض رموز . بدات امريكا نفسها ،  وهي املفسدة يف االرض، تطالب باالصالح االداري والداخلي
 .االداري املوجود على ارض الواقع الشعب الفلسطيين رحبوا باالصالحات االمريكية الم على اطالع بالفساد 

اجهزة الفصائل كثرية ومتعددة وحقيقة، يوجد اجهزة رئيسية، اجهزة املقاومة واجهزة التفاوض ، اعتقد              
وبالتايل الطريق الصـحيح وخطـة      % ١٠٠امريكا منحازة متاما    . ان املراهنة على العدل االمريكي مراهنة خاسرة      

.  للطرف االسرائيلي وال مراهنة عليه، رغم كل ما يعاين منه الشعب الفلسطيين            الطريق كلها عبارة عن احنياز كامل     
لكن من قال ان الشعب الفلسطيين يرضى ان يرفع عنه املعاناة ومن اجل ان يايت الدعم الدويل مقابل الرضى بالواقع            

 هذا النفق، انـا اعتقـد ان        كما هو، وفتح االبواب امام االمالءات االمريكية واالسرائيلية، اليت ستتبع الدخول يف           
. الشعب الفلسطيين رغم كل ما يعاين منه ال زال مستعدا للنضال، الشعب الفلسطيين يف نظر العامل هو صاحب حق

وال ختفى حقيقة ان العامل يقـف       ، ارض حمتلة وعلى رغم معرفة العامل بذلك فقد أدان كويف عنان العملية األخرية              
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 تئيل تشكل قوة ما وعلى الرغم من هذه احلقيقة جيب علينا ان ال نقبل بـاالمالءا               فأمريكا وإسرا . جبانب األقوى 
 .األمريكية املتعارضة مع حقنا فيجب علينا املناضلة سياسيا وقتاليا للوصول اىل حقوقنا 

وعن العمليات االستشهادية حنن ندعم العمليات االستشهادية ،ألا رد علـى اهلجمـات وااليـذاءات               
أما أن نقول أن العـامل ال       . الستفزازية االسرائيلية، ألا السالح الوحيد الذي يؤمل اجلانب اإلسرائيلي          املستمرة وا 

إذا كان الطريق الذي يريده األخ نبيل عمرو        . يقبل بالعنف وال يقبل أن يقتل أحد، فهذا الكالم غري مقبول إطالقا           
ن الطريق هو أن نتنازل هذه التنازالت، ونفتح هـذه          إذا كا . بتواجد الدولة وقضية جدوى اقتصادية كأا شركة      

ام .  وليست خطط سياسية   األبواب إىل اإلسرائيليني واألمريكان ليفرضوا امالءام بشروطهم اليت متثل خطا تامرياً          
ال يريدون خريا لنا إطالقا، وال بأي شكل من األشكال لذلك احلل هو العمل السياسي والنضايل لنحرج العـرب                   

حنن أصحاب حق وجيب أن ندافع عن حقنا حىت النهاية مهما كان            . مة وشعوب ، والعامل الذي يدعي احلرية      كأنظ
 . وشكراً.الطريق صعبا
 

 :  الشناقأمحد الدكتور
حقيقة أريد أن اسأل سؤاال حمددا يف املوضوع السياسي من املعروف ان عملية السالم رعتها امريكا وكل    

 على ارض فلسطني كان عرضا امريكيا مع احترامي للحكم العريب واالسـالمي ، يف               ما حتصل للسلطة الفلسطينية   
قناعة االستاذ نبيل  هل ال زالت السلطة الوطنية الفلسطينية مستهدفة على االجندة االمريكية؟ ام هي هيكل سياسي      

 عربية مرة اخرى ؟مستهدف شأا كغريها ممن هم مستهدفني يف ظل الرغبة األمريكية اعادة رسم اخلارطة ال
والسؤال الثاين اعتقد ان العزلة الفلسطينية هي عزلة امريكية كيف تعود السلطة كمؤسسة يكـون هلـا                 

ما كنا نشاهد يف توقيع االتفاقيات؟ ان امريكا حذفت االجندة وهذا من طباعها ومن اجبديات العمـل                 حضور ك 
السياسي يف احلزب اجلمهوري ان ينظر اىل االمور بشمولية وليس تفصيليا، ام اصبحت القضية الفلسطينية جزء من                 

: أي ان امللف السياسي اصبح ذو طـرفني       قضية معين ا احلكومة االسرائيلية وتتعامل معها مع الطرف االمريكي           
 امريكي واسرائيلي مع تغييب الطرف الثالث وهو الطرف الفلسطيين؟

اذا ما بدأت االجندة االمريكية بالعمل يف املنطقة ، يف الوضع مىت سينظر االمريكان اىل هذه القضـية؟ما                 
 البطويل يؤكد ان املقاومة مشـروعة وال        نظرة اخواننا الصامدين يف موضوع الترانسفري حقيقة؟ شعار هذا الصمود         

االن نعيش معطيات وظـروف هيمنـة االرادة        . يوجد دولة احتلت وزال االحتالل اال جبماجم ودماء ابناء الوطن         
االمريكية ، هل اهليكلية السياسية الفلسطينية اصبحت خارج احلضن االمريكي وبالتايل ال مستقبل للحل السياسي               

 .؟
 : نبيل عمروالسيد 

هذه االسئلة ستساعدين يف التوغل بشكل افضل يف القضايا املطروحة ، بعد العرض االفقي الذي قدمتـه                 
ان هكذا يريد االمريكان، اقترح . انا، وليس بالضرورة كل ما قلته اؤمن به، ال يا سيدي ال، انا موضوعي يف الطرح

 .التعامل بناء على ذلك
بالنسبة للعراق حنن ننتظر ماذا سيحدث فيه، ال شك انه ان ضرب .  على ما قاله االستاذ مجال الرفاعيرداً

ولكن . العراق فهنالك سيناريو معني للوضع الفلسطيين، ان حتقق ما يريده االمريكان دون ضرب، له صورة اخرى               
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يف كل احلاالت ضرب ام مل يضرب العراق، وبعد صدور قرار جملس األمن فالوضع االستراتيجي العريب مبـا فيـه                    
الوضع الفلسطيين تراجع اىل الوراء ، فلنعترف بذلك، وبعد ذلك ال ندري ماذا نستطيع ان نفعل فمن املمكـن ان                    
نرى فجوة ما يف الو ضع الدويل اجلديد وخاصة بعد انتهاء  موضوع العراق للتخفيف من اخلسائر وليس حنقق ما                    

اضيتني كان قويا جدا ، اذن ملاذا السلطة باقية اىل          الضرب الذي تعرضت له السلطة الفلسطينية يف السنتني امل        . نريد
وعلى . ليس النه يوجد ا أجهزة امن متينة، بل الا حتولت مثل منظمة التحرير، اليت كانت يف املنفى                . هذا الوقت 

رفـع  الرغم من ذلك بقي هلا قيمة سياسية معنوية قبل ان تكون مباين واجهزة امن واقتصاد وغريها، اال اا بقيت ت                 
شعار وطين يثبت وجودها بوجود القضية ، الوضع املعنوي السياسي الشرعي للسلطة الوطنية اقوى  واكرب واعمق                 

لكن يوجد حالة وسيطة بينهم من اجل أن نعرف السلطة املؤسسة مبعـىن أن السـلطة            . من معناه املادي باألجهزة   
 على ذلك تواجد مؤسسات باقية على الرغم من         الوطنية ليست فقط طرح نضايل وهذا هو مربر وجودها، والدليل         

ضرب مبانيها كالس التشريعي والنقابات واجلامعات ، وبالرغم من كل هذا حنن ال نستسلم وال نرفـع الرايـة                   
. وان نكون جهة مرهوبة اجلانـب     ) االقتصاد يف القوة اإلسالمية   (البيضاء بل نقتصد يف القوة وهذه قاعدة إسالمية         

ارى بان القضية الفلسطينية    ،  نقاوم ونعمل بالسياسة بشكل متوازن مبا ال يؤدي إىل مضاعفة اخلسائر             فإذا أردنا أن  
اما الرد على من فهم مين ان من يعيش هناك هـو            . اكرب من ينفرد بنقاشها شخصني، فهي تعين املاليني من الناس         

اطفكم جتاه قضيتنا، بل ال بد من االقرار ان    فقط الذي يستشعر مأساة الشعب الفلسطيين انا مل اقصد التقليل من عو           
هنالك ارتباطا وجدانيا بني فلسطني وكل فلسطيين خارج بلده ،او عريب حىت لو كان يف الصني، بل رمبا تتـأملون                    

بل ما قصدته بان الفلسطينيني يطلـب منـهم امـا           . اكثر منا الننا هناك نستطيع ان نعرب عن حنقنا من االحتالل          
 .اجتاه القتال غري احملسوم االستسالم او ب

. ومبا خيتص بسؤال ملاذا حصار رام اهللا ال غزة؟ اسرائيل تعترب الضفة الغربية كلها ضاحية امنية لكل مدينة                 
وهذا كان نظريا يف السابق واصبح االن عمليا يف االنتفاضة الثانية، وبالتايل التركيز قوي على الضفة الغربية، بسبب  

اما بالنسبة يف غزة فاا جزء . ا النه ميثل غالفا جللب عدد آخر من اليهود اىل الضفة الغربية            املصاحل الدينية خصوص  
 .ال يتجزأ من البلد ، وهذا ال يعين ان الضفة الغربية االساس وبالتايل غزة تفعل ما تشاء 

يـدنا  حنن متنازع علينـا، فهنـاك مـن ير        . كيف يفهم االسرائيليون وضع السلطة الفلسطينية واحلل        
واألوروبـيني  . وامريكا تريدنا متعاونني، واسرائيل تريدنا ان نعمل امن للحفاظ عليهـا            . استشهاديني كابن الدن  

والكل . يريدوننا كيان حمترم، وليس عبئا على الوضع الدويل اجلديد الذي يترتب يف املنطقة قبل العراق وبعد العراق           
 .هذا الرتاع يف حني انه جيدر بنا ان نستثمره اجيابيايريدنا يف االجتاه الذي يريد، حنن نتمزق يف 

اما بالنسبة لطلب وجود رئيس وزراء، فانا اقول ان رئيس الوزراء يوجد طرق للتعاطي معه، طريقة وطنية 
فلسطينية، ليس الن شارون قال رئيس الوزراء ضروري فبالتايل نغلق هذا املوضوع، بل كان هذا االقتراح اقتـراح        

لى اطالع جيد باالستطالعات اليت تقول ان اجتاهات الفلسطينيني كذلك، كانت فكرة رئيس الوزراء              فهو ع . جيد
مهمة جدا وال زلنا نريد ان نعمل ا ، وال يعين ذلك ان نفصل وظائف على اشخاص معينيني، بل نريـد نظـام                       

يسـاهم يف الربملـان، وميكـن       وجيب ان يكون هذا النظام فيه رئيس وزراء يستطيع ان           . سياسي فلسطيين برملاين  
نعم انا اوافق على هذه الفكرة، وانا من االشخاص الـذين           . االستغناء عنه يف حال كانت اجنازاته اقل من املطلوب        

 .تعرضوا اىل ضغوط هائلة الين مصمم على ان حالنا لن يستقيم اال يف ظل نظام برملاين فيه رئيس وزراء 
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لذا تعرضت لضغوط ،وانا مـن      . لكلور الفلسطيين العريب لالسف   نطالب مبا نرفض سابقا، وهذا هو الف      
ولقد وجهـت رسـالة     . الناس الذين اختلفوا مع القيادة الفلسطينية حول هذه النقطة بالذات وحول هذا التوجه            

مفتوحة اىل الرئيس حول هذه اجلملة، وقلت له انه عرض علينا هذه النقطة فلم نقبل، ويصبح تطور دويل ويعرض                   
كذلك فمن املعروف ان ما يعـرض  . يوجد وضع دويل متطور .  االصغر منها، ونقول اننا نريد اخليار السابق       علينا

وهذا الفلكلور موجود ايضا يف العراق فال اريد التحدث يف الطروحات         .  اليوم علينا هو غريه ما سوف يعرض غدا       
ذنا قرارا باالعتقال فان اسرائيل ستسـاحمنا ب   مقاوم، فلو اخ٣٠بل اطرح مثال عندما طلب منا اعتقال      . السياسية

 . مقاوم ومل ناخذ بالقرار٢٠
فما معىن ان يدخل اجليش االسـرائيلي اىل        . االن اخواننا املسلمون هلم قوم يف الضفة الغربية، ويف غزة         

رهم لعشرة  بيت امحد ياسني ومل خيرجوا باي جريح ، حنن مل خندم قضيتنا حبيث ان هؤالء االشخاص حنميهم وندخ                 
 االف شاب فلسطيين موضوعون يف السجون       ١٠سنني قادمة ، حنن خسرناهم يف اشهر قليلة ، حنن يعز علينا االن              

االسرائيلية ،  فهنالك خيار اخر غري االستسالم ، فقضية املهد على سبيل املثال دفعنا مثنها من صلب القضية ، كنت 
وعنـدما  . صة املهد وجنني وسعادات الننا مل ندر العملية كما جيـب        فدفعنا مثن ق  . اؤيد ان يؤسروا بدل ان ينفوا     

قصف االمن الوقائي، اصبحنا نرفض فكرة التسليم تقديسا لشعار منوت وال نركع ، وكنت ممن وافقوا على التسليم 
 .مببدأ احلفاظ على ارواح اعداد كبرية داخل هذا املبىن 
ث باسم السلطة الوطنية انا االن خارج السلطة الفلسـطينية،          احلضن العريب واالسالمي ، انا االن ال احتد       

عودة . وأحد اسباب استقاليت رغبة يف توسيع هامش حرية احلركات ، مل يكن قرارنا اخلروج عن املسلمني والعرب                
اىل قضية اوسلو وعملية التسوية ال ميكن وجود دولة عربية تستطيع ان تفرض نظام اجلامعة العربية ، واخـر مـن                     

اول اجياد احللول مع االسرائيليني هم الفلسطينيون ، حنن نتعامل مع دول هلا اجتاهات فنتعامل مع االردن حسب                  ح
يوجد حركة حترر وطين موضوعيا ال تستطيع ان تتفادى         . النظام القائم فيها وهكذا االمر يف مجيع الدول االخرى          
ال !  اذا اردنا أي شيء هل نستطيع ان ناخذه من الشعوب؟          التعامل مع االنظمة ، نريد طريقة للتعامل مع االنظمة ،         

 .نستطيع
  :)عصام ملكاوي، مقاطعا. د (

 هناك نقطة خالفية وهي انه يف مؤمتر الرباط مت الضغط على االردن للقبول بفك االرتباط، مث الذهاب اىل 
 .تتفاوضاوسلو مل يكن بدراية األنظمة العربية اليت 

 
 : نبيل عمرو

ظري هناك انظمة عربية فكل نظام يعمل لوحده ال تستطيع ان جتمعهم للـذهاب يف خطـة                 من وجهة ن  
سياسية واحدة ، ال ميكن، يف بريوت ظهرت مبادرة جيدة ولكن انتهت، هل انتظر لكي يتبلور شيء ؟ال استطيع ان 

 . مامهل أي امكانية لالستفادة من االنظمة العربية واالسالمية ، ولكن ال استطيع ان ارتبط
السلطة تتعرض  . بالنسبة ملوضوع الفساد يف فلسطني، فمن املهم ان نعرف اننا ال نستطيع ان نطرح نظام              

دوما اىل توريطات ، كقلة التعاون من جهات معينة من ناحية والقتال يف اوقات غري مناسبة، واسـرائيل كـذلك          
هاز اداري ضعيف ، وجهاز مايل ضـعيف        تضرا من جهة اخرى ، جبمع كل هذه القضايا يصبح هذا اجلهاز، ج            
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ال استطيع ان اعطي سببا بشان االصالحات يف ظل معرفتنا باسباب هذا            . وجهاز قضائي يكاد يكون غري موجود     
. الفساد ، انتقد السلطة الوطنية الفلسطينية الننا مل نستغل هذا اهلامش الذي نستطيع اصـالحه بقـدر االمكـان      

ذا الفساد مسة روتينية يف العامل الثالث حتديدا ، حنن لدينا خلل اداري، واشخص              وبشكل جذري ميكن القول ان ه     
 اجزاء جيدر يب معاجلة     ١٠ او   ٩هذا اخللل وال استطيع ان اضع كل اللوم على الفلسطينيني عندما يكونوا جزء من               

 .هذه الظاهرة بسيادة القانون يف البلد ومؤسسة قوية 
عدل وخاصة يف السياسة ، بل املصاحل وكيف التوصـل اىل االهـداف ،              مل يعد هناك أي معىن ملفهوم ال      

يف منطق املصاحل واحلسـاب  . فانتظار اخذ دولة وفقا للعدل االمريكي او العدل الدويل يعين االنتظار اىل ما ال اية       
دف ، والدولة اليت    الدولة بالنسبة يل هي اهل    . بشكل صحيح يتاح لنا حتقيق ما نريد ، وانا ممن يقترح عدم االنتظار            

نريد دولة لكل الفلسطينيني اوال ، الفلسطيين املشرد جيب ان جيد لنفسه كيان وطين، ثانيا نريد دولة دميقراطيـة ،                    
فاستطيع ان  . تعددية ، دولة القانون، نريد دولة ذا املعىن ، ال نريد دولة تسبب املاساة للشعب الفلسطيين كل يوم                 

رية واالجنازات االنسانية وخاصة اننا على اعتاب القرن احلادي والعشرين يف بناء دولة، استغل كل التراكمات احلضا
رمبا تكون االخرية يف القرن العشرين او االوىل يف القرن احلادي والعشرين ، ال امل يف ان يكون هنـاك اسـتقرار                 

 فناء للدولة االسرائيلية على املـدى       فال اتوقع ان حيدث   . اقليمي يف الشرق االوسط اذا مل ياخذ الفلسطينيني دولة          
لكن حل سياسي ضمن تسوية على طريقة الوضع الدويل وماذا نستطيع           . البعيد لكي حيصل الفلسطينيني على دولة     

الـدخول يف   : ان ناخذ منه فهذا موجود ، لكنه يتحقق على املدى البعيد ، واقول لالجتاه االسالمي يف فلسـطني                 
لقيادة عرب العمل الدميقراطي ، السلطة متنازع عليها وحتاول قدر االمكـان ان تكـون      املؤسسات الفلسطينية ويف ا   

 .وسط ولكنها ال تستطيع 
فاالجندة مشغولة .. يف االجندة االمريكية،حىت االن مل يفتحوا واجهة العمل كما جيب يف الشرق االوسط   

نية واالشتراطات الكثرية عليهم لكي تكون      باملوضوع العراقي، وسبب املبالغة يف احلديث عن االصالحات الفلسطي        
فقد قلت هلم بان ما تقومون به ال يقنع الشعب الفلسـطيين وبـان              . تعجيزية ، لو ارادوا التسوية احلقيقية لفعلوها      

 ايلول، فهي اجندة متوازنة     ١١فاالجندة االمريكية تغريت بعد احداث      . هنالك مقدمات للتسوية السلمية احلقيقية      
مصاحلها وليست متوازنة يف العدل ، متغاضية عن االرهاب بشكل عام عن اليمني واليسار وعن املقاومة                يف  رعاية    

الفلسطينية ،كل ذلك كان متمثال بابتسامة كلنتون الساحرة اىل الشخص االخر الذي ما ان جاء حـىت انشـغل                   
 .بالصني 

كن ان حيصل، فمن جيرؤ على القتل       انا يف تقديري ان موضوع الترانسفري ليس باملوضوع البسيط النه مم          
لكن جيب ان نذكر ان الشعب الفلسطيين صامد على ارضـه وميكـن             . والتدمري هو قادر على التهجري والترحيل       

االستفادة من ثبات املقاومة يف املناورات السياسية ، وميكن القول بان الوضع الفلسطيين ال يسمح بقيام هذه العملية  
واذا ما حدث الترانسفري فاملطلوب هو اعادة رسـم         .  والوضع نفسه حيال الدول ااورة     وكذلك الوضع االردين،  

اخلارطة للمنطقة ، ومن مث سيصبح تاثري الترانسفري ليس على الشعب الفلسطيين فحسب بل على املنطقـة وعلـى                
يقة، فعندهم احزاب تعتنق يف تقديري الشخصي ال اضمن ان االسرائيليني يفكرون ذه الطر. الكيانات القائمة كلها

هذا ليس انشاءا ، الن ما جرى للفلسـطينيني         . هذا املبدأ ولكن انا متاكد من ضماناتنا وقوانا يف منع هذا الشيء             
 ، كان الوضع سابقا احتالل شـهر أو شـهرين ويرجـع             ٦٧ وال يف    ٤٨خالل السنتني االخريتني مل حيدث يف       
 .احلرب بشكل يومي االستقرار اىل ما كان عليه، اما االن ف
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 :  نظام بركاتالدكتور

نقول ما هو مطلوب من فكرة احلل السياسي للدولة؟ اال تعتقد ان فكرة قيام الدولة ما هي اال حمصـلة                    
اذا كانت الدولة واحلل السياسي او التسوية السياسية اليت ستجري هي حمصلة مليزان القوى ، اعتقـد                 .مليزان القوى 

ضغط العسكري فانا   اعتقد ان التنازالت العسكرية يف جزء كبري منها سريتبط مبدى تعرض         انك استبعدت كثريا ال   
طبيعة هذا الضغط قد ختتلف من عمليات استشهادية ،اىل حتديات قد تـايت   . اتمع االسرائيلي للضغط العسكري     

لنوايا احلسـنة والضـغوط     من اطراف اخرى، ولكن التنازل ال بد ان يرتبط بعملية ضغط ، اقصد االعتماد على ا               
السؤال املطروح االن ماذا تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية من مصلحة المريكا حىت تعطينا دولة ؟ اعتقد . االمريكية

ال يوجد سوى وقف العنف من وجهة نظر امريكا ، اذا كانت املنطقة غري مستقرة فهذا سيدفع امريكا للبحث عن                    
وبالتايل فكرة الضـغط    .لة ، اما باستقرار االوضاع فال داعي المريكا اجياد دولة           حل سياسي او اقامة سلطة او دو      

ونفس الشيء بالنسبة لالسرائيليني . العسكري ووجود العمليات قد تكون من دوافع امريكا للبحث عن حل للقضية
لفكرة السلطة بانه اذا كان نقطة اخرية، انا اتفق معك فيها بالنسبة . يف ظل مطالب فكرية وايديولوجية يطالبون ا 

ففكـرة  .  احلل السياسي سيعتمد على طرفني ، و اننا منلك جهة نستطيع ان نعمل ا ،وهي قضية اصالح السلطة                 
وجود مؤسسات كيانية فلسطينية ، هوية فلسطينية شرعية هذا شيء كانت متلكه السلطة بنفسـها ويف تعاملـها                  

     تمع الفلسطيين، اال اال وهذا االمر ال يعتمد على امريكا وال على اسرائيل الن               الداخلي مع اا فشلت يف هذا ا
هذا شيء يف عالقاا الداخلية ،مع القوى السياسية واتمع الفلسطيين فهي فشلت يف هذا اال ولكن كان مـن                   

 .صلة ميزان القوىاملمكن لو جنح هذا الكيان يف قدرته على التفاوض، او حيسن وضعها اذا كان التفاوض هو حم
 

 : الربغوثيجبارة 
هل السـلطة   . اشكر االستاذ نبيل على املعلومات، لكنه مل يشخص لنا اسباب هذه  املاساة يف فلسطني              

مسؤولة ؟ واىل أي حد؟ وهل الشعب الفلسطيين مسؤول؟ واىل أي حد؟ املراهنات على امريكا هل هي املسـؤولة     
يب، ومل امسع عن قرارات ملؤمتر مدريد، كل ما هنالك شـعار االرض             واىل أي حد؟ كنت يف مدريد ضمن وفد عر        

امريكا لن تعطي شيئا واىل حد االن مل تعطي شـيئا،           . مقابل السالم وهو شعار طرحه امللك حسني وليس امريكا        
هـا  ذهبت اىل الضفة الغربية ومسعت ان السلطة بني الشعب مل يكن امس           . وباملقابل التهدئة مقابل املال خطر جدا       

السلطة بل التوانسة فهناك بني السلطة وبني االهل فجوة عميقة جدا ، وما بني السلطة والشعب الفلسطيين خارج                  
انت رجل سلطة لعشر سنوات، شخص لنا اسباب هذا الوضع الذي حنن فيه ؟ انـت                . فلسطني هوة عميقة جدا     

ن السلطة مل تفعل ذلك ، ما زالت تقول اريد طرحت بضرورة تواجد دولة فلسطينية جلميع الشعب الفلسطيين، اال ا
ياسر عرفات غري ذلك مل امسع، ما زلنا يف الدائرة العربية ذاا، الشموليني العرب هكذا يطرحون ، الـرئيس اوال ،    
الشعب ليس له دور ، اننا مع السالم وكل الشعوب مع السالم ورحبنا مبؤمتر مدريد لوال انه مل يكن دف السالم                     

 .يعط العرب يف مدريد شيئا كل ما هنالك مثن لتواطؤهم مع امريكا ، ومل 
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 :عاطف البطوش معايل األستاذ 
حنن نتمىن وحدة الصف الفلسطيين،و ندرك ان هناك حجم من النضال من كامل فئات الشعب الفلسطيين 

ن االمر بتثبيت هذه املواقف     السلطة مل حتس  . اليت قادت اىل دخول املقاتلني الذين كانوا خارج فلسطني اىل داخلها          
والتعامل معها واجياد قاعدة حوار مشترك واهداف مشتركة، وهذا قد يكون سبب االنقسامات داخـل الصـف                 

يفترض ان . الفلسطيين امام التحديات الكبرية، خصوصا اا كان هلا نظام مؤسسي خارج فلسطني ويف تونس مثال  
 هلا مؤسسات تدرك ان اسرائيل لن تفرش هلـا االرض ورودا بـل         يكون يف منظوره حجم التحدي ، هذه قيادات       

ستضع امامها املعوقات باحلجم الذي ظهر ، وجيب ان نذكر اكثر من نقطة وهي التضحيات اليت قدمها افراد مـن          
الشعب الفلسطيين وكان االوىل ان يشاركوا بالقرار وان يتم التفاهم معهم لوحدة الصف ، وان ياخذ كل فرد فيها                

قه املثايل االفضل ، الحظنا ان مجيع هذه الفصائل مع خالفاا سواء تنتمي اىل فتح او محاس او اجلهاد او قسـام                  ح
ابدت حسن نوايا، فعندما دخلت السلطة أوقفت مجيعا كامل عملياا انتظارا من السلطة ان تقوم مببادرة حبجـم                  

وحد خطة واحدة مستقبلية للمواجهة مع اسرئايل       واعي، ومسؤول وكبري يستوعب هذه الفصائل ويستمع منها وي        
ما هي املعوقات للوصول اىل هذه القاعـدة        . واحلصول على احلقوق الذي يريدها يف املفاوضات العربية االسرائيلية        

من التفاهم املشترك مع هذه الفصائل؟ وملاذا مهش دورها واملواطن العريب يدرك اا هي السبب يف وجـود كـل                    
 مبا فيهم ياسر عرفات على االرض الفلسطينية؟شخص فلسطيين 

 
 : حممود عليمات. د

كيف نوفق بني امنيات الشعب الفلسطيين والسلطة الفلسطينية يف اقامة الدولة الفلسطينية وبني الـالءات             
ـ       ٦٧االسرائيلية لعملية السالم، ال انسحابات جديدة ، ال انسحابات حلدود            ث ، ال القامة دولة فلسطينية، ال لبح

موضوع القدس ، ال لبحث موضوع الالجئني، كيف نوفق بني هاتني املقولتني؟ مث ما هي الدولة اليت نريد ؟هل هي 
الدولة اليت تفرض علينا كما تريد الواليات املتحدة االمريكية والكيان الصهيوين؟ مث انكم تطـرقتم اىل موضـوع                  

 الدولة الدميقراطية يسمح هلا من قبـل الواليـات املتحـدة            الدولة الدميقراطية، السلطة تريد دولة دميقراطية ، هل       
 االمريكية واسرائيل ان تقام يف ارض فلسطني ؟

 
 : حامت رشيداملهندس 

حنن يف وضع ال حنسـد      .اننا يف وضع رمبا الكثري جدا ميكن ان يقال، ولكن اقل بقليل ميكن ان يفعل فيه               
احلديث عن  .: عمرها عشرات السنني ، ساستعرض بعض النقاط       عليه وبعيدا عن اللوم الذي يوجه اىل مسرية وطنية        

االصالح، اعتقد يف احلالة الفلسطينية ال زال املوضوع صعبا ورمبا تكشف الشهور املقبلة عن كونه ما زال شـديد                   
تقبـل  احلالة الفلسطينية امام قيادة ابوية ال تقبل املساءلة، وهي مل           .الصعوبة، ويف تقديري احتماالت النجاح ضئيلة     

املساءلة على مدى عشرات السنني الفائتة، واستبعد ان حيدث تغيري حمسوب ما مل يكن هناك تغيري درامي حيمـل                   
احلالة الفلسطينية جزء من حالة عربية امشل وهذه احلالة اعجز عن تقدمي بديل دميقراطي سواء يف                . طابع املفاجآت   

 .لبنية االجتماعية ومواقع النخب يف هذه اتمعات العربيةفلسطني او خارج فلسطني، السباب عديدة قد تتعلق با
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النقطة الثانية ، احلديث يدور حول الترانسفري ، انا يف تقديري الترانسفري ال يشكل خطرا على فلسطني او 
على شعب عريب بعينه فحسب ،بل يشكل خطرا على اسرائيل حبد ذاا، ويشكل خطر على استمرارية املشـروع                  

الترانسفري حيمل خطر مميت على االسرائيليني واعتقد انه يف اطار حسابام، انه يعرب عـن اجتـهادات   . الصهيوين  
موضوعية لبعض االحزاب الصغرية يف اتمع االسرائيلي، كل هذا يضاف اليه التشبث العنيد للشعب الفلسـطيين                

 .بارضه
يت هي يف الصلب شروط امريكية معروضـة        النقطة الثالثة، االخ نبيل حتدث عن جممل الشروط الدولية ال         

على القيادة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيين، يف غالبيتها مطالب اسرائيلية، وهذا امر معروف، وقف العنـف                
وحتدث عـن عـودة     . مل يقل ما هو املقابل الذي ستقدمه اسرائيل للشعب الفلسطيين         ) جهاد(او  ) كفاح مسلح (

 سبتمرب أي قبل اندالع االنتفاضة ومن مث الدخول يف تينت وميتشـل             ٢٨سمى حبدود   القوات االسرائيلية اىل ما ي    
وصوال اىل مؤمتر دويل، ليس هناك مقابل ملموس امام الشعب الفلسطيين ، هل املطلـوب ان يتخلـى الشـعب                    

ـ                 ة غـري  الفلسطيين عن جهد نضايل مركز دام عشرات السنني وتكثيف يف السنتني االخريتني يف مقابل وعود واهي
دقيقة؟ ال اتوجه بنصيحة اىل االخ نبيل يف هذا اال ، ولكين ملست اصرارا منه على ان يتخلى الشعب الفلسطيين                    

ميكن ان نناقش بعض التكتيكات املسـلحة      . وحركته الوطنية عن االساليب العنفية يف مقارعة االحتالل االسرائيلي        
ورمبا اسـتعملت   . هذه مسالة ختضع للنقاش   . ات االستشهادية للشعب الفلسطيين، وهو ما ميكن ان يسمى بالعملي       

بطريقة صحيحة يف وقت معني، لكنها خلقت امجاع سليب يف اتمع االسرائيلي ، امجاع معادي للشعب الفلسطيين             
وهذا وضع جيب ان نعترف فيه، وبالتايل هـذا         . ، خلقت حالة تعبئة يف الراي العام الدويل ضد القضية الفلسطينية          

املطلوب هو مراجعة   . لتكتيك الكفاحي للحركة الفلسطينية جيب معاجلته، جيب مراجعته وان حناسب انفسنا عليه           ا
 .االساليب ولكن التخلي عن خيار املقاومة خطري جدا ومن شانه جتريد املقاوم الفلسطيين من أي ورقة ضغط

 
 :عدنان هياجنةالدكتور 

و، واذا ما طبقت املنطلقات الواقعية والعقالنية، كيف ميكـن ان           افهم املنطلقات الواقعية للسيد نبيل عمر     
هل أن الفلسطينيني االن ومـن      . يتبلور به الواقع الفلسطيين يف املستقبل؟ اخذين بعني االعتبار  قضايا احلل النهائي            

  ؟منطلق الواقعية يسريون باجيابية فكرية على الساحة العربية االسالمية كقضية التمركز حول الذات
 

 :  غازي ربابعةالدكتور 
اعتقد ان طالقا بائن بينونة كربى بني السلطة وبني الشعب الفلسطيين، وبني ابناء االمة  العربيـة علـى                   

فمثال اسال الطلبة من يؤيد السلطة فال احد يرفع يده، ومن هو مع خيار اجلهاد اجلميع يرفعون                  . مستوى الشعوب 
واالدمان . قضية يف منتهى االمهية ، واالمر االخر، ان السلطة ادمنت على التفاوض  انا اعتقد ان قراءة االخر      . ايدهم

وانا اعتقد ان حالة اوسلو وما جرى من تراجـع يف املسـرية             . حيتاج اىل فترة حىت يتماثل املدمن اىل حالة الشفاء        
فـاملطلوب  . ملقاومة مقدما النضالية وخارطة الطريق اليت وافقت عليها السلطة مجلة وتفصيال تنص على استئصال ا            

االن استئصال املقاومة، وانا اعتقد يف الطرح املوجود االن يف كل املنطقة، يستهدف استئصال محاس واجلهاد وكل                 
احلركات االسالمية، والذي يتابع التحليالت يرى ان كل احلركات االسالمية مستهدفة يف فلسطني ويف خـارج                
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اداة لقمع هذه احلركات وكما تفضل الدكتور نظام فاخليار الوحيد يف يدها،        فنرجو ان ال تكون السلطة      . فلسطني  
وهو الذي ادخلها اىل غزة وجاء ا من تونس فال ينبغي ان يتنكر االنسان من القالب الذي جاء بـه اىل داخـل                       

سلطة اللبنانيـة   لو كانت ال  . فلسطني، فالذي محل السلطة اىل فلسطني هو خيار املقاومة ولدينا جتربة جنوب لبنان            
 .قوية ملا انتصر على اسرائيل احد ولو ضعفت السلطة النتصرت املقاومة يف فلسطني 

 
 : مجيل النمري

اريد ان اسال عن موضوع رئيس الوزراء ، عندما تشكلت احلكومة كان موضوعه بني االخذ والرد ، ما                  
 هي التالوين اليت ظهرت واين هي القضية االن؟

وضوع االنتخابات ، كان احلديث يف اليومني االخريين عن احتمال عدم امكانية ان             املوضوع االخر هو م   
جتري السلطة االنتخابات يف موعدها واحتمال تاجيلها، ما خلفية هذا على موضوع العراق؟ ويقال ان هناك حوار                 

 .حول تغيري نظام االنتخابات ؟ اين وصل هذا القرار؟ شكرا
 

 : رشاد عثمان
حقيقة يوجد شيء غري واضح امـامي  .  مهتم بالقضية، ومطلع عليها من اكثر من زاوية      انين رجل اعمال  

وهو االصالح ، كان االصالح مطلوبا من كل اجلهات ، الشعب طالب باصالح السلطة ، لكن وجدنا السـلطة                   
وة بـني  تطالب باالصالح ولكن اصالح من؟ بل جند ان هناك فجوة بني الشعب وبني السلطة ، وجند ان هناك فج             

اذا كانت  . السلطة والرئيس ، اعتقد اننا نتكلم عن ما هو غري حمدد وال نستطيع معاجلته، نتكلم عن قراءة املتغريات                 
السلطة فشلت يف قراءة املتغريات على مدى سنني كثرية فما هو الضامن يف قراءة املتغريات اجلديدة؟ هل حقيقة ان                   

شكلة ؟ وما هو البديل؟ اذا كانت مطالبـة باجيـاد سـلطة اخـرى او     السلطة هي املشكلة؟ ام هو الرئيس هو امل    
اذا كانت السلطة ال تسـتطيع ان   . االستنجاد باالمم املتحدة الدارة االزمة من جديد كما حدث يف تيمور الشرقية           

نتوقـع ان   تدير االزمة وال تستطيع ان تتعامل مع املتغريات حبيث تصل اىل الرب، واذا كان العائق هو الرئيس، فهل                   
 يتنحى الرئيس عن منصبه ويعطي الفرصة ملن هو اجدر منه؟ 

 
 : سهيل صباح

فمن املفارقات اليت مسعتها كما قال االستاذ . جمرد احلديث عن الشان الداخلي وجرحه ، فهو جرح عميق
تح ليست لكـل    نبيل واشكره انه بدأ باجلرح الداخلي  ، ان دولة فلسطني لكل الفلسطينيني فما بالك اذا كانت ف                 

ابناء فتح وانا اعطيك االف االمثلة من ابناء عمان  من جوعى كوادر فتح وانظفهم بينما مئات اخرى نزلت ومن                    
اذا كان التنظيم ال ميتلك ابناءه ويعزل النظيفني،        .اقلهم نظافة، وباستثناءات قليلة وهذا ينطبق على كل التنظيمات          

لكل الفلسطينيني؟ وعن ثورة لكل الثوار؟ هذه ليست ثورة لكل الثوار،           فهل ميكن السؤال عن االصالح وعن دولة        
هل هناك امكانية لالصالح؟ ال ، ملاذا؟ الن هذه القيادات نشات منذ اخلمسينيات ومتكنت من اليات استالم السلطة 

 جديدا ينفض غبار تياراًاذا قدم الواقع الفلسطيين . ، وانا اتفق مع الطرح الذي قال حتول درامي ما ، اهللا اعلم ما هو
التخلف السياسي والفساد، عندها ميكن احلديث عن االصالح؟ فارى ضرورة ان نبين على انقاض هذه التفاهـات              
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وهذا االستمراء على الشعب معادلة جديدة، فيما عدا ذلك حنن نسري من سيء اىل اسوأ ، وكفانا جتارب فاشلة ،                    
 .وهذا جزء من اجلرح

 
  :يعاقبةامرية 

دي تصور بسيط كسيدة مولودة يف جنني وحمامية تعيش يف الشتات مثلي مثل املاليني من ابناء الشعب                 عن
يف تقديري لو ان شارون مل يستعجل يف اقامة هـذه           . الفلسطيين، وعايشت معظم الشباب الذين نزلوا يف تونس         

 . االنتفاضة القامها الشعب الفلسطيين على السلطة
 

 :نبيل عمروالسيد 
ا مل ادعو اىل التخلي عن املقاومة ، قلت بالضبط تنظيم الفعاليات ، وانا اؤمن ببناء فعالية من فعاليات                    ان

واجابة على سـؤال    . ال ادعو اىل وقف املقاومة    .  جامعات يف ظل االحتالل    ٦اسرائيل رغما عنها انشانا     . املقاومة
ة بني الفلسطينيني واالسرائيليني ، القوى قوى       الضغط العسكري وموازين القوى، اا ليست موازين دبابات خاص        

حنن لو قارنا مستوى القوى املادية ملا زلنا على قيد احلياة ،هـل اسـرائيل               . التاثري، وليست القوى املادية امللموسة    
تستطيع احلصول على االمن واالستقرار اذا الشعب الفلسطيين مل ياخذ حقوقه؟ املقاومة يف وقتها وحبسابات وبرجمة                

فكما فهمت العمل السياسي يف فتح مواءمة بني املقاومة         . وتامني افاق وتامني وحدة حوهلا وبتامني انسجام داخلي       
هذا االمر بديهي، نريد ضبط املوازين يف هذا املوضوع واسرائيل جيب ان تبقى حتت              .واستثمار سياسي هلذه املقاومة   

اومة متكاملة، فنحن ال تنطبق علينا شروط املقاومـة يف          الضغط ، ليس فقط بالعمليات االستشهادية بل بصيغة مق        
 .لبنان وقاومنا اكثر منهم بال مزايدة او مناقصة ، نريد ان نرتب امورنا ولكن ال حياة ملن تنادي

اولويات الشعب الفلسطيين ليست اولويات نظرية ، اا امكانيات والذي حيارب جيب ان يكون على قدر 
وهذه نقطة اخلالف يف الداخل الفلسطيين، فهناك من يقول باحقيـة القتـال             . ذا سلبا املسؤولية واال سينعكس ه   

 .واخرون يقولون بضرورة تنظيم هذا القتال 
فهو يريـد   . بالنسبة لرئيس الوزراء ، مل تعد الفكرة جتدي باكملها ، وساهم يف ذلك شارون وافسدها              

 باسم شخص وليس شارون من يضع هلـا توصـيف           اصبحت فكرة رئيس الوزراء مرتبطة اما     . رئيس وزراء مدير  
ولكـي  .وهذه وجهة نظر جيب ان خترج من الس التشريعي       . معني، ولكي تصبح فكرة فلسطينية ليست اسرائيلية      

اذن، ال تسـتطيع  . خيرجها يعطي ثلثي االصوات لتعديل القانون االساسي ، ما دام الرئيس ال يريد والقوى ال تريد      
 .وات ، اذن هي تعثرتاحلصول على تلك االص

االنتخابات هي اليت تفرز ، وهي نسبية، ليس . ن مؤسسة حاكمة عن طريق االنتخاباتجيب علينا ان نكو
من الضروري ان ترضي ما يريده الشخص ،املفروض ان تتم االنتخابات خالل شهرين او ثالثة اشهر ، ميكن ان ال              

 نستمر يف طرح االنتخابات ، االنتخابات اصبحت املخرج لنا          ولكن جيب ان  . تتم النه ليس قرارنا وهو رغما عنا      
يف ترتيب الوضع الداخلي وهي احلكم بيننا بعيدا عن االمزجة ، قرار السلطة بتاجيل االنتخابات هو قرار غري وارد                   

دا عن  فممكن ان يعرض شارون السماح لنا باحلوار ولكن بعي        . وال تقدر عليه ، الم ميكن ان ياخذوا منا القدس           
. بالنسبة لقانون االنتخابات جيري تغيريه وجيب ان مير بالس التشريعي ، اما نظام نسيب او دوائر او خمتلط               . القدس
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 نواب مـثال ، اىل جانـب قوافـل          ٦القانون املقدم للمجلس التشريعي هو املختلط ، جيمع بني الدوائر، فلنابلس            
 . االحزاب 

قراطية او ال تسمح؟ اا ال تنظر اىل املوضوع بالتفصيل، وهي حتاول            السؤال االن هل امريكا تسمح بدمي     
قدر االمكان اعطاءك الذي تريد ضمن مواصفاتك الوطنية ، انت كفلسطيين تستطيع ان تنتج مسـتقبلك ضـمن                  

 . نضال جدي، فيه مفاوضات، وقتال، ومقاومة وحتالفات وعالقات خارجية وتقنني لالوضاع
وهـذا  . ونسال اهللا ان تولد، فيها كل عيوب الكون ولكن فيها كل وعود الكون              دولتنا القادمة ستولد    

كما ال ارى ضرورة ان نسـمي       . يتوقف على كيفية ادارة الشعب الفلسطيين ملسالة دولته ودميقراطيته وانتخاباته           
لوطنية، وهذا رد علـى     فهذا حيول دون الوحدة ا    . الفلسطينيني، اذا دخلوا اىل فلسطني حبسب البالد اليت جلؤا اليها         

السلطة الفلسطينية حتتاج اىل اعادة صياغة لوضـعها وعالقاـا مـع            . اؤلئك الذين قالوا ان السلطة هم توانسة        
الفلسطينيني ذلك اا مل تتمكن من ادارة عملية دميقراطية حيوية منتظمة ، وسيجدد شباا الدميقراطية واالنتخابات                

هل تعتقدون ان كل من يف السلطة واحد؟ انا شخصيا كنت ادافـع  . كن من الناسوالتعددية واشراك اوسع قدر مم    
عن الكثري من قضايا السلطة دون اقتناعي ا ، وكنت عضوا يف اللجنة العليا لالشراف على املفاوضات يف هـذه                    

حدة وداخل اجلهاز الواحد وبالتايل داخل السلطة وداخل املنظمة وداخل احلركة الوا. اللجنة، كانت لنا اراءنا املتباينة
 .يوجد الوان متعددة ويوجد صراع ،انا مل اوافق على خطة زيين اعجابا ا، بل اعاقت ما سيحدث بعدها 

شكرا على مجيع هذه املداخالت واالسئلة اليت سارفقها معي وذلك من اجل دراستها بطريقة              : اخلالصة  
 .ا معمقة الا قد تكون مقدمة الجابات اعمق من جلستن

اهلموم حول ياسر عرفات، وفتح، ومستقبلنا مهوم مركبة، فالعملية اكثر تعقيدا مما نرى ، وعند احلديث                
عن االصالح ال جيب ان نتجاهل السلطة الفلسطينية، فعملية اخللط تضيع االفكار الصحيحة  وتلغي عملية الفـرز                  

. ولكن ان خيرج من الس التشريعي وذو صالحيات          للوزراء، انا اريده ايضا      فعندما يريد شارون رئيساً   . احلقيقي
هناك مزاجية يف الشعب الفلسطيين ففي البداية يكون املرشح يف االعلى مث تدنو شعبيته بالتدريج فعندما قال الرئيس                  

مع ان شخصية عرفات مل تتغري اال اـا عـاد           % ٩٠ارتفعت شعبيته اىل نسبة     " شهيدا، شهيدا، شهيدا  " عرفات
، وبعد حماوالت شارون االخرية قفزت شـعبيته  %٣٠من جديد، حيث وصلت بعد قصة بيت حلم اىل          وتراجعت  

النستطيع ان حندد مقومات وضع راسخ يف فلسطني يف ظل بانوراما شعبية كبرية، مع مزاج شعيب ومع                 %. ٧٠اىل
قالب يف حياة الفلسـطينيني   فاالذاعة االسرائيلية، مع بعض اجلهلة احدثوا ان      .  حسابات خمتلفة، مع ضغط اسرائيلي    

من خالل االشاعات اليت بثوها حول اجتماعات مزعومة الفراد يف القيادة الفلسطينية            . عندما كان عرفات حماصرا   
وقد كنت وابو مازن من الذين احدثت ضجة حوهلم ،مع انين اؤكد ان ايا من ذلك مل حيدث                  . للتاثري على عرفات  

فعندما ذكرت االذاعة االسرائيلية ان هناك حماوالت انقالب .ا اقوى من احلقيقية حينها وهذا يثبت ان االشاعة احيان
دفع اجلهلة داخل السلطة اىل حتويل مظاهرات ذات قضية وطنية شاملة اىل مظـاهرات              ، هذا االمر   . داخل السلطة 

املظـاهرات  حينها حتول صمود ياسر عرفـات و      . ضد االطاحة بالسلطة، وكأن االمر صراع داخلي على السلطة        
فالسـبب الرئيسـي للغضـبة      .  له حسب بعض اجلهلة اىل صراع على احلكم وليس قضية وطنية             ةالشعبية املؤيد 

اجلماهريية كان بسبب غلطة ارتكبها الضابط االسرائيلي املسؤول عن حصار مقر عرفات عندما امر باخالء املقـر                 
احملتجزين فقط هم الذين خرجوا لالحتجاج لكان عددا  دقائق او يقوم دمه على من فيه، فلو ان اقارب ١٠خالل 

فيما حاول بعض االنتـهازيني  .كبريا فما بالك عندما خيرج الشعب باكمله بتظاهرة لفك احلصار عن املقر الرئاسي            
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حتييد التظاهرة عن سببها الرئيسي وتصويرها وكأا مبايعة للرئيس عرفات، بينما هي حقيقـة مـن اجـل كـل        
ولن ينظم حركة الشارع الفلسطيين اال انتخابـات        . ل املقر وهذا يثبت مزاجية الشعب الفلسطيين        املوجودين داخ 

 وشكراً.وقانون ومؤسسة تريح اجلميع 
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  الندوة  يفن املشاركو
 

  سياسي  ومفكر كاتب ،ابراهيم بدرانالدكتور  )١
 حملل اقتصاديو  باحث، سيف ابراهيمالدكتور  )٢
  إسالميكاتب  ،ابراهيم غرايبةاألساذ  )٣
 أمني عام احلزب الوطين الدستوري ،أمحد الشناقالدكتور  )٤
 ناشطة يف قضايا املرأة والقضايا اإلنسانية ،أمرية يعاقبةالسيدة  )٥
  الدميقراطي نائب سابق وعضو حزب اليسار ،بسام حداديناألستاذ  )٦
  ناشطة يف قضايا حقوق اإلنسان ،بسمة احلسناحملامية  )٧
 سياسي وحملل كاتب   ،جبارة الربغوثياألستاذ  )٨
 املدير التنفيذي يف مركز القدس للدراسات السياسية  ،مجال اخلطيباألستاذ  )٩

 سياسيوناشط  كاتب  ،مجال الرفاعياألستاذ  )١٠
  كاتب وعضو حزب اليسار الدميقراطي،مجيل النمرياألستاذ   )١١
 سياسي   كاتب  ناشط نقايب و،حامت رشيداملهندس  )١٢
 إلعالمي يف حزب الوسط اإلسالميالناطق ا ،حسان الصفديالدكتور  )١٣
 مذيع يف قناة اإلمارات  ،محد علياألستاذ  )١٤
 القدس للدراسات السياسية  باحثة يف مركزالدعجة،األستاذة خلود  )١٥
  أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية ،ذياب خمادمةالدكتور  )١٦
  رجل أعمال ،رشاد عثماناألستاذ  )١٧
 جريدة الرأي   صحفي يف ،رمضان رواشدةاألستاذ  )١٨
 هة الشعبية لتحرير فلسطني اجلبكادر قيادي يف ،سهيل خورياألستاذ  )١٩
 متعاون يف مركز القدس للدراسات السياسية  باحث ،سهيل صباحاألستاذ  )٢٠
  عضو جملس نقابة الصيادلة ،سوما قطبالدكتورة  )٢١
  أمني عام حزب الوسط اإلسالمي ،عاطف البطوشمعايل األستاذ  )٢٢
 منظمة التحرير الفلسطينية  ،زعيترعبد اهللا األستاذ  )٢٣
  أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة اهلامشية ،عدنان اهلياجنةالدكتور  )٢٤
  مدير مركز القدس للدراسات السياسية،عريب الرنتاوياألستاذ  )٢٥
  سابقا رئيس مجعية الشؤون الدولية،عصام ملكاويالدكتور  )٢٦
 اجلامعة األردنية  أستاذ العلوم السياسية يف ،غازي ربابعةالدكتور  )٢٧
  كاتب صحفي ،فؤاد أبو حجلةاألستاذ   )٢٨
  صحفي يف جريدة الدستور ،كمال زكارنهاألستاذ  )٢٩
  عضو حزب الوسط اإلسالمي ة،مالك العمايرالدكتور  )٣٠
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  حزب جبهة العمل اإلسالمي  قيادي يف نائب سابق وعضو،حممد احلاجالدكتور  )٣١
 ية  باحث يف الشؤون السياس،حممود عليماتالدكتور  )٣٢
  عضو املكتب التنفيذي يف حزب الوسط اإلسالمي ،مروان الفاعوريهندس امل )٣٣
  مدير عام الشركة الوطنية للصناعات املكتبية ،منري العاصيالسيد  )٣٤
  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك ،نظام بركاتالدكتور  )٣٥
  باحثة يف مركز القدس للدراسات السياسيةاألستاذة هالة خليل سامل، )٣٦
 حزب الوسط اإلسالمي قيادي يف  عضو ،هايل عبد احلفيظالدكتور  )٣٧
  ناشطة يف قضايا حقوق اإلنسان،هزار خصاونةاحملامية  )٣٨
  متعاون يف مركز القدس للدراسات السياسية باحث ،ياسر قطيشاتاألستاذ  )٣٩
 وكالة األنباء األردنية بترا مندوب  )٤٠

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


