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 اإلطـار العـام
 

 

تواجه القضية الفلسطينية موقفاً شديد التعقيد فى المرحلة الحالية فقد بدأت األوضاع المحيطة بها               

بشأنها خالل عام   "  تسوية"فى التغير لدرجة ال تؤثر فقط على إمكانية التوصل أو عدم التوصل إلى                 

ولكن أيضاً على طبيعة إطار الحل المطروح بشأنها وهو حل الدولتين من             .  وفقاً إلطار أنابوليس      ٢٠٠٨

األساس ، وفى كل األحوال فإن السيناريوهات المحيطة بمساراتها المحتملة فى المرحلة القادمة                   

وتفاعالتها في ظل الفترة اإلنتقالية الراهنة تتطلب نقاشاً جاداً من جانب كل األطراف المعنية بها حتى ال                   

 . يتم القفز فى الفراغ 

 

إن التطورات الداخلية التى تشهدها أوضاع كل األطراف المباشرة ذات العالقة أو التأثير على                

المسألة الفلسطينية تشهد حالة من عدم اإلستقرار فإدارة الرئيس بوش قد إقتربت من نهاية واليتها على                  

وهناك إنتخابات  .  أم ال   "  حركة أخيرة   "نحو يطرح أسئلة عديدة بشأن ما إذا كانت قادرة على القيام بـ              

رئاسية تجرى فى نهاية العام تثير أسئلة بشأن توجهات اإلدارة الجديدة فى البيت األبيض وال توجد                    

إجابات محددة حول ما إذا كانت األطراف األوروبية أو روسيا اإلتحادية قادرة على تحريك الموقف                  

 . بعيداً عن مجرد الحفاظ على قوة الدفع أو منع اإلنهيار أم ال 

 

ويشهد الداخل اإلسرائيلي كذلك تطورات متالحقة تطرح سيناريوهات متعددة بشأن مستقبل               

الحكومة الحالية أو طبيعة الحكومة القادمة بما يحمله كل إحتمال من تداعيات محتملة على توجهات                   

إسرائيل بشأن تسوية القضية الفلسطينية مع وجود أسئلة معلقة حول ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات                  

إضافة إلى التأثيرات المتصورة لفتح المسار      .  اإلسرائيلية الفلسطينية أو اإلتصاالت الجارية بين الطرفين        

اإلسرائيلى أو تصاعد التأثيرات اإليرانية أو نشاط الوساطات اإلقليمية على مجمل الموقف العام              /السورى

 . فى اإلقليم 
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لكن يظل العامل األكثر إثارة للتساؤالت هو الداخل الفلسطيني فال تزال حالة اإلنقسام الراهنة بين           

السلطة الفلسطينية وحركة حماس أو بين الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل أحد العوامل الكبرى األكثر                 

وحول .  تأثيراً على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل وجود توجهات متباينة حول التوافق وإحتماالته                

رؤى كل األطراف للمستقبل بينما يدور نقاش واسع حول مدى استمرار إمكانية حل الدولتين أو إمكانية                  

التوصل إلى حلول مؤقتة أو اللجوء إلى صيغة من التدويل أو حتى التفكير مرة أخرى فى الدولة                      

 . الديمقراطية العلمانية مع عودة سيناريوهات الكارثة إلى الظهور 

 

إن هذا المؤتمر الذي ينظم بشكل مشترك بين المركز الدولى للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية              

والذي سيتلوه نشاطات أخرى فى مواقع مختلفة لمتابعة تطورات القضية عن قرب يحاول               وجامعة القدس

طرح األسئلة الرئيسية المتعلقة بطبيعة المتغيرات الحالية دولياً وإقليمياً ، التى تؤثر على مستقبل القضية                 

كما تحاول  .  الفلسطينية واإلتجاهات المحتملة لتأثير كل منها على إحتماالت التسوية أو إطار الحل                 

إستكشاف طبيعة الرؤى السائدة فى الداخل الفلسطيني بشأن المستقبل فى المدى المباشر والبعيد فى ظل                 

 . شعور عام بأن القضية الفلسطينية كما تمت اإلشارة فى البداية مقبلة على مرحلة شديدة التعقيد 
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  جــدول األعمـال

 إستقبال وتسجـيل  ١٠:١٠ – ٩:٣٠

 جلسـة إفتتاحيـة  ١٠:٣٠ –١٠:١٠

 المشاركـون

 أحمد فخر/ اللواء
  

 
 عادل سليمان. د

  
 

 عصمت عبد الخالق.د
 
 

 محمد عبد السالم. د

 رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية اإلستراتيجية
 )ق٥(تقديم 

  
 المدير التنفيذي للمركز

 )ق٥(األهداف الرئيسية للمؤتمر 
  

 جامعة القدس -أستاذ العلوم السياسية 
 )ق٥(أبعاد وأهداف التعاون البحثي بين جامعة القدس والمركز 

  
 رئيس وحدة األمن اإلقليمي وثقافة السالم بالمركز 

 )ق٥(اإلطار العام للمؤتمر 
  

ة     كلمـة رئيسـي
 ) ق٣٠(سفير فلسطين بالقاهرة  نبيل عمرو/السفير ١١:٠٠ –١٠:٣٠

 
التوجهات األمريكية المستقبلية في ظل المتغيرات الداخلية         الجلسة األولـى ١٢:١٠ –١١:٠٠

والمواقف الدولية واألوروبية وتأثيراتها على مسار          
 . اإلسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء      قدري حفني. د رئيس الجلسة
 ) ق١٠(المركز 

 

 المشاركـون

 أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة منار الشوربجي. د
التوجهات األمريكية وإحتماالتها المستقبلية في ظل تغيير         

 )ق١٥. (اإلدارة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
  

مدير مشروع الصراع العربي اإلسرائيلي بمجموعة إدارة         عز الدين شكري. د
 األزمات الدولية

المتغيرات الدولية والموقف األوروبي وإنعكاساتها على         
 )ق١٥. (اإلسرائيلية-مستقبل المفاوضات الفلسطينية

  
 )ق٣٠(مناقشة مفتوحة   

 إستراحة شاي ١٢:٣٠ –١٢:١٠
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التطورات على المسار السوري والموقف اللبناني ودور القوى  الجلسة الثانيـة ١:٤٠ – ١٢:٣٠
 اإلقليمية والسيناريوهات الداخلية اإلسرائيلية وتأثيراتها

 )ق١٠( المفكر ومدير مركز مقدس للدراسات  سمير غطاس. د رئيس الجلسة

 المشاركـون

 
 حسن أبوطالب. د

 

 )ق١٥(رئيس تحرير التقرير االستراتيجي العربي 
التطورات على المسار السوري والموقف اللبناني ودور القوى           

 اإلقليمية 
 

 )ق١٥( رئيس تحرير مختارات إسرائيلية عماد جاد. د
السيناريوهات اإلسرائيلية وتطور الموقف الداخلي وإنعكاساتها         

 المستقبلية
  

 )ق٣٠(مناقشــة مفتوحة   
 إستراحـة غـذاء ٢:٣٠ – ١:٤٠
الفرص المتاحة والتحديات القائمة بشأن إمكانية بناء موقف            الجلسة الثالثـة ٣:٤٠ – ٢:٣٠

 .فلسطيني موحد تجاه القضية

 ) ق١٠( المفكر ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد. أ رئيس الجلسة

 

 المشاركــون
 ) ق١٥( عضو مجلس ثوري لحركة فتح محمد الحوراني. أ

 

 ) ق١٥(جامعة القدس  -أستاذ علوم سياسية  عزمي أبوالسعود.د
 

 )ق٣٠(مناقشــة مفتوحة    
الرؤية الفلسطينية للتسوية السلمية بين المستهدف والممكن في          الجلسة الرابعـة ٤:٥٠ – ٣:٤٠

 ظل الظروف الحالية

 )ق١٠(جامعة القدس  -أستاذ علوم سياسية  عزمي أبوالسعود. د رئيس الجلسة

 المشاركــون
 ) ق١٥(جامعة القدس -أستاذ علوم سياسية  عصمت عبد الخالق.د

 
 ) ق١٥(جامعة القدس -رئيس دائرة العلوم السياسية  عيسى أبو زهيرة. د

 
 )ق٣٠(مناقشــة مفتوحة   

 كلمة ختامية
٥:٠٠-٤:٥٠ 

 )ق١٠(المفكر والوزير الفلسطيني السابق  حسن عصفور/الوزير

 التوصيات الرئيسية

 * تعقــد جلسات المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المركـز * 
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 الجلسة االفتتاحية 

 

  رئيس المركز  أحمد فخر/ اللواء

 صباح الخير جميعاً .. الحضور الكريم .. السيدات والسادة  

المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية يرحب بسيادتكم جميعاً بالمشاركين والحضور               

مستقبل القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الراهنة وتطور األوضاع           "  واإلعالم في مؤتمر حول     

 . بالتعاون مع جامعة القدس  "الفلسطينية الداخلية 

 

أن المركز يتشرف ألول مرة بعقد         السبب األول ..  ولهذا المؤتمر أهمية خاصة لثالثة أسباب         

هو   السبب الثاني .  مؤتمر مشترك مع جامعة القدس الشقيقة تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي سيوقع بيننا              

أننا في المنطقة والعالم نشهد متغيرات وخطوات فعلية سوف تؤثر بالضرورة على مستقبل القضية                  

فلدينا أوالً التهدئة االختيارية بين إسرائيل وقطاع غزة طبقاً للجهود المصرية في هذا المجال              . الفلسطينية 

مما قد يتيح رفع المعاناة عن شعب فلسطين بالقطاع عن طريق فتح المعابر ووصول اإلمدادات المختلفة               

 . إلى القطاع وحرية الحركة للعمالة والعالج 

 

كما أن هناك عامل جديد قد يؤثر على مسار األحداث وهو الدور التركي في المفاوضات غير                   

المباشرة بين سوريا وإسرائيل ، والتي قد تتحول إلى مفاوضات مباشرة فيما بعد وصوالً للسالم بين                    

كما أن هناك بعض التصورات عن لقاء الرئيس السوري بشار األسد ، ورئيس الوزراء                  .  الدولتين  

كما أن لدينا إدارة أمريكية سوف تذهب وكانت قد تصورت           .  الفلسطيني ، وايهود أولمرت في باريس        

أنه يمكنها إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة قبل إنتهاء والية هذه اإلدارة ولكن سقف التطلعات األمريكية                 

 . نزل إلى حد التفكير في الوصول إلى إطار عام بين فلسطين وإسرائيل 

 

أنه يشرف هذا المؤتمر مجموعة متميزة من األخوة الفلسطينيين وكان من              ..    السبب الثالث  

نبيل عمرو سفير فلسطين بالقاهرة ولكن نظراً الرتباطه         /  المفروض أن يكون على رأسهم السيد السفير       

بالسفر مع الرئيس محمود عباس أبو مازن إلى مؤتمر القمة األفريقية فقد تفضل وشرفنا بتسجيل كلمته                  
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حسن عصفور المفكر والوزير الفلسطيني السابق      /  ومعنا الوزير .  التي سوف تذاع على حضراتكم جميعاً 

رنا جاد اهللا   .  عصمت عبد الخالق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ، د          .  ومن جامعة القدس الشقيقة د    

. محمد الحوراني عضو مجلس ثوري لحركة فتح ، وكال من د            .  أستاذ علوم سياسية بنفس الجامعة ، أ       

عيسى .  أحمد فارس أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس ، د         .  عزمي أبو السعود أستاذ علوم سياسية ، د        

وبطبيعة الحال هم األقدر على طرح الفرص         .  أبو زهيرة رئيس دائرة العلوم السياسية بالجامعة          

 . والتحديات والرؤية الفلسطينية للتسوية السلمية 

قدري حفني  .  مكرم محمد أحمد المفكر ونقيب الصحفيين ، د        .  ومن الجانب المصري يشرفنا أ     

منار الشوربجي  /  أستاذ علم النفس جامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء المركز ، والزميلة الدكتورة              

عز الدين شكري مدير مشروع الصراع       /  أستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية ، واألستاذ الكتور        

سمير الغطاس المفكر ومدير مركز مقدس      .  اإلسرائيلي بمجموعة إدارة األزمات الدولية ، د       /  العربي  

عماد جاد رئيس تحرير    .  حسن أبو طالب رئيس تحرير التقرير االستراتيجي العربي ، د          .  للدراسات ، د  

 . مختارات إسرائيلية 

 

إن هذا التجمع المميز من األخوة الفلسطينيين والمصريين هم األقدر على طرح المتغيرات                  

الدولية واالقليمية والتوجهات التي سوف تؤثر على مسار ودور هذه القوى بالنسبة للمفاوضات                   

لذا فإن المركز يتوقع مؤتمر ثرياً وحراً وصريحاً وصوالً إلى توصيات               .  الفلسطينية واإلسرائيلية   

ومقترحات قابلة للمناقشة والتنفيذ ، وال يفوتني أن أوضح للسيدات والسادة المشاركين أن المركز الدولي                

مركز تفكير خاص أنشاءه مجموعة من رجال األعمال المصريين بهدف التعرف على المتغيرات محلياً               

 . وإقليمياً ودولياً تحقيقاً لمصالح مصر والمنطقة 

 

وأود بهذه المناسبة أن أرجوا من السادة رؤساء الجلسات والمتحدثين االلتزام بالوقت المحدد                 

كما أرجو من السادة  الحاضرين الذين سيشاركون في المناقشات أن تكون             ..  جلسات اليوم     ٤فنحن لدينا   

وللسادة رؤساء الجلسات أن يحددوا      .  مناقشاتهم مرتبطة بموضوع الجلسة وال تتعلق بجلسات أخرى           

 . طبيعة هذه المناقشات 

  مع تحيات المركز بمؤتمر موفق ،،، .. شكراً لكم جميعاً    

 



7 

 )جامعة القدس -أستاذ العلوم السياسية (عصمت عبد الخالق    . د
 

قبل الحديث عن أهمية العالقة بين المركز والجامعة ال بد من الحديث عن عالقة أشمل وربما                   

تكون أهم وهي العالقة المصرية الفلسطينية ، سوف اتجاوز العاطفة وأؤكد على علمية ما أطرح ، فليس                

فاألكيد أن الجميع يرى في     .  من المصادفة أن تتسابق الدول لحمل ملف القضية الفلسطينية والتعامل معها   

قوة الملف دوراً إقليمي ودولي ولكن وفقاً للنظريات للسياسية البسيطة األولوية هنا لدول الجوار تلك التي               

وعليه ال يمكن أن ينكر من يتفق أو يختلف          .  لها حدود طويلة وكثافة وحجم عسكري واستراتيجي معها          

مع الدور المصري خصوصية هذا الدور ، وتأتيه على أطرافه فلسطينياً وإسرائيلياً ، ويكفي ان من كل                   

 .المبادرات التي طرحت سابقاً وال تزال مطروحة لم تدخل أي منها حيز التنفيذ إال الرؤية المصرية 

 

بالنسبة عن العالقة بين جامعة القدس والمركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية فأنا                

انطلقت جامعة القدس من    .  جزء من وفد الجامعة ، ومن لم يذهب ألراضي فلسطين فال يعرف معتقداتها     

داخل أسوار القدس القديمة بمبادرة من مفكرنا العظيم الدكتور سري نسيبة ، وكان أسم الجامعة تخليداً                  

، وبعد  "  بيت حنينة "واستمرارية لصمود القدس ، الحرم الجامعي األساسي يقع في شمال مدينة القدس               

إغالق وعزل القدس تم إبعاد طالبها الذين يحملون هوية الضفة بحجة التصاريح ، وبدأ عزل الجامعة                   

ثم تم تكريس العزل فيما بعد جدار العزل العنصري فاستبدل الحرم الجامعي في قريبة                .    ١٩٩٨منذ  

كم شرق مدينة القدس ، والذي يحتاج ألكثر من خمسة وعشرين كيلو للوصول                  ٢أبوديس التي تبعد    

أيضاً تم وضع حواجز عسكرية دائمة تفصل الجامعة عن الضفة الغربية ، منها حاجز قلنديا                  .  إليها  

الموجود على مداخل مدينة راماهللا ، حاجز الكونتينر على مدخل مدينة بيت لحم وأيضاً هناك حاجز                    

 .أريحا 

 

إن حجم ونوعية ما يطرحه الشباب من تساؤالت ينفي مقولة البعض من إنصراف هذا الجيل عن                

المتابعة الجادة  وفهم الواقع ، ولكن من الرد المباشر عبر االحتكاك اليومي أستطيع أن أؤكد أن الشباب                    

فنحن كجامعة  .  في مرحلة تجديد لآلليات وتقديم نفسه بصورة جديدة تتناسب مع كافة المتغيرات                 

والمركز الدولي كمركز بحثي وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني ، الجميع مسئول عن إدارة وتوجيه                  

علينا أن نتحمل مسئولية    .  الشباب العربي في مرحلة ليست إقليمية بقدر ما هي جزيء من تحول دولي                
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لألجيال السابقة وجعلها جزء من منطق علمي          -مع التحفظ على مصطلح نموذج        -تقديم نموذج نخبة    

لذلك يسعدنا في جامعة القدس هذا الشكل من التعاون مع المركز ،             .  عالمي يؤمن بمنهجية التفكير حياتياً  

 .ونشكر اهتمام المركز بقضيتنا الفلسطينية ، ونعلم انه الهم المصري األول 

 

 )المدير التنفيذي للمركز(  عادل سليمان. د

بداية أتقدم بالشكر إلى كل السادة المشاركين في المؤتمر من قادة الفكر والرأي والخبراء                  

واألكاديميين وأرحب ترحيباً خاصاً باألخوة الفلسطينيين القادمين من األراضي الفلسطيني العزيزة علينا              

وأود اإلشارة إلى اإلهتمام الخاص الذي يواليه المركز الدولي للدراسات المستقبلية                 ..  جميعاً  

واإلستراتيجية للقضية الفلسطينية فقد بدأ نشاطه خاصة في ظل المتغيرات الحادة والمتسارعة سواء على               

وكان المركز حريصاً على المشاركة     .  الساحة الدولية أو اإلقليمية وأخيراً على الساحة الفلسطينية نفسها           

نبيل قسيس أو   .  ورئيسها د "  بيرزيت"الفعالة لألخوة الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية ممثلة في جامعة        

زياد أبوعمرو ، باإلضافة إلى نخبة       .  المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية في قطاع غزة ورئيسه د          

 . مميزة من الشخصيات العامة واألكاديميين الفلسطينيين في الداخل والخارج 

 

ويأتي هذا  .    ٢٠٠٥وفي هذا اإلطار نظم المركز أكثر من ستة ندوات رئيسية منذ مارس                 

المؤتمر في ظل ظروف دولية وإقليمية وفلسطينية شديدة الحساسية تشهد متغيرات وتطورات هامة                 

اإلسرائيلي على مساراته المختلفة خاصة      /  بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة ومجمل الصدام العربي        

 . المسارين السوري واللبناني 

 

من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر سواء من ناحية الموضوع الذي يتناول مستقبل القضية                    

الفلسطينية في ظل المتغيرات الراهنة خاصة األوضاع الداخلية الفلسطينية أو من ناحية التوقيت ونحن                 

الفلسطيني سعياً لبناء موقف فلسطيني وطني       /نشهد تحركات محمومة في سبيل إنهاء اإلحتقان الفلسطيني        

موحد في مواجهة الموقف اإلسرائيلي أو من ناحية المشاركة في المؤتمر من الخبراء والممارسين                  

السياسيين المصريين والفلسطينيين وهم جميعاً من أصحاب القضية والمعنيين بها وممن يعيشون الواقع               

 . الفلسطيني الداخلي والقادرين على إستشراف المستقبل 
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سري نسيبة وكل أساتذة الجامعة      .  ورئيسها د )  أبوديس(ومن هنا وجب الشكر لجامعة القدس        

المشاركين في بداية التعاون البحثي المشترك بين الجامعة والمركز والذي نأمل أن يستمر ويتطور سعياً                 

لبلورة رؤى وسيناريوهات وبدائل موضوعية تساعد صناع السياسات والقرارات من ناحية ، وأيضاً                 

تساهم في تصويب توجهات الرأي العام العربي التي يغلب عليها الخلط والمغالطات كما يظهر في                   

 . استطالعات الرأي والتي تشير آخرها إلى ذلك 

 

في آخر استطالعات للرأي العام قام بإجرائها مركز السادات للسالم والتنمية ومؤسسة زغبي               

 : العالمية بالواليات المتحدة األمريكية

 –السعودية    –المغرب    –لبنان    –األردن    –مصر  (  اإلسرائيلي    –رؤية العرب للصراع العربي       -

 ) . اإلمارات 

تؤكد على أن الصراع      ٢٠٠٨وحتى عام     ٢٠٠٢استطالعات الرأي بين المبعوثين العرب منذ عام           -

 . من المبعوثين  %٨٦اإلسرائيلي من أهم القضايا التي تحظى باهتمامهم بنسبة /العربي 

 

 :٢٠٠٨أهـم نتائج استطالع عام 

من مواطني الدول العربية الذين شملهم اإلستطالع أشاروا إلى استحالة الوئام بين الطرفين                 %٥٥ •

 . الفلسطيني واإلسرائيلي 

 . أشاروا إلى أن السالم أمر حتمي يجب حدوثه لكنه يحتاج إلى وقت أكثر  %٢٧ •

 . يعتقدون أن السالم سوف يسود بين الطرفين خالل الخمس سنوات القادمة  %١٣ •

من المبعوثين في الدول المختلفة أن انهيار الحلول الثنائية بين             %٦٣إلى    %٥٢بينما يعتقد ما بين      •

 . الطرفين سيؤدي إلى شدة الصراع بينهما 

وجود تطابق في آراء المبعوثين العرب فيما يتعلق بطبيعة العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل                  •

 . وأن لديها مصالح مشتركة أغلب الوقت 

فيما يتعلق باألوضاع الداخلية في فلسطين تعاطف المبعوثون العرب مع حركتي حماس وفتح وأرجع              •

 . مسئولية تدني األوضاع الداخلية إلى كل من الحركتين  %٤١
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 )رئيس وحدة األمن اإلقليمي وثقافة السالم بالمركز(محمد عبد السالم . د

ستكون مناسبة غير عادية أن يتم عقد ندوة مشتركة في القدس مثلما ذهبنا من قبل إلى غزة                     

هذا المؤتمر يأتي في اطار برنامج الدراسات الفلسطينة داخل المركز مثل            .  وكانت النتائج مختلفة تماماً     

برنامج العراق وإيران ، والمالحظة األساسية هي أن هذه البرامج تحولت من برامج قضايا إلى برامج                  

أزمات في معظمها ، ولم يعد التركيز فيها على فكرة حل الصراع وإنما إدارة أزمات حقيقية قصيرة                   

المدى طوال الوقت تعتمد هذه البرامج على القضايا محل اإلهتمام سواء من ناحية الجانب البحثي أو                   

التقديرات المختلفة وتتم فعالياتها بالتعاون بين المراكز والمؤسسات األخرى الموجودة لدى الطرف                

 . اآلخر 

تم طرح القضايا الرئيسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في اطار برنامج الدراسات الفلسطينية               

واآلن لدينا أحد األسئلة الكبرى حول مستقبل القضية الفلسطينية والذي كان مطروحا طوال الوقت في                  

ظل اإلحساس الدائم بوجود خطر حقيقي يهدد القضية الفلسطينية وحتى إذا تحدثنا نظرياً حول إقامة دولة                 

فهناك مشكلة تتعلق باألرض التي تقوم عليها الدولة الفلطسينية من حيث حجمها ومساحتها والسيادة                  

لكن لدينا مشكالت نظرية أخرى تتعلق بانقسام الحكومة كما يواجه الشعب الفلسطيني             .  الفلسطينية عليها   

مشكلة كبيرة في الوقت الحالي ونتصور أن هذا المؤتمر سوف يلقي الضوء على المشكالت الداخلية التي           

يواجهها المجتمع الفلسطيني بانقساماته بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما سيلقي الضوء على القضية                

 . الفلسطينية بشكل عام 

 

في الوقت الحالي تعددت األطراف فلم نعد في عصر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني         

كما حدث في الماضي ألن الطرفين الرئيسيين يصعب عليهما إدراة األمور كما كانت تدار في الفترة                   

كما أن القضايا تعددت وأصبح لدينا قضية التهدئة وقضية الحوار بين الفصائل الفلسطينية                .  الماضية  

ومن ناحية أخرى نجد أن العامل      .  المختلفة وإشكاليات التفاوض ولكل من هذه القضايا تعقيداتها الخاصة        

اإلقليمي يدفع في اتجاهين وليس في اتجاه واحد كما كان يحدث من قبل عندما كان الجميع يصطفون                    

وهناك في اإلقليم من يعملون في اتجاهات متعارضة واآلن كل الفاعلين            .  للحديث عن القضية الفلسطينية   

ذوي العالقة بالقضية في الداخل أو في اإلقليم أو في الخارج يواجهون مشكلة الداخل التي تواجه كل                    

الفاعلين ، وسوف يتناول المؤتمر المحددات الحالية المرتبطة بالقضية الفلسطينية على التوجهات الحالية               

 . للفلسطينيين 
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 كلمـة رئيسية 

 

 " رؤية حول تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة " نبيل عمرو / الوزير

بداية بعد اطالعي علـى     ..  أوالً أتوجه بالشكر للمركز الدولي للدراسات المسقبلية واالستراتيجية  

اإلطار العام والمحاور التي صيغت لهذه الفاعلية وجدت أنها األدق في تشخيص العناوين الـتي نحتاجهـا    

للنكبة ، مازال التعاطي مع هـذه الـذكرى      )  ٦٠(بعد أن عبرنا عاصفة االحتفالية المأساوية بالذكرى الـ 

واإلجابـة  .  نفس األسلوب القديم كما لو كانت وقت باألمس ولم نالحظ ذلك التقـويم العميـق والجيـد          

عاماً مازالنـا آسـرى      ٦٠عاماً نتراجع ؟ ولماذا على مدى  ٦٠لماذا على مدى .. الصحيحة على السؤال 

ثقافة الحسابات التي تشكل المواقـف      .. لشعارات مستحيلة التحقيق ؟ وبعيدين كل البعد عن لغة الحسابات 

والسياسات في العالم الذي نعيش فيه حتى اآلن مازال صناع القرار أو المؤثرون في الرأي العام الزالـوا  

 . يتحدثون من منطلق الشعارات وبعيداً كل البعد عن الحسابات 

 

من هنا ظهرت أو برزت ظاهرة أننا نوافق على الشئ بعد أن يفوت األوان عليـه ، كثـير مـن       

األمور طرحت لحل القضية الفلسطينية أو على األقل إيجاد تسوية كنا نرفضها ألن الشعار كـان يأمرنـا      

بذلك والتعبئة كانت تأمرنا بذلك كنا نرفضها وعندما نضطر إلى الحسابات ونصل إلـى نتيجـة عقالنيـة        

وبالتالي كنا دائماً في حالة تراجع وفي حالة حسابات تحت سقف الـشعار ولكـن     .  نوافق على ما رفضناه 

ليست حسابات مجردة من تلك الحسابات التي يؤمن بها العالم ويحدد مواقفه على أساسها وبـالطبع لـسنا       

الوضـع الفلـسطيني أو     .  نحن هنا في معرض للنقد الذاتي ولكن يجب ان نأخذ هذه النظـرة للمـستقبل     

العناوين التي وضعت لمعالجة هذا الوضع الفلسطيني هى عناوين ابـدأ بالحـديث حولهـا بمنطـق إن             

 . أستطعت أن أقدم بعض األفكار إن كانت جديدة أو عادية ولكن في النهاية ستشمل المحاور جميعاً 

 

عندما نتحدث عن التوجهات األمريكية على سبيل المثال فال أفكر فـي التوجهـات األمريكيـة           

أصبحت من موقعي ومن خالل تجربتي أفكر بالقدرة األمريكية يمكن يكـون هـذا أفـضل وأدق فـي           

وهناك توجهات قـد تـستغرق     . عاماً  ٥٠التشخيص فنحن ال نحتمل التوجهات األمريكية التي قد تستغرق 

إجراء جراحياً عاجالً اآلن وبالتالي من الصعب جداً أن نتكيف أو من الصعب جداً أن نجـد صـلة بيننـا       
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وبين الموقف األمريكي دون معرفة القدرة األمريكية على تحقيق الشيئ المشترك الذي ينشأ بيننا وبينهم ،       

وبيننا وبينهم اآلن أنابوليس وقبل ذلك كامب ديفيد وقبل ذلك اللقاءات والمفاوضات ثم سواء الـتي جـرت     

في واشنطن أو حتى أوسلو كل ما يبناه األمريكيون صار مشتركاً معهم على األقل على مستوى الطـرح      

لكن ماذا فعلوا خالل هذه الفترة إلثبات مصداقية معينة لما اشتراكنا معهم عليـه ودعـني آخـذ مثـل            

 . أنابوليس 

 

أنابوليس هى عملية أمريكية فمصر والسعودية الذين يحسبون على خط االعتـدال فـي العالـم           

العربي جاهدوا من أجل تحسين شروط أنابوليس ونجحوا في توجيه دعوة ألنابوليس تتـضمن مـا نريـده       

وبالفعل كان من المفترض أن تكون أنابوليس هى منطلق لعمليـة   .  نحن كعرب من األمريكان ومن العالم 

تفاوضية جديدة وقوية نستطيع من خاللها أن نقول أن هناك تقدماً حدث على المسار السياسي ، وبعد ذلـك     

نعم هنالك مزايا ألنابوليس وباريس على األقل مزايا توفـير قـدرات صـمود للـسلطة         . جاءت باريس 

الوطنية الفلسطينية بعد أن تعثرت كثيراً على الصعيد السياسي وعلى الصعيد اإلداري واألمـني والمالـي    

 . لكن ليس هذا هو المطلوب 

 

إذاً القدرة األمريكية على تنفيذ ما نتفق معها عليه هى قدرة محدودة وأحياناً أكاد أقول في كثيـر      

من المواقع معدومة وبالتالي لنرى هل هنالك إمكانية مع تغيير اإلدارة لسياسة جديدة؟ هل هنالك إمكانيـة      

لجدية في تطبيق ما تم التوصل إليه في السابق ؟ هذه المسألة حتى اآلن ال يستطيع أحد أن يجيـب عنهـا          

ولكن يجب أن يستمر العمل وال يعني أننا نرى أن أمريكا لم تكن فعالة من وجهـة نظرنـا ولمـصلحتنا        

فعلينا أن نطـور اإلمكانيـات المتاحـة سـواء مـع             ..  ال  ..  خالل الفترة الماضية أن نفتش عن بدائل 

وإذا استطعنا أن نفعل ذلك يمكن أن نقول أننا وضعنا القطار على الـسكة ولكـن      . األمريكيين أو غيرهم 

حتى اآلن هنالك أخطاء من جانبنا وأخطاء من جانبهم وسوء تقدير متبادل بين الطرفين أيضاً جعل الزمـن    

 . يضيع دون الوصول إلى خالصات مقنعة 

 

بعد الحديث عن األمريكيين فمن المفيد أن نجد صلة بين األمريكان وما يحدث اآلن على المـسار    

فاألمريكان شكالً وموضوعاً بعيدين عن هذا الجهد الجديد وأعلنوا أنهم غرباء عـن    .  السوري اإلسرائيلي 

هذا الجهد رغم الصلة الخاصة التي تربطهم بإسرائيل ، وأيضاً رغم الصلة الـتي مـن المفـترض أن             
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واآلن .  تربطهم باألتراك لكن واضح تماماً أن اللعبة تمت شكالً وموضوعاً بعيداً عن الجهـد األمريكـي     

السوريون يطالبون بإدخال األمريكان على الخط ليس فقط من أجـل إعطـاء المفاوضـات اإلسـرائيلية        

السورية زخماً وقوة دفع ، ولكن أيضاً من أجل حل الكثير من المعـضالت الـسورية المـرتبط حلهـا           

 . بالموقف األمريكي وبالسياسة األمريكية 

 

في كل األحوال هنالك ترحيب من القوى المعتدلة في عالمنا العربي بفتـح المـسار الـسوري            

اإلسرائيلي على األقل لنزع كثير من العناوين التي كانت تحول دون التقدم السياسي تحت عنوان الممانعـة   

لألمريكان واالستسالم أمام العدو تخلصنا من هذا اآلن دولة الممانعة العربية المركـز األساسـي الـذي      

يطرح فكرة الممانعة وهو سوريا هو اآلن غارق في مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ستتحول ربما إلـى   

مباشرة قريباً ومن يدري هل يمكن أن تكون غير مباشرة ؟ فربما تكون غير مباشرة أمام التليفزيون إنمـا     

 . عندما يلتقي األطراف برعاية تركية 

 

اآلن العالم يوافق على ذلك وينتظر النتائج نستطيع القول أن هنالك تطور فعـاالً حـصل علـى           

المعادلة فهنالك حجر كبير ألقي على سطح الماء الراكض وبالتالي سنرى تغيرات إقليمية على األقل فـي     

المواقف والتوجهات جراء هذا االتجاه السوري الجديد وهذا سيؤثر بالفعل على الوضع في لبنـان وفـي       

العراق ثم سيؤثر ولكن بدرجة أقل على الوضع في فلسطين وهي الدرجة األقل ألن النفوذ السوري علـى    

لكن هناك نفوذ على قيادات موجودة فـي دمـشق       .  الفلسطينيين ضمن اللعبة القائمة في فلسطين ضعيف 

ولكن أيضاً هذا النفوذ ليس حاسماً وهذا تشخيصي له فربما يكون النفوذ اإليرانـي أكـثر فـي بعـض             

والتمويل له دور فـي صـنع السياسـات والمواقـف        .  المجاالت بحكم أن هنالك من ينتبه كثيراً للتمويل 

والتوجهات في هذه الحالة أيضاً سوريا إن استطاعت أن تلعب دوراً فلكي ينـسجم مـع توجهاتهـا فـي         

 . المفاوضات البد أن يكون دوراً غير تدميري كما كان يفترض في السابق 

 

بالطبع نحن كفلسطينيين وكشرعية فلسطينية وسلطة وطنية وكمنظمة التحرير باركنا هـذا التوجـه    

السوري ، وقد أستمع األخ أبو مازن مباشرة للرئيس بشار األسد إال أن المفاوضات بدأت بيـن سـوريا          

وإسرائيل عبر تركيا وطمأن الرئيس بشار األسد األخ أبو مازن بأن هذا لم يكون علـى حـساب المـسار      

الفلسطيني مع أنه من حقنا أن نقلق ليس من الموقف السوري وإنما من الموقف اإلسرائيلي الذي يفـضل      
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أننـا ال   : "  وكان هنالك ذريعة إسرائيلية قديمة تقول .  التالعب بالمسارات على العمل بجدية مع المسارات 

ربما تستخدم هذه الذريعة لإلفـالت مـن اسـتحقاقات          " .  نستطيع أن نعمل على مسارين في وقت واحد 

 . المسار الفلسطيني وكذلك إلبطاء وتيرة التقدم للمسار السوري 

 

ندرك جيداً أن هنالك فرق كبير بين المفاوضات والنتائج فمن الممكن أن تـستمر إسـرائيل فـي       

مفاوضات مع سوريا إلى فترة طويلة للغاية دون نتائج مراهنة على الزمن وأيـضاً مراهنـة علـى أن             

وبالتالي المفاوضات مرشـحة أن تطـول      . عوامل جديدة قد تطرأ ألن سوريا أيضاً في وضع غير مريح 

وبـالطبع اآلن تطـرح     .  ومرشحة أن يستخدمها الجانب اإلسرائيلي لالفالت من اسـتحقاقاته األخـرى       

سـالم مـع    (إسرائيل على سوريا شروط ال تسمى تعجيزية وإنما هى بالنسبة إلسرائيل بديهية وموضوعية  

ال يـستقيم مـع مـن       )  سالم مع إسرائيل  (ال يستقيم عالقة استراتيجية وتسليحية مع حزب اهللا ، )  إسرائيل

لذلك سيكون هذا ومن اآلن أصبح واضحاً أن إذا كـان    . يسمون أنفسهم جبهة العنف الفلسطينية في دمشق 

هنالك اتفاق فإسرائيل مصرة على استخدام هذه الشروط في الضغط على الـسوريين أو فـي التعامـل            

 . معهم 

 

الجانب األخر الذي يجب أن ننتبه إليه اآلن إذا كان هنالك تجاه سوري للتفـاوض مـع إسـرائيل       

وتبدأ المفوضات بشكل فعلي اآلن وهنالك اتجاهاً إيرانياً لرؤية وقراءة المحفزات األوروبية وإلى أي مدى    

وأمام هذا ما هو موقف القوى المرتبطة مصيراً وربمـا   .  ستؤثر في سياسة إيران تجاه الموضوع النووي 

جذرياً لسوريا وإيران ؟ أريد أن أبتعد عن موضوع حزب اهللا ألنه ليس من شأني على األقل ولكن بـشأن     

 . فلسطين 

 

فلسطين اآلن حدث بها إنقالب قامت به حماس بشكل دموي ومـن المفـترض أن يكـون هـذا         

اآلن أصـبح أمـام     . االنقالب بحيثياته ودوافعه قد حقق انجازات لم تكن متحققة في عهد ما قبل االنقالب 

الناس في مصر وفي العالم العربي وفي كل مكان مشهد معاش اسمه مشهد طريقة اإلسالم السياسي فـي    

.. الـسلطة عارضـت     ..  ممارسة الحكم والسلطة ماذا حدث في مصر ؟ ال نريد أن نغرق في التفاصيل  

.. وقامت هذه الجهة بانقالب عسكري دموي تحت عنوان إزالة الخطأ وتكريس الـصواب    . إلخ .. فسدت 

أين الصواب ؟ بعد سنة من إراقة الدماء واالجتياحات اإلسرائيلية واإلعدامات الحمساوية فـي الـداخل ،      
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والتهريب وقام اقتصاد على التهريب وانعدام الرقابة وانعدام عمل المؤسسات بعد سنة نـرى أن الذيـن         

 . قاموا باالنقالب يعودون لالنتهاء من حيث كان غيرهم مدان 

 

لماذا يأتي باألوروبيين إلى معبر رفح ؟ وهو أحضر األوروبيين بديالً عـن        ، أبو مازن كان مداناً

الجيش اإلسرائيلي واآلن حماس مستعدة أن تقدم مليون تنازل مقابل أن تعود األمور على معبر رفح كمـا   

موضوع الدخول إلى غزة في الماضي كان بنسبة معينة هنالك سـيطرة إسـرائيلية         . كانت قبل االنقالب 

اآلن .  ألن مصر والسلطة الوطنية تحكموا في معبر رفح إال من بعض الحـاالت االسـتثنائية القليلـة            

الدخول والخروج شئنا أم أبينا أمام ابتعاد معبر رفح عن أن يكون مفتوح بصورة طبيعية جميع مـا تبقـى    

إضافة للوضـع الـداخلي التراجـع      .  تحت السيطرة والحنفية اإلسرائيلية ترفع كما تشاء وتغلق كما تشاء 

 . االقتصادي وتراجع الحياة ثم أخيراً تراجع المقاومة أو إنتهاء المقاومة بتفاهم ليس بشكل موضوعي 

 

هذا التفاهم الذي تم رغم أننا نؤكد أن مصر أنقذت الوضع في غزة من مأسـي محققـة إال أن           

التفاهم أيضاً حول حماس إلى قوة داخل غزة تحت سقف التهدئة تمنع أي شكل مـن أشـكال المقاومـة           

فاآلن هناك تفاهم علـى أن      .  المسلحة ضد إسرائيل هذا تعهد ثم عليها أن تتغاضى عما يحدث في الضفة  

التهدئة ال تشمل الضفة وقد أتيت بهذا للتدليل على أن هل ما حدث في غزة أفاد القضية أو قـدم نموذجـاً    

إيجابياً أم إنه قدم شيئ أخر ؟ فالكل يرى أن هنالك تراجع ونهاية لشعار بكل أسف كانت حمـاس تعتـبره       

 .  من المستحيالت وهو المقاومة 

 

نحن نعتبر أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني ليس بالضرورة أن تكون مـسلحة وكنـا نحـرك          

حماس وندعوها أن تأتي إلى جانبنا في مقاومة مدنية كاالنتفاضة األولى في ضد الجدار وضد االسـتيطان    

ولكن اآلن إذا أرادت أن تأتي بهذا المنطـق      . والمظاهرات والفاعليات والصمود والبناء فكلنا كنا نتحدى 

بعد أن تخلت دون ضغط يذكر من جانب أي طرف فلسطيني أو عربي عن هـذا الموضـوع يمكـن أن       

ومعنى الشراكة هنـا ليـس أن      .  تكون األبواب مفتوحة لها مفتوحة األبواب لحماس كشريك وليس كبديل 

تفرض برنامجك السياسي ألنك نجحت في االنتخابات على األخرين ، دائمـاً فـي الحركـات الوطنيـة            

البرامج السياسية تكون إئتالفية يلتقي الجميع عند منتصف الطريق فحماس ال تعرف منتـصف الطريـق         

 . وليس فقط ال تريد ألن لها حسابات مختلفة في فهم الديمقراطية والوضع الداخلي 
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فالديمقراطية تعني إستغالل كل الفرص من أجل الوصول إلى الهدف ، والهدف هو السلطة اآلن       

هل هو دويلة وإمارة في غزة ؟ المؤشـرات    ..  وبعد غد ال أحد يعرف هل هو دولة فلسطينية مستقلة ؟ ال 

هل حماس منتبه إلى اإلستغالل اإلسرائيلي لها ضـد      .  على األرض تقول أن هذا هو األقرب إلى التحقق 

مصر ألن الضغط اإلسرائيلي ال تفرق مع اإلسرائيلين غزة كثيراً ولكن يهمهم مصر والـسلطة الوطنيـة    

الفلسطينية ؟ فالسلطة تفاوض من أجل دولة وحماس تفاوض من أجل تسهيالت ومـصر هـى الراعـي          

 . االستراتيجي لالستقرار على الساحة الفلسطينية وعلى الساحة العربية 

 

إذاً هناك إستغالالً تقوم به إسرائيل ضد الكبار واألساسيين في اللعبة تحت عنوان حمـاس، نأمـل      

الموافقة على التهدئة جاءت متأخرة ولكنها تنـم      . أن تنتبه حماس وأن تمضي قدما في اتجاه أكثر عقالنية 

عن وعي إلى حد ما للحقائق القائمة ولكننا نريد ما هو أكثر ، وال نريد التخلي عن المقاومـة المـشروعة     

ولكن ليس بالضرورة أن تكون مسلحة بل نريد التخلي عن االنتحار سـواء السياسـي     .  للشعب الفلسطيني 

 . أو العسكري أو المادي ، اآلن تقول حماس نريد التهدئة لكي ال نعطي إسرائيل ذرائع بضرب غزة 

 

إذاً أمامنا وضع غاية في التعقيد والمخرج من هذا وضع الرئيس محمـود عبـاس مبـادرة وإذا       

أرادت أن تكون حماس شريكة بها النتخابات جديدة تكون حماس شريكة بها وحوار وطني ترعاه مـصر      

وأنصح حماس أن تأتي مسرعة إلى هذه المباردة ألن إدخال الجمل مـن ثقـب      .  يكون متجه بهذا االتجاه 

اإلبرة أصبح مستحيالً واألصح أن نتعامل مع قوى الواقع بوعى وإدراك نعرف أن العالم يريد لنـا دولـة    

وبالتالي أمـام حمـاس     .  مستقلة علينا أن نؤكد هذا على األرض ال أن ننصرف عنه إلى شعارات وهمية  

فرصة أن تأتي وتصيغ معنا بشكل مشترك موقف وطني فلسطيني تحـت أسـقف الـشرعية الفلـسطينية        

 . والعربية والدولية 

 

أرى أن ذلك ممكنناً إذا ما تم التخلي عن المغاالة واألوهام والتخلي عن أن الفوز في االنتخابـات     

نحن بصدد مخرج ديمقراطي من أزمتنـا ربمـا    . يعني أن أفرض ما أشاء على الجميع دون قيد أو شرط 

هذا المخرج يؤدي إلى أن يكون وضعنا أفضل وأن نستفيد من المضي قدماً نحو هـدف إقامـة الدولـة        

أسأل اهللا أن يكون هذا ممكنناً وحسب وعود الرئيس بوش ولكن إن لم تتحقق وعـود     . الفلسطينية المستقلة 

الرئيس بوش فيجب أن نستغل الزمن بكل دقيقة لمصلحة قيام هذه الدولة التي نأمـل أن تكـون عنـصر        
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االستقرار الرئيسي في الشرق األوسط بدالً من أن تكون بوابة خطرِ على مـصر تكـون بوابـة أمـان           

 . مصر الكبيرة التي بدون دعمها وبدون ظاللها الفلسطيني لن يجد من يسأل فيه .. لمصر 

اآلن هو زمن الكيانات الكبيرة ومن ليس له كيان كبير يتحالف معه فليفتش عن هذا فنحـن لدينـا      

كيان كبير جائز في الدين واألخالق وااللتزام واالنتماء وفي العطاء اسمه مصر ولم نـسمح ألحـد بـأن      

من كل ما تقدم توصـلنا بـه     . يعبث في هذه العالقة التي أصبحت شرط بقاء لنا وتقدم ألهدافنا وشعاراتنا 

إلى أن هنالك إمكانيات لوضع فلسطيني داخلي أفضل ، وإمكانيات لتحرك سياسي إلقامة الدولة ولكـن أود   

أن أصل أخيراً إلى ماذا يجري اآلن على هذا الصعيد بيننا وبين إسرائيل على صعيد المفاوضات وعلـى      

صعيد غير المفاوضات ؟ فعلى صعيد المفاوضات لم نجد سوى أن نقول أنها جدية ومعد لها وتجاوزنـا        

 . كل المحاذير اإلسرائيلية لفرض عناوين مختلفة للمفاوضات 

 

واآلن الذي يجري التفاوض حوله هو جميع قضايا الوضع الدائم ويمكن اعتبار هذا مكسب ولكـن   

إن لم يتعزز بنتائج حتى اآلن إسرائيل وأمريكا من مصلحتهم إظهار أن هنالك تقـدم وعنـدما يتحـدثون        

فهنالك خرائط عرضت وجرى النقاش حولها وتحدثوا عـن    . بجدية في أي موضوع يعتبرون أن هذا تقدم 

الحدود والتبادل كل هذا اآلن يعتبر دخول في صلب الموضوع ولكن دون الوصول إلى النتائج التي مـن     

وإذا سألني البعض عـن     .  في كل األحوال نحن اآلن نفاوض من وضع جديد . خاللها نقول أن هناك تقدم 

ما هو الوضع الجديد ؟ فالوضع الجديد هو أننا نفاوض اآلن على أرضية وتحت سقف المبـاردة العربيـة     

. للسالم ، وعندما ذهب العرب جميعاً بهذه المباردة إلى أنابوليس أصبحوا شركاء في التفـاوض أيـضاً         

وبالتالي نحن نعتبر هذا قوة لنا ويجب أن نتمسك به فالسقف اآلن الجديد هو المبـاردة العربيـة للـسالم           

وإسرائيل ترفض هذه المباردة وليس فقط المبادرة بل هى رافضة لكل شـيئ وبالتـالي كـون إسـرائيل        

 . ترفض المباردة إذاً أتخلي عنها بالطبع ال 

 

المبادرة العربية للسالم أتت بالعربي كشريك في عملية السالم وال أحـد يـستطيع أن يقـول أن          

األساس الذي تجري عليه المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أساس يجري من وراء ظهر األمـة        

يضاف إلى ذلك أننا في مفاوضتنا مع الجانب اإلسرائيلي في تنـسيق تفـصيلي      . كما كان يقال في السابق 

مع أشقائنا العرب في كل شيئ سواء كان شكل المفاوضات سري أو علني فنحن على صلة بأشقائنا نأخـذ     

 . منهم نصائح وضغط على الجانب اإلسرائيلي واألمريكي وغيره ونمضي قدماً بهذا االتجاه 
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اآلن موضوع غزة جرح ويهرب النتائج كما يقولون ولكن أعتقد أنه أصبح قابالً للحل وهو الحـل   

الفلسطيني العربي فعندما تستضيف مصر الحوار الفلسطيني الجديد والذي سيشارك فيه كل الفصائل ولـن   

يكون حواراً بين حماس وفتح كما تتحدث وسائل اإلعالم وإنما حواراً بين الجميع وداخـل بيـت منظمـة       

التحرير الفلسطينية وبدعم عربي ألن األخ أبو مازن قبل أن يأتي للرئيس مبارك ويتحـدث معـه بـشأن          

الحوار الوطني كان قد ذهب إلى المملكة العربية السعودية صاحبة اتفاق مكة ثم بعد ذلك إلى اليمن وهـو    

جهـد الحـوار    (  في طريقه إلى سوريا ، وبالتالي المناخ سيكون داعم للجهد الذي سيتم على أرض مصر 

 ) . الوطني 

 

الحوار الوطني يأمل كما تضعون هنا في هذه الورقة أن يتوصل إلى لغـة فلـسطينية مـشتركة        

وموقف موحد وهذا الموقف أعتقد أنه من السهل بلوغه خاصة وأن حماس في السابق كقـوة اعـتراض         

المنظمة كانت قد قالت عندما يصل الرئيس محمود عبـاس إلـى         . جادية للنهج السياسي الذي تمضي به 

اتفاق أو تفاهم مع اإلسرائيليين البد وأن يعرض على االستفتاء فالشرعية الشعبية أقـوى مـن شـرعية            

وبالتالي نحن ماضون في هذه المفاوضات مع اإلسرائيليين دون تعليق أمـال     . الفصائل وهى التي ستقرر 

سريعة وكبيرة ولكن ال مجال لغير هذا الطريق اآلن فال نستطيع أن نغادر مائدة المفاوضات خاصـة وأن    

ال أحد مما يدعون لمغادرة مائدة المفاوضات يقدم بديالً منطقياً لها وهذا ال يعني أن التفاوض فقـط هـو      

 . الخيار 

 

في تقديري أنه عندما ال نجد أمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة يجب أن يكون البـديل بخيـار         

وطني جماعي وليس بخيار فصائلي يؤثر على الجميع سلباً ، إذا وصلنا لخيار جمـاعي بمـا فـي ذلـك         

الذهاب إلى القتال كخيار جماعي وليس خيار فصيل أعتقد أنه باإلمكان عبر مؤسستنا الوطنيـة الـشرعية      

 . أن نأخذ القرار المناسب عندما نكون قد يأسنا من أن تحقق المفاوضات ما نصبو إليه وشكراً 
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 الجلسة األولـى 

لداخلية والمواقف   التوجهات األمريكية المستقبلية في ظل المتغيرات ا

 الدولية واألوروبية وتأثيراتها على مسار المفاوضات

 اإلسرائيلية/الفلسطينية 
 

 "تساؤالت هامة حول الصراع العربي اإلسرائيلي) "رئيس الجلسة(قدري حفني . د

إن مهمتي ليست تقديم ورقة ولكن تقديم تساؤالت إلى السادة الذين سيتحدثون وأعلم أن أوراقهم                 

معدة وأنني أضيف لهم عبئاً لكنها تساؤالت تفرض نفسها فحين ننظر إلى الخريطة أمامنا اليوم نجد أن                   

إن مفاوضات سوريا مع     .  مالمحها تتقلص وفيما يبدو أننا أمام خريطة جديدة أو قد تكون مخطئة                

إسرائيل المنشور عنها حتى اآلن أنها تبدأ من نقطة استعادة سوريا للجوالن أي أن المفاوضات ستكون                  

فيما بعد هذه اإلستعادة ولعلي أختلف قليالً مع الرأي القائل بأن إسرائيل تفرض شرطاً في المفاوضات                  

ولكن إذا وقعت سوريا إتفاقية سالم مع إسرائيل فمن الطبيعي           .  وهي أن تكف سوريا عن رعاية المقاومة   

أن يتم ذلك دون أن تكون هناك شروط متمثلة في تقليص سوريا لرعايتها للمقاومة ، وأيضاً نسمع عن                     

طرح إسرائيلي لحل لقضية شبعا يبدأ أيضاً إلى عودة شبعا إلى لبنان أو اإلنسحاب اإلسرائيلي من شبعا                   

بصرف النظر عن التنازع بين سوريا ولبنان وهذا أيضاً يوحي بظالل على موقف حزب اهللا وماذا بعد                   

 . مقاومة ! ؟

 

أيضاً هناك العرض المطروح على إيران الذي طرحه خافيير سوالنا فهو عرض مغري إيران                

كل هذه المؤشرات تصب على أن اإلتجاه نحو تحجيم المقاومة المسلحة ،             . تُفكر فيه وقد تقبله أو ترفضه 

كيف يمكن أن يتفق ذلك مع إبرام إتفاق مع حماس قاصر على غزة ال يشمل الضفة ؟ بمعنى أنه من                       

سؤال محير  .  المسوح ممارسة ضربات من الضفة وغير مسموح بممارسة هذه الضربات من غزة                

الخ ، وحماس تتبنى المقاومة والكفاح       ...  السلطة الفلسطينية هى السلطة التي تتبنى التفاوض والسالم           

 . المسلح ، يبرم إتفاق مع حماس وتُستثنى الضفة من هذا اإلتفاق 
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أمر يحتاج إلى تفسير ربما لو إستثمرت خبرتي كمعلم أقول أن هناك لعبة نمارسها جميعاً                   

كمدرسين حين يكون هناك تلميذ مشاغب ونجعله األلفا ونُلقي عليه بمسئولية ضبط األمور وفيما يبدو أن                  

األلفا المختار وهو حماس بدأت ممارسة دورها بكفاءة وقد تفشل أو تنجح ولكن قد بدأت تقول هذا ال                     

الخ ، ولكن   ...  هذا كسر لإلتفاق وال ينبغي إطالق قذائف وأن هذه قذائف تليفزيونية إستعراضية              .  يجوز  

من الواضح أن األلفا المختار للسالم األخ محمود عباس ال يمارس دوره بهذه الكفاءة والحسم وهذه أسئلة         

هناك سؤال يخيفني وهو هل المسألة عندما يكون التركيز باإلتفاق مع حماس على التهدئة ؟                 .  مطروحة  

أنني أرى أنه عالمة تاريخية نختلف في تقييمها فإلى أى حد تتفق أو تختلف مع ما أعلنه الرئيس بوش                      

فهل تكون هذه الدولة هي غزة ؟        ..  من أن الواليات المتحدة تسعى إلى دولة فلسطينية متصلة الحدود            

 . وهل تُترك قضية الضفة إلى مسار أخر ؟ أنه سؤال أخر مطروح 

 

 منار الشوربجي . د

 "التوجهات األمريكية وإحتماالتها المستقبلية في ظل تغيير اإلدارة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية"

إن القضية التي سوف أتناولها تتعلق بالتوجهات األمريكية المستقبلية وفي حقيقة األمر يتضح من              

العنوان الذي طُرح بالنسبة إلى هذه المداخلة أن يكون عن اإلدارة الجديدة وبالتالي فنحن نتحدث عما بعد                  

. بوش وال يمكن في الواقع مناقشة هذا الموضوع دون الحديث عن أي إدارة قادمة بمعزل عن سياقها                    

ولكن لضيق الوقت سوف ُأقصر حديثي عن السياق األمريكي الداخلي وإن كان هذا ال يعني أبداً مستقبل                  

 . أي إدارة أمريكية جديدة لن يتأثر بالدور أو بالسياق اإلقليمي أو الدولي 

 

أن الواليات المتحدة تشهد حالياً تحوالت         -فيما يتعلق بالسياق األمريكي       -في الواقع أتصور    

اإلنتخابي ليس عاماً إنتخابياً عادياً ، وأعتقد أنه عام لم             ٢٠٠٨جوهرية البد أن نأخذها في اإلعتبار فعام         

ربما أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأقارن هذه           .    ١٩٩٢تشهده الواليات المتحدة على األقل منذ عام         

. اإلنتخابات بإنتخابات الستينيات ألسباب كثيرة ربما لن يكن هناك وقت لطرحها ولكن ربما في المناقشة                  

أن فرص المرشحين     -حتى هذه اللحظة        -إن الحزب الجمهوري األمريكي في مأزق حقيقي فصحيح          

. بالرئاسة متساوية إلى حد كبير لكن ما لم تحدث مفاجآت كبرى تودي بفرص الحزب الديمقراطي                    

فأتصور أن الحزب الجمهوري مقدم على كارثة مدوية فيما يتعلق بإنتخابات الكونجرس األمريكي ، إن                 

أزمة الحزب الجمهوري في الواقع ليست وليدة هذه اللحظة وإنما بدأت منذ فترة تتعدى العامين ولكنها                  
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وأعتقد أن األخطر في الحزب الجمهوري هى مشكلته مع ناخبيه أو             .  تفاقمت خالل العامين األخيرين     

 . حتى مع ناخبي الحزب الديمقراطي 

 

إن ما حدث في ظل إدارة بوش اإلدارتين أدى في الواقع إلى جر الحزب الجمهوري بعيداً إلى                   

أقصى اليمين فصحيح أن الحزب الجمهوري هو حزب اليمين في الواليات المتحدة األمريكية لكن الحزب       

فسياسات إدارة  .  الجمهوري مظلة واسعة مثله مثل الحزب الديموقراطي يضم تيارات وقوى مختلفة              

فالسياسة ..  بوش عبرت عن أقصى يمين الحزب سواء في السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية                   

الخارجية لبوش كانت تُعبر عن خليط من مواقف المحافظين الجدد واليمين الديني والسياسة الداخلية                  

األمريكية، أيضاً إنحازت للشريحة األكثر ثراءاً في المجتمع األمريكي وتجاهلت ليس فقط الشرائح                 

وقد .  األخرى ولكن تجاهلت طريقاً مهماً داخل الحزب الجمهوري وهو الطريق الذي يعني حريته المدنية          

أدى كل ذلك إلى تذمر واسع حتى في واليات الجنوب التي هى الواليات أو القلعة التقليدية منذ                       

 . الثمانينيات للحزب الجمهوري ليس هذا فقط 

 

هناك مؤشرين خطيرين أعتقد أنهم في غاية الخطورة بالنسبة للحزب الجمهوري وأولهما أن                

الشباب األقل من ثالثين سنة ألول مرة منذ عقود بدأ يصبح اكثر ميالً للحزب الديمقراطي عن الحزب                   

المؤشر الثاني هو الصدع الذي حدث داخل اليمين الديني فهو لم نعد نستطيع أن نقول عنه                 .  الجمهوري  

. في أمريكا أنه يمين فهو حدث تحول كبير داخل اليمين الديني ، أصبح في جزء كبير منه ينحو يساراً                     

وبالتالي لم تعد القاعدة األساسية التي إعتمد عليها الحزب الجمهوري موجودة بنفس الشكل المضمون                 

إن هذا كله في واقع األمر ال يعني أن أوباما صار            .    ٨٠الذي كانت موجودة به منذ إنتخابات ريجان         

رئيساً وال أنه إذا حدث وصار كذلك أنه سيحدث تغير جوهرياً وراديكالياً سواء في السياسة األمريكية                   

هذا ناهيك عن قدرته على تغيير السياسة الخارجية تحديداً تجاه           ..  الداخلية أو الخارجية كما يقول البعض       

 . الشرق األوسط 

 

إذا تحدثنا عن اإلدارتين المتوقعتين خالل الفترة القادمة فإن إدارة ماكين إلى حد كبير سوف                  

تكون بها نوع من امتداد إلدارة بوش في السياسة الخارجية، وإن كنت أتصور أنها سوف تكون أسوأ فال                

وليس بوش اإلبن فهم      ٢٠٠٠نُريد أن ننسى أن ماكين كان هو االختيار األول للمحافظين الجدد لعام                
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فالدائرة الصغيرة الموجودة حول ماكين من مستشارين فيها عدد          .  كانوا يريدون ماكين لكى يصبح رئيساً     

إن دور  .  كبير جداً من المحافظين الجدد وربما أسوأهم حتى في حالة فوز أوباما يظل غير صحيح                   

المحافظين الجدد سوف ينتهي في الواليات المتحدة األمريكية فهو دور باقي معنا خصوصاً في السياسة                 

الخارجية والمحافظون الجدد ، والشيئ األهم الذي إستطاعوا أن يفعلوه في واقع األمر هو القدرة على                  

مأسسة أفكارهم وتطعيم كل المؤسسات األمريكية الكبرى بما فيها المواقع الحساسة بأجيال جديدة منتمية               

لفكرهم كما استطاعوا أيضاً أن يشكلوا من خالل اإلعالم وتطعيم اإلعالم أيضاً برموز جديدة وشابة                  

بأفكارهم خصوصاً تجاه الشرق األوسط استطاعوا أن يشكلوا الرأي في داخل النخبة تجاه هذه القضايا                  

أما فيما يتعلق بأوباما، ففي الواقع هناك اندهاش من حالة اإلنبهار في العالم                .  وهذا ما يتعلق بماكين   

العربي بأوباما تُذكرني بالحالة التي حدثت عندما وصل بوش اإلبن إلى الحكم وقلنا أن الموضوع ليس                  

 . كما يبدو

 

أرى نفس الحالة وهي تُثير الكثير من القلق ألن هذا اإلنبهار ال يعتمد على أي أسس واضحة                    

فأوباما قال ما يكفي عن الحالة العربية ونأى بنفسه عن العرب والمسلمين داخل الواليات المتحدة                    

فلم   ٢٠٠٧األمريكية ، وألقى خطبة أنا أستغربت من الصدمة العربية إزائها ألنه ذكر نفس هذا الكالم في        

 . يكن هناك جديد فيها 

 

األول هو نوع التحالفات اإلنتخابية التي يبنيها        :  إن األخطر من هذا كله تتعلق بشيئين أخرين         

أوباما حتى يفوز ألن هذه هي التي ستُحدد إلى من يستجيب في إدارته والتي تعكس في الحقيقة                       

والثاني مجموعة المستشارين الموجودين حوله التي تم تطهيرها جميعا من كل             .  إستراتيجيته اإلنتخابية   

المجموعة األخيرة التي عملها وهي الـ       .  ما يبدو عليه شبهة تعاطف مع العرب فهذه مسألة حسمت             

board                 وغيرها فكلها  ...  التي من المفروض أن يكون من كبار المستشارين التي ضمت أولبرايت

المسألة سوف تكون في حدود ديمقراطيين ، عموماً        .  أسماء نحن نعرفها ونعرف أنها لن تذهب بنا بعيداً        

رئيس لجنة العالقات الخارجية    "  لي هاملتون "إن الشخص الوحيد الذي ربما أقول عنه ببعض التفاؤل هو            

 . حتى بداية التسعينيات فيما عدا ذلك ال أجد أى شئ يدعو إلى التفاؤل 
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األسوأ من هذا في الواقع هو التحالفات اإلستراتيجية التي بناها أوباما أو التحالفات التي يسعى                  

هو عالقته بالجماعة السوداء والتي نتجاهلها         -برأيي    -لبنائها وإستراتيجيته اإلنتخابية وأخطر ما فيها        

جميعاً في العالم العربي أي عالقته بسود أمريكا والكنيسة السوداء، ونحن لم نهتم في عالمنا العربي بما                   

. حدث في هذه القضية وثقافة الكنيسة السوداء وأهميتها في ثقافة السود وعالقتها بحركة الحقوق المدنية                 

هذا هو جوهر الموضوع أن أوباما فصل عالقته تماماً بحركة الحقوق المدنية وقال عن نفسه أنه جيل                    

جديد ال يحمل نفس أفكار حركة الحقوق المدنية، فهي الحركة األمريكية التي وقفت زعامتها متعاطفة مع         

فزعماء حركة الحقوق   .  القضية الفلسطينية مثلما تعاطفت مع كل حركات التحرر الوطني في العالم              

المدنية هم الذين انتقدوا إسرائيل وسياستها إزاء الفلسطينيين إلى أخره ، وبالتالي هذه أخطر ما فعله                    

 . أوباما وهو لم يلقى أي إهتمام في عالمنا العربي وكأنه لم يحدث 

 

أما المسألة األخرى فهى أنه البد أن نفرق بين أوباما المرشح وأوباما الحركة ، والحركة التي                  

فهؤالء هم  .    ٢٠٠٤دعمت أوباما فهو ليس جزءاً منها ولكنه إستفاد منها فهذه الحركة موجودة منذ                 

المجموعة التي أيدت هاورد دين ثم وجدت في أوباما أمالً وأيدته بالمناسبة بالمجان ولم تطلب منه أياً من                

إذاً البد أن نُفرق بين أوباما المرشح وأوباما الحركة           .  هذه القوى التقدمية أي شيئ في مقابل تأييده           

فاألخير أكثر تقدمية بكثير من أوباما المرشح وهي األمل إذا كنا نبحث عنه في إدارة يكون على رأسها                    

 . أوباما 

 

واآلن ماذا سوف يحدث إذا كان أوباما رئيساً ؟ أنا في الواقع أتصور كما قلت أن األمل في هذه                

الحركة وخاصة إذا إستطاعت أن تفرض بعض مطالبها عليه وهذا يتوقف في الواقع على نوع اإلئتالف                  

اإلنتخابي الذي سوف يفوز به أوباما وإلى أى مدى سيكون هذا اإلئتالف اإلنتخابي أو مجموعة القوة التي             

فهذا هو في الواقع الذي سوف يحدد هذه          .  سوف تدعمه باألصوات للحصول على منصب الرئاسة          

المسألة ، وبإختصار أنه إذا كنا نبحث عن تغيير في المواقف األمريكية تجاه القضايا العربية ولن نجده                   

بنفس المنطق العربي في الرؤساء وال في المؤسسات األمريكية ، ولكن سوف نجده في الحركات                    

اإلجتماعية األمريكية فهى التي غيرت أمريكا وهى خبرة التاريخ األمريكي من أول حركة العمال                  

 . والمرأة إلى حركة الحقوق المدنية وحركة مناهضة الحرب إلى آخره 
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إن األكثر إنفتاحاً على هذه الضغوط هو أوباما وليس ماكين في واقع األمر ألنه ال يتبنى فقط                    

رؤى المحافظين الجدد تجاه العالم وإنما تجاه الديمقراطية األمريكية نفسها وبالتالي هو األكثر عدوانية                

تجاه الحركات االجتماعية األمريكية إنما أوباما ربما يكون أكثر إنفتاحاً على هذه الحركة لو مارست                  

 . ضغوطاً حقيقية 

 

 )المواقف الدولية من القضية الفلسطينية ومستقبل التسوية (  عز الدين شكري. د

 قضايا منهجية في تحليل الموقف الدولي : أوالً

  عدم فاعلية منطق الحقوق -١

هناك تركيز من الجانب العربي على منطق الحقوق وعلى بيان عدالة القضايا العربية منذ الوفد الذي               •

ليشرح عدالة القضية المصرية وحتى اآلن وكأن عدالة القضية في             ١٩١٩ذهب لمؤتمر باريس عام     

: حد ذاته يكفي للحصول على الحقوق والتعامل مع المجتمع الدولي وكأننا في محكمة أمر غير مجد                

المقاومة المسلحة حق   "  أو أن   "  هناك قرارت دولية تكفل حقوق الشعب الفلسطيني     " نسمع دائماً عبارة 

.  كفلته المواثيق الدولية     هذا المنطق يتعامل مع المجتمع الدولي وكأنه دولة بها مؤسسات قضائية            " 

بل وهيئة لتنفيذ األحكام الصادرة ، كون األمر حقاً ال يعني أنك تستطيع اإلتيان به في النظام الدولي                    

 . ومن العبث االكتفاء بمنطق الحقوق في التعامل مع المجتمع الدولي 

القانون مجرد عنصر ولكن تفاعل المصالح      ..  فالهيئات الدولية كلها ذات طابع سياسي وليس قانوني           •

القوة هنا تفهم   .  وعناصر القوة هو الذي يحدد المواقف الدولية ويقود الحركة في النظام الدولي                

 . بمعناها الشامل سواء القوة العسكرية أو االقتصادية أو الفكرية والتنظيمية 

 

 

 عدم جدوى التأمل طويالً في مسألة ازدواجية المعايير -٢

كفانا حديثاً عن ازدواجية المعايير وكأننا اكتشفنا ذلك لتونا أو كأننا بإثباتنا وجود هذه االزدواجية قد                   •

المجتمع الدولي  ..  نعم القاعدة هي االزدواجية بل والتعددية في المعايير         .  أدينا واجبنا وانتهى دورنا     

 . يكيل بعدد من المكاييل وهذه هي الحقيقة األولى التي يتعين على دارس العالقات الدولية أن يتعلمها 

السؤال األهم هو كيف نتعامل مع هذه المعايير المختلفة ؟ مرة أخرى المنطق الحاكم في تحديد                     •
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المواقف الدولية هو تفاعل المصالح وعناصر القوة التي يستخدمها األطراف في كل حالة وفي كل                 

 . مرة ، وهذا التفاعل هو الذي يحدد نوع المكيال الذي سيستخدم في كل حالة 

 

 ما المقصود بالمجتمع الدولي ؟  -٣

عندما نتحدث عن المجتمع الدولي هنا فإننا نعني مواقف الحكومات واتجاهات الرأي العام التي يمكن               •

أن تؤثر على المواقف الحكومية وال نتحدث عن مواقف فئات قليلة أو غير مؤثرة على عملية صنع                   

 . القرار 

أيضاً ال نتحدث عن القانون الدولي أو قرارات األمم المتحدة وانما عن مواقف الدول بما في ذلك                     •

 . كيفية استخدامها للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة من أجل دفع وحماية مواقفها ومصالحها 

 

 دور الرباعية في خلق وتدعيم التوافق الدولي  -٤

البعض يتصور أن الرباعية الدولية ال دور أو قيمة لها ولكن الحقيقة أن الرباعية لعبت وتلعب دوراً                   •

هاماً جداً صحيح أن دورها في دفع جهود التسوية السياسية للصراع العربي اإلسرائيلي محدود ،                  

ولكن الدور األهم هو أنها تقوم بصياغة وتعريف الموقف الدولي وربط األطراف الدولية به بشكل                 

مثال على ذلك الموقف األوروبي من التعامل مع حركة          (يصعب عليهم الفكاك منه حتى لو أرادوا         

 " ) . حماس"المقاومة اإلسالمية 

ال يجب إغفال الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التجمع في المستقبل ألنه أصبح بمثابة آلة النتاج                      •

بما في ذلك من خالل تحويل ما يتم االتفاق عليه بين األطراف األربعة              "  التوافق الدولي   "  وتعريف  

الى قرارات لمجلس األمن    )  الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي وسكرتارية األمم المتحدة   ( 

 ) . ١٥١٥مثل خريطة الطريق التي أصبحت القرار ( 

 

 مالمح التوافق الدولي حول مستقبل القضية الفلسطينية: ثانياً

 سيادة مفهوم حل الدولتين  -١

هناك إجماع دولي على أن تسوية جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي يجب أن يتم من خالل حل                     •

وأي حديث عن أي حل آخر سواء كان دولة ثنائية القومية أو دولة               )  إسرائيل وفلسطين   (  الدولتين  
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هو من  )  بمعنى ترحيل الفلسطينيين    (فلسطينية من البحر للنهر أو دولة إسرائيلية من البحر للنهر             

 . قبيل الخيال السياسي على األقل في الوقت الحالي 

هو أساس    ١٩٦٧أو ما يعرف شعبياً بحدود        ١٩٤٩هناك أيضاً توافق دولي على أن خط الهدنة لعام            •

الحدود بين دولتي إسرائيل وفلسطين مع تفهم لعدم إمكانية العودة لهذا الخط بالضبط وضرورة                  

االتفاق على تعديالت متبادلة له تسمح إلسرائيل بضم التكتالت االستيطانية الكبرى التي أنشأتها في                

، وتعويض الدولة الفلسطينية بأراض مقابل ذلك مع ضرورة الحفاظ على              ١٩٦٧الضفة الغربية منذ    

 . التواصل اإلقليمي للدولة الفلسطينية 

هو   –حتى وإن لم تعلنه األطراف كلها صراحة            –وبالنسبة لقضية الالجئين فإن التوافق الدولي         •

ضرورة عودة معظم الالجئين الفلسطينيين الى الدولة الفلسطينية وليس إلى إسرائيل ، وأن تكون أي                 

إلسرائيل محدودة من حيث العدد ومشروطة بقبول األخيرة لعدد وهوية               ١٩٤٨عودة لالجئي   

 . العائدين مع ضرورة تعويض جميع الالجئين والمساعدة في إعادة توطين من يرغب منهم 

التي (وبالنسبة للقدس فهناك أيضاً توافق على أن تصبح القدس الغربية وأجزاء من القدس الشرقية                   •

عاصمة إلسرائيل ويصبح ما تبقى من القدس        )  ١٩٦٧أقامت عليها إسرائيل مستوطناتها منذ العام        

بحيث (  الشرقية عاصمة لفلسطين مع تصورات غير مبلورة تماماً لمصير القدس القديمة بين تقسيمها         

يكون الحي اإلسالمي والمسيحي ، وجزء من الحي األرمني والحرم القدسي تحت السيطرة                   

الفلسطينية ، والحي اليهودي وجزء من الحي األرمني والحائط الغربي للحرم القدسي تحت السيطرة               

أو وضعها ككل تحت سيطرة دولية مع استعداد لتقبل أشكال مختلفة من تقسيم السيادة                )  اإلسرائيلية  

بين الجانبين أو نزع السيادة أو وضعها في إطار دولي ولكن أساس التسوية هو احترام قدسية                     

 . المطالب الدينية للجميع مسلمين ويهود ومسيحيين بما في ذلك ارتباط اليهود بمكان الحرم القدسي 

 :  التوافق الدولي هذا يعكس رؤية واضحة إلسرائيل ومكانها في المنطقة وفي العالم -٢

أول عناصر هذه الرؤية الدولية هي قبول فكرة أن اسرائيل تشكل الوطن القومي لليهود بما في ذلك                    •

ضمان أن تكون األغلبية لسكان اسرائيل من اليهود وفتح باب الهجرة اليها أمام يهود العالم مع تقبل                  

 . فكرة ضرورة حماية حقوق األقلية العربية وضمان المساواة أمام القانون 

أن اسرائيل يجب أن تكون دولة طبيعية تتمتع بعالقات طبيعية مع جيرانها العرب ومع بقية دول                    •

 . العالم 
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مع وجود استعداد قوي لدى معظم         –أن أمنها ال يجب أن يكون عرضة للتهديد من أي طرف               •

وتبرع البعض بعرض     –األطراف الدولية للمساهمة في حماية أمن اسرائيل ان طلب منهم ذلك              

 . خدماتهم في هذا اإلطار 

بالنسبة للمقاومة المسلحة فهناك توافق دولي على ان المقاومة المسلحة من جانب الفلسطينيين هي                   -٣

 : خيار غير مستحسن مع وجود تمايزات 

لحق الفلسطينيين في استخدام السالح لمقاومة         –بالذات خارج الواليات المتحدة        –تقبل البعض    •

االحتالل على أن يقتصر ذلك على األهداف العسكرية اإلسرائيلية فقط مع عدم استحسان هذا الخيار                 

 . باعتباره غير مجد سياسياً 

يرى البعض اآلخر أن حق الفلسطينيين في استخدام المقاومة المسلحة ليس مطلقاً بالنظر لوجود                   •

اتفاقات فلسطينية إسرائيلية تنص على نبذ استخدام العنف والتعهد من جانب منظمة التحرير                   

 . الفلسطينية بالسعي لتسوية الصراع بالطرق السلمية وحدها 

هناك اجماع دولي على أن استخدام السالح أو العنف بشكل عام ضد أهداف مدنية إسرائيلية يشكل                   •

إرهاباً سواء كان ذلك باستخدام العبوات الناسفة لتفجير المقاهي ومراكز الشراء ووسائل المواصالت              

أو إطالق الصواريخ ضد أهداف مدنية أو أهداف غير محددة مثلما هو الحال في الصواريخ التي يتم             

 . إطالقها من قطاع غزة ضد مدن سديروت وأشكلون وصحراء النقب 

 

 التباين والخصوصية: ثالثاً

لن أتعرض بالتفصيل للمواقف األمريكية نظراً ألن المتحدثة السابقة ركزت على            :  الواليات المتحدة   -١

 : ذلك وسأكتفي باإلشارة الى

أن الموقف األمريكي يتبع الموقف اإلسرائيلي في معظم تفاصيله وأن التعويل على قيام الواليات                  •

 . المتحدة بالضغط على إسرائيل بشكل كبير هي مراهنة خاسرة في معظم األحيان 

أن المد الديني في الواليات المتحدة يجعل مواقف بعض السياسيين األمريكيين أكثر تطرفاً من                   •

 . المواقف الرسمية اإلسرائيلية في أحيان كثيرة خاصة بالنسبة للقدس والمستوطنات 

سبتمبر لم يعد لدى الجانب األمريكي أي استعداد لالستماع            ١١، وبعد     ٢٠٠٠منذ انتفاضة العام     •

 . لوجهات نظر تساند استخدام العنف ضد اسرائيل 
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مع ذلك هناك تحول هام في موقف اإلدارة األمريكية منذ أواخر أيام كلينتون وتبلور أكثر مع بوش                    •

وهو إقرار مبدأ الدولة الفلسطينية المستقلة ذات األراضي المتواصلة جغرافياً والتي تقوم على                 

في إطار الحديث عن ضرورة انهاء االحتالل الذي بدأ عام             ١٩٦٧األراضي التي تم احتاللها عام      

١٩٦٧  . 

هناك أيضاً تفهم أمريكي أكبر لضرورة التوصل لتسوية سلمية لهذا الصراع ، واستعداد أكبر لطرح               •

 . مقترحات للتسوية باسم اإلدارة األمريكية 

 : بالنسبة للدور األوروبي هناك عدد من المالحظات الرئيسية  -٢

أوالً أن النظام السياسي لالتحاد األوربي وبالذات في مجال السياسة الخارجية يجعل من الصعب على               •

أوروبا اإلتيان بمبادرات سياسية سواء للتعقد الشديد لعملية صنع القرار بؤسسات االتحاد واتباعها                

مبدأ الحد األدنى للتوافق أو لوجود عدد من الدول التي تتخذ مواقف معادية للجانب الفلسطيني                   

 . واعتذاره عن الجانب اإلسرائيلي على طول الخط 

أن الجانب األوروبي ال يمكنه اتخاذ موقف يتعارض بشدة مع الموقف األمريكي وربما يكون موقف               •

 . االتحاد من حماس هو أفضل مثال على ذلك 

وبالتالي فإن الدور األوروبي يظل متركزاً على التمويل والمساعدات االقتصادية ، وهو دور هام                  •

وأن .  خاصة إذا ما أخذنا في االعتبار أن االتحاد األوروبي هو الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية                 

االتحاد هو الذي أخذ بزمام المبادرة في العثور على حل لمشكلة مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة                 

إلنشاء آلية قامت بمعالجة هذا        –رغم المماطلة األمريكية       –تحت حكم حماس ودفع الرباعية       

 . الوضع 

أن الرأي العام األوروبي أصابه الضجر من اسرائيل ومن العرب على حد سواء مع استعداد في                    •

كثير من البلدان األوروبية لدعم مواقف ضاغطة على اسرائيل بصورة تفوق استعداد الحكومات                

 . نفسها 

ان الدول األوروبية الكبيرة مازالت تحتفظ بسياسة متميزة عن السياسة األوروبية االتحادية إلزاء                 •

مع محاولة طرحها في اإلطار       –الصراع العربي اإلسرائيلي بما في ذلك االستعداد لطرح مبادرات        

) قبل برلسكوني   (  مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إضافة الى أسبانيا وإيطاليا              –األوروبي  

 . واليونان 
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أن الدول األوروبية تدفع باتجاه تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل أكبر من غيرها من أطراف             •

الرباعية وإن كانت جهودها تركز على تحفيز الجانب األمريكي على التصرف بفعالية أكبر أي أن                 

 . تحول الى ما يشبه بمجموعة الضغط الدولية لصالح التسوية السلمية ) والنرويج(االتحاد األوروبي 

 : بالنسبة لروسيا فهناك ثالث نقاط رئيسية يتعين االنتباه لهم  -٣

أن األولوية الروسية ليست تسوية الصراع في الشرق األوسط في حد ذاته وانما تسوية المسائل                    •

المتعلقة بدور روسيا في النظام العالمي وعالقتها بالواليات المتحدة وأوربا ، وهو محدد هام يحكم                 

التفرقة هنا بين   .  مدى استعداد القيادة الروسية لالستثمار في قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي             

وهي في مجملها مواقف مبدئية وتتفق مع اإلطار العام للتوافق الدولي مع               (  المواقف الروسية   

وبين تفعيل هذه المواقف واتباع سياسة نشطة        )  استعداد أكبر إلبداء التعاطف مع الهموم العربية         

ولكن يكفي التنويه الى أن     .  للدفاع عنه ، وهو أمر يخضع للحسابات الروسية العالمية مثلما أسلفت             

روسيا لم تتحدى أي موقف أمريكي إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل عملي وفعال منذ عقد                 

 .  ١٩٩١مؤتمر مدريد عام 

أن السياسة الروسية في الشرق األوسط يغلب عليها الطابع العملي والرغبة في إظهار استقاللها عن                  •

ولكنها في نهاية   "  حماس"الجانب األمريكي مثلما فعلت القيادة الروسية بالنسبة للتعامل مع حركة             

 . األمر ال تخرج عن اإلطار العام للموقف الدولي كما أوضحته في القسم السابق لمداخلتي 

السياسة الروسية إزاء الشرق األوسط تتسم أيضاً بالبطء وغياب المبادأة ، وهي سمة للسياسة                    •

الخارجية الروسية منذ زمن االتحاد السوفييتي وتتعلق بطبيعة النظام السياسي الروسي نفسه وعملية               

 . صنع القرار الخارجي فيه 

 : الطرف األخير في الرباعية الدولية األمم المتحدة يستحق إشارة سريعة  -٤

كان هناك الكثيرون ممن انتقدوا األمين العام السابق كوفي عنان ووصفوه بالضعف أو بمحاباة                   •

هؤالء يتحسرون اليوم على مواقف كوفي عنان واألمانة العامة لألمم المتحدة في عهده               .  إسرائيل  

ولكن بشكل عام يجب أن تكون نظرتنا لدور األمين العام لألمم المتحدة واقعية دون مبالغة في تقدير                

األمين العام لألمم المتحدة ليس لديه قوة سياسية تسنده سوى ما توفره             .  أهميتها أو استبعاد كامل لها      

له الدول المهتمة بالموضوع قيد البحث والسلطة األخالقية لمنصبه التي تمكنه من عدم االنسياق                 

وبالتالي إذا أردت الحصول على مواقف إيجابية من األمين        . الكامل وراء الضغوط التي يتعرض لها 
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العام فعليك أن توفر له دعماً سياسياً يسمح له باتخاذ هذه المواقف أما االرتكان لقوة منصبه وحدها                   

 . أو انتقاده دون االستعداد لدعمه عند الضرورة فمخاطرة غير مأمونة العواقب 

تلعب دوراً هاماً في صياغة المواقف والقرارات ألنها      ) ما يعرف بالسكرتارية(أن أمانة األمم المتحدة  •

هي التي تصوغ التقارير والقرارات التي تشكل عصب العمل اليومي للمنظمة وكان يغلب على                 

السكرتارية التعاطف مع القضايا العربية حتى عهد قريب ، ولكن هذا األمر يخضع لعملية تغيير                  

هامة منذ سنوات ، وهذا أمر يرتبط بسياسات التوظيف في الهيئة الدولية وكذلك بمراقبة عمل                    

 . السكرتارية ومحاسبتها والضغط عليها عند اللزوم 

أن التأييد التلقائي الذي كانت المواقف الفلسطينية تتمتع به من جانب الدول األعضاء في الجمعية                   •

العامة آخذ في االنحسار ، وهو أمر يتضح من مقارنة نسب التأييد التي تحصل عليها مشروعات                   

 . القرارات العربية في السنوات األخيرة بسابقاتها 

 

ختاماً فإن هناك حاجة ماسة لمراجعة التعامل العربي مع النظام الدولي فيما يتعلق بالصراع                 

العربي اإلسرائيلي ، وعدم االرتكان فقط إلى عدالة القضايا العربية أو إلى وجود قرارات دولية أو قواعد        

وأن إعادة رسم السياسات العربية إلزاء األطراف الدولية يجب أن تقوم            .  قانونية تدعم المواقف العربية     

على تقييم واقعي للوضع الدولي ، وما يمكن للجانب العربي القبول به وتحديد ألهداف واقعية يمكن                    

تحقيقها في إطار زمني منظور وتحديد لما يمكنه من حشده من عناصر القوة بمفهومها الواسع من أجل                   

 . تحقيق هذه األهداف 
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 مناقشة مفتوحة

 

 "أوباما والحراك الجديد في السياسة األمريكية"   مكرم محمد أحمد . أ

منار وهى تقول أن الرأي العام       .  لي ثالث مالحظات على الكالم الذي ذُكر ومالحظة على د            

المصري ال يفهم أوباما ويلقي بعض اآلمال التي يختزنها على مواقف أوباما في حين أن أوباما ليس                    

أنا أعتقد أن هذا الجزء بعض من الناس تُفكر فيه لكن أنا حقيقاً لم أرى معالجة في صالح أوباما                     . كذلك 

لمجرد اإلحساس بأنه اسود فإنه سوف يقف مع الفلسطينيين فأنا ال أرى المعالجة هذه حقيقة في أى من                    

لكن الجزء التالي الذي ذكرته هو المهم الخاص بأنه ال أحد يختلف على         . المقاالت أو الكتاب المشهورين 

أن أوباما حرك الراكد في السياسة األمريكية وأدخل أجيال جديدة إلى لعبة السياسة فال أحد يختلف على                   

 . أنه هز من األعماق الحزب الديمقراطي 

وبالنسبة للحديث حول إمكانية أن تقع اآلمال على الحركة أساساً وليس على الشخص أتصور أن                 

هذه الحركة التي نشأت عن وجود أوباما والتفاف البيض وإلتفاف السود وإلتفاف المرأة والتفاف الرجال                 

وإلتفاف هذه األجيال الجديدة حوله يعطينا أمل بالفعل في أن هناك حركة جديدة تنشأ في الواليات المتحدة               

يمكن أن ينشأ عنها متغيرات مهمة فضالً عن أن هذا الشعار الذي ابتكره أوباما الذي جعل األمريكان                   

 .جميعاً إلتفوا حوله وأعتقد أنه يعكس شيئ مهم 

 

 "حماس واتفاق الهدنة"

أنه سوف  :  فوجئنا بحديث محمود الزهار الذي يوصف بأنه أكثر األطراف تشددا عندما قال              

ولكن نستشعر أن   .  يحاكم أي شخص يخرق اإلتفاقات بتهمة الخيانة وأن هذا يمثل مصلحة فلسطينية عليا             

حماس تدرك أن فرصة التهدئة مصيرها ومستقبلها ووضعها ومكانتها تتعلق بتثبيت فرصة التهدئة إلى                

وفي غيبة التهدئة فإن حماس تظل في وضع بالغ الحرج            .  حين، أي أنها المستفيد األول من التهدئة         

وبالتالي فإن موضوع التطور    .  وتُنتقد شعبيتها وتُختبر وال تستطيع أن تعطي شيئاً إزاء هذه اإلختيارات             

الحاصل على حماس ال يجب أن نأخذه على أنه شئ إيجابي ولكن نأخذه في إطار برجماتي فحماس                     

كما أن حماس يمكن في ظل هذا        ..  سوف تكون األقدر على اإلستفادة من هذا الموقف البرجماتي            

 . الموقف أن يتمدد نفوذها في الضفة الغربية كما يمكن أن تتصور أن تطرح نفسها بديالً 
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لذلك فهي تحاول أن تُحسن من وجهها وتعتقد أن كثير من التواصل مع الغرب يمكن أن يجعلها                  

مقبولة خاصة مع صعوبة الفعل، وكبح حالة التمزق وحالة اإلنفالت الموجودة في فتح وعجز محمود                  

فحماس الزالت تفكر في هذا الموضوع لصالحها ألنه         ..  عباس عن لم الشطط ولم اإلنكسار في حماس          

هذا هو المنطلق الحقيقي لكافة      .  المنطلق األساسي لحماس فالتنظيم البد أن يبقى في كل الظروف              

الحركات عندما تقترب من التنظيم تُصبح من الممكن جداً أن تُطالب في القضية وفي الوطن وفي أي                    

 . شيئ إال التنظيم وهنا تجربتنا مع اإلخوان 

 

أما المالحظة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها هى موضوع التسوية فكلنا نقول أنه بالفعل هناك                  

مالمح أو ما يشير إلى تغير يؤكد أن هذه التسوية موجودة ، ولكن نُسقط هنا مباشرة الوضع الموجود في                

إسرائيل فهو بالفعل يكاد يكون عقبة حقيقية أمامه ، وال أحد يعلم ما سيحدث وال ما سيأتي في اإلنتخابات                

وبالتالي فإن فكرة أن    .  القادمة فليس هناك متغيرات أساسية واضحة أمامنا على الرأي العام اإلسرائيلي             

كل الظروف تشير إلى تحسن فهذا صحيح على الجانب الفلسطيني وبشكل ما في غزة ولكن أخشى أن                    

 . أقول أن هذا ليس صحيحاً على الجانب ااإلسرائيلي 

 

 "الدور األمريكي واألوروبي في عملية السالم " حسن عصفور . د

أعتقد إذا توليت المسألة بشقها األمريكي واألوروبي فربما إلى اآلن أشعر أن هناك إشكالية في                  

فحقيقة هناك  .  طريقة تناول وإنعكاس الموقفين ، وال يوجد نصوص مجردة في مفهوم الحقوق والعدالة               

تعبيرات ليست نصية ولكنها ليست فعلية ال نستطيع أن نتعامل معها فال نستطيع أن نتعاون مع المسألة                    

بهذا المنطق ، ولكن في المقابل كيف نجعل من وجودنا تأثير على هذا المفهوم ؟  فأعتقد أن هناك جهل                      

وتجاهل للدور اإلستراتيجي الذي تقدمت به المبادرة العربية للسالم ، الذي أعتقد أن هذا المكسب                    

 . اإلستراتيجي الكبير لم يقم أصحابه بفعل جدي للطرفين ال مع األمريكيين وال مع األوروبيين 

 

لكى يكون حقيقة له تأثير على اإلدارة األمريكية من جهة واإلتحاد األوروبي من جهة أخرى                  

على الرغم من أن الطرفين طلبوا من العرب يوماً ما أن يقدموا رأيهم اإلستراتيجي للسالم وعندما قمنا                   

بذلك لم نقم بالفعل المتواصل والمتتالي إلحداث األثر اإليجابي من وراء ذلك واصبحنا نتراجع لألسف                 

نقطة ثانية وهى أنه يبدو دائماً أنه مطلوب من العرب أن يقدموا التراجع وحتى التراجع                .  في هذا السياق  
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. عندما وقعنا هذا اإلتفاق       ١٩٩٣ال يستفاد منه فأقول مثالً إتفاق أوسلو فنحن قدمنا تنازل تاريخي عام               

ولألسف حتى هذه اللحظة يراد منا أن ننسى هذا التنازل لنُعيد صياغة تنازلتنا من جديد لتستهوى                     

 . الواليات المتحدة من جهة واإلتحاد األوروبي من جهة والثقافة اإلسرائيلية من جهة أخرى 

 

وبالتالي أرى أنه بالنسبة لهذا الموضوع فإننا الزلنا عاجزين حتى اآلن على إعادة تسويق                   

تنازلتنا بشكل إيجابي وليس سلبي ، وأتصور أن اإلدارات األمريكية بغض النظر عن اإلنبهار الشخصي                 

فنحن دائماً  .  فكلينتون على سبيل المثال حدث به إنبهار غير طبيعي ، وبجورج بوش األب واإلبن أيضاً                  

نُمني أنفسنا بأن القادم أفضل وهذا تمني غير قائم على حقائق ووقائع ألن النظام الرسمي العربي                     

والحركة السياسية العربية عاجز عن صياغة قوة فعل تستند إلى عوامل قوة تؤثر على التغيير ، وأنا أخذ                   

 ) . إيران(مثال موضوع برغم إختالفي المطلق مع هذا الدور الوظيفي لبالد فارس 

 

إن أمريكا والغرب يريد أن يقدم صفقة عالمية تُقاسم النفوذ في المنطقة والعرب متفرجين فحتى                

هذه اللحظة قُدمت صفقة قام بها سوالنا فنحن نُقابل هذه الصفقة بمحبة وأنا ال أدري لماذا ؟ فنحن كعرب             

.. حتى اآلن ال رأي لنا فأمريكا ال تتعامل معنا حتى كطرف ندي هل هذا له عالقة بأوباما وكلينتون ؟ ال              

أنني أتصور أن هذا أيضاً يرتبط بإدارة المفهوم         .  لكنه له عالقة بكيف نتعامل نحن مع هذا الموقف            

السياسي في إدارة الصراع العربي اإلسرائيلي حتى مع اإلتحاد األوروبي ، أنا ال أتفق كثيراً أنه ال دور                   

سياسي لهم وهم ال يريدوا أن يلعبوا هذا الدور السياسي ، وأنا شخصياً مفاوضهم من حكم موقعي عندما                 

 . كنت في السلطة وبالمفاوضات اننا نُبرر أحيانا عجز األخرين 

 

وعلى سببيل المثال هناك ما يتعلق بالشراكة اإلسرائيلية األوروبية في الفترة األخيرة وتتعلق                

إسرائيل نجحت بفرض شراكة    ،  بأحد أهم المكونات في الموقف األوروبي في الفترة األخيرة ، وهي              

سياسية على اإلتحاد األوروبي رغم كل الشروط التي كانت مرفوضة في أن تُصبح دولة لها أولوية في                   

نحن كعرب نالحظ أن مصر لعبت ولكن لألسف         .  التعامل مع هذا الموقف فهذه سياسة وليس إقتصاد          

تُركت وحيدة فهي حاولت أن تُعطل هذا الموضوع بشكل علني وسري أحياناً ولكن لم يقف معها ال                     

 . الجامعة العربية بقوتها وال النظام العربي بقوته حتى الفلسطينيين 
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      "الرجوع إلى محددات العالقات األمريكية الفلسطينية"عيسى أبو زهيرة  . د

منار الشوربجي فال توجد توجهات      .  هناك غياب واضح للتوجهات في البحث الخاص بـ د           

أمريكية واضحة وال توجد إحتماالت أو رؤى مستقبلية حول الدور األمريكي القادم تجاه القضية                   

الفلسطينية فكان باإلمكان الرجوع إلى محددات العالقة األمريكية الفلسطينية بدراسة هذا البحث في                 

فالذي يربط أي إدارة أمريكية بقضية فلسطين محددات موضوعية علمية أكاديمية            . الموسوعة الفلسطينية 

بمعنى أن فلسطين   ..  تنطلق من المنهج الواقعي ومنهج المصالح اإلستراتيجية األمريكية وليس العكس             

 . وقضية فلسطين هى جزء صغير جداً في التكتيك اإلستراتيجي الكوني للواليات المتحدة األمريكية 

 

منار أن تضع تحليل إستراتيجي مستقبلي أين       .  إننا ال نعظم اإلدارة األمريكية ولكني توقعت من د    

تقع قضية فلسطين في ظل زخم اإلستراتيجية األمريكية الكونية ، ولكني وجدتها تتحدث حول برامج                  

إنتخابية وهى تعلم أن في العلم وفي المنهج األكاديمي ليس من الصحيح المطلق اإلعتماد على أى برنامج            

فتاريخ الحزبين في الواليات المتحدة ومواقفهم معروفة بالنسبة        .  إنتخابي سواء على حزب فالن أو فالن        

لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية فيما بعد ذلك والتجارب في رام اهللا وفي غزة مكتوبة وموثقة من                  

وبالتالي كان من المفترض أن توضع محددات السياسة الخارجية على           .  ايام الشهيد الرئيس ياسر عرفات    

سبيل المثال موضوع البترول وأن إسرائيل كانت سابقة لإلتحاد السوفيتي وُأحيل الموضوع بعد ذلك                  

 . الخ ، ولكن لم تضعينا في تصور مستقبل اإلستراتيجية األمريكية ... لإلرهاب ومن ثم إيران

 

عز الدين فإن لديه نفس المشكلة وهي عدم اإلضطالع على التاريخ            /  وفيما يتعلق بحديث الدكتور 

الطويل الخاص بالعالقات األوروبية الفلسطينية بالتفصيل الممل وهو متوفر أيضاً في الموسوعة                 

الفلسطينية ، وكيف دفع ثمن العالقة شهداء سفراء في اإلتحاد األوروبي، إيطاليا ، بلجيكا ، فرنسا ،                     

وبالتالي كان من المفترض وضع هذه المحددات المنهجية والعلمية في إطارها السليم في              .  الخ  ...  لندن  

بناء تصور مستقبلي وكيف يمكن لألوروبيين أن يلعبوا دوراً محورياً في قضية فلسطين وخاصة بعد                  

زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكيان اإلسرائيلي ومن ثم إلى بيت لحم وخطابه المتصهين أكثر من                     

وفي .  الخ  ...  الصهيونيين إلى حد شكيت في أن هو ممكن يكون هذا الرئيس رئيس تل أبيب أو إيالت                   

 . النهاية أرجو أن تسامحونا على هذا الطرح المقصود به منهجية البحث وليس أكثر وال أقل 
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      "هل هناك حل فعلي للصراع العربي اإلسرائيلي " محفوظ األنصاري . أ

يوجد تساؤل رئيسي وهو هل يوجد من األطراف العاملة أو المشاهدة للصراع العربي اإلسرائيلي         

من يريد حقيقاً حل ؟ وهل يوجد من له مصلحة في السالم ؟ إننا أمام عالم يتغير اآلن وإمبراطورية تقوم                 

تشتد وتوقف وتقيم ساتر حديدي أمام قوة جديدة قادمة ، وعالم شرق أوسط وليس له                  -أو على األقل      -

وبالتالي إدارة العالم باألزمة وبالصراع سواء كان صراعاً          .  صاحب واستولوا عليه ببتروله وطاقته       

هل توجد مصلحة لألطراف    )  بالنسبة للدول الكبرى  (مسلحاً أو غيره فمن كان له مصلحة حقيقة في هذا            

المشاركة سواء كانت فلسطينية فلسطينية أو عربية في حل الصراع الفلسطيني الموجود اآلن ؟ في                   

 . الحقيقة إننا نتحدث عن أوروبا أو غيرها فجميعهم شاهدين أو الحقين 

 

عز عندما ذكر أنه البد من الصرامة في التعرف على            .  نقطة أخرى أنا أقف عند مقولة د       

المواقف الدولية وفي نفس الوقت حديث عن الواليات المتحدة وموقفها وكأنها طرف محايد مرة هى تابعة       

إلسرائيل ، ومرة تُدافع عن إسرائيل وتؤيدها علماً بأنها هى الفاعل األصلي أى عندما أكون أنا                      

ألف   ٧٠٠لديها    ١٥٠٠أو    ٥٢أو    ٥١إمبراطورية عظمى وقوة كبرى وعندي طرف حليف تابع ووالية           

 أنا ال أدري هذا يكون طرف أم ال ؟ . ساعة مسلحين ومجهزين  ٧٢واحد من الممكن تعبئتهم في 

 

منار تتحدث عن برنامج المرشحين وكأنهم سوف يكونوا برامج محايدة حتى األطروحات             .  ان د 

عز أنه مرة الرباعية ومرة أوسلو ومرة أخرى كامب ديفيد أو             .  الموجودة والتي أشار إليها أيضاً د      

كل هذه المسكنات سواء ما فعل منها بالفعل ألن تُستبعد فيها دولة كبرى التي هى في المنطقة                   .  غيره  

ان .  دولة كبرى وهى مصر في كامب ديفيد وتُعطي لها حدودها الدولية هذا شيئ والباقي كله شيئ أخر                

الخطة تسير في طريقها وال أحد له مصلحة في السالم وأنت تُعيد تشكيل المنطقة من جديد فأنت تحتاج                    

 . إلى الصراع وإدارة العالم واألزمة بالصراع وليس بالسالم 

 

 " مستقبل القدس بعد اإلنتخابات األمريكية القادمة " عزمي أبو السعود  . د

عز الدين إلدارة األزمات فأنا أشكرك على الصورة التي           .  أوالً أقوم بمداخلة سريعة لـ د       

أظهرتها وبشكل واضح ولكن لم تُعطي قضية القدس حقها ، ومررت عليها مروراً سريعاً جداً علماً بأن                  

فالشهيد ياسر عرفات أقر بأنه ال تقسيم في قضية األماكن            .  قضية القدس هى كانت محور األزمات        
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المقدسة وأعلن الضغط األمريكي اإلسرائيلي فنأخذ جزء من باب المغاربة أى جزء من داخل المسجد                 

 . ومن هنا ننطلق % ٥بالضفة الغربية ، أعطونا فقط % ٩٥حتى نعطيكم الـ 

أيضاً التقسيم داخل البلدة القديمة في ثالثة محاور فكان المسيحي واإلسالمي واليهودي فعملياً                

. اليهود أخذوا حصتهم وبدأوا يشترون في الحصة العربية فكان هناك أيضاً إستيطان داخل البلدة القديمة                 

.. أيضاً من المهم جداً النظر إلى الجزئية التي تناقش مع اليونسكو اليوم مع األردن وفلسطين وإسرائيل                   

فإسرائيل رفضت الشخصية المطروحة من قبل الفلسطينيين وأعطوا المهندس عدنان الحسيني الذي كان               

بالجانب األردني أنه يستقيل ويذهب للجانب الفلسطيني كمستشار للرئيس ابو مازن وذلك لغرض واحد                 

فقط وهو ان يحضر هذا اإلجتماع من الجانب الفلسطيني أى أن اإلسرائيليين حددوا الشخصية التي تكون                 

 . معهم بالجانب على باب المغاربة 

بذلك نرى مبدأهم أنهم نحن موجودين شئتم أم أبيتم ونحن نبني بداخل الجانب الشرقي وال نأخذ                  

 ١٥يوم نسمع عن مشاريع مطروحة بأكثر من        .  في الخلفية البنائية عندنا بالجانب الغربي وهذا مهم جداً           

ألف وحدة سكنية وثالثين ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية وخصوصاً بسلوان ورأس العمود واألنفاق                

عز لم تلتفت إليها وهى جوهر الصراع العربي أو          .  التي تربط ما بين مدينة داوود فهذه كلها أمور يا د           

 . اإلسالمي العربي اإلسرائيلي

 

 "حقيقة الدور اإليراني في المنطقة "  عصمت عبد الخالق . د

حسن عصفور حول الدور اإليراني فإيران كل السنوات          .  في الحقيقة لقد استفزني حديث أ       

الماضية كانت متهمة بأنها تغلق المنطقة بحالة ذوبان إقليمي أما اليوم بعد ما تم عليها العرض أصبحنا                   

وسؤالي هل عامل اإلغراء هذا وصل إلى الرؤية         .  نراها بشكل مختلف فأصبحت تُشكل عامل إغراء         

المصرية وتحديداً أننا نعرف أن دولتين بينهما عالقات مع إيران والثالثة مثال الواليات المتحدة وإسرائيل                

 فهل هذا اإلغراء أدركته الرؤى والسياسات المصريين ؟ .. ومصر 

 

 "وثيقة األمن القومي األمريكي "  أحمد فخر / لواء

 National" "وثيقة األمن القومي  "تصدر في الواليات المتحدة األمريكية وثيقة إستراتيجية إسمها          

Security Document "         يجهزها مجلس األمن القومي ويوقع عليه الرئيس توضع فيها مصالح الواليات
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 فما الذي قالته أخر وثيقة ؟ .. المتحدة األمريكية بأسبقيتها وسياستها 

 . الحفاظ على قيادة الواليات المتحدة األمريكية للعالم  -

 . ضمان أمن إسرائيل  -

 . ضمان تدفق البترول بأسعار مناسبة  -

 . مساندة الدول الحليفة والصديقة  -

 . الحرب ضد اإلرهاب وكل رئيس ملتزم بهذه الوثيقة  -

 

 "المتغيرات الداخلية األمريكية واإلدارة األمريكية القادمة "  منار الشوربجي . د

أنا كالمي لم يكن عن كبار الكتاب وإنما أنا لدى ملف كامل عن حجم ما يكتب عن أوباما بهذا                      

اإلنبهار وهذا األمل فيه ليس فقط ملف مكتوب وإنما أيضاً ما يقال على الفضائيات العربية وليس فقط                   

وأنا أفسر هذه الحالة ليس فقط ألنه أسود ولكن ألنه بما أنه سوف يقوم بعملية تغيير في                    .  المصرية  

إذاً بالضرورة هذا التغيير سوف يكون إيجابي لنا نحن أيضاً كما أن هناك حركة على الـ                   ..  أمريكا  

Face book  تُسمى مصريين من أجل أوباما والعدد فيها يزداد . 

 

هناك شك أيضاً في شعار التغيير الذي يرفعه؛ ألن هذا التغيير البد أن ينطلق إلى تغيير حتى في                 

تغيير الصور النمطية األمريكية عن السود الذين هو واحداً منهم فإستراتيجية أوباما اإلنتخابية تسعى إلى                 

كيف يقدم نفسه   ..  أن يفوز ليس كأسود رغم أنه أسود ، وهذه مسألة واضحة جداً في حملته اإلنتخابية                  

لألمريكيين ؟ مسألة أخرى اريد أن أتحدث عنها وهى موضوع التغيير هذا حيث أنه رفعه كلينتون في                   

٩٢  . 

 

عيسى فأنا في بداية عرضي قلت       .  أيضاً أريد أن اشير إلى اكثر من مالحظة على ما ذكره د             

أنني لن أتحدث عن متغيرات دولية أو إقليمية ولكني سوف أتحدث فقط عن المتغيرات الداخلية                     

شيئ آخر أنا لم أتحدث عن سيكولوجيات أفراد وال أشخاص وقلت هذا عندما ذكرت أنني ال                 . األمريكية 

أريد أن أتحدث عن أوباما الشخص وإنما أتحدث عن الحركة األمريكية ، ولم أتحدث عن برامج إنتخابية                   

فأنا لم أتحدث عن برنامج إنتخابي ال ديمقراطي أو جمهوري وال أوباما وال ماكين                 .  على اإلطالق   

ولكني أرفض المبدأ الذي إقترحته سيادتك على ألننا مكثنا طويالً في العالم العربي ندرس أمريكا من                   
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الخارج وليس من الداخل ألن قدرتنا على فهم أمريكا من الخارج كافية ، ولكن أنا أرى فهم أمريكا يجب             

 . أن يبدأ من داخلها ألن السياسة األمريكية كلها داخلية ، بما فيها الموقف من العالم العربي 

 

 "أهمية تحديد الرؤية العربية تجاه األحداث الراهنة "  عز الدين  شكري / السفير

حسن /  أنا أريد أن أعرف بعد فاصل اللوم ماذا سنفعل ؟ نفس الشيئ بالنسبة لباقي حديث الوزير                 

. عصفور في نقطة أنه مطلوب من العرب التنازل بدون مكاسب ثم يطلب منهم مزيد من التنازالت                    

محفوظ وهى أنه ربما ال يوجد مصلحة ألحد وربما يكون هناك خطة تسير              .  هناك أيضاً مالحظة ذكرها أ 

في طريقها وأن هناك عملية إعادة بناء لإلمبراطورية ، أنا أوافق على كل ذلك لكنني أريد أن أبدأ مثلما                     

دعم أمن إسرائيل فهذا هو الموقف الدولي فأوروبا عاجزة سواء             -٢أحمد فخر في بند رقم      /  ذكر لواء 

بصفقة أو كذا أو كذا ، والواليات المتحدة األمريكية منحازة ، واألمم المتحدة ليس لها أهمية ، وروسيا                    

 . إهتمامها في مكان أخر هذا هو المجتمع الدولي 

 

وأقترح أننا في تعاملنا مع المجتمع الدولي يجب أن نعرف ما هى الرؤية العربية ؟ فيجب أن                    

.. نُحدد الرؤية العربية بشكل واقعي على كل الموضوعات المطروحة على بساط البحث بشكل عملي                  

فما هى الرؤية العربية وكيف أدفع هذه الرؤية ؟ فعندما طرحنا المباردة العربية للسالم على الرغم من                   

أنه كان هناك تشكك وناس تقول أنها لم تُسفر عن جديد ، ولكن أصبح هناك بال شك ألول مرة طرح                        

عربي شبه متبلور العرب يدفعوه بطريقتهم أى أنه في النهاية يوجد شيئ محدد يجعلني أذهب للناس                    

أي أقترح طرح واقعي نقف خلفه فهذا هو المنهج          ..  وأقول لهم هذا هو ما نطرحه للتسوية بشكل محدد           

 . الذي أقترحه 
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 الجلسة الثانية

 التطورات على المسار السوري والموقف اللبناني ودور القوى اإلقليمية 

لداخلية اإلسرائيلية وتأثيراتها  والسيناريوهات ا

 

 "دور العامل الدولي ومستقبل القضية الفلسطينية ) " رئيس الجلسة( سمير غطاس. د

هناك مالحظة هامة أود الحديث عنها تتعلق بإدراك المركز ألهمية التوقيت الحالي في تناول                 

دور العامل الدولي وتأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية باعتباره العامل المحدد األساسي فيما يتعلق                

فالمسألة الفلسطينية باألساس هي مسألة دولية منذ تكوينها في بدايات هذا القرن بعد              .  بالقضية الفلسطينية   

الحرب العالمية األولى حيث تمكنت الحركة الصهيونية من حل المسألة اليهودية استنادا إلى وعيها                  

وان جزءاً من عرقلة وإعاقة حل المسألة الفلسطينية ينبع من عدم            .  بالمتغيرات الدولية والعامل الدولي     

ألهمية العامل الدولي المحدد الرئيسي ، ومن وجهة نظري بعد الكثير من       –ربما بالقدر الكافي  –إدراكنا 

 . الكتابات حول العامل الدولي 

 

وكان هناك اقتراح لي في أكثر من دراسة أن من يساند حل إقامة دولتين أو يسعى إلى حل                      

الدولتين فإنه في تقديري هذا المسار الذي جربناه أكثر من مرة بفشل متكرر يلزمنا التفكير في خيارات                   

ورغم كل االختالفات حوله    "  الوصاية الدولية "ما يسمى بنظام    "  اإلئتمان الدولي "أو  "  التدويل"أخرى مثل   

وتقديراً ألهمية العامل الدولي فإن العامل الثاني من حيث           .  فإنه يستحق بالتأكيد طرحه والنقاش حوله        

األهمية هو العامل اإلقليمي والذي تتزايد قيمته في ضوء اإلنقسام الفلسطيني الحالي ألنه ليس مجرد                  

وتطور األمر    ٢٠٠٥انقساماً في السلطة ذات الرأسين كانت واقعاً بدأ منذ اإلنتخابات التي أجريت عام                

هناك انقساماً ثقافياً ويمس       –ومع كل أسف       –ليصبح هناك انقسام ديموغرافي بين إقليمين مختلفين          

 . الهوية الفلسطينية وهو أخطر ما تتعرض إليه القضية الفلسطينية في تاريخها في المرحلة الراهنة 

 

. ومن ثم فإن الوضع الفلسطيني يتأثر بشكل أكبر بالوضع اإلقليمي وهو ما ستتناوله هذه الجلسة                 

وفي تقديري كان العامل اإلقليمي إلى حد بعيد  يلعب دوراً سلبياً وتلخصت قدراته في اإلعاقة والعرقلة ،           

والذي أمكن للجانب السوري إفشاله من خالل        )  تموز(يوليو    ١٧ولدينا نموذجين على ذلك أولهما اتفاق        



40 

اإلسرائيلية بطريقة غير مباشرة إلفشالها واعترفت عدد من الفصائل           /تدخله في المحاوالت الفلسطينية   

 . الفلسطينية في الضفة الغربية بأنهم استخدموا العنف المسلح بتوقيتات متزامنة إلفشال التسوية 

 

اإلسرائيلية التي تجري   /وبالتالي لدينا متغير اآلن وهو أنه تم الكشف عن المفاوضات السورية            

 ١٩٩٤يوليو عام     ٢٩برعاية تركية منذ خمسة عشر شهراً ، وهناك ملف يؤكد على أنها بدأت في                   

شيمون "،  "  إسحق رابين "وتوالى على هذه المفاوضات خمس رؤساء وزارات في إسرائيل بدءاً بـ               

الذي كان معارضاً للتنازل عن الجوالن والدخول في مفاوضات مع الجانب             "  بنيامين نتنياهو "،  "  بيريز

الذي فتح الملف وأغلقته الواليات المتحدة األمريكية ، وانتهاءاً         " شارون"ثم " باراك"السوري ووصوالً إلى 

 . الذي حاول فتح هذا الملف ولكن كانت تعارضه الواليات المتحدة األمريكية " إيهود أولمرت"بـ  

 

" الجوالن"واآلن لدينا متغير يتمثل في أن المفاوضات ال تجري حول الجوالن ألن موضوع                 

حسب نموذج التفاوض المصري مسألة مبتوتاً فيها منذ فترة طويلة ربما منذ تعهد رابين الذي أعطاه لـ                

إسحق "وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية إبان عهد رئيس وزراء إسرائيل             "  وارين كريستوفر "

.  رابين إن المسألة تدور حول الدور اإلقليمي لسوريا وهذا هو ما أفشل المفاوضات المنشورة حول                 " 

 ٢٦في جنيف في     "  حافظ األسد "مع نظيره السوري الراحل      "  بيل كلينتون "اجتماع الرئيس األمريكي    

وكان سبب فشل هذا اللقاء هو إتمام الصفقة حول الجوالن ألن صفقة الجوالن وفقا                 .    ٢٠٠٠مارس  

كان سبب فشلها يتمثل في الدور         –ربما تم اإلنتهاء من تفاصيليها         -للنموذج المصري في التفاوض     

اإلقليمي الذي تطالب به سوريا من الواليات المتحدة األمريكية ، ربما يكون حق لسوريا أن تطالب بنفوذ               

 . إقليمي 

 

ويتجدد هذا في ضوء احتدام التنافس والصراع في المنطقة حول تحديد القوة الرائدة التي تستطيع            

أن تحصل على قسماً من كعكة الشرق األوسط الجديد فإيران تحاول الحصول على موقع متقدم في                    

وبالتالي فإن المفاوضات الحالية تجري في جوهرها        .  الشرق األوسط الجديد وكذلك سوريا نفس الشيئ         

الرئيسي هو الدور اإلقليمي وما يمكن أن يتم بالتقاطع أو بالتفاهم أو ما يمكن أن نسميه من مسميات                      

أخرى بين العبين أساسيين في الشرق األوسط هما سوريا وإسرائيل وهو ما ينعكس بالتأكيد على وضع                  

 . التسوية 
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لم يكن من الممكن أن نصل إلى التهدئة لوال أن الجانب السوري أعطى ضوءاً أخضر للفصائل                 

وإيهود أولمرت هو رئيس الوزراء      .  الفلسطينية وخاصة حماس التي تتأثر كثيراً بالمحدد السوري            

كما   –، وبالتالي حل الدولتين     "  األبارتايد"اإلسرائيلي الوحيد الذي نادى بإقامة دولتان أو نظام مثل نظام            

 . هو ضروري إلسرائيل وديموغرافيا سيكون في مصلحة إسرائيل أيضاً  –قال ساركوزي 

 

 حسن أبو طالب. د

 "التطورات على المسار السوري والموقف اللبناني ودور القوى اإلقليمية " 

تتعرض القضية الفلسطينية فى اآلونة الراهنة الختبار حاد متعدد الزوايا ومتعدد المدخالت ،                

عادة ما عكست نفسها      -حسب طبيعة اللحظة الزمنية وتوازناتها        -ورغم أن االبعاد االقليمية والدولية      

فإن اللحظة  .  على مسارات القضية الفلسطينية وامكانات تحركها يمينا أو يسارا ، صعودا أو هبوطا                 

الراهنة تتميز بدرجة تداخل وتشابك بين المتغيرات والفواعل المحلية واالقليمية بطريقة مذهلة خاصة                

وأن اصحاب القضية انفسهم باتوا فى وضع ال يحسدون عليه من الفرقة واالنقسام ، وتعدد زوايا الرؤيا                   

وتباين الحلفاء ، وغياب المشروع الوطنى الجامع ، وابتعاد االشقاء العرب وغيابهم فى بعض االحيان                  

عن القيام بالحد االدنى من التضامن المفترض الشقاء لهم يعانون الكثير ، ومن ثم بات هؤالء االصحاب              

 . االصالء أضعف الحلقات فى القضية الفلسطينية برمتها 

 

الظاهر أن حالة االقليم الشرق اوسطى اصبحت فى حالة سيولة ومعرضة لتغيرات كبرى سواء               

بطريقة عنيفة وعبر مواجهة عكسرية كبرى او من خالل تسويات سياسية كبرى قد تعيد خلط االوراق                  

والحديث الجارى اآلن بين خيارى صفقة كبرى يقيمها الغرب مع           .  والتوزانات على نحو غير مسبوق      

إيران تتضمن دورا اقليميا وأمنيا وانفتاحا غربيا غير مسبوق على الدولة االيرانية أو مواجهة عسكرية                 

. لتدمير البرنامج النووى االيرانى جزئيا او كليا ، ما قد يتبع ذلك من رد انتقامى إيرانى غيرمحدد بدقة                     

هذا الحديث يعنى ان مستقبل االقليم ككل مفتوح على خيارات وسيناريوهات شتى من اقصى اليمين إلى                  

 . اقص اليسار ولكنها محملة وفى كل االحوال ستفرض أعباء جمة على االطراف العربية 

 

هذه السيولة االقليمية تفتح الباب امام تشكل توازنات وتحالفات جديدة وانهيار التحالفات القائمة او            

على االقل تغيرها جزئيا كما توفر فرصا للقضية الفلسطينية بالقدر نفسه الذى تستدعى فيه عقبات                    
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لقد اصبح البعد االقليمى جنبا إلى جنب البعد الدولى جزءا           .  وصعوبات جديدة غير تلك القائمة بالفعل        

والبعد االقليمى هنا ال يشير إلى بعد مجازى ولكن إلى بعد            .  أصيال من القضية الفلسطينية وتطوراتها      

مادى يمكن تلمسه والتعرف على اهدافه وطريقته فى التدخل المباشر او فى االنسحاب التام او فى اعاقة                  

 . تطور معين او تحفيز تحرك خاص 

 

األمر نفسه ينطبق على البعد الدولى الذى طالما حكم أصول القضية سواء عبر تدخل االمم                  

بقليل ثم عبر     ١٩٧٣وحتى بعد حرب اكتوبر       ١٩٦٧المتحدة فيما بعد الفترة التالية مباشرة لحرب يونيه          

ثم   ١٩٩٠االنفراد االمريكى بما بات يعرف بالمسار الفلسطينى ، السيما بعد انهيار االتحاد السوفيتى                 

او ما يعرف بحرب تحرير الكويت ، والتى اطلق بعدها عملية مدريد                ١٩٩١نهاية حرب الخليج الثانية     

للسالم التى قامت على مبدأ االرض مقابل السالم ، والذى يمثل من وجهة النظر العربية المبدأ الوحيد                   

وهكذا يتداخل البعدان االقليمى والدولى على نحو فريد        .  الصالح للتوصل إلى تسوية تاريخية قابلة للحياة        

ليهز الكثير من الثوابت التى قامت عليها القضية الفلسطينة سنوات طويلة سابقة ، وليجعل منها لهذا                    

الطرف االقليمى او ذاك مجرد آلية للحصول على نفوذ مضاف سياسى و أيديوولوجى أو وسيلة للحصول           

 . على مكاسب فى قضايا وصراعات اخرى أو لتغيير تحالفات او لبناء شبكات مصالح ذات بعد إقليمى 

 

الحركية االيرانية ممثلة فى    ..    االولفى األونة الراهنة تبدو أهم المدخالت االقليمية ممثلة فى           

العالقة االستراتيجية الخاصة مع سوريا ، والعالقة الخاصة مذهبيا وسياسيا مع حزب اهللا اللبنانى ،                   

والدعم السخى لبعض الفواعل الفلسطينية المحلية الرئيسة كحركة حماس والجهاد االسالمى وغيرهما من              

الوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل ومن قبل         ..  الثانى  .  منظمات المقاومة العسكرية المسلحة      

وإذا كان يمكن القول أن الحركية االيرانية تمثل الحليف الظاهر           .  العالقات المتميزة مع الدولة العبرية      

لكن مع  .  لقوى الممانعة الفلسطينية فإن الوساطة التركية تمثل المحفز للمفاوضات السورية اإلسرائيلية              

مالحظة ان الحركية االيرانية تمتد إلى عناصر دينية وطائفية مباشرة فى حين ان التحرك التركى مرتبط                  

 . بدور الدولة السياسى واالستراتيجى ومصالحها التى تددها النخبة الحاكمة 

 

والمفارقة هنا أن هذين الفاعلين االقليميين يتقاطعان مع كل من لبنان وسوريا واألخيرة تحديدا                 

مع إيران ، وفى الوقت نفسه تقبل وساطة تركية واالنفتاح             -إذا جاز التعبير      -تمد بعالقاتها المقاومة    
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وهى مفارقة تدل على ان درجة التشابك بين المتغيرات المتماثلة والمتناقضة            .  على إسرائيل بدرجة ما     

باتت شديدة للغاية فى اللحظة الزمنية نفسها ، وأن االقليم ككل يعيش مرحلة سيولة مفتوحة على                     

هنا علينا ان   .  احتماالت عدة بما فيها إعادة تشكيل التحالفات أوإعادة بناء الموجود منها على اسس جديدة             

 :نضع فى االعتبار بعض العناصر التالية على النحو التالى

 

تواجه بدرجة ما تحدى عزلة سياسية عربية نتيجة برودة اتصاالتها السياسية مع كل                 سوريا  أن

وهى .  من مصر والسعودية واالردن وإلى حد ما السلطة الوطنية الفلسطنية ورئيسها محمود عباس                 

والتى يفترض فيها ان تكون على         ٢٠٠٩عزلة تتناقض مع كونها رئيس القمة العربية حتى مارس            

هذه العزلة العربية الجزئية المحيطة بسوريا يواكبها بعض         .  تواصل مباشر مع القوى العربية المختلفة        

تحركات فرنسية من اجل االنفتاح عليها بحجة الدور االيجابى الذى لعبته فى التوصل إلى اتفاق الدوحة                  

وهو أمر وإن عكس اولويات فرنسية بحتة لكنه ال يعبر عن توجه اوروبى عام أو يحظى                    .  اللبنانى  

والمرجح هنا ان سوريا تعمل على استهالك عنصر         .  بكامل التأييد من قبل االدارة االمريكية الراهنة         

الزمن إلى يأتى رئيس امريكى جديد لعل ذلك يساعد فى حدوث انفتاح امريكى نسبى عليها ، يؤيد                      

وكان الرئيس االسد قد دعا إلى رعاية امريكية         .  الخطوات التى اتخذت فى المفاوضات مع إسرائيل         

 . للمفاوضات مع إسرائيل السيما حين تتحول إلى مفاوضات مباشرة

 

يواجه بدوره مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا وامنيا فما جرى في اول مايو الماضى حيث                 لبنان

استخدم حزب اهللا السالح لما اسماه لحماية السالح ، وما ترتب عليه من تغيير فى موازين القوى بين                     

الفرقاء اللبنانيين فى بيروت والجبل والشمال قد وضع لبنان على اعتاب مرحلة جديدة من حيث التوازن                  

وبالرغم من ان اتفاق الدوحة قد احتوى نسبيا بعض مظاهر االزمة الدستورية ممثلة              .  السياسى الطائفى   

فى إعادة االعتبار مرة اخرى إلى مؤسسة الرئاسة بعد انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا ، وفتح ابواب                

البرلمان اللبنانى مرة ثانية بعد اغالق اقترب من العام إال أن التطورات االمنية والمواجهات التى تحدث                 

فى طرابلس وفى الجبل ودخول منظمات اسالمية على الخط المواجهة مع الدولة ومع أطراف لبنانية                  

أخرى ، جنبا إلى جنب تعثر تشكيل الحكومة وكونها عندما تشكل حكومة تجمع بين االضداد فإن لبنان                   

وهو أمر  .    ٢٠٠٩سيظل فى حالة دوار سياسى حتى ما بعد االنتخابات البرلمانية المقررة فى ربيع                 

سيكون له انعكاسه المباشر على اى موقف لبنانى بشأن عملية السالم او اطروحات التفاوض مع إسرائيل                 
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او بعبارة اخرى ان لبنان ليس مؤهال بعد لكى يكون احد أطراف التفاوض المباشر او غير المباشر مع                    

 . إسرائيل 

 

والمسألة هنا ليست مرتبطة وحسب باالرث السياسى لسياسة تالزم المسارين التى عرفها لبنان                

ولكنها مرتبطة ايضا بكون لبنان فى اللحظة          ٢٠٠٥إبان حقبة الهيمنة العسكرية السورية حتى مارس         

فى الوقت نفسه هناك استحقاق      .  الراهنة غير مؤهل للدخول فى عمليات كبرى من قبيل المفاوضات             

دولى متمثل فى المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريرى ، وسيكون له تأثيره المباشر على               

فضال عن إشكاليات مثل مصير سالح حزب اهللا واالستراتيجية          .  مجمل التوازن الداخلى سياسيا وطائفيا      

الدفاعية للبنان ، والنفوذ االيرانى الذى سيحاول االمساك بالورقة اللبنانية لحين اتضاح مسارات االحداث               

ولذلك فإن الحديث   .  سواء بالنسبة لسوريا او بالنسبة للصفقة مع الغرب بشأن البرنامج النووى االيرانى              

عن انسحاب ٍإسرائيلى من مزارع شبعا ووضعها تحت الوصاية الدولية لحين االنتهاء من مفاوضات                 

سالم على المسار اللبنانى لن تؤدى إلى أى تغيير فى الموقف اللبناني الرسمي الذى يعتبر اى حديث عن                 

 . مفاوضات مباشرة مع إسرائيل اآلن غير مقبولة 

 

بشأن القضية الفلسطينية يجب اال يغفل أن منطلقات الموقف            إيرانية  إن أي حديث عن تحركات    

االيرانى تدمج بين أبعاد إيديولوجية دينية تفرض مواقف صراعية مع إسرائيل ، واخرى مرتبطة                   

بصراعها مع الواليات المتحدة والغرب بشأن برنامجها النووى وثالثة مرتبطة بحسابات االمن القومى               

السيما ما يطرح بشأن توقيع اتفاقية امنية عراقية مع الواليات           .  االيرانى وعالقته بما يجرى فى العراق       

المتحدة ستثبت الوجود االمريكى على االرض العراقية لمدة طويلة ومفتوحة ، وهو ما له انعكاس سلبى                 

 . قطعا على عناصر االمن القومى االيرانى المباشر 

 

أن الحديث عن     اولهماإن التطور األبرز اآلن المتعلق بإيران يتمثل فى امرين جوهريين               

مفاوضات سورية إسرائيلية يثير ما تراه الدوائر االسرائيلية ضرورة مراجعة سوريا لعالقاتها                  

وقد عبر عن   .  االستراتيجية مع إيران او بعبارة اكثر وضوحا فك التحالف مع إيران ومن ثم عزل إيران            

ذلك صراحة ايهود اولمرت بقوله ان السالم مع سوريا يعنى فك تحالفها مع إيران التى تهدد إسرائيل                    

والعبرة على انجازها تعنى ان إسرائيل تريد من المفاوضات مع سوريا ان تكون مدخال                .  صباح مساء   
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العادة بناء شبكة التحالفات االقليمية ، وبما تسمح بمزيد من عزل إيران ، وشد سوريا إلى ما يعرف                     

 . بمجموعة او تيار الدول العربية المعتدلة وهو ما تعتبره سوريا سابقا ألوانه 

 

فيتعلق بمصير عملية الشد والجذب بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامجها               الثانىاما االمر   

النووى ، واالمر المرجح هنا ان إيران تعمل على تمرير صفقة شاملة مع الغرب تضمن لها استمرار                   

وإذا فشل االمر فإنها تعمل على جعل خيار الحرب ضدها مكلفا              .  عملية التخصيب على اراضيها      

وبالنسبة لسوريا فإن   .  واالفضل اال يحدث مع االستمرار فى تحمل العقوبات االقتصادية قدر اإلمكان            

التضحية بالعالقة االسترتيجية مع إيران لم يحن أوانه بعد فقبل ان تتضح كل ابعاد صفقة السالم مع                     

لكن المؤكد ان سوريا    .  ٍإسرائيل ومع الواليات المتحدة ايضا لن يحدث اى تراجع فى العالقة مع إيران               

يونيه الماضى إذا جرت مواجهة عسكرية إيرانية          ٣لن تدخل الحرب حسب قول الرئيس بشار االسد            

إسرائيلية ، وهو األمر إن حدث سيضع العالقة مع إيران فى مهب الريح السيما إذا تخطت                  /  امريكية  

 . المواجهة العسكرية حدودا معينة واستعدت ان يكون هناك دور للتحالف السورى االيرانى 

 

إن تدخل انقرة فى مسيرة المفاوضات العربية االسرائيلية يمثل حدثا جديدا بكل المعانى              ..    تركيا

فهو من جانب يعكس رغبة تركية فى استثمار عالقاتها المتنامية مع سوريا على مدى عقد كامل ،                     

وعالقاتها الخاصة مع إسرائيل باعتبارها اكبر دولة يعيش فيها مسلمون ، ويحكمها اآلن حزب مثير                   

. للجدل باعتبار ان له جذورا اسالمية او مرجعية إسالمية وفقا لما يروجه خصومه العلمانيون االلداء                   

والمثير هنا ان دخول تركيا من البوابة السورية يعنى بدرجة ما دخول كتلة سنية ربما لتوازن الحركية                    

ومن ثم  .  االيرانية المستندة فى شق كبير إلى الطائفية الشيعية فى شأن المفاوضات العربية االسرائيلية                

يستعيد االقليم توازنه الطائفى والسياسى فى اآلن نفسه إال ان هذه المفاوضات غير المباشرة ال تخلو من                   

 : إشكاليات 

انها تقوم وفق مرجعية خاصة بها لم تتضح بعد هل هى مبدأ االرض مقابل السالم ؟ ام                   ..    أوال

ما يقوله االسرائيليون االمن مقابل السالم ؟ وكما لم تتضح بعد حدود التدخل التركى هل هو من اجل                     

تسهيل المفاوضات ، ومن ثم اكتساب شرعية اقليمية كدولة ذات اتصال مباشر بأوضاع منطقة المشرق                 

العربى ككل ؟ ام ان هناك ضمانات تركية واعباء معينة امنيا ومائيا من اجل تسهيل التوصل إلى اتفاقات               

 . سورية إسرائيلية ؟ وفى كل االحوال هناك تأثير رمزى وعملى مباشر على المبادرة العربية للسالم 
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إن المشكالت الدستورية التى يواجهها الحزب الحاكم التركى بقيادة اردوغان وعالقته             ..    ثانيا

. المتوترة مع المؤسسة العسكرية تفرض قيودا على ما يمكن ان تقوم به تركيا فى هذه العملية المعقدة                    

فمن جانب فإن احتمال حل الحزب بقرار من المحكمة الدستورية التركية سيؤدى حتما إلى تغيير مجمل                  

من قيادات    ٧٠عناصر الصورة ، واألمر قد يزداد سوءا إذا ما جاء قرار المحكمة التركية مشفوعا بمنع        

فهذا معناه تغيير كامل فى النخبة التركية الحاكمة مما يتطلب االنتظار حتى             .  الحزب من العمل السياسى  

بروز نخبة سياسية جديدة بعد االنتخابات المقبلة ثم التواصل معها ومعرفة حدود الدور الذى يمكن ان                  

تلعبه فى عملية المفاوضات السورية االسرائيلية او بعبارة اخرى تأخر عملية المفاوضات حتى تتضح                 

 . ابعاد التطورات السياسية التركية الحقا 

 

بيد أن تفاعالت السياسة التركية قد تجعل من تبنى حزب العدالة والتنمية لهذه                   ..    ثالثا

المفاوضات واالصرار على ان تصل إلى نهاية مناسبة فى مدى زمنى معقول بمثابة طوق نجاة للحزب                  

فرعاية المفاوضات تعنى ان تركيا فى ظل العدالة والتنمية بلد مسئول            .  نفسه من مصير الحل المنتظر      

إقليميا ، وانه يقوم بأدوار تصب بصورة او باخرى فى المصالح االمريكية واالسرائيلية الكبرى فى                   

اإلقليم ، وهو ما قد يستدعى نوعا من التدخالت االسرائيلية واالمريكية وورائها اخرى اوروبية لمنع                  

 . قرار الحل للحزب الحاكم 

 

بعض المراقبين الذين يقولون بمثل هذا التفسير يرون ان االعالن عن رعاية تركيا للمفاوضات                

غير المباشرة كان بالتنسيق مع سوريا التى لم تعارض هذا االمر ، ولكنها سعت إليه باعتباره يقلل من                    

وهو تفسير يعنى بدرجة ما ان المفاوضات السورية اإلسرائيلية التى تصفها            .  الضغوط االمريكية عليها    

المصادر السورية بأنها مجرد اتصاالت استطالعية لها بعد سياسى ورمزى مباشر يصب فى مصلحة                

الطرف الراعى تماما كما يصب فى مصلحة طرفيها المعنيين اى سوريا وإسرائيل والتى يواجه رئيس                 

 . وزرائها ضغوطا سياسية وقانونية بحكم االتهامات المتداولة بالفساد 

 

 "السيناريوهات اإلسرائيلية وتطور الموقف الداخلي وإنعكاساتها المستقبلية"  عماد جاد . د

على إعطاء إسرائيل دورا مهما فـي تحديـد     ١٩٦٧اعتاد العقل العربي وتحديدا منذ حرب يونيو 

التفاعالت اإلقليمية ، وذلك بعد أن جرى تجاهل هذا العامل أو الحد من تأثيراته والتعامل معـه باعتبـار       
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حتى بدأ العقل العربي عامة يبالغ فـي     ١٩٦٧وما أن انتهت حرب يونيو . تواجده في المنطقة مسألة وقت 

فعلى الـصعيد اإلقليمـي بـدأ      .  تأثيرات العامل اإلسرائيلي على األقل على الصعيدين اإلقليمي والدولي 

الحديث عن إسرائيل وأيادي أجهزة استخباراتها في كل قضية وبدأ البحث عنها في كل كارثة أو مـصيبة      

وعلى الـصعيد  .  تحيق بدولة عربية ما وجرى إسناد اإلخفاق في العالقات اإلقليمية إلى العامل اإلسرائيلي 

الدولي باتت إسرائيل المتحكم في السياسات األمريكية وهناك من ذهب إلى أنها المحدد للسياسة الخارجيـة    

األمريكية تجاه المنطقة وهناك من وصل إلى استنتاج مؤداه أن الطريق إلى قلب واشنطن يمر عـبر تـل      

 . أبيب 

 

 ١٩٩٣، واتفاق أوسـلو     ١٩٩١وفي أعقاب معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية ثم مؤتمر مدريد 

قفز الداخل اإلسرائيلي ليحتل مكان الصدارة في التفاعالت اإلقليمية فقد بدأت الدول العربية تتعامل مـع        

المتغير اإلسرائيلي باعتباره المتغير المستقل أي الذي يأتي منه الفعل وتصدر عنـه المبـادرة ، والـذي       

وبمرور الوقت بدت التفاعالت الداخلية في إسـرائيل بمثابـة     .  تترتب عليه سياسات أطراف عربية عديدة 

المحدد الرئيسي للتفاعالت اإلقليمية وباتت السياسات العربية بمثابة رد فعل لما يجري من تطـورات فـي    

فالمفاوضات التي أعقبت مؤتمر مدريد لم تحقق أي تقدم يذكر ألن رئيس الـوزراء      .  الداخل اإلسرائيلي 

. اإلسرائيلي في ذلك الوقت إسحاق شامير كان متشددا في مواقفه ، ورفض فكرة األرض مقابل الـسالم     

ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في ذلـك       ١٩٩٣والمفاوضات تطورت وتم توقيع اتفاق أوسلو للسالم عام 

 . الوقت إسحاق رابين قبل بصيغة األرض مقابل السالم 

 

هي العامل الرئيـسي فـي      ١٩٩٢ومن ثم فقد كان نجاح رابين في االنتخابات التي جرت في عام 

تطور عملية التسوية السياسية ، وهي العملية تعطلت مرة ثانية بسبب مجئ حكومة بنيامين نتانيـاهو عـام      

ويمكن لمن يعود إلى الصحافة العربية المكتوبة إبان االنتخابات اإلسرائيلية الـتي جـرت عـام       .  ١٩٩٦

وأسفرت عن فوز زعيم حزب العمل إيهود باراك أن يلحظ االحتفاء العربي بنجاح باراك ودرجـة     ١٩٩٩

وهو األمر المستمر حتى اآلن والذي اتسع نطاقه كثـيرا     . التفاؤل التي سادت لدى حكومات عربية عديدة 

ودخلت الجامعة العربية على الخط بعد أن سبقتها المملكة العربية السعودية بطرح مبادرتها للـسالم فـي     

،   ٢٠٠٢حيث باتت المبادرة السعودية ، عربية صادرة عن الجامعة العربية في قمتي بـيروت      . المنطقة 

، وهي المبادرة التي قامت على أساس دعوة إسرائيل للقبول بصيغة االنـسحاب الـشامل      ٢٠٠٧الرياض 
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مقابل السالم الشامل معهـا وإقامـة عالقـات         ١٩٦٧من األراضي العربية التي احتلت في حرب يونيو 

 . دبلوماسية بينها وبين الجامعة العربية 

 

من هنا فإن العقل السياسي العربي يعطي للمتغير اإلسرائيلي دورا مركزيا يفوق أي دور آخـر         

في ترتيب التفاعالت اإلقليمية بل ويتابع التطورات الداخلية في إسرائيل باعتبارها مصدر الفعل فـي كـل    

ورغم اإلدراك بأن إسرائيل هي مجرد طرف أو فعـل ضـمن          .  ما له عالقة بالتفاعالت اإلقليمية معها 

مجموعة فاعلين إقليميين ، وأنها طرف التفاعالت اإلقليمية تؤثر فيها وتتأثر بهـا إال أن تركـيز العقـل        

السياسي العربي على إسرائيل باعتبارها فاعل إقليمي رئيسي والمحدد إلى حد كبـير التجـاه التفـاعالت       

 . اإلقليمية يجعلنا نتعامل مع تطورات الداخل اإلسرائيلي بقدر أكبر من التحليل 

 

 الداخل اإلسرائيلي والتفاعالت اإلقليمية

بات الداخل اإلسرائيلي المحدد األبرز لتفاعالت إقليمية رئيسية بل أن البعض ينظر إلى تفـاعالت    

الداخل اإلسرائيلي باعتبارها المحدد لخريطة المنطقة في المستقبل المنظور وأيـضا لطبيعـة التحالفـات       

 . السياسية 

 

 سيناريوهات الداخل اإلسرائيلي

شهدت إسرائيل على مدار الشهور القليلة الماضية تطورات كشفت عـن محوريـة تفاعالتهـا              

الداخلية فعندما احتفلت الدولة العبرية بالذكرى الستين لقيامها جاء قادة الدول الكـبرى وشـاركوا فـي          

وعندما خضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت لتحقيقات تتهمه بالحصول على أمـوال   . الذكرى 

بالمخالفة للقانون تعطلت تطورات إقليمية مهمة ، وتابع قادة دول المنطقة نتائج تلك التحقيقات وما سـوف     

تسفر عنه وهل سوف يدان أولمرت أم ال ؟ عموما نجح رئيس الوزراء أولمرت في إبـرام صـفقة فـي      

يونيو الجـاري مـع     ٢٥الساعات األخيرة قبل سحب الثقة من الحكومة في الكنيست والتي كان مقررا لها 

إيهود باراك زعيم حزب العمل ، بقي بموجبها الحزب في الحكومة مقابل تعهدات من أولمرت بـإجراء        

وهو قرار كان يحتاجه زعيم حزب العمل باراك حـتى ال      ٢٠٠٨انتخابات على رئاسة الحزب في سبتمبر 

يذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة ستصب في مصلحة تكتل الليكود اليميني المعارض بقيـادة بنياميـن         

 . نتانياهو 
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فالقرار يلبي مصلحة حزبي كاديما والعمل ألن استطالعات الرأي العام تعطي لتكتـل الليكـود         

وإذا نظرنا إلى قـضية إجـراء       .  المكانة األولى في االنتخابات وبفارق كبير على حزبي العمل وكاديما  

انتخابات مبكرة في إسرائيل في الفترة القادمة فإن التقديرات تذهب إلى أن حزبي كاديمـا والعمـل لـن        

يسمحا بالذهاب في الوقت الراهن إلى انتخابات تشريعية مبكرة ألن هذه االنتخابات سـوف تـأتي بتكتـل       

من هنا يبدو واضحا أن إسرائيل لن تـشهد فـي الفـترة          . الليكود المعارض إلى سدة الحكم مرة أخرى 

القادمة انتخابات تشريعية مبكرة ذلك ألن مصلحة الحزبين األكبر فـي الكنيـست وكاديمـا والعمـل ،           

 . ومصلحة قادتهما ال ترغب في هذه االنتخابات التي سوف تأتي لمصلحة تكتل الليكود اليميني 

 

في نفس الوقت يبدو واضحا أن التفاعالت داخل كاديما تسير في اتجـاه انتخـاب قيـادة جديـدة        

للحزب ، تخلف أولمرت في المنصب وفي رئاسة الحكومة ، وتتطلع وزيرة الخارجيـة تـسيبي ليفنـي            

يتوقف فـي المحـصلة      -وهو أمر غير مستبعد  -وإذا ما تم ذلك . لتكون خليفة أولمرت في هذا المجال 

فتوجيـه اتهامـات    .  النهائية على توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الحزب والحكومة أولمرت من عـدمها     

رسمية ألولمرت سوف تدفعه أو باألحرى ترغمه على تقديم االستقالة من رئاسـة الحـزب والحكومـة        

وإجراء انتخابات على رئاسة الحزب يخلفه من يفوز بالمنصب في رئاسة الحكومة فاألمر يتوقـف فـي          

وفي حال عـدم توجيـه اتهـام رسـمي           .  المحصلة النهائية على توجيه اتهاما رسمي ألولمرت بالفساد 

ألولمرت أو إغالق ملف القضية بدعوى عدم وجود شبهة جنائية ضد أولمرت قبـل سـبتمبر القـادم ،          

الموعد المحدد إلجراء انتخابات على رئاسة الحزب فسوف يتمسك أولمرت بالمنصب ويناور للبقاء فيـه        

 .  ٢٠١٠حتى موعد االنتخابات التشريعية القادمة المحدد لها عام 

 

أما بالنسبة إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة فكما سبق القول فإن مـصالح أطـراف االئتـالف           

ال تسير باتجاه تبكير موعد االنتخابات وإذا افترضنا إجـراء     )  وتحديدا كاديما ، العمل ( الحكومي الراهن 

هذه االنتخابات في وقت قريب فإن استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي تشير إلى تقدم تكتل الليكود اليميـن  

وبالتالي فسوف تتشكل حكومة يمينية في إسرائيل على غرار تلـك الـتي شـكلها        . بقيادة بنيامين نتانياهو 

أو التي شكلها شارون فـي أعقـاب       ١٩٩٩نتانياهو أيضا في أعقاب االنتخابات التشريعية التي جرت عام 

وفي هذه الحالة لن يختلف األمر كثيرا بالنسبة للقـضايا المطروحـة حاليـا           .   ٢٠٠٣،  ٢٠٠١انتخابات 

في العالم العربي الذي يفضل التعامل مع    "  اإلحباط" سوى مزيد من التشدد اإلسرائيلي الرسمي وحالة من 
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حكومات بقيادة حزب العمل حتى ولو لم يرتبط وجودها بحدوث تقدم حقيقي في قضايا التسوية واقتـصر      

 ١٩٩٢حكومـة رابيـن عـام       (على غرار ما فعلت حكومتي حزب العمل    " مرونة شكلية " األمر على 

 ) .  ١٩٩٩وحكومة باراك التي تشكلت في أعقاب انتخابات 

 

من هنا فإن التقديرات تشير إلى استمرار االئتالف الحكومي الراهن في السلطة إلى حين إجـراء      

، وأنه في حال توجيه اتهام رسمي لرئيس الـوزراء      ٢٠١٠االنتخابات التشريعية في موعدها المقرر عام 

أولمرت بالفساد فسوف يترك رئاسة الحزب ومن ثم الحكومة وتخلفه شخصية قريبة منـه سياسـيا مثـل        

وقد يحدث نفس األمر في حال استمرار الضغوط علـى أولمـرت     . وزيرة الخارجية الحالية تسيبي ليفني 

للتنحي عن رئاسة الحزب والحكومة سواء عبر المبادرة بذلك أو إجراء انتخابات مبكـرة علـى رئاسـة        

 . الحزب في شهر سبتمبر القادم 

 

 تأثيرات الداخل اإلسرائيلي على اإلطار اإلقليمي

كما سبق القول رغم أن تطور أي قضية بين طرفين أو أكثر رهن بالتفـاعالت الداخليـة لـدى          

األطراف المعنية وفيما بينها أن قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي تتحدد باألساس بفعل التطـورات فـي    

وإذا كان منطقيا أن تترك التفاعالت الخاصة بطرف ما تأثيرات أكبر علـى مـسار         .  الداخل اإلسرائيلي 

القضية المعنية فإن ذلك يرتبط بالقوة األبرز واألقوى إضافة إلى أن القوى األخرى المعنيـة عـادة مـا       

أما فـي حالـة     .  تستخدم كل ما لديها من أوراق قوة وضغط وتقاوم التأثيرات القادمة من الطرف اآلخر  

التفاعالت العربية اإلسرائيلية فالواضح أن األطراف العربية نفسها تسلك بقوة التـأثيرات القادمـة مـن          

العامل اإلسرائيلي ، وتعطيها أولوية بل وتنظر إلى التغييرات في الداخل اإلسرائيلي باعتبارهـا المحـدد       

الرئيسي التجاه التفاعل رغم أن الخبرة التاريخية ال تنحاز إلى هذا االستنتاج فأي تغير طرأ علـى مـسار      

 . التفاعل مع إسرائيل جاء وليد تغير في الجانب العربي 

 

فالتغير الذي طرأ على التفاعالت المصرية اإلسرائيلية وصوال إلـى توقيـع معاهـدة الـسالم           

،   ١٩٧٧المصرية اإلسرائيلية جاء بفعل مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس في نوفمـبر     

أيضا فإن التغـير الـذي      .  وأبرم اتفاقية السالم مع حكومة بقيادة تكتل الليكود اليميني برئاسة مناحم بيجن 

شهدته التفاعالت الفلسطينية اإلسرائيلية جاء نتيجة تخلي منظمة التحرير عن رؤيتها المؤكدة على تحريـر     
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كامل التراب الوطني الفلسطيني بل والتخلي عمليا عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مـستقلة علـى كامـل          

، وموضوعيا عن استعادة كامل القدس وعاصمة الدولـة الفلـسطينية       ١٩٦٧األراضي المحتلة في يونيو 

 . وأيضا عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

 

عندما تغير الموقف الفلسطيني جوهريا بدأت مفاوضات أوسلو التي قادت إلى توقيع االتفاق فـي      

وإذا كانت التقديرات تشير إلى بقاء الحكومـة اإلسـرائيلية      .   ١٩٩٣سبتمبر  ١٣حديقة البيت األبيض في 

الحالية سواء بقيادة أولمرت أو شخص آخر من كاديما حتى موعد االنتخابات التـشريعية القادمـة عـام        

فإن التوقعات ال تشير بحدوث تحوالت كبرى في التفاعالت الخاصة بمفاوضات التسوية السياسـية      ٢٠١٠

 . وإن برز السعي اإلسرائيلي إلى التأثير بقوة في خريطة التحالفات السياسية في المنطقة 

 

 القضية الفلسطينية

لن يترتب على تفاعالت الداخل اإلسرائيلي تطور جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية فـسوف يمـر         

دون حدوث التطور األبرز الذي سبق وتعهد به الرئيس األمريكي جورج بـوش مـرارا ،          ٢٠٠٨العام 

وهو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويبدو واضحا أن المفاوضات التي تجري بيـن الجـانبين تـستهدف          

وبالتالي فلن تشهد هذه المفاوضات تطورا بارزا في الفـترة    .  التوصل إلى اتفاق إطار بشأن أسس التسوية 

 . القادمة وإن شهدت تطورات جزئية تتعلق بتوسيع صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية 

 

وبالنسبة للتفاعل مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس فقد حققت إسرائيل ما تريد عـبر التوصـل    

إلى التهدئة القائمة على وقف متبادل للعمل المسلح دون ارتباط بتسوية سياسية، وحمـاس تريـد تثبيـت           

فمن مصلحة تل أبيب استمرار االنقـسام      . أركان سلطتها في القطاع ، وإسرائيل سوف تساعدها على ذلك

أيضا فـإن   .  الفلسطيني والتهام ما تريد من أراضي الضفة الغربية عبر التوسع المتواصل في االستيطان    

مصلحة الحكومة اإلسرائيلية وأولمرت تحديدا الحفاظ على هذه التهدئة الـتي تـضمن وقـف إطـالق             

الصواريخ على مدن الجنوب اإلسرائيلي ، والتي سببت مزيدا من السخط على الحكومة ورئيـسها وأدت        

 . إلى تراجع شعبيته كثيرا السيما بعد اإلخفاق في الحرب مع مقاتلي حزب اهللا 
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من هنا يبدو واضحا أن تفاعالت الداخل اإلسرائيلي تدفع باتجاه الحفاظ على التهدئة مـع حركـة       

حماس وعدم المبادرة بالخروج عليها عسكريا في حال اختراقها من جانب فصائل فلسطينية صغيرة فـي        

قطع غزة كما حدث بعد إطالق صواريخ من قبل حركة الجهاد اإلسالمي حيث ردت إسـرائيل بالتراجـع    

عن عملية فتح المعابر، ولم ترد عسكريا في القطاع وهو األمر المتوقع استمراره في الفترة القادمة ما لم     

 . تحدث تطورت غير متوقعة

 

 المفاوضات مع سوريا

توظف الحكومة اإلسرائيلية قضية التفاوض مع سوريا العتبارات تتعلـق بخريطـة التحالفـات          

اإلقليمية فإسرائيل تدرك أبعاد التحالف الذي يجمع سوريا وإيران مع حزب اهللا وحركـة حمـاس ، وال           

فالقوات اإلسرائيلية أخفقت في تحقيـق أهـدافها فـي           .  تتصور تنشيط أركان هذا التحالف في لحظة ما 

فماذا سوف تكون النتائج في حال تحرك هذا التحالف ضد إسـرائيل ؟ وهـو     ..  مواجهة مقاتلي حزب اهللا 

في حالة شن إسرائيل باالشتراك مـع الواليـات المتحـدة هجومـا         -نظريا على األقل  –األمر المتوقع 

 . عسكريا على البرنامج النووي اإليراني 

 

من هنا جاءت المبادرة اإلسرائيلية عبر الطرف التركي بإبداء االستعداد التـام لالنـسحاب مـن       

فقـد    -وهو موقف إسـرائيلي غـير مـسبوق            - ١٩٦٧الجوالن حتى حدود ما قبل الخامس من يونيو 

، وطرحـت فكـرة       ٢٠٠٠رفضت إسرائيل هذه الفكرة في المفاوضات التي جرت مع سوريا حتى عام   

األمر الذي يعني سيطرة إسرائيل على كامل بحيرة طبريـة      .  االنسحاب من الجوالن حتى الحدود الدولية 

والسؤال هنا ما هـو     . في حين ترى سوريا أن الساحل الشمالي الشرقي من البحيرة يدخل ضمن أراضيها 

الجديد دوليا وإقليميا وإسرائيليا الذي يمكن أن يدفع إسرائيل إلى التخلي عن موقفهـا التقليـدي لمـصلحة      

 ؟  ١٩٦٧االنسحاب الشامل من الجوالن وحتى حدود ما قبل الخامس من يونيو 

 

الواقع أنه ال جديد يفسر التحول في الموقف اإلسرائيلي فلم تحدث تطورات دولية تدفع إسـرائيل      

إلى القبول باالنسحاب الشامل من الجوالن ، وال تزال الواليات المتحدة على موقفها من سـوريا وتراهـا     

دولة ضمن محور الشر كما أن العالقات السورية مع الدول العربية الرئيسية ليـست علـى مـا يـرام           

نفس األمر يمكن أن نجده فـي تفـاعالت الداخـل       . فالعالقات مع القاهرة والرياض تتسم بالفتور الشديد 
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أيضا ال جديد في الموقـف    .  اإلسرائيلي فليس فيها من جديد يفسر التحول في موقف الحكومة اإلسرائيلية 

دون نشاط مـسلح مـن هـضبة          ١٩٦٧السوري المطالب باستعادة الجوالن حتى حدود الرابع من يونيو 

 .  ١٩٧٤الجوالن مثلما كان الحال منذ توقيع اتفاق فض االشتباك على الجبهة عام 

 

الجديد هنا ربما يكون في إطار االستعداد اإلسرائيلي للقيام بعمل عسكري ضد البرنامج النـووي     

اإليراني فإسرائيل وبتقديرات أمريكية سياسية الرئيس األسبق جيمي كارتر وأكاديمية دراسة ستيفن والـت    

وهناك تقدير يقول بـأن الواليـات      .  وجون ميرشامير هي التي تقف وراء التصعيد األمريكي ضد إيران 

وإذا كـان ذلـك صـحيحا      . المتحدة يمكن أن تتعايش مع إيران نووية بعكس إسرائيل التي ال يمكنها ذلك 

بعمـل عـسكري      -مع واشنطن  –وأن إسرائيل تعمل من أجل إعاقة البرنامج النووي اإليراني عبر القيام 

يستهدف البرنامج النووي اإليراني فإنها لن تقدم على هذه الخطوة في ظل شـبكة التحالفـات اإلقليميـة          

 . القائمة 

 

إسرائيل التي عجزت قواتها عن حسم معركة مع مقاتلي حـزب اهللا ، وتعرضـت أراضـيها             

لصواريخ حزب اهللا ليست على استعداد لمواجهة سيناريو تنطلق فيه الصواريخ من الشمال حـزب اهللا ،        

هذا إضافة إلـى   ١٩٧٣والجنوب حركة حماس وربما تنشط جبهة الجوالن للمرة األولى منذ حرب أكتوبر 

إن التفكير في سيناريو من هذا النوع يسبب رعبا للحكومة اإلسرائيلية ، ومن ثـم      . الرد اإليراني المتوقع 

يمكن النظر إلى المبادرة اإلسرائيلية بإعالن االستعداد لالنسحاب من الجوالن على أنها خطـوة تـستهدف    

وهنـاك مؤشـرات    .  المساس بشبكة التحالفات التي تجمع إيران وسوريا مع حزب اهللا وحركة حمـاس        

عديدة على نتائج في هذا االتجاه إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالعالقات السورية اإليرانية ، والرغبـة        

السورية في الخروج من محور الشر وتطوير العالقات مع الواليات المتحدة وعدم الرغبة في تحمل ثمـن   

 . السياسات اإليرانية إقليميا ودوليا 
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 مناقشة مفتوحة

 

 "العقل العربي وثقافة الهزيمة "  قدري حفني . د

عماد جاد وهو يحلل الموقف حول مشكلة العقل          .  أود أن أقف أمام التعبير الذي استخدمه د        

فكثيراً ما نتحدث عن مشكالت العقل         Arab Mindالعربي فقد أعادني إلي الكتاب الكالسيكي القديم         

إلخ ولكن السؤال هنا    ..  العربي كيف نقف ضد مصالحنا وفكرة الشخصنة والنقل من التأويل إلى التهويل         

" من أين أتى هذا التصور ؟ كل هذه المالمح أتت من تعبير أصبح مطروح في علم النفس السياسي وهو                

ثقافة "فإذا انطالقنا من ثقافة الهزيمة نقدر أن نفسر كل ما هو موجود وفي رأيي بدأت                 " .  ثقافة الهزيمة   

منذ انهيار الخالفة العثمانية ، والهام اآلن هو إذا كانت تحكمنا ثقافة الهزيمة نقدر أن نفسر فيما                " الهزيمة

 . يتعلق بموضوعنا اليوم كيف تضخم هذه الثقافة من أي انتصار جزئي بل تخلط بين الصمود واالنتصار 

عندما نحلل حرب لبنان نجدها حرباً قوية مع حزب اهللا وقد صمد حزب اهللا فيها فالصمود شيئ                   

فاالنتصار يعني أن تحقق هدفك والصمود يعني أال تنكسر وأيضاً هذا له تاريخ               .  واالنتصار شيئ أخر    

في مصر اعتبارنا أننا انتصارنا ولكن نحن صمدنا ودفعنا الثمن وتم إخفاء ذلك                 ٥٦قديم ، وفي حرب     

من هذا النوع نستطيع    .  ألنه في ظل ثقافة الهزيمة يكون هناك تعطشاً لصنع انتصار حتى لو كان وهمياً                

أن نفهم عندما يقولون أن حماس قد حققت انتصاراً بمعني أن إسرائيل لم تقضي علينا تماماً فهذا يصبح                    

وبعيداً عن التفاصيل ففي رأيي أن نقطة الجذر هو ثقافة الهزيمة وهذا التعبير أصبح اآلن                  .  انتصار  

 . منتشر في علم النفس السياسي 

 

 "المصالح األمريكية والعالقات السورية اللبنانية "  عيسى أبو زهيرة . د

اللبناني للحديث عن إيران    /وجدنا مساحة كبيرة جداً في بحث التطورات على المستوى السوري           

والواليات المتحدة وهذا أمر طبيعي كون الموقف في لبنان مربوط إلى حد كبير بسوريا فسوريا خرجت                 

. من الباب وعادت من ألف شباك إلى لبنان ، ووجدنا انفسنا في حديث عن إيران والواليات المتحدة                      

دعني بشكل سريع ابدأ ببعض المالحظات األولية المنهجية حول المداخلة ، أعتقد في دراسة المنهج                   

العلمي في إدارة الصراعات الدولية هناك مجموعة من النظريات من نظرية األحتواء إلى نظرية الصدام            

 . العنيف ونظرية االستجابة المرنة ونظرية االنتقام الشامل 
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واآلن يمكن بالمنهج العلمي أن نرمي نظرية االنتقام الشامل بعيداً فليس هناك مصلحة أمريكية                

وليس هناك مصلحة إيرانية وإسرائيلية وليس هناك مصلحة عربية ومصلحة دولية اقتصادية في عملية                 

حسن عصفور  /  انتقام شامل بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران بل العكس أتفق مع األخ الوزير               

أي أنها تؤدي دورا ما ، وحزب اهللا وحماس أيضاً فإسرائيل سعيدة بوجود              "  وظيفة"عندما قال أن إيران     

 . حزب اهللا وحماس وكذلك الواليات المتحدة صنعت إيران لهم وظيفة في المنطقة 

كيف يمكن أن يتم اتخاذ قرار استراتيجي بمعنى حرب في           ..  إذا تم الحديث عن قرار استراتيجي    

منطقة استراتيجية تتكلم عن بحر قازوين والخليج العربي كنقطة أولى ؟ وأنها في وضع له عالقة بالنفط                   

فهناك وضع عسكري   .  بمعنى أنها تتحدث عن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والصين            

مريض للواليات المتحدة في العراق ووضع عسكري إلسرائيل أي أن جميع الدول في المنطقة في هذه                  

اللحظة التاريخية باألخص في حالة عدم راحة حتى الذي يتبع مشعل والزهار وهنية يتحدثون عن أننا                   

 . نريد أن نريح إسرائيل فحماس وإيران وسوريا يبحثون عن راحة إسرائيل 

 

فأعتقد أن الواليات المتحدة األمريكية سوف تلجأ إلى موضوع االستجابة المرنة وتلعب على                

التناقض بين االعتدال من جهة لكسب االعتدال العربي ونفط العرب من جهة وتلعب على قضية التطرف           

المزعوم من جهة أخرى وتطير طائرة الزعامة األمريكية على جناح االعتدال من جهة وجناح التطرف                

وال ننسى أن اإلدراة األمريكية أدارت أزمة عالمية مع الصين واالتحاد السوفيتي السابق بطريقة                   

 . االستجابة المرنة 

 

 "الدور العربي مستقبل عملية التسوية السلمية "  محفوظ األنصاري . أ

حسن تحدث عن الوضع العربي فهل وضع عربي بهذه السهولة يستطيع أن يصمد دون أن                 .  د 

يبلور فكر أو رؤية عربية مشتركة على األقل بين الفلسطنيين أنفسهم أوالً وبين الدول العربية المحيطة                  

بإسرائيل ثانياً ؟ هل المناخ العربي بشكل عام قادر على ذلك ؟ وقبل الدخول في تحالفات جديدة أو تسوية                 

إسرائيلية حول الجوالن   /تسوية سورية :  يمكن أن تقوم بتسوية من هذا المنطلق فاآلن أمامنا أربعة تسويات           

ما هى األسباب التي تدفع طرف في عنفوان         ..  إسرائيل حول مزارع شبعا ، الفلسطنيين والهدنة         /، لبنان 

قوته اآلن ليلجأ إلى هذه التهدئات ؟ والتسويات هى بالتأكيد التفرغ إليران الشك فك التحالفات الموجودة                  

 . حتى في شكلها الضعيف 
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وهى حزب اهللا وإسرائيل أثبتت       ٢٠٠٦قدري في   .  نقطة ثانية وهى أن التجربة التي أشار إليها د         

أن هناك طرف عربي أياً كان يستطيع أن يصل وتعلم كيف يحارب ويختبئ ويصيب الطرف األخر                    

هذه المعرفة المتطورة أعتقد أنها أحد األسباب        .  وكذا وال يسلم    ..  ببعض الهزائم والجرحى والقتلى      

سوريا (المباشرة فإيران من جانب وفك تحالفاتها الموجودة دون أن يكون لدي أي طرف من الموجودين                 

. أي رصيد يفاوض عليه إنما البد أن تفك هذه الشبهة من التحالف سواء مثلما قال د                )  فلسطين  –لبنان    –

عماد تم الضرب اآلن أو تم في اإلدراة القادمة ألن الفكر األمريكي واحد فمن انتخب بوش هم األمريكان       

 . والخالف لم يكن كبيراً كما قيل في الجلسة السابقة بين أوباما ومكين 

 

أحمد فخر تحدد سياسات الدولة األمريكية ، وقد قرأت مقاالً           /  األجندات مثلما قال سيادة اللواء    

يتحدث عن إسرائيل القديمة وإسرائيل الجديدة ويقارن بينهم وبين قيام الواليات المتحدة األمريكية لبشر                

ولكن األرض الجديدة بها ناس غير قادرين        .  وشعوب جاءت من أراضي أخرى لتغزو أرضاً جديدة          

على العلم ، وإسرائيل أيضاً ناس أتوا من الخارج ليعمروا لناس متخلفين وكان هذا المقال مطول عن هذا             

ولكني ما أريد أن أصل له هنا أن هذه الفكرة مازالت راسخة فنحن العالم العربي حتى                   .  الموضوع  

نواجه هذا إذا لم نبلور رؤية عربية مشتركة للمواجهة على كل المستويات أعتقد أن كل ما تبقي هو                      

 . تفريغ الشحنات الموجودة والمعارف التي تعلمناها حتى يبدأون دولة جديدة 

 

 "حقيقة العالقات السورية اإليرانية "   مكرم محمد أحمد . أ

تتعلق بموضوع الحوار السوري اإلسرائيلي وأرى أن هذا         :  لدي مالحظتين المالحظة األولى      

الموضوع يشوبه درجة كبيرة جداً من اإللتباس لعجزنا جميعاً عن أن نحدد طبيعة العالقة ما بين إيران                   

وبعضنا يتصور بالفعل أن هذه العالقة عالقة أبدية وأنه لم يعد في وسع سوريا أن تفك من                    .  وسوريا  

األسر اإليراني ويناقض هذا ذهاب السوريين إلى أنابوليس يؤكد أن هناك قدر من اإلرادة السورية، كما                  

أن حجم المساعدات واالتفاقات وحجم االستثمار الضخم اإليراني الموجود في سوريا أيضاً يشكل أحد                 

 . هذه العوامل لكن أياً كان أعتقد أن التوجه األساسي السوري بالفعل يبحث عن طريقة لعودة الجوالن 

 

كما أن الوضع الفلسطيني الراهن يمثل أفضل األوضاع المريحة بالنسبة إلسرائيل، وأشعر أن               

من اإلسرائيليين يتصورون بالفعل أن     %  ٦٥هذا يهدر حقيقة ما يجري في داخل إسرائيل حتى اآلن هناك         
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السالم شيئ مهم ، حتى اآلن كل شخصية إسرائيلية تدرك أنها ال تملك يقيناً بالمستقبل وال تعرف ماذا                     

وفي النهاية الرسالة االستراتيجية واضحة واإلسرائيليين حتى اآلن جربوا كل أنواع             .  سوف يحدث غداً    

التدمير ومع ذلك تظل الصواريخ تسقط على سيدروت وهذا له معناه أى هناك مصلحة لدى الشعب                    

 . اإلسرائيلي في الوصول إلى السالم 

 

ما يؤرقني حقيقة هو موضوع الندوة ألننا كلنا نتحدث كما لو أن سيناريو التسوية متحقق وهناك                  

ماذا إذا اخفقت التسوية ؟ خاصة وأننا على         ..  ظواهر تؤكد ذلك لكن لم يطرح حتى اآلن السؤال المهم            

مسافة أشهر من إعالن هذا اإلخفاق والذي ال يمكن أن نأجله إلى زمن قادم فاالخفاق له أصول بوصول                 

ماذا سوف تفعلوا يا عرب ؟ وماذا سوف يفعل          ..  والية بوش إلى نهايتها سوف يصبح السؤال موجود          

 المعتدلين ؟ وماذا سوف يكون تصرف حماس؟ 

 

وبالتالي أعتقد بالفعل أن الندوة كان ينقصها أن تطرح تساؤال هاما وهو ماذا لو أخفقت التسوية ؟              

هذا السؤال البد أن يطرح بشجاعة والبد أن نجد إليه إجابة وال نختفي وراء ما يسمى بنقص                        

االستراتيجية العربية ألننا أمام اختبار حقيقي سوف يضع العالم العربي كله في وضع بالغ الحرج بعد                   

 . وبالتالي أرى أن اخفاقنا في مخاطبة هذا الموضوع أعتقد أنه مهم . شهور محدودة 

 

  "غموض مستقبل عملية التسوية "  حسن أبو طالب . د

في الحقيقة الهدف الذي طلب مني بحثه هى مسألة إلى أي مدى تؤثر األبعاد اإلقليمية على مسار            

عملية التسوية وفي العرض السابق أشرت إلى أنه ال يوجد يقين حول نجاح التسوية أو إخفاقها وأن ال                     

أحد يتدخل من اإلقليم في أي جزئية من الجزئيات إال ولديه مصلحة مباشرة ال عالقة لها بموضوع                     

وبالتالي من الصعب جداً أن نتحدث على مستقبل دون أن ندرك كافة األبعاد التي               .  التسوية في حد ذاته     

فنحن اآلن  .  باتت اآلن تتداخل في عملية التسوية سواء على الصعيد الدولي والصعيد اإلقليمي والمحلي               

أمام خلطة من الصعب جداً أن نتجاهل أحد أبعادها ونتصور أن بعداً واحداً يكفي الحديث عنه أو يكفي                    

 . أن نبحثه بعمق ألنه الوحيد المؤثر في هذا الموضوع 

أما فيما يتعلق بالتساؤل إلى أي مدى يمكن بلورة رؤية عربية بشأن التسوية ؟ لدينا رؤية عربية                   

.  المبادرة العربية للسالم    "  على الصعيد الرسمي فالنظام اإلقليمي العربي لديه رؤية عربية             ولكن " 
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المشكلة ليست بهذا الشكل المبسط ألنه يوجد أطراف أخرى تتدخل في الموضوع وحينما تتدخل                   

إذاً نفقد  ..  األطراف األخرى في الموضوع فالرؤية إن لم تكن ديناميكية فهناك جهد للحفاظ عليها                  

 . السيطرة عليها وهذا الوضع هو الموجود حالياً 

 

وعندما أشرت إلى أنه ال يوجد وضوح حول ما هي المرجعية التي تتم حولها المفاوضات                   

اإلسرائيلية ، وبعض الكتابات اإلسرائيلية في داخل إسرائيل تتحدث عن صيغة جديدة وهى                 /السورية

، "  األرض مقابل السالم    "وهى تتناقض مع الصيغة العربية المعروفة        "  األمن مقابل السالم    "  صيغة  

وما يقال بشأن أي مفاوضات إسرائيلية مع سوريا         .  والسوريون صامتون كالعادة في مثل هذه األمور         

اإليرانية في نفس الوقت الذي نجد فيه أنه مجرد اليوم التالي            /معناها أنه تغيير في طبيعة العالقة السورية      

الذي أعلنت فيه المفاوضات أو أن هناك مفاوضات غير مباشرة تحت رعاية تركيا وجدنا وزير الدفاع                  

السوري ذهب إلى طهران وتحدثوا عن اتفاقات جديدة فيما لتجسيد العالقة االستراتيجية على الصعيد                 

 . العسكري وعلى الصعيد األمني 

 

إذن هناك تغيرات أصبحت اآلن ليست المتغيرات التقليدية السابقة وبالتالي فإن أي حديث عن                 

مستقبل القضية الفلسطينية مرتبط بكيفية فهم هذه المتغيرات، فإذا كان لدينا رؤية فعلينا أن نتصور التالي                 

نضع آليات لتفكيك المتغيرات اإلقليمية هل لدينا االستعداد لهذا؟ وبمعنى أخر، هل العالم العربي مستعد                 

اإليرانية إذا ما توصل السوريون إلى اتفاق مع إسرائيل ،            /  أن يكون البديل لعالقة استراتيجية السورية      

كيف يمكن أن هناك تصور لدور عربي في هذا اإلطار والعالم العربي اآلن مستبعد عن هذه المفاوضات            

 فكيف ذلك ؟ 

 

 "العزلة السورية الحالية " 

وعندما نتحدث عن إرادة سورية مستقلة يوجد بالفعل هناك إرادة سورية مستقلة لكن سوريا في                 

الوقت الراهن تعيش حالة من حاالت العزلة السياسية العربية مع الدول العربية األساسية مصر                    

والسعودية واألردن وهى الدول المعنية بعملية السالم فكيف نحل ذلك ؟ فالسوريون يقولون التهدئة                  

واإلعالن عن المفاوضات المباشرة واتفاق الدوحة بالنسبة للبنان وهذه تعد صفقة كاملة تتعلق بمصير                 

اإلقليم وهم يعتبرون نفسهم معنيين بالثالثة قضايا السابقة ومباشرين ولهم يد مباشرة في مثل هذه                    
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وبالتالي فهم العب أساسي فيما يتعلق بصراعات وبنية وتوازنات اإلقليم فالمسألة ليست مسألة               .  األمور  

عقل   –عقل أردني     –عقل سعودي     –عقل مصري     –عقل سوري   (العقل العربي فهناك عقول عربية      

فكيف نتحدث عن رؤية وبلورة رؤية       .  فالمسألة ليست عقل عربي واحد       ...)  عقل قطري     –فلسطيني  

عربية ونحن نعيش حالة تشرذم ؟ تشرذم عربي من جانب وتشرذم فلسطيني من جانب أخر وتدخالت                   

 . إقليمية مباشرة من جانب ثالث 

 

 "الرأي العام اإلسرائيلي متغير "  عماد جاد . د

قدري فكرة ثقافة الهزيمة فهذا المصطلح به مشكلة وهو منذ متى ؟ وإلى متى ؟ هل        . لقد طرح د 

هي ثقافة الهزيمة أم أن هناك مشكلة في الثقافة بمفردها بدون الهزيمة ؟ وأعتقد أن هناك مشكلة ثقافية                    

فما عالقة ثقافة الهزيمة بحب القراءة أو اإلطالع فنحن من أقل شعوب العالم إطالعاً على الكتب والقراءة       

. فما عالقة هذا بالهزيمة ؟ فأرى أن الموضوع أبعد من الهزيمة ألنه الشعوب التي تهزم تقوم ثانية                     

فاليابان دمرت واستسلمت بشكل تام وقد تجاوزت ذلك ولكننا حتى اآلن لم نتجاوز أي شئ فعلينا أن                     

 . نناقش هذا الموضوع في ندوة أخرى لنصل إلى نتائج وتوصيات 

 

وفيما يتعلق بموضوع الرأي العام اإلسرائيلي فإنه رأي عام متغير ويتأثر بالحدث األخير فنتائج               

االنتخابات اإلسرائيلية تأثرت ألن هناك عملية تمت قبل التصويت بربع ساعة وهذا يؤكد فكرة الرأي                  

العام المتغير وليس دائماً يحترم ألنه في أوقات كثيرة يتم التالعب به والرأي العام اإلسرائيلي تحديداً                   

 . يتأثر باالعتبارات األمنية ولذلك فالرأي العام غير مؤثر في موضوع قضية الجوالن 
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 الجلسة الثالثة 

 الفرص المتاحة والتحديات القائمة بشأن إمكانية بناء

 موقف فلسطيني موحد تجاه القضية 

 

 "دعوات لتوحيد الصف الفلسطيني"رئيس الجلسة   مكرم محمد أحمد . أ

لن أضيف عندما أقول ان دعوات من أجل توحيد الصف الفلسطيني تأتي من كل حد وصوب في              

العالم العربي ، وتأتي أيضاً من داخل الشعب الفلسطيني لكن على ضوء ما حدث بالفعل من الصراع                    

الشرس الذي تم بين فتح وحماس والذي كان أغلبه صراع على السلطة كما رأيناه من الخارج ال تعرف                    

حتى اآلن إمكانية نجاح هذا الحوار يوجد حوار بدأ بالقاهرة ثم انتقل إلي صنعاء ، ثم السعودية ثم ذهب                     

 . في أقصى الغرب إلي السنغال 

 

السؤال المطروح اليوم في ظل الظروف الجديدة المتعلقة بالتهدئة وهو الحماس الشديد للتهدئة               

فهل ..  الذي دعا إليه محمود الزهار اليوم ، وأنه سيحاسب أي فريق يخرج عن التهدئة بتهمة الخيانة                    

هذه التهدئة يمكن ان تكون عامل مشجعاً بالفعل إلي الحوار اوطني ؟ أم أن هذه التهدئة هي فرصة                      

لحماس لكي تلتقط بها األنفاس حتى تستطيع أن تثبت أوضاعها في غزة في ظروف مختلفة ؟ هل يمكن                    

أن تقع وحدة موقف فلسطيني في ظل حالة التمزق الموجودة في العالم العربي ، وفي ظل االستقطابات                   

الحادة وأن معظم الدول العربية تحاول بشكل ما ان تؤثر في الموقف الفلسطيني ؟ هل الظروف اإلقليمية              

والدولية المحيطة اآلن تعتبر ظروف مشجعة على إمكانية أن تكون هناك نظرة أكثر تفاؤالً تساعد على                  

 إنشاء هذا الحوار ؟ 

 

ال نستطيع الحديث عن وحدة موقف فلسطيني بدون الحديث عن وحدة برنامج سياسي المسافات                

فمن الناحية العملية والبرجماتية حركة حماس تقبل        ..  العملية قد تكون ليست بعيدة بين حماس وفتح           

، وتقبل بالتعايش اآلمن مع اإلسرائيليين في داخل هدنة طويلة             ١٩٦٧بالدولة الفلسطينية في إطار حدود      

فتح تقبل هذه الشروط لكن في إطار اتفاقية صلح بمعنى انه يكاد يكون الخالف في                .  األمد عمره طويل    

كل واحد يريد تغليب موقفه برؤى      .  جوهره بالفعل خالف على مسميات أكثر من ان يكون خالف حقيقي      
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عقائدية وفي بعض األحيان بدعوى أنهم ليسوا مفوضين في التصرف بأرض يملكها اهللا أي كان هذه                   

األسباب اإلعتذارية فمن الناحية العملية نرى بالفعل أن الفروق األيديولوجية بين الفريقين تتالشى وتختفي               

 . وحتى بعد التهدئة تكاد ال تكون هناك فارق ما بين موقف محمود عباس وموقف حماس 

 

فاليوم وصف محمود عباس حرب الصواريخ بأنها حرب عبثية وال قيمة لها وال تقوم بتحرير                 

شبراً وال تغير فكراً وكان يسخر منها ، اليوم الزهار يقول نفس الكلمات تقريبا بصيغة مختلفة بل                      

ما يقلقنا  .  بالعكس فقد ذهب شوطاً أبعد ويعتبر أن خرق اتفاق التهدئة خيانة للمصلحة الوطنية الفلسطينية                

أيضاً حالة التشرذم الشديدة في حركة فتح هل يمكن بالفعل أن تكون هناك وحدة صف فلسطيني في ظل                    

 قدر من التوحد النسبي الموجود في داخل حماس وقدر من التفكك الشديد داخل فتح ؟ 

 

 "تشخيص الوضع في األراضي الفلسطينية "  محمد الحوراني . أ

عندما قرأت عنوان الجلسة المتعلق ببناء موقف فلسطيني موحد قفز إلى ذهني موضوع التحديات         

قبل ان نتحدث   .  أكثر من موضوع الفرص ألن فلسطين ليست منطقة فرص بل هي منطقة تحديات دائماً           

سنوات   ٧عن الفرص والتحديات يجب تشخيص واقع األمر اآلن كفلسطينيين بعد إنتفاضة ثانية أستمرت               

كان بها خسارة وآالم وشهداء من لحم ودم لهم أسر افتقدتهم وهناك اسرى وهناك مساجين أي هناك ثمناً                   

ويشعر اآلن الفلسطينيين بعد هذا الجهد الحقيقي بدل ان يتقدموا خطوة لألمام بأنهم                  .  فادحاً دفعناه 

هذا خلق نوع من الصدمة االجتماعية والثقافية والسياسية لدى المجتمع الفلسطيني الذي لديه               .  تراجعوا  

 . شعور جمعي بعدم اإلنجاز 

 

وال أقول أن هذا شعور بالهزيمة ، الشعب الفلسطيني شعب مناضل ومقاتل فال يمكن ان هذا                   

بشعور الهزيمة ألنه لديه نوع من المناعة ضدها والشعور بالهزيمة بشكل ما ستعني نهايته لكن هناك                   

أبو طالب ان هذه    .  وبالتالي هناك شعور بالغضب واإلحباط وأنا مع ما قاله د           .  شعور بعدم اإلنجاز    

بالنسبة للفلسطينيين  .  المرحلة على المستوى الفلسطيني والعربي تتميز بالتعويم والسيولة وعدم اليقين              

يبدو واضحاً أن مسار المفاوضات اآلن أما حائط مسدود وكذلك مسار المقاومة أيضاً وصل لحائط                   

وال ينتبه كفاية أن هذه     .  مسدود يتجسد اآلن في التهدئة التي يحاول أن يصورها البعض على أنها إنجاز               

 . الهدنة ليست مرتبطة بأي سياق يتعلق بحل سياسي أو أي أفق اخر غير التهدئة المتبادلة 
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هذا معناه أن االحتالل مازال موجوداً واالحتالل غير مطلوب منه في سياق تهدئة أي استحقاق                 

سياسي ، وهذا بالمعنى االستراتيجي مريح إلسرائيل وأحياناً هناك قوة تبحث عما يمكن أن نسميه الخصم                  

لذلك أعتقد إسرائيل تفضل جهة فلسطينية متطرفة تستطيع أن تدهش الفلسطينين والعرب               .  المناسب  

وتوقع مقدار من السحر في الطرح العاطفي الذي يتخلل بشيئ جميعنا نحترمه اال وهو المقاومة والشهادة            

بدون أن نكمل لماذا كنا نريد أن نستشهد ، ودون أن نحدد هدفاً واضحاً بالمعنى السياسي ليكون قابًل                     

وأنا من سياسي فلسطيني الذي ال يعرف حتى اآلن ما هو برنامج حماس السياسي ؟ أريد ان                   .  لإلنجاز  

أم تحرير كل فلسطين من        ١٩٦٧ما هو الهدف المبغي تحقيقه ؟ دولة في حدود            ..  يخبرني احد عنه    

 النهر إلي البحر ؟ 

 

تميز بين    ١٩٦٥نقول أننا كحركة انطلقت في عام          -وأنا أتحدث باسمها      –نحن في حركة فتح     

مفهوم الوطن ومفهوم الدولة ، الوطن مفهوم ثقافي إيماني يقوم على الخيار الحر لجماعة بشرية على                   

بينما السياسة تقع في حدود الممكن، وليس في حدود         .  مدار السنين تطرح فيه هويتها دون تهديد خارجي       

الحق أو العدالة ، وفي هذا المسار نحن وأعدائنا وكلنا ليس بحقه ولكن بما يمتلك من وسائل القوة بكافة                     

لذلك حركة فتح كتنظيم رئيسي وباقي قوى منظمة التحرير وخالل المخاض أخذ سنوات من                .  اشكالها  

بين العذرية الثورية إلي ان انتهت لما يعرف ببرنامج منظمة التحرير الذي يقع في إطار قرارات                     

الشرعية الدولية ألننا أدركنا مع الوقت انه ال يمكن للفلسطينيين كشعب صغير ذو إمكانيات محدودة أن                  

يحدد سياساته خارج الشرعية الدولية والعربية ، وألنه بدون هذه الشرعية سيكون يسبح في بحر العدم                   

 . مع أن بحر العدم أحياناً قد يكون أجمل من بحر الواقع السياسي

 

جاءت حركة حماس وكانت حركة إسالمية وأيديولوجية شاركت في النضال              ١٩٨٨في عام   

كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني ، وال ننكر ذلك وال يجوز إنكار ذلك ولكن تعمدت حماس على عدم                   

اإلجابة على مجموعة األسئلة المتعلقة أوالً عما هو هدف الشعب الفلسطيني ، وما هي الوسائل وكيفية                  

استعمالها للوصول لهذا الهدف ، ومنها بالطبع المقاومة التي قام حولها حوار فلسطيني امتدت أمواجه إلي      

وكان حوار جزء منه عقيم وليس عقالني يتعامل مع مفهوم            .  العالم العربي الشريك في هذا الحوار        

المقاومة بشكل عاطفي أضاع علينا فرصة تحديد لماذا نريد المقاومة ؟ هل المقاومة لذاتها وبذاتها أم هي            

 أداة لتحقيق شيئ أسمى وهدف اعلى وهي حرية الشعب الفلسطيني ؟ 
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الكثير من القادة الفلسطينيين خاضوا معركة تلو معركة ثم بعد أن أنهوا المعركة االخيرة                  

يخوضوا في معركة اخرى ونسوا ان مهمة القادة والسياسيين ان ينقلوا شعبهم من مسار المعارك الالزمة         

لذلك كان هناك مشهد عاطفي تكشف في         .  إلي مسار اإلنجاز التدريجي ليصلوا لما يتطلعوا إليه            

اإلنتفاضة الثانية فهذه اإلنتفاضة حدثت في وضع موضوعياً ملتبس يوجد سلطة تحت االحتالل ويوجد                 

رئيس وأيضاً يوجد بساط احمر قد يفرش عند وصول ضيف لرام اهللا أو غزة في هذا الوقت ، ويوجد                      

 . احتالل يعيث فساداً ويعتدي على الشعب الفلسطيني في كل مكان 

 

وأريد أن أعطي مثالً في العقل االجتماعي الفلسطيني وهو أن هناك جزء كبير من الفلسطينيين                 

انتقل من مرحلة اإلنتقاد إلي إنكار الرئيس ياسر عرفات تقريباً الذي اعتبره أحد أباء الفلسطينيين الحديثين               

ولم نصدق هذا إال عند موته فهاجمناه بشكل عاطفي وهو حي ، وواليناه بشكل عاطفي ونسينا أخطاءه                    

وجاء األخ أبو   .  عندما وقع شهيداً ، وهذا دائماً كان يقوم بتضييع علينا فرصة ماذا أردنا وماذا نريد                   

مازن في وضع شديد الصعوبة يوجد فيه إنسداد تام لألفق السياسي ، ويوجد ميل طبيعي لدى المجتمع                    

 . الفلسطيني والرأي العام العربي إلدانة هذا المسار الذي ال ينتج عنه شيئ 

 

فلسطين رأت أن هناك بعض المصالح المتبقية التي يجب ان تحافظ منها على مسار سياسي                   

ومنها أشياء تتعلق بالمعاشات ، الغذاء بوجود سطلة كجسر على العالم يفتح لنا مجال العالقات الدولية                   

أقول .  فمن األسهل على المجتمع الدولي أن يتنكر للطرف الفلسطيني الضعيف كما يتنكر ألي يتيم نبيل                 

اننا لن نخرج من هذا المشهد ببساطة ولكن هناك التحدي ان السند في هذا المسار السياسي وأن نحافظ                     

فهل يكفي  ..  على الثوابت ، وهو ما انجزه الرئيس ياسر عرفات وما يقف عليه الرئيس أبة مازن                    

الوقوف والثبات على محددات الموقف الفلسطيني ؟ هو من األمور الالزمة ولكنه ليس كافياً ألنه على                  

دور القادة والسياسيين أن يضعوا لهذه الثوابت ادوات داعمة وأدوات عمل من أجل أن يتحول الثبات                   

هذه هي اإلشكالية اآلن التي نعيشها كفلسطينيين وقد          .  على الموقف إلي التدرج في طريق اإلنجاز          

وضعت الفلسطينيين في نوع من المفاضلة الجبرية التي ال تعطيهم فرصة لكي يفكروا في احتماالت بل                 

 . في احتمال ثنائي أي إذا لم اكن مع أبو مازن فانا مع حماس ، وذهبنا على غير هدي في الخيارين 
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بعد اإلنقالب أو الحسم العسكري المواطن اآلن في غزة يعرف أي نوع من الحياة البائسة                   

المسئول األول عن ذلك هو االحتالل ، والمسئول الثاني عن ذلك هي حماس التي أصرت أن ال                   ،يعيش  

تدرك المعطيات العربية والدولية التي ال يمكنها أن تعترف لحماس بشرعية الحكم في غزة ، وخاصة أنه              

لكن كان يحتم عليهم أن ليس كل العالم إيران ، يوجد دول             .  جاء بالقوة حتى لو كان مع حماس كل الحق    

عدوة للمعتدلين والمتطرفين ، للمسلمين والمسيحيين من الفلسطينيين هذه ثالثة حقائق كان يجب وضعها                

 . في اإلعتبار 

 

من الواضح أن بعد التهدئة أن األمر لم يكن للسلطة أو للجاه بل يظهر األمر اآلن هو كيف                     

نكرس الحكم  في غزة ، ونطرح نموذجاً فاعتقد ان من يريد ان يصنع نموذجاً للحكم في غزة تنقصه                      

الحكمة ألنه لن ينجح وغزة لن تستطيع العيش بدون الضفة الغربية وال الضفة الغربية يمكنها أن تعيش                   

اآلن غياب البرنامج السياسي الذي قلنا أنه ال        .  بدون غزة ، هذه طبيعة األمور والذي يعمل ضدها يفشل        

يمكن أن يكون إال في إطار قرار الشرعية الدولية ، وحماس اعطت مواقف واضحة مثل مواقف خالد                   

 . مشعل وكل قيادات حماس 

 

لألسف كل هذه المواقف أتت عن طريق واشنطن بوست أو في لقاء مع مسئول اجنبي ولم                    

وهذه سيكولوجية في العمل السياسي تظهر ان هناك نوع من القوى            .  تطرح على مائدة مفاوضات داخلية 

المعارضة تؤمن بموقف معين ال تريد أن تتوافق هي واألطراف الفلسطينية على مائدة واحدة وإنما تريد                 

وهناك أمثلة اخرى   .  ان تنظر للخارج ، أن تبيع كسلعة للخارج حتى يعترف بها وهذه علة استراتيجية                 

سادت في العمل الفلسطيني وهي أنه كان لدى الفلسطينيين مجموعة من األحزاب لكل حزب سياسة                   

 . خاصة به فإذا كان من الجيد ان نحير األعداء فأسوأ شيئ فعلناه هو أننا حيرنا شعبنا 

 

على المستوى اإلسرائيلي هناك خطة سرية تنفذها إسرائيل يعرفها الجميع وهي الحل أحادي                

الجانب الذي نفذ الخطوة األولى في شارون عبر ما باعه للمجتمع الدولي وعبر ما باعه أيضاً لجزء من                    

ولكن االنسحاب من غزة عملياً كان       .  الفلسطينيين كرجل سالم بين قوسين انه يريد االنسحاب من غزة            

خطة إسرائيلية استراتيجية تقتضي اإلطباق على الضفة الغربية ، غزة التي ناضلت ال يريدها ال اليمين                  

وال اليسار اإلسرائيلي ، عين إسرائيل على القدس وعلى الضفة الغربية وعلى األراضي التي الزالت                  
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. ، وعزلت القدس وعززت االستيطان        ١٩٦٧فارغة من السكان، لذلك قامت ببناء الجدار داخل حدود           

هذه ثالثة محاور إسرائيلية تنفذها إسرائيل يومياً وهناك مئات الجرافات والرافعات التي تعمل كل يوم في              

تمهيد وبناء ذلك الجسر الذي يعتبر اعلى من حائط برلين ثالثة مرات باإلضافة لعزل القدس ، وتوسيع                   

. االستيطان مع استنزاف متعدد األشكال للمجتمع الفلسطيني عبر ضرب غزة واقتحامها بشكل محدود                

ولم أصدق ان غزة يمكن أن تقتحمها إسرائيل لتغير الوضع بها فاستراتيجياً الوضع القائم هو وضع                    

إن إسرائيل لديها حسابات تشبه الرياضيات ، هذا الوضع          .  مواتي إلسرائيل برغم كل أمنيات قلبنا الطيبة        

الذي يكرس القسمة هي مصلحة العافية فهي تضرب في األطراف ولكنها ال تقوم بتغييره مع االستنزاف             

 . المتعدد األشكال وطويل األمد للمجتمع الفلسطيني 

 

حاجز رئيسي وساتر ترابي وال يوجد مدينة يتم الخروج منها إال لو قمنا                ٥٣٠الضفة الغربية بها 

هذه تفاصيل حياتنا اليومية التي تعودنا عليها طبعا         .  كم فقط     ٣كم لتعبر مسافة      ٢٠باللف لنحو مسافة    

وفي ظل هذا الوضع    .  هي تراهن على أن يكون هناك من الهجرة الغير معلنة والسرية للفلسطينيين                

عام من    ٦٠الصعب انتصر الفلسطينيين في معركة استمرار وجودهم في فلسطين ، وإسرائيل بعد                

عام تساوي عددنا كفلسطينيين مع عددهم كإسرائيليين برغم كل              ١٥تأسيسها عليها أن تواجه بعد        

التسهيالت التي تتعلق بالهجرة إلسرائيل واإلغراءات التي يقدمونها لجذب اليهود من الخارج ، وأيضاًً                

 . مرة  ١٨إلى  ١٦مستوى دخلهم الذي يفوق متوسط مستوى دخل الفلسطينيين من 

 

اإلنتصار المؤكد الذي صنعه الفلسطينيون هو وجودهم على األرض الفلسطينية وهذا ما يعرف               

بإسرائيل بفوبيا الديموغرافيا ، وهذه معركة أنجزها الشعب الفلسطيني وليس قيادات الشعب الفلسطيني               

لذلك إذا كان اآلن وضعنا صعب ألن الخيار الذي عمل عليه             .  بحكم وجودهم الطبيعي في فلسطين       

يوجد أمامنا هذا العام، إن لم يحقق هذا           ١٩٦٧عاماً هي دولة على حدود        ٢٠الفلسطينيين والعرب منذ    

الخيار عملياً سيكون قد تم تقويضه على األرض وانتهى أي معنى له ألن الجدار عملياً سيكون قد اكتمل                 

 .  والقدس ستكون قد عزلت والكتل االستيطانية الكبرى ستكون قد كرست فهذا الوضع الحالي إلي أين 

 

 -إعادة غزة إلطار الشرعية الفلسطينية       (  مسائل    ٣يجب ان يكون هناك حوار فلسطيني ينجز         

العودة للمواطن الفلسطيني في انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة او غير             -االتفاق على برنامج سياسي     
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يقال في اإلعالم أن أبو مازن مضغوط       .  هذا لن يحدث بإرادة فلسطينية فقط       )  مبكرة لكن متوافق عليها     

عليه أمريكياً وإسرائيلياً ، بالطبع ال تريد الواليات المتحدة وال إسرائيل أن كون لهذا الحوار إنجاز الوحدة             

المشكلة بالنسبة للرئيس ولنا هي أننا نريد تعهداً وإلتزاماً من حماس باالستعداد للعودة عن                .  الفلسطينية  

 . اإلنقالب الذي حدث وحقن دماء المواطن الفلسطيني 

 

هذه ثقافة جديدة للعودة عن ثقافة أن يكسر الجندي المجهول ويداس عليه باألقدام وهو رمز ثقافي           

هذا شيئ أهم   .  وطني في قلوبنا وعقولنا ، وأن يحترم العلم الفلسطيني الذي قتلنا واستشهدنا تحت رايته                 

من السياسة وهو الذي مهد الستباحة الفلسطيني لدم أخوه الفلسطيني ، ونحن ندرك في حركة فتح حقيقة                   

موضوعية نحن وحماس أوالد شعب واحد هذا ليس اختيار بل هو اضطرار وشيئ اجباري ووجدنا                   

 . انفسنا فيه فيجب ان ننجز حواراً يعيد لنا وحدتنا 

 

إن مبادرة الرئيس جادة وذهابه للسعودية ولمصر كان يريد أن يؤمن حماية عربية لظهر                   

الفلسطينيين عندما يتفقوا فنحن الفلسطينين ال نستطيع عمل االتفاق بمفردنا ، البد من حماية عربية                    

لنستطيع أن ننجز ذلك اقترحنا ان       .  سعودية مصرية أردنية بغض النظر إذا كان بقبول ودعم سوري             

يكون هذا في مصر وتحت راية جامعة الدول العربية فأعتقد أننا سنقطع وقت صعب ، ال يوجد أي حل                     

 . عام  ١٥سياسي على مدى السنوات المنظورة ألن إسرائيل تغيرت ولم تعد كما كانت منذ 

 

على حماس ان تتذكر كيف اختارت التوقيتات إلعادة تكوين الوعي اإلسرائيلي فيما يتعلق                  

وهناك موضوع  .  بالخصم الفلسطيني وما يتعلق بالسالم ، فكل شيئ يجب ان يتم في وقته وبشكل مناسب               

سيتم طرح    ١٩٦٧رئيسي مطروحاً على الساحة الفلسطينية إذا تم رفض موضوع دولة فلسطينية بحدود              

مع اليهود على أرض فلسطين       -مسلمين ومسيحيين     –مفهوم الدولة الواحدة التي يعيش بها الفلسطينيين        

هذا الموضوع في غاية الحساسية بالنسبة لإلسرائيليين ، وهم ضده بكل قوة ولكن هناك قوة                  .  تاريخية  

 . تتنامى اآلن في المجتمع الفلسطيني تطرح هذا الموضوع 
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 عزمي أبو السعود. د

 "الفرص المتاحة والتحديات القائمة بشأن امكانية بناء موقف فلسطيني موحد في ظل الظروف الحالية"

 ل ــالمدخ

تستند محاولة اكتشاف اتجاهات البوصلة الفلسطينية في اللحظة الراهنة على افتراض ان هذا                

شهد وال يزال يشهد تحوالت تاريخية كبيرة والتي ستنعكس بوضوح وستؤثر على القضية              )  ٢٠٠٨(العام  

كما ان ادراك هذه التحوالت والمتغيرات وفهم مدلوالتها ودراسة قدرة االداء            .  الفلسطينية سلبا او ايجابا   

الفلسطيني وكيفيته في التعاطي معها على ضوء الواقع المعاش هو الذي سيحدد في النهاية سلبية االثار                  

ومن خالل المالحظة السريعة يتضح ان االداء الفلسطيني         .  او ايجابياتها على مستقبل القضية الفلسطينية       

حتى االن يمر بحالة انفصام يحمل نوعا من التناقض ، ويمكن التجرؤ والقول بأن اساس هذه الحالة هي                    

 . وما أسفرت عنه من نتائج  ١٩٦٧حرب عام 

 

لم يتم طرح أية تسويات سياسية للقضية الفلسطينية بخالف المرحلة التي تلت ذلك                 ٦٧فقبل عام   

وعندما .  العام حيث كثر الحديث عن التسويات واخذت تفاعالتها بالظهور الى السطح في وقت معين                  

حاول االسرائيليون فرض تسويات معينة يبدو ان االنتفاضة االولى انبثقت كنوع من التحدي والرد ضد                 

ويمكن القول بأن   .  من نتائج     ٦٧تلك المحاولة لفرض تسوية تستجيب بشكل كامل لما افرزته حرب             

التعديل في موازين   "  التسوية"واالنتفاضة االولى شكلت نوعا من         ٦٧المعادلة ما بين افرازات حرب       

االسرائيليون الذين يشدونها   :  القوى التي مهدت االرضية النتاج اتفاقية اوسلو التي راح يتجاذبها طرفان           

، بينما قامت السلطة الفلسطينية بدورها بجذبها أكثر باتجاه ما             ٦٧لتكون اقرب ما يكون الى نتائج حرب        

 . تم انجازه من نتائج االنتفاضة االولى 

 

امراً ال مناص منه بعدما تم االدراك بأن           ٢٠٠٠واستطرادا لهذا الفهم كانت االنتفاضة الثانية        

االمور تسير باتجاه التفسير االسرائيلي والقراءة االسرائيلية التفاق اوسلو وما تبعه من اتفاقات ، وان                  

وفيما يبدو ان الطرفين الفلسطيني       .    ١٩٦٧التسوية الجارية تنحو بشكل كبير باتجاه نتائج عام             

واالسرائيلي قد تعاملوا مع الوقائع ومجريات االحداث وفقا لهذا المفهوم والذي بدوره يفسر القوة                  

واالصرار التي استعملها الطرفان كل يحاول ان يجذب االمور باتجاه مصلحته طبقا لتحليله لموازين                 

 . القوى وتغيراتها 
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 ٢٠٠٦تتحكم بضرورة العالقة بين الطرفين وصوال الى مطلع هذا العام            "  النظرية"استمرت هذه   

ففي بدايته شهد عملية انتخابية ديمقراطية جاء انتصار حركة           .  الذي شهد تحوالت نوعية وتاريخية       

حماس ليشكل المفاجأة االولى لذلك العام مع كل ما يمثله من مفاهيم سياسية خاصة أن الحركة ال تعترف              

وفي المقابل فإن السلطة    .  وال تقر بها وال تتعامل كذلك مع موازين القوى القائمة              ٦٧بكافة نتائج حرب    

الفلسطينية تتعامل مع تلك النتائج وما أفرزته وصوال الى االتفاقيات التي جرى ابرامها مع الطرف                   

 . االسرائيلي 

 

وبكلمة اخرى فإن السقوف لكل من مواقف حركة حماس والسلطة بدت متناقضة تماما كنتائج                

. سواء باالنقالب العلني على تلك النتائج او االنطالق من االقرار بها                 ١٩٦٧ملموسة لنتائج حرب    

ولمزيد من االيضاح فإن وضعا غير مفهوم قد نشأ لكثرة ما نشهده من تناقض فمن جهة هناك                       

مع انها    ٦٧غير الواقعية بالمعنى التي تتحدى نتائج حرب           –ان جاز التعبير      –"  الحمساوية"الطروحات  

ويمكن اعتبار  .  ال تملك القوة التي تؤهلها لتحدي تلك النتائج واالنقالب عليها وتغيير موازين القوى القائم           

ما تمثله حماس وما تقوم به من اعمال مسلحة بأنه محاولة منها الثبات أنه بالمستطاع وباالمكان تحدي                   

 . على رمزية هذا التوجه بالمقارنة مع حجم الواقع القائم  ٦٧نتائج حرب 

 

 ٦٧وبالتالي جاء رد الفعل االسرائيلي على عملية االختطاف الناجحة بما يؤكد بأن نتائج حرب                 

وفي ذات السياق فإن عملية االمطار الصيفية التي نفذها جيش االحتالل            .  مستمرة لمن ال يريد ان يفهم       

ولما تم تنفيذ العملية النوعية التي      .  هدفت اقناع الجميع وبالقوة بعدم التمرد على تلك النتائج واستحقاقاتها            

نفذها حزب اهللا في جنوب لبنان بأسر جنود اسرائيليين متورطين في العدوان كانت بمثابة تمرد اخر على                

كما جاء رد الفعل االسرائيلي بما يؤكد بان نتائج تلك الحرب ال تزال سارية المفعول ،                    ٦٧نتائج حرب   

 . وهي المعادلة التي تحدد قواعد اللعبة وهي التي ستقرر مصير الشرق االوسط وأوضاعه واموره 

 

ان االنقالب على الشرعية الوطينية الفلسطينية قد فرضت واقعا جديديا بفصل الضفة الغربية عن             

القطاع المغتصب كان بمثابة صفعة لكل الجهود الدولية التي تسعى الى بناء دولة فلسطينية شرعية                   

ولكن هذا االمر بداية عهد جديد يؤخر هذه الرؤيا ويشوش الدعم العربي                .  بجانب الدولة العبرية     

واالسالمي للقضية الفلسطينية علما ان القيادة الحمساوية في غزة تنصاع الوامر وتدخالت خارجية تقف               
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ورائها دول ومنظمات اسالمية تسعى لتثبيت هذا الفصل وتجاهل القضية والشعب الفلسطيني وايجاد                 

 . دولية او كيان اسالمي مستقر

 

على ضوء هذا التحليل المكثف ينبغي فهم وجهة الشعب الفلسطيني والى أين يسير واين تتجه                  

بوصلته وسط هذه الضبابية وعدم الوضوح السيما وأن المستجدات النوعية ، والمواجهة التاريخية في                 

الجنوب اللبناني تتيح للفلسطينيين هامشا من الخيارات خاصة على ضوء االنكسار االسرائيلي االمر الذي               

ان اكتشاف خط السير الدقيق وضع االصبع على الطريق           .  من شأنه ان يؤثر على الخيار الفلسطيني         

ان عملية النقاش المطلوبة لتحديد      .  الصحيح هو مهمة المهمات الداخلية لالهتداء الى درب السالمة            

 : االتجاه الصائب يمكن ان تقع في ثالثة محاور أساسية 

 

الشك ان  .  البد من البحث في طبيعة الخطاب الفلسطيني على ضوء هذه المتغيرات             :  الخطاب السياسي 

تشكل خطابا معقوال من الناحية النظرية ولكن من           -وثبقة االسرى المعدلة      -وثبقة التفاهم الوطني    

 . المشكوك به جدا ان تشكل اساسا عمليا الي تحرك استراتيجي عملية 

المتوقع من ان تكون المرحلة القادمة صعبة وقاسية وال يختلف            :  متطلبات االستعداد للمرحلة المقبلة   

اثنان على صعوبتها ابتداءاً من المجاالت المعيشية وحتى االستراتيجية الكبرى مع التأكيد على                 

. العالقة الجدلية بين المجاالت االستراتيجية والمجاالت المعيشية بحيث يؤثر كل منهما في االخر                 

 . فالبد من اكتشاف خط التوازن بينهما واالهتداء اليه وتحديده 

البد من تحديد العقبات والتحديات ليتم تبعا لذلك تحديد سبل تجاوزها              :  العقبات والتحديات االساسية  

للوصول بالشعب الفلسطيني وقضيته الى مرفأ االمان ، المالمح الرئيسية للوضع الراهنة حتى يمكن               

الدخول في قضية الخطاب الفلسطيني للمرحلة المقبلة ، واالستعدادات المطلوبة ، والتحديات                 

والعقبات فأي تحليل سياسي للواقع القائم ينبغي القيام به ليخدم كأرضية ومنطلق للولوج الى االجوبة                

الفلسطينية المطلوبة على االسئلة المصيرية دونما االغراق في التحليل السياسي والتفاصيل                 

 . والجزئيات 
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تؤكد االولى على ان الحكومة االسرائيلية ستصب جام غضبها على           :  توجد وجهتا نظر متغايرتان 

الشعب الفلسطيني وحكومته ، وان كل النشاطات االنتقامية التصعيدية الغير مسبوقة لالنتقام من الشعب                

الفلسطيني كتعويض عن فشلها الذريع في لبنان ولكن هذه المرة بدون وجود اي رادع لعدوانيتها مع                   

استمرار تقطيع اوصال البالد اما عبر الجدار او زيادة وضع حواجز متحركة او استدار قوانين تمنع                   

واخيرا االستفادة الحقيقية من االنقالب الحمساوي على القيادة الشرعية            .  حركة الفلسطينيين بحرية     

والوطنية في قطاع غزى حيث اكدت الفصل الجغرافي ما بين الضفة الغربية والقطاع مما دفعها بالذرع            

بعدم توقيها مع القيادة بالحل النهائي لعدم وجود استمرارية جغرافية لوطن فلسطينيي ووجود قيادتان تقود             

 : هذا الشعب  ويمكن تصنيف التصعيد االسرائيلي في منحيين 

 . تصعيد في أشكال العدوان بشكل مستمر ومتراكم  -

مسعى ممنهج لتقويض وجود السلطة في الضفة الغربية وتكريس فصل كيان غزة عن الضفة                     -

 . الغربية 

 

ولكن ينبري رأي مخالف ليقول وليجادل بأنه لن يكون هناك اي تصعيد اسرائيلي قادم ضد                   

ويستند هذا الرأي الى عدد من       .  الفلسطينيين فالتصعيد لن يكون خيارا اسرائيليا في المرحلة المقبلة            

المبررات منها تراجع القضية الفلسطينية الواضح في االجندات الدولية الذي كان موجودا قبل حرب                 

وفهمه بمنظار اشمل والمتجسد    "  التصعيد االسرائيلي "والدعوة وفق هذه الرؤية هي ضرورة أخذ         .  لبنان  

في حرق المشروع الوطني برمته وعليه فهو تشخيص خاطئ ذلك االصرار غير العادي الذي يرى بان                  

 . التصعيد االسرائيلي يهدف الى اسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية 

 

ويستطرد اصحاب هذا التحليل بالقول ويرون بأن حركة حماس ارتكبت اربعة اخطاء جسيمة                

االول قراءتها الخاطئة لنتائج االنتخابات باعتبارها تفويضا سياسيا ، والثاني اصرارها على                :  متتالية

تشكيل الحكومة بلون واحد ، والثالث عدم تفهم مصادر تمويل السلطة الفلسطينية وبدل كسب المؤيدين                 

راحت الحركة وحكومة حماس بتقديم مبررات مجانية زادت من العزلة الدولية واحكام الحصار                  

 . المفروض على الشعب الفلسطيني رغم حاجته الماسة لمساندة اي طرف دولي ثالث 
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الرابع هو انقالبها على الشرعية الوطنية الفلسطينية واتخاذها قطاع غزة كيانا حمساويا مستقل                

ومنفصل عن باقي اراضي الوطن فالحكومة االسرائيلية ال تريد انهاء الحكومة الفلسطينية الحالية ، وانما                

فقط تريد اضعافها دون اسقاطها حتى ال تعتبر طرفا يضطر االسرائيليون في مرحلة الحقة الى التفاوض            

معها وسواء ارادت الحكومة االسرائيلية اضعاف الحكومة الفلسطينية الشرعية  او اسقاطها فان النظام                

والول مرة في التاريخ الفلسطيني يكون النظام        .  السياسي الفلسطيني بمركباته يغوص في وحل الشلل         

السياسي عاجزا الى تلك الدرجة كما يعاني من اوجه قصور بنيوية في االداء اقعدته عن ايجاد مخرج من             

 . االزمة السياسية التي يعيشها 

 

إن العجز في النظام السياسي يتجلى في االداء السياسي وعدم القدرة في اطالق مبادرات سياسية                

وال تقف األمور عند هذا الحد بل       .  وال القيام بتحرك فعلي للحد الذي يمكن معه القول بافتقاده الى الحياة      

ان هذا الواقع يعكس نفسه على الشارع وعلى قدرة الجماهير في التجاوب مع هذه القيادة المتربعة على                   

ويالحظ بان االحتالل ينجح بخلق ثالث حاالت سياسية واجتماعية واقتصادية            .  رأس السلطة والحكومة    

فهو يكرس فصل الضفة عن القطاع ، ويخرج القدس من أية معادلة مستقبلية كما بدأت                 :  على األرض 

الفوارق والتباينات تظهر في اثر االوضاع االجتماعية واالقتصادية على الفلسطينين في هذه التجمعات               

 . الثالثة ، وباتت تتحول الى تمايزات ثقافية 

 

وبالتشخيص والتتبع يرى المراقب بان مظاهر السلطة الفلسطينية وتعبيراتها على االرض هشة              

السيما في المظهر الملموس الوحيد والمتمثل في اجهزة الشرطة والجيش واالمن الذين يخلون مواقعهم                

ومن الطبيعي ان   .  ويتوارون عن االنظار عندما تسرح قوات االحتالل االسرائيلي وتمرح قتال واعتقاال             

أية سلطة ال تمارس ارادتها وسيادتها على االرض فهي ليست سلطة ، واذا تم تجاوز االحتالل                      

االسرائيلي وصرف النظر عن عملياته العدائية واجراءاته المستمرة على االرض من اهانات واغالقات               

واعتقاالت واغتياالت فان السلطة عاجزة من جهة اخرى عن حفظ األمن الداخلي واستتبابه ، وبدل ذلك                  

وال تختفي هذه   .  تنتشر الفوضى االمنية والميليشيات والمسلحين الذين ال يعبأون بالسلطة ومظاهرها              

المظاهر اال مع تواجد جيش االحتالل مع ان العكس ينبغي ان يكون هو الصحيح اذا ما اعتبر اداء حزب              

 . اهللا نموذجا لالقتداء 
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كما أن االخفاق الفلسطيني بات محققا في تأمين الحد االدنى من الهموم االقتصادية والمعيشية                

اساسية وسياسية للنظام السياسي     "  بنية"للناس ويمكن الخلوص باستنتاج مبدئي مؤداه بعدم وجود             

الفلسطيني والذي هو رديف لمفهوم االنهيار فال يوجد قيادات وال ادوات حكم وضبط ، وال مؤسسات                   

األمر الذي ادى إلى عدم اكتساب ثقة الناس الذين يعانون من الجوع والوضع االقتصادي السيئ                .  فاعلة  

بل ويمكن تعميم هذه النتيجة على جملة مركبات الحركة الوطنية الفلسطينية التي لم تقدم شيئا ملموسا                   

حتى في صعيد محاولة حل الهم اليومي للناس وتأمين قوت عشرات االالف من العاطلين عن العمل                   

 . والمزارعين 

 

قد تكون وثيقة األسرى هي الخطاب الفلسطيني فعال بما أنها موقف توفيقي             :  الخطاب الفلسطيني 

ولكن يجدر االنتباه الى ان تلك       .  بين مواقف معظم القوى والفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية           

الوثيقة قد تكون توفيقية كالميا خاصة ان النقاش عندما يتمحور حول التفاصيل ويصل اليها فقد تطفو                   

وهناك .  كما يقال   "  الشيطان يكمن في التفاصيل   "التباينات الى السطح وتبدأ االستقطابات بالظهور فـ         

احتمالية في ان يعود كل فصيل الى خندقه ومتراسه وموقعه بيد ان ضرورة وجود خطاب فلسطيني هو                   

متطلب اساسي لتجاوز هذه المرحلة وانعطافاتها فمن الضروري بحال توضيح معالم الخطاب الفلسطيني              

 . ومؤشراته ومضامينه وصيرورته 

 

يوجد فريق ينحو إلى اعتبار وثيقة األسرى هي الخطاب الفلسطيني المطلوب في الوقت الحاضر               

ومع اإلعتراف بأن تلك الوثيقة قد نتجت عن عملية حوار وتداولتها األلسن واألقالم والفصائل ، وبالرغم                 

من أنها تشكل اطارا جامعا وانها ما رأت النور إال باعتبارها توافقا فصائليا ، ومع التعويل على تلك                     

الوثيقة ودورها في تخفيف حدة أزمة النظام السياسي الفلسطيني وثنائيته ووحدة استقطاباته ، والمعبر عنه                

بالرغم من كل ذلك إال أنه يوجد شبه         .  بوجود خطابين وآداءين سياسيين مختلفين من الحكومة والرئاسة        

اتفاق بأن وثيقة األسرى ال تشكل سوى اطار وأنها غير قادرة على إخراج النظام السياسي من أزمته،                    

وأنها ال تحل أزمة غياب البرنامج السياسي فوق أنها لن تنهي وجود سلطتين قائمتين على األرض                     

 . ومتصارعتين 
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ال يتنازعان على الصالحيات فقط وإنما يتنازعان على قيادة الشعب             )  فتح وحماس (فالقطبان  

الفلسطيني ، ومع عدم تقبلها االزاحة عن موقع القرار وال التنازل عن االرث التاريخي تكاد حركة                    

وفي اثناء سعي كل من الحركتين في       .  حماس ان تنسى ان المرحلة المعاشة هي مرحلة التحرر الوطني            

ويرى فريق اخر بأن    .  فإن القضايا المهمة تكون في طور الضياع والتجاهل          الحفاظ على ذاته ومكتسباته 

وثيقة االسرى اعطيت ما ال تستحق ويعلق عليها آمال ال تتحمل الوثيقة االيفاء بها، فالوثيقة ليست شيئا                   

تركيز المقاومة في   (أشخاص كما أن نصوصها صيغت بعمومية مثل        "  بضعة"سحريا ولم يوقع عليها إال      

 ) . ١٩٦٧مناطق 

 

وعندما يأتي النقاش إلى تفاصيل الوثيقة فإنه يتوقع عودة االصطفافات والخندقة والعودة إلى                

البداية كما أشير سابقا فالفلسطينيون بحاجة إلى برنامج سياسي واضح متفق عليه يقع في لبه هدف واحد                   

مبلور مع إرادة سياسية للتنفيذ وبرنامج عمل بيد أن الشارع الفلسطيني يغوص في أجندات سياسية                    

ويؤكد سياسيون ومحللون وجود    .  واجتماعية واقتصادية متناقضة تماما وبالكاد يتذكر وثيقة األسرى هذه           

األول هو امتداد التفاق أوسلو     ..  خطابين فلسطينيين سائدين متمايزين غير متعايشين مع بعضهما البعض           

 . فيما يجسد الثاني خطاب الممانعة والمقاومة 

 

. وبين الخطابين وفوقهما توجد عقلية ترى أنه ال حل إال بانتصار ساحق ألحدهما على اآلخر                   

ويستمر هذا الحال على هذا النسق رغم حجم الهجوم المعادي ورغم خطورة التطورات السياسية التي                  

تضع القضية الفلسطينية أمام مأزق خطر ومصيري بما يحول هذه المرحلة إلى وقت غير مناسب حتى                  

ومع استمرار عملية الفرز    .  لتحصيل الحقوق ، وإنما يكفي فيها تجاوز شطب القضية وتصفية الحقوق             

بين خطي المهادنة والممانعة ال تتوفر االرادة السياسية لتجاوز هذه المرحلة باالتفاق على برنامج واحد                 

 . ومرجعيات متفق عليها لرعاية هذا البرنامج 

 

على ثوابت واعتماده     -اي خطاب     –وتشدد وجهة نظر أخرى على ضرورة استناد الخطاب          

على اسس فكرية عقائدية وبالمقارنة فإن اسرائيل نفسها قد اعتمدت على ثوابت اسطورية توراتية وهمية                 

. رممت بواسطتها خطابا للداخل والخارج على حد سواء وكذلك االمر بالنسبة الى تجربة حزب اهللا                   

والفلسطينيون بدورهم يمكنهم إنهاء اإلرباكات في الخطاب باالعتماد على العقيدة اإلسالمية التي أولت               



74 

أرض فلسطين عناية فائقة لدرجة اعتبارها القدس جزءا من العقيدة ، وجعلت أرضها أرضا خراجية ال                  

يملك رقبتها أي شخص بل هي ملك لكافة المسلمين جميعا وعلى مر األجيال ألن أرضها هي أرض                    

إن األصل هو في مجابهة األطروحات العقائدية بأطروحات عقائدية إسالمية لتأسيس             .  وقف إسالمي   

 . الخطاب على مفردات العقيدة والذي يمكن أن يشكل اتفاقا عاما بين الفلسطينيين وبقدسيتها 

 

أول وجهة نظر يمكن طرحها هي إبقاء الحالة الراهنة          ..    احتماالت المستقبل والحلول السياسية   

على ما هي عليه في المستقبل المنظور ، واستمرار الوضع الراهن ولو بمسميات مختلفة حتى لو وجدت               

مبادرات مثل إعادة إحياء عملية التفاوض أو العودة إلى خارطة الطريق أو النقاش في آليات جديدة عامة              

فإنه سيتم إفراغها من مضمونها ووضع االشتراطات التي تتكفل بتحويل تلك اآلليات السياسية إلى مجرد                

 . لغو فارغ حتى ال يتم تنفيذ وال التقدم في أي أمر جوهري على أية قضية تفاوضية 

 

وتستند هذه األطروحة على غياب مشروع سياسي رسمي للمرحلة القادمة فال يوجد على الطاولة             

التي كانت بمثابة خطة      –المشروع االمريكي الدولي      –خطة سياسية ملموسة ذلك ان خارطة الطريق         

في الوقت نفسه تم تعليق العمل بمشروع االنسحاب         .  رسمية قد سحبت من التداول بشكل غير معلن          

وال يوجد بديل عن هذين المشروعين ال دوليا        )  خطة اولمرت المعروفة باسم االنطواء   ( االحادي الجانب 

 . وال اسرائيليا فيما الطرف الفلسطيني ال يمتلك ما يمكن تسميته بمشروع سياسي او خطة سياسية 

 

فالخيار السياسي القابل للتحقيق هو اتجاه الوضع الفلسطيني الى ابقاء الواقع القائم كما هو مع                  

الميل الى زيادة تعقيده خاصة عبر السياسة العدوانية االسرائيلية تجاه االرض والشعب مع عدم وجود                  

ومع ذلك وفي حالة استيفاء المتطلبات السابقة فان العنوان الذي ينبغي ان يحمل               .  تحرك سياسي جدي    

فالحكومة .  هذه الخطة ويبادر الى تنفيذها هو مشكلة اخرى ليست اقل صعوبة عن الخطة وتبنيها                   

الحمساوية االولى كانت تعتبر بمثابة مشكلة وبعدها كان تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مشكلة اخرى                 

 . وأكبر من االولى مع عدم وجود ما يمنع من ان تكون الحكومة الحالية هي العنوان لتنفيذ الخطة 

 

ولم يبق بد إال البحث عن عنوان آخر وهو الذي يمكن أن يتجسد في إيجاد لجنة تنسيق مشتركة                    

باإلضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية     )  يمكن أن تكون هي نفسها التي اتفقت وأنتجت وثيقة األسرى            (  
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واللجنة التنفيذية فيها وتكوين عنوان مناسب من كل ذلك فتولد قيادة تباشر التحرك كإطار مرجعي                    

فلسطيني حتى حين اإلنتهاء من حل كافة الملفات على الساحة الداخلية الفلسطينية ، ويمكن أن يشكل هذا                   

ومن الممكن أن يكون تشكيل حكومة       .  التشخيص والمقترح أحد المخارج المتاحة ضمن هذه األطروحة        

غير فصائلية خيارا للخروج من األزمة الفلسطينية الداخلية السيما وأن المجلس التشريعي الفلسطيني                

سيستمر كواحد من أهم مراكز الثقل والفعل والذي بواسطته تستطيع حركة حماس ممارسة دورها الذي                

تعكسه نتائج االنتخابات من خالل حجب الثقة أو منحها ألية حكومة فضال عن محاسبة تلك الحكومة غير                  

 . الفصائلية 

 

هذا مخرج مؤقت لكسر الطوق المفروض على الشعب الفلسطيني والذي يمكن البناء عليه إلعادة        

إن .  ربط القضية الفلسطينية بمحيطها اإلقليمي والدولي وبما يوفر القدرة على المناورة وبناء التحالفات                

وجود حكومة غير فصائلية هي خيار المع نتيجة عدم وجود قيادة فلسطينية قوية تملك القدرة على اتخاذ                   

القرارات ، وكذلك بسبب وجود األجندات المتناقضة على الساحة الفلسطينية مع استمرار سياسة حماس                

في جعل بقية الفصائل رهينة بيدها وعندها اضافة الى القراءة المتأنية التي ترى بعدم وجود فرصة                    

لترجيح عدم توقع حصول أي تحرك سياسي إبان إدارة             ٢٠١٠حقيقية لتحرك دولي أمريكي قبل عام        

 . الرئيس بوش االبن الحالية 

 

ويؤكد تحليل آخر على إمكانية وجود مسار سياسي في فترة قادمة تقدر ما بين نصف العام                    

 : والعام ومع ان هذه لست نظرة متفائلة بالضرورة إال أنها مبنية على جملة مبررات واعتبارات منها

ظهور سيل من المقاالت والتحليالت في الواليات المتحدة األمريكية في وطأة الحرب اللبنانية                 .  ١

اإلسرائيلية شددت على العودة إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية والمالحظ أن تلك المقاالت صدرت            

وعن مراكز أبحاث النخبة ومؤسسات قوية تؤثر في         .  من داخل الطبقة السياسية األمريكية الحاكمة        

القرارات لقربها من اإلدارة األمريكية الحالية ويمكن اعتبار هذا األمر مؤشر مهم لما يمكن أن                  

 . األمور مستقبال   إليه تصير

نواتج النقاش الداخلي اإلسرائيلي ومفاعيله ببروز جناح إسرائيلي يذهب إلى ضرورة البحث في                 .  ٢

وقد أبدى  .  إمكانية العودة إلى مسار سياسي سلمي مع سوريا وإحياء التفاوض مع الطرف الفلسطيني         
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رئيس األمن الداخلي مالحظات حول إمكانية فتح مسار سياسي مع سوريا إال أنه وفي نفس الوقت                  

وبانتظار التفاعالت واالصطفافات خلف هذا الجناح        .  أشار إلى التفاوض أيضا مع الفلسطينيين         

المؤيد للتفاوض من جهة أو الجناح اآلخر الداعم للحرب وتصعيد اإلجراءات العسكرية فإنه يمكن                

 . التقاط هذا التوجه والتغيير كمؤشر آخر 

فلسطيني على وجه التحديد فهو      /أما السبب الرئيسي الذي قد يدفع إلى فتح مسار سياسي إسرائيلي            .  ٣

فلقد أقنع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق شارون اإلدارة          .  وجود حالة من الفراغ السياسي        

األمريكية استبدال خطة خارطة الطريق بخطته في االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة بيد أن                

وفي نفس الوقت أفشل    .  إعادة اجتياح غزة مؤخرا أسقط كون خطة شارون خطة بديلة قابلة للعيش              

إن الخطة األحادية غير    .  في الضفة الغربية    )  خطة أولمرت (إمكانية تطبيق اإلنسحاب أحادي الجانب      

القابلة للتكرار في الضفة الغربية ثم إعادة اجتياح قطاع غزة أسقطت إمكانية اعتبارها كمشروع                 

واآلن تعود األمور إلى المربع األول      .  سياسي قابل للعيش مما أدخل الواقع في فراغ سياسي جديد            

 . من وجود فراغ سياسي بحاجة إلى مشروع سياسي قادر على ملئ ذلك الفراغ 

إن األوضاع السياسية في منطقة الشرق األوسط دفعت السياسة الخارجية األمريكية بفتح مسار                 .  ٤

سوري أيضا فبينما تعمد الحكومة اإلسرائيلية إلى إطالة الوقت والتسويف على              /سياسي إسرائيلي 

الجبهة اللبنانية بانتظار التفاعالت الداخلية اللبنانية وبعثها لضرب حزب اهللا أو إثارة القالقل ضده                 

فإن المصلحة السورية تقضي بربط مسارات التفاوض السيما أنها لن تترك الورقتين الفلسطينية                 

 . واللبنانية تضيع من يديها الستثمارهما في الضغط على إسرائيل 

 

ومع إباحة التساؤل حول مدى وجود مصلحة سورية فعلية بإعادة هضبة الجوالن إليها نظراً ألن                

اإلسرائيلي سيقود حتما إلى تغيير داخلي       /حل هذه المشكلة بوجود تسوية سياسية بين الطرفين السوري          

مع .  سوري ، وسيطرح شرعية النظام ويضع على المحك سياساته وهو أكثر ما يخشاه النظام السوري                

هذه اإلشارة وبتجاوزها فإن المتتبع للسياسة األمريكية ومفرداتها طوال سنين يجدها تقوم على فصل                  

. فصل حزب اهللا عن إيران ، فصل إيران عن سوريا ، فصل سوريا عن العراق                (الملفات على حدة      (

فإذا كانت السياسة األمريكية فعال تهدف إلى فصل سوريا عن إيران وعن سائر الملفات الساخنة األخرى              

 . فإنه ال توجد سوى آلية سياسية لتحقيق هذا الفصل في الملفات 
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" الدولة المؤقتة "واستكماال لروح هذا التحليل وتطبيقاته فإن الشعب الفلسطيني ربما سيكون أمام              

واذا تحقق ذلك فإن حركة حماس       .  والتي هي مشروع سياسي كان طرحه سابقا         "  الحدود المؤقتة "او  

دعه يفاوض  "  الذي تتمرس خلفه والداعي إلى       "  التكتيكي"سواء كانت في الحكم ام ال لن ينفع موقفها           

.  لنرى ماذا سيجني     وعندها فقط ستطالب حركة حماس هي وبقية الفصائل االخرى بإبداء مواقف             " 

 . وتوجهات من الدولة المؤقتة هذه، وهو تحدي كبير واختبار لمجمل الحركة الوطنية الفلسطينية 

 

السياسية والتفكير بواقعية بحتة بعد قرابة العقدين        "  بالواقعية"لقد ذهبت إدراج الرياح بالدعوات       

من السير بهدى هذه الواقعية والتي أثبتت فشلها وعدم جلبها إال التراجع والخسارة على الشعب والقضية                 

وأمام هذه النموذج الرائع فإن ممارسة النقد الجدي لعموم الحركة الوطنية الفلسطينية                .  الفلسطينية  

وممارسة المراجعة النقدية الشاملة لمسيرة هذه الحركة على ضوء النموذج الجديد هي عملية لم تتم،                  

ويقود هذا الكالم إلى الحديث عن غياب ليس فقط اتجاه البوصلة وعدم وضوحه بل والقول أيضا بعدم                    

 . وجود بوصلة أصال 

 

لقد كانت المشكلة كما يتصورها الكثيرون هي امتالك الفلسطينيين للتشخيص الجيد والتحليل                

الرصين لتبقى المشكلة تكمن في صانع القرار سواء امكن ايصال جملة التشخيصات اليه ولم يفعل شيئا                  

ولكن في هذه اللحظات يبدو ان هناك عقما حتى في             .  او لم تصله التحليالت والتوصيات اصال         

التشخيص فال يعرف الكثيرون ماذا يجري في السلطة والحكومة الفلسطينيين وال احد قادر على ان يتنبأ                  

باحداث المستقبل وفيما اذا سوف تحصل انتخابات مبكرة ام ال ، وال احد يدري تفاصيل قضية دمج                     

لقد تحول الفلسطينيون بفصائلهم الى رهائن لمبادرات الغير وفقدوا          .  منصبي رئاسة الوزراء والرئاسة     

وبين كل ذلك وأثنائه ينهار المجتمع ويتهتك نسيجه         .  القدرة على القيادة والتشخيص وفهم مسار األحداث        

 . دون وجود حلول قريبة المنال 

 

من المفروض فلسطينيا التركيز على كيفية إنهاء الشلل في            :متطلبات االستعداد للمرحلة المقبلة   

فشلل النظام وفقدان حيويته إنما هو       .  النظام السياسي الفلسطيني واشتقاقات ذلك الشلل النظرية والعملية          

واقع فعلي يصل إلى حالة الخطورة القصوى بما يواكبه من انهيارات مجتمعية كبيرة ، وبما يرافقه من                   

نتوءات بارزة كتدليل على عوامل اإلنهيار الخطيرة المستمرة ومظاهرها في التعميم والتصاعد في كافة               
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وإذا كان الخطاب الفلسطيني هو جزء من اإلستراتيجية يمكن القول بأن كال                  .  أرجاء البالد    

فال مقاومة مع رفض الحلول السياسية قابلة        .  اإلستراتيجيتين في الساحة الفلسطينية تفتقران إلى التطبيق         

 . للنجاح وال المراهنة على التسويات السياسية والتفاوض بدون المقاومة يمكن أن يقود إلى تسوية مقبولة 

 

لقد أثبت الواقع أن االفتراضات والمبررات التي تقوم عليها كال اإلستراتيجيتين فاشلة واقعيا، أما               

النتيجة الفعلية والوخيمة لهذا الواقع فكان حالة من الضياع وفقدان البوصلة حتى غدا الشعب الفلسطيني                 

إن وجود استراتيجية فلسطينية هو الحل الوحيد للواقع السياسي            .  وقواه كخشبة تتالطمها األمواج      

ليس كافياً فإنها ذاتها تتحدث عن       )  األسرى(وبالرغم من أن وثيقة الوفاق الوطني        .  الفلسطيني القائم   

ضرورة التوصل إلى برنامج سياسي ، وبكلمة أخرى فإن وثيقة األسرى تتضمن عناصر لبلورة خطة                  

واقعية وحتى التفاصيل التي يمكن أن تفجر الساحة الداخلية التي تحتويها الوثيقة فإنما عمد إلى صياغتها                  

لذلك .  الفئوية والفصائلية التي كادت أن تنسف الحوار حولها             على ذلك النحو لتجاوز ضغوط المصالح     

 . فإن الوثيقة حاولت ترشيد المقاومة ضمن الشرعية الدولية ودون تحدي تلك الشرعية 

 

ونظرا لحالة اإلحباطات واليأس التي تسود البالد ومع بروز الخيارات العدمية غير الواقعية ،                 

وفي ظل حالة انهيار مجتمع شامل لعب الضغط الجماهيري والشعبي دوراً هاماً على الفصائل لتوافق                 

إن الشعب الفلسطيني وقواه يواجه     .  على تلك الوثيقة التي جرى توقيعها تحت وطأة االستفتاء والتلويح به             

حالة انهيار محتمة خاصة في صعيد الوحدة السياسية لهذا الشعب والتي يتم تفتيتها عبر سياسات االحتالل               

ويمكن البناء على ذلك بالقول      .  العدائية وعلى رأسها سياسة الفصل العنصري والتمزيق والكنتنة            

بضرورة منع تفكيك الوحدة السياسية لهذا الشعب في مناطق تجمعاته وبكل ثمن باعتباره المهمة الملحة ،             

وبضرورة وجود الضغط الجماهيري وتفعيله وتثميره بالضغط على النظام السياسي من أجل وقفه عن                

 . الدوران حول مصالحه والتوصل إلى برنامج سياسي 

 

ويبدو أن هذا هو المخرج الممكن في ظل حالة انسداد األفق السياسي للفصائل وفقا لبرامجها                  

وتوجهاتها وربما يمكن اعتبار األطروحة المعروضة أعاله متفائلة قياسا على األطروحات التالية التي                

إذ تذهب وجهة نظر ثانية إلى ضرورة استثمار         .  قدمت على أنها متطلبات االستعداد للمرحلة القادمة         

حرب لبنان األخيرة شريطة دخول قوى المجتمع الفلسطيني وقواه في حوار ونقاش داخلي ساخن وجدي                 
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ومع الشك والنظر بعين واحدة إلى احتمالية        .  للتوصل إلى برنامج سياسي يمكن اإلجماع وطنيا عليه           

نجاح هذا المسعى عند صاحب األطروحة وذلك بسبب ضيق الوقت والسقف الزمني المنخفض التخاذ                

" الوصفات"اإلجراءات المناسبة وإال فإن الوقت يكون قد فات على هذه اإلمكانية إال أنه يتم إعادة نفس                   

السياسية الدارجة من أن منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها هو الحل مع بديل آخر هو مبادرة السالم                  

 . العربية 

 

هذا كله من أجل إنهاء العزلة الدولية القائمة وتمتين عرى الوحدة الداخلية وصيانة اإلجماع                 

أما السبب في   .  الوطني فالخطر يهدد أسس وقواعد المشروع الوطني برمته وليس الحكومة الحالية فقط              

التأكيد على الوقت القليل المتاح وذلك ألن عدم كسب الوقت يعتبر هدية مجانية لالحتالل فضال أن الواقع              

القائم مريح جدا لالحتالل نفسه ويوفر لحكومة أولمرت الحالية الذرائع بعدم الدخول في جوهر النقاش                 

ويذهب .  كما وأن استمرار عجز الحكومة الفلسطينية هو عامل مساعد ومعين للمسعى اإلسرائيلي                 

أصحاب هذه األطروحة بعيدا إلى حد الموافقة على إعالن حالة الطوارىء في البالد مع حل الحكومة                  

وحل المجلس التشريعي لتجاوز شطب المشروع الوطني وإنهائه حتى يتبنى الرئيس المبادرة العربية                

 . كشعار اعتراضي إلحراج الحكومة اإلسرائيلية وحشرها في الزاوية إلجبارها على التعاطي التفاوضي 

 

ويقترب تحليل آخر من وجهة النظر السابقة مؤداه العمل على إعادة إحياء منظمة التحرير                  

الفلسطينية عبر قيام الرئيس محمود عباس بتوجيه دعوة إلى اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اجتماع                   

القاهرة حتى تتفق على برنامج وطني وخطة واستراتيجية مع ضمان اإلسناد العربي الالزم وبلورة وجهة                

وهذا .  نظر فلسطينية حول المشاريع الجارية لترتيب المنطقة ككل سواء الشرق األوسط الكبير وغيره                

يمكن أن ينهي التجاذبات الحاصلة على الساحة الداخلية ويعيد توجيه البوصلة الفلسطينية الضائعة                  

بتوجيهها ضد االحتالل كونه جوهر المشكلة القائمة حتى يتم تجاوز األخطار التي تحيق بالقضية                   

 . الذاتية في قطاع غزة مع شطب خيار الدولة   الفلسطينية وعلى رأسها مشروع اإلدارة

 

تعقيدات الوضع الفلسطيني   "  طالسم"لقد قاد التأمل بالمراقبين الفلسطينيين وأثناء محاولة فك            

ومأزقه، إال أن أحد المتطلبات استعدادا للمرحلة القادمة هي إعادة النظر في تحليل المراحل السابقة من                  

اللتقاط مفاصل االستراتيجية اإلسرائيلية       ١٩٤٨ومنذ عام    .  اإلسرائيلي  /تاريخ الصراع الفلسطيني   
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السياسية واألمنية في المراحل المختلفة ، وإدراك اإلجراءات المتخذة إسرائيليا إلعطاء صورة تفصيلية               

ومع أن العدو اإلسرائيلي يكتب كثيرا       .  عن السلسلة الكاملة لجوالت الصراع ومفاصله ونقاط تحوله          

ويوثق ويؤرشف إال أن الطرف الفلسطيني ال يستوعب بالضرورة كل ما يقوله خصمه الوجودي وإال                  

لكان باإلمكان صياغة األهداف اإلسرائيلية المرسومة تجاه الشعب الفلسطيني بدقة ولتم رسم لوحة حول                

 . تصورهم لنا وإذا لم يتم القيام بهذا المتطلب فإنه يجدر المباشرة به فورا 

ومن الضروري أن يتركز الجهد الفلسطيني في الوقت نفسه على إعادة النسيج المجتمعي وتقويته            

ومع .  بتحديد اآلليات التي تضمن إنجاز ذلك، فالعقبات والتحديات تنتشر في ثنايا كل أطروحة وموقف                 

استحضار التقديرات المنادية بصعوبة المرحلة المقبلة وخطر تصفية القضية الفلسطينية ، ومع تذكر                

االحتالل كعقبة كأداء فإن الوضع الداخلي الفلسطيني وعمليات االنهيار المجتمعي تمثل العقبة األساسية               

ويمكن أن تطول قائمة    .  على اعتبار أن وضع الجبهة الداخلية الصحي هو أساس مقومات الصمود               

 : العقبات والتحديات األخرى ولكن ال مانع من المرور عليها مرور الكرام وذكرها 

 . عدم وجود برنامج سياسي وخطة  -

 . وجود نظام سياسي مشلول وبرأسين  -

 . عدم بلورة خطاب سياسي  -

 . عدم تشخيص المشكلة والعقبات الداخلية واالتفاق عليها وعلى ترتيبها وفقا لألولوية واألهمية  -

 . عدم وجود قيادة فلسطينية مؤثرة وفاعلة  -

 . عدم الوصول إلى توصيات جدية متفق عليها  -

 . عدم وصول التوصيات الجدية في حال التوصل إليها إلى أصحاب القرار  -

 . عدم التفات أصحاب القرار إلى التوصيات في حال وصولها إلى أيديهم  -

 . عدم التعلم من تجربة حزب اهللا والنموذج الرائع الذي ظهر جليا للعيان  -

الخالصة أن  .  هذه جملة من التحديات والعقبات التي أشير إلى بعضها في سياق ما تقدم طرحه               

استطاعة الشعب الفلسطيني الصمود والمقاومة عبر العقود الماضية بدون وجود الحد األدنى من                  
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أما مسئولية اإلنهيار الحاصل فهو حصيلة قرارات وممارسات خاطئة          .  المقومات المادية يعتبر معجزة     

في هذا السياق الراهن    .  ترفض تحمل تبعات المسئولية وكأن الشعب نفسه هو المسئول عن هذا المنزلق              

هل توجد إمكانية واقعية إلحداث اختراقات نوعية تؤثر على موازين القوى ؟ وفي هذا الصدد يصر                   

البعض على وجود إمكانية واقعية إلبرام تسوية سياسية عادلة مع اإلقرار بأن ثمن اتفاق أوسلو بخس وال                

ويصر البعض اآلخر على وجود إمكانية واقعية لدحر العدوان اإلسرائيلي دون تفسير             .  يمكن التقدم به    

 . لكيفية أن ينبع ذلك من رحم مجتمع جائع وغير آمن 

إن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى حركة إنقاذ تستند فعليا على الدعم الجماهيري واإلسناد                 

الشعبي في داخل البالد وفي الشتات وأن يصار على الفور إلى تشكيل غرفة عمليات تقوم بتحديد                     

ذلك يتطلب أوال مراجعة شاملة تعتمد       .  األهداف ووضع اإلستراتيجية وإعداد األدوات وتخطبط العمل         

ويتبقى هنا سؤال هام وإن كان       .  الموضوعية أساساً ويبقى األمل معقوداً على من يمأل هذا الفراغ              

هل تسهم الهزيمة اإلسرائيلية أمام المقاومة اللبنانية في تحسين الموقف الفلسطيني سواء على             .. افتراضيا 

المستوى السياسي أم التفاوضي أم المقاوم ؟ وهل يمكن أن يشمل ذلك حتى التقدم باتجاه رفع سقف                     

الطموحات الفلسطينبة والتي ما تزال منحصرة في حالة من الغياب الكامل للعدالة التي أملتها معطيات                 

 ؟  ١٩٦٧حرب 

 

إن الجواب يمكن أن يكون إيجابيا وبدرجات متفاوتة ولكن ذلك يبقى نظرياً إلى حد كبير جداً                   

ليس فقط النعدام المشاركة الفلسطينية المباشرة في هذه المعركة الظافرة بل يتوقف ذلك على إمكانية                  

وقدرة الطرف الفلسطيني على إدراك واستيعاب المتغيرات والعمل بمقتضاها بكل ما يتعلق بالعملية                

كل ذلك يتطلب مستوى عال من       .  السياسية والميدانية ، ذلك في نوعية ومتانة التحالفات اإلستراتيجية            

وضوح الرؤية ومستوى رفيع من القيادة ومقدرة عالية ال تشير المعطيات الراهنة على توفره                    

هل يعني غياب ذلك استمرار حالة الشلل واإلستجداء وانتظار ما تجود به القوى المهيمنة ؟                ..  وبالمقابل  

مع األسف فإن الوقائع ال تشير إلى ما هو سوى ذلك ولكن هل يعني هذا أننا أمام حالة قدرية ؟ إن                         

الجواب أيضاً هو النفي، ولكن يتوقف ذلك على وجود قيادة حقيقية قادرة على المواجهة مع االستعداد                   

 . الحقيقي 

يا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي      "  قال اهللا الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم اهللا الرحمن الرحيم             

 . صدق اهللا العلي العظيم " خَلَقكم من نفسٍ واحدة وخَلَق منها زوجها وبثّ منهما رجاالً كثيراً ونساء 
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 الجلسة الرابعـة

 الرؤية الفلسطينية للتسوية السلمية بين 

 المستهدف والممكن في ظل الظروف الحالية

 

 رئيس الجلسة  عزمي أبو السعود . د

تتناول هذه الجلسة الرؤية الفلسطينية للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية              

في ضوء عدم التوصل للحلول النهائية للقضايا المطروحة وذلك في اطار المحاوالت الفلسطينية الراهنة               

لتصحيح األوضاع الداخلية ، والتغلب على األخطاء السابقة وتفاديها الحقاً مع التركيز على القضايا                  

/ الرئيسية وهي القدس والمياه والالجئين والحدود ألنها قضايا حساسة ومصيرية بالنسبة للصراع العربي              

اإلسرائيلي بصفة خاصة باعتبار وجود الكثير من النقاش         /اإلسرائيلي بصفة عامة والصراع الفلسطيني     

حول قضية القدس التي تتسم بالتعقيد والتشابك واستمرار العتنت اإلسرائيلي بتهويد القدس باإلضافة إلى                

 . تدخالت أجنبية أخرى تريد جزءاً من هذا اإلستحقاق 

 

الخاص بعودة الالجئين وكيف يترجم       ١٩٤هناك شيئ آخر يتعلق بقضية الالجئين والقرار رقم          

حق عودة الالجئين إلى األراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية ترجمة ذلك على أرض الواقع من خالل                  

.. والنظر في مدى إمكانية استيعاب هذه األعداد        )  الثالث والرابع   ( تحديد أعداد العادئين واألجيال العائدة 

 . هذا باإلضافة إلى قضية المياه التي تتسم بالحساسية والتعقيد 

 

 "رؤية فلسطينية على األوضاع الفلسطينية "  عصمت عبد الخالق . د

الحضور الكريم من أساتذة وباحثين يجمعنى بهم ليس البعد العربي وال القضية الفلسطينية وانما                

لكلمات المتحدثين بوصفهم متخصصين وليس مجرد حديث في السياسة              االنتماء االكاديمي الذي يقدم   

بداية ..  وربما المنهج والمرجعية العلمية هي ضمان قبول التنوع والتميز لكل ما سيطرح في هذه القاعة              

من وعي شابة فلسطينية ابنة لجامعات عريقة من بيرزيت حيث تخرجت الى االنتماء الذي اهلني                    

لممارسة العمل االكاديمي جامعة القدس ابو ديس والتى ال أرى فيها مصادفة ان استقر بها فهي الجزاء                  

 . المتاح لنا اهل الضفة من القدس مرجعية القضية برمتها 
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بعيدا عن جو البداية البد لنا من تلخيص المشهد الفلسطيني في نقاط محددة حتى يكون مجمل ما                  

تحليل له من المنطلقات الموضوعية ما يسهل الوصول الى النتائج خاصة وان المؤتمر                   رصدنا من 

ال نقول جديد بحالة االنقسام التى يعيشها الجسد             محليا..  يرصد للمتغيرات محليا واقليميا ودوليا        

الفتحاوي بين رؤى وآليات     /الفلسطيني فاالنقسام حمساوي فتحاوي في مشهده المباشر والخالف الفتحاوي        

من احتقان ، وتجييش    الحالة الفلسطينية     ما وصلت إليه  مهد ل .  في التعامل مع اللحظة االقليمية والدولية        

برمته لالنفجار الكبير وصوالً إلى انقسام ما زال يبحث عن ذرائع ليكرس نفسه               الوضع  »  أهل«وفرز  

 .  ةوورقة ابتزاز لمجمل الوضع الوطني باتجاهاته المختلف حالة دائمة ،

 

حماس ال تريد كل ما أنجزه المشروع الوطني الفلسطيني منذ انطالق حركة التحرر                    

وكونها تريد تثبيت انها حركة تصحيحية لعديد من الرؤى التى            ألنها لم تكن ضمن المشهد وقتها      الوطني

باالضافة للطموح بالوصول للسلطة اوال وبفرض قوانينها على الواقع           .  جربها الفلسطينيون ولم تنجح     

الفلسطيني وفقا للعقيدة والمنطق األممي التقليدي الذي يرى في بعده اإلسالمي مرجعية أكثر من رؤيته                 

وهنا كان مكمن التخوف الحقيقي      .هذا ما باعد بينها وبين اآلخر المختلف دينيا أو سياسيا          ..  لبعده القومي   

أال ترى في البعد المصري الحدود الوحيدة للقطاع مرجعية حقيقية تتمسك بها وال تزايد عليها باالستقواء             

بقوى أو دول أخرى وإنما ألن التمسك بفكرة اإلنتماء للعالم اإلسالمي تعنى ذوبان القضية الفلسطينية                  

 . بوصفها أحد الهموم اإلسالمية 

 

بها أكثر من تيار بحكم تاريخ الحركة وطبيعة التيارات الفكرية التى انصهرت داخلها ولكن                 فتح

تيار يرى حتمية الحوار وإنهاء حالة        على مستوى القيادات نستطيع أن نجمل التيارين األساسيين في          

وللقبول بنتائج لجنة التحقيق التى شكلها الرئيس أبو مازن          .  اإلنقسام من واقع المسئولية التاريخية أوال        

عقب سيطرة حماس على القطاع والتى حملت اطراف عديدة المسئولية عما آلت إليه األوضاع في                   

وآخر يرى  .  عسكرة الحياة السياسية التى فرضتها حماس بالقوة العسكرية           القطاع وإن رفضت وأدانت   

فمن غير  !!  ضرورة إنهاء حماس بوصفها ظاهرة فإذا كانت حماس اخذت القطاع فلتأخذ فتح الضفة                

المقبول لدى هذا التيار أن تستمر حكومة ذات صبغة غير فصائلية في تسيير أمور السلطة الفلسطينية                   

 التى هي فتحاوية بالتبعية فأين فتح في مشهد الحكم أو اإلنقسام السلطوى على الخارطة الفلسطينية ؟ 
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   )الجبهتين الشعبية والديمقراطية( اليسار الفلسطيني 

فشلت المبادرة التى طرحتها الجبهتان الديموقراطية والشعبية كل على حدة ثم التي طرحتها                 

والتي تحولت إلى حملة وطنية تبنتها فاعليات المجتمع         »  الجهاد«الجبهتان معاً ثم بالمشاركة مع حركة        

فحالة االنقسام كانت عميقه إلى حد أن كل المبادرات التي طرحت للحل فشلت              .  المدني وقواه السياسية    

وهنا بدى مكمن الخطر على المشروع الفلسطيني باستبدال الوفاق الوطني             .في استعادة الوحدة الداخلية     

فالمحاصصة ليست  .  الجامع والشراكة السياسية الجمعية باتفاقات محاصصة ثنائية تؤسس لما هو أخطر             

توافقاً بل شكل من أشكال النزاع ، واتفاق المحاصصة ما هو إال هدنة مؤقتة في نزاع ال يتردد في أن                      

 . يتخذ شكل الصراع الدموي وهذا ما كرسه االتفاق الثنائي في مكة 

مرة أخرى باالستناد    هذه»  الثنائية«لذلك يصبح مثيراً لإلستغراب أن يدعو البعض إلى استعادة           

إلى االتفاق الموقع في مكة ويتجاهل في السياق وثيقة الوفاق الوطني في غزة ورام اهللا ، الفارق بين                     

االتفاق الثنائي ووثيقة الوفاق أن األول يحول السلطة إلى احتكار ثنائي ويختصر الهدف الوطني بتقاسم                 

أما الوثيقة فهي تفتح الباب للشراكة السياسية الشاملة ليس فقط للقوى والفصائل             .كعكة السلطة ومغانمها 

بل أيضاً لمؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص واألطر النقابية والثقافية وغيرها ، وهي كلها             

ضمانة متينة لضبط سياسات المحاصصة وقطع الطريق عليها كما هي لردع أي انقالب وتقويم أي                   

  .خروج عن الوحدة الداخلية 

 

 الحضور الكريم 

فشلت كل المبادرات المحلية ليس ألنها لم تكن تحمل في طياتها اقتراحات وآليات توفر الحل                  

المطلوب الستعادة الوحدة الداخلية بل ألن طرفي االنقسام كل من موقعه ، وكل على قدر مسئوليته لم                   

وكان واضحاً  .  يوفر الجو المناسب واألرضية الضرورية لالستجابة الشتراطات الحل واستعادة الوحدة            

للعيان أن الطرفين بنسب متفاوتة تعامال مع هذه المبادرات تعامالً تكتيكياً هو أقرب إلى المناورة منه إلى              

نحو المزيد من التدهور ونحو تكريس االنقسام          -والحال هكذا     -الجدية ، وإن مثل هذه السياسة تدفع         

كلما صار من الصعب العودة عنها لصالح         كوضع دائم كلما تقدم به العمر ، كلما صارت له آلياته ،             

وهنا لكم استغرب موقف حماس من حكومة سالم فياض فبدال من ان ترى فيها مخرجا من               . آليات بديلة 

بالرغم من   المحاصصة الفصائلية وصمام امان لواقع المواجهة يتفق الفصيالن المختلفان فتح وحماس            

 . تباعد مواقفهم على انتقاد هذه الحكومة بوصفها حكومة تكنوقراط وغير فصائلية 
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أما فتح فتزيد بضرورة ان تشارك في إدارة السلطة سياسيا ال أن تكون خارج المشهد الحاكم أو                  

لقد تعودنا في   .  فتكرس اإلقصاء الذي فرضته حماس بعد السيطرة على القطاع             المصرف لألعمال 

الساحة الفلسطينية على أن للكبير والصغير دوراً متشابهاً، وعندما يشعر أي فريق بعدم الرضا لسبب أو                 

آلخر فإن إطالق صاروخ واحد يكفي ليس الستثارة ردود فعل إسرائيلية ، ولكن إلستفزاز األطراف                  

" حصار"لهذا البد من توفر تيار أو تيارات ثالثة يتم من خاللها وعبرها               .  والقوى الفلسطينية األخرى    

تقف إسرائيل تريد اإلنقسام فتغذي        ..ماذا عن الجانب اآلخر     .  المتمردين على اإلرادة الوطنية ولفظهم    

توقيع    وهذا ما يفسر غياب   (الجميع حتى تستقيم األوضاع في ظل مشهد إقليمي أصبح شديد الوضوح              

 ). غير موقعة  رسمي على أي اتفاقية بين الفلسطينيين وإسرائيل بل تكتفي األطراف بتفهمات

 

كانت دول عربية تدخل الملف بصورة مباشرة للمرة األولى           ..    إقليميادعونا نرصد لألمر    

المفاوضات السورية    وأخرى تتعاطى بنفس استراتيجي أطول لسيطرة شبه كاملة على دقائق ملف              

، وبطريقة تبدو كما لو كان أطرافها واثقين هذه المرة من نجاحها أو أنها في                 اإلسرائيلية برعاية تركية  

تلعب فيها سورية بورقة ذات أكثر من بعد           هذه اللحظة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف         

الجهاد فلسطينيا ، العالقات المتميزة مع إيران ، لبنان بكل ما تحويه من حزب اهللا باإلضافة                   /  حماس  

 .  للمخيمات الفلسطينية

 السعودية اتفاق مكة * 

 المبادرة اليمنية   اليمن* 

 الجامعة العربية * 

 المؤتمر االسالمي * 

 قطــر * 

 

المنهج مصر الالعب األساسي على هذا المسار والمقبول من طرفي االتفاق ولهذا اعتمد سياسة               

على أساس من الوفاق والعداء في نفس         Adversarial Relationshipالجديد إلدارة عالقات الخصومة     

 .الوقت البد له أن يتضمن تنازالت سياسية إقليمية تختلط فيه اإلغراءات بالضغوط والتمنيات بالوعيد                

بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل ظلت تتعثر لشهور طويلة بل           وهو المنهج الذي أنجز عملية التهدئة        

وتعرضت لتحديات حقيقية ومباشرة عندما جرى االجتياح البشري الفلسطيني لسيناء ولكن االتفاق في                



86 

ورغم القيود الداخلية الكثيرة لدى الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني تم وأصبح لبنة جديدة يبنى               .  النهاية  

/ عليها في اتفاقات الحقة تخص اإلفراج عن األسرى، والمصالحة الفلسطينية ثم االتفاق الفلسطيني                

 . اإلسرائيلى حول التسوية 

 

جملة ولكن علينا أن ننتبه أن الرؤية المصرية للتهدئة بدأت منذ لحظة استضافة القاهرة                    

الحوارات التي دعت اليها كافة الفصائل واأللوية والكتائب الكبيرة والصغيرة خالل األشهر األخيرة                

هذه القوى من أن تلعب دوراً منفرداً بأجندة         ا  كانت تهدف إلى الوصول إلى هذه اللحظة التي تمنع فيه          و

وهي الرؤية  .  خاصة خارج اطار ما يتم التوافق بشأنه إذا كانت التهدئة مصلحة فلسطينية أوالً وأخيراً               

الوحيدة التى نجحت حتى اللحظة في كسر الحصار تدريجيا على القطاع وتشغيل المعابر التجارية واألهم                

 . الفلسطيني بعد زيارة الرئيس عباس للقطاع /هو إطالق الحوار الفلسطيني 

 

 ..  دولياً

يونيو   ٢٤في  االبن أطلق    الرئيس األمريكي بوش  أمريكا الراعي األول والوحيد لعملية السالم ف         •

رؤيته القائمة على حل الدولتين وعلى إثره عملت الواليات المتحدة على توفير البيئة المناسبة                 ٢٠٠٢

اإلسرائيلي أمالً في تذليل الصعوبات الحائلة بينهم والتي         /  للتقريب بين طرفي الصراع الفلسطيني       

 . تعيقهم عن الوصول إلى اتفاق حول صيغة ذلك السالم المرجو والمرتقب 

األسد على نفس الطاولة مع اإلسرائيليين في        (فرنسا ساركوزي يحرك األمور من البوابة السورية          •

أن كل التطورات الجارية في المنطقة كانت جزءا من حزمة           وهو ما يبرر    ) القادمةالقمة المتوسطية 

 . واحدة طالبت بها سوريا طوال الوقت 

 . ايطاليا برلسكوني الداعم للقوات االمريكية في افغانستان واسيا الوسطى  •

بوتن الرافضون للدرع الصاروخية والطامحون الستعادة دور لروسيا في تشكيل           /  روسيا ميدفيدف    •

خارطة المنطقة ، عارضين قمة للحوار تبدو في ظاهرها تعاون مع حماس بنفس االداء مع                     

 . االيرانيين 

والذي قدم    ٢٠٠٦هاملتون في نهايات عام       -تقرير بيكر   تعالوا نتذكر   ..  حضور الندوة الكرام    

حزمة من التوصيات للحكومة األمريكية للتعامل مع المسألة العراقية من خالل منهج إقليمي متعدد                  

ولعل ذلك يعكس مصداقية القول إن المنطقة كلها تشكل نطاقا استراتيجيا واحدا تترابط فيه                 .  األبعاد  
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المشكالت والمصالح االستراتيجية ويكون شرط التقدم في أي منها مرتبطا بالتقدم في المجاالت األخرى               

هذا الموسم العام للتهدئة في المنطقة غريب في العموم وهو في جميع             .  في نفس الوقت وبنفس السرعة      

التي قدمت    -إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس        -جوانبه يعكس صفقات متعددة مع القوى الراديكالية         

قدرا غير قليل من المرونة والجرأة في االقتراب من الواليات المتحدة وإسرائيل لم تكن القوى المعتدلة                  

وللوهلة األولى فإن مثل هذه التطورات تمهد لوفاق عام في المنطقة ولكنه ال يتم               .  قادرة عليها من قبل     

بين أطرافها المختلفة وإنما بين األطراف الراديكالية اإلقليمية والواليات المتحدة والغرب عموما وفق               

 . صيغ مرنة تقلل العنف وتخفف من التوتر 

 

مناسبا وإضافة جديدة لتعبيرات التفاعالت الدولية المختلفة        »  التهدئة«وبشكل عام ربما كان لفظ      

والدرجات العدائية ولكن المعضلة في مثل هذه الحالة كما كان الحال في السبعينيات في أوروبا بين                    

االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة أنها تبقي التناقضات على عمقها وأن كل طرف لن يتوانى عن انتهاز             

أما األخطر بالنسبة للقوى المعتدلة في المنطقة أن التنازالت اإلقليمية التي تتضمنها               .  فرص متاحة   

التهدئة تأتي على حسابها من حيث التسليم بدور خاص لسوريا في لبنان أو القبول بانقالب حماس في                    

وال يقل  .  غزة باعتباره وضعا دائما أو على أقل تقدير مستقرا أو بدور خاص إليران في الخليج ولبنان                   

عن ذلك أهمية أن بعضا من هذه التنازالت اإلقليمية متناقضة في أغراضها فالصفقة مع سوريا ال تحتوي           

فقط على نفوذ في لبنان وتحرير للجوالن ولكنها تتضمن أيضا فك االرتباط مع طهران وحزب اهللا معها                  

اإلسرائيلية وهو ما سيحرم القوى الراديكالية واحدة من أهم أسلحتها           /  خاصة لو تمت التسوية السورية      

 . األيدلوجية والسياسية ممثلة في القضية الفلسطينية 

 

في التجربة األوروبية وحولتها بعد قليل      »  الوفاق«مثل هذه التناقضات كانت هي التي قلبت حال         

في نهاية السبعينيات إلى ما عرف بالحرب الباردة الثانية التي لم تنته إال مع وصول جورباتشوف للحكم                   

وبالطبع فإن التاريخ ال يعيد نفسه ولكنه يقدم لنا            .  ومن بعده انهيار المشروع الشيوعي السوفيتي         

مؤشرات ودروسا وعبرا والشرق األوسط ليس أوروبا ، وإيران والراديكاليات العربية واإلسالمية ليست              

ولكن وكما يقال فإن ضعفه يمثل سر قوته وقدرته على االنسياب            .  في قوة وامتداد المشروع االشتراكي    

 . وتغيير المجتمعات والدول بوسائل مختلفة ال يزال ممثال لحدود تناقض متفجر 
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اذا كنا نبحث في مستقبل المشروع الفلسطيني او باالحرى          التاريخ ليس قضيتنا    الحضور الكريم   

تحضر لتغيرات مؤثرة في توازنات القوى تفرض نفسها على الرئيس األمريكي            التى  المنطقة   ،المنطقة  

فأيا كان الرئيس األمريكي الجديد     .  ومعه تحالف واسع سوف يسعى إلى بنائه مع الدول الغربية              القادم

بمشاركة بقية أركان المعسكر    للعالم    الواليات المتحدة السياسة الخارجية االمريكية محسومة لفكرة قيادة       ف

وهكذا فإن األوضاع في المنطقة لن تكون مفروضة على أمريكا وحدها وإنما سيكون معها                .  الغربي  

تحالف دولي واسع النطاق سوف تكون مهمته أوال التخلص من الهم العراقي وما تركه من تركات ثقيلة                  

ومن بعدها ثانية العودة إلى مهمة تنظيم الكون التي بدأت مع تكثيف العولمة في عهد                .  متعددة األشكال   

 . بيل كلينتون وفي الحالتين سوف يكون للشرق األوسط نصيب وحظ 

 

ن القوة التي تستطيع     عالمواطن الفلسطيني   الحضور الكريم من وسط كل هذا التعقيد يبحث           

إقناعه بأنها قادرة على تغيير واقعه المعيشي وقيادته إلى حلمه الوطني فعدالة المطالب ، وصدق الخطاب           

. والجرأة والمصداقية كلها صور رائعة ألي حركة لكنها ال تعني شيئاً أمام العجز عن التغيير                      

فلسطينيا او اسرائيليا يبحث عن منافع التهدئة التى ستشكل المعيار األساس وليس بحاجة الى                   فالجمهور

وحينها لن يكون   .  متابعة تفاصيل التنازالت والمساومات اذا ما تحققت الشروط التي استهدفتها التهدئة              

هناك من مفر للتأكيد بأن نجاح المرحلة االولى سيوفر أرضية فعالة لفتح كافة الملفات بحيث تشمل                    

التهدئة الضفة الغربية ، وربما بعد ستة اشهر وقتها تسمح باقي الظروف االقليمية بالحديث عن مستقبل                  

للمشروع الفلسطيني او الدولة وطبيعة مواصفاتها وحتى تأتي هذه اللحظة ال يمكن الحديث بمنطق التفاؤل           

 . او التشاؤم النه غير علمي والحلول لن تكون اال اقليمية بحسب ما رصدت 

 

 “ قضايا الحل النهائي لقضية فلسطين بين المستهدف والممكن“   عيسى أبو زهيرة. د

اسمحوا لي قبل الخوض في صلب الموضوع المطروح علينا بحثه في هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر         

لمصر شعبا وحكومة ورئيسا ، وللمركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية والعاملين جميعا على           

هذه الدعوة  المحروسة والكريمة والغالية على نفس وروح وعقل كل فلسطيني مخلص لفلسطين ولروح                

شهداء مصر من أجل فلسطين ، وأن مصر كانت وما تزال وسوف تبقى دائما لجانب فلسطين واألمر                   

إن البحث في ملف قضية فلسطين  يتطلب من الباحث  كل منا قدر طاقته                 .  ذاته ينطبق على فلسطين     

وبأقصى حدود استطاعته إن يسجل عدداً من الحقائق المبدئية التي يجب أال تغيب عن المنهج العلمي                   
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نحن نتهيأ للدخول   .  والعملي لعلم السياسة الذي يفرض مجموعة من الحقائق الواجب وضعها أمام عيوننا         

إلى مهمة بحثية وملموسة والتي يجب أن نخوضها بروح مسلحة بتفاؤل اإلرادة النتزاع الحدود القصوى              

من مساحات الحق الفلسطيني بل كامل هذا الحق في المسائل الجوهرية التي أحيلت إلى مفاوضات                   

 . الوضع النهائي 

 

المسألة األولى هي أن المرحلة اإلنتقالية بكل إنجازاتها وإخفاقاتها كانت محصلة لسياق سياسي               

عام على كل المستويات العربية واإلقليمية والدولية في ظل موازين القوى التي تبلورت بوضوح ال يمكن         

تجاوزه بعد حرب الخليج األولى ونتائجها ، وما أفرزتها اإلنتفاضة الوطنية الفلسطينية الباسلة وما شهدته                

منظومة الدول من تحوالت نتيجة االنهيارات المتالحقة لالتحاد السوفيتي مع بدايات العقد األخير من                 

لقد كان للمرحلة االنتقالية والتفاقياتها أن تنطلق في مسارها الطبيعي والصحيح لوال              .  القرن الماضي   

استنكاف الحكومة الليكودية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو عن تنفيذ االتفاقات الموقعة واالستخفاف                

بالعملية السياسية كلها إذا ضربت تلك الحكومة عرض الحائط بكل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات                    

وال شك اآلن في أن الخطوة       .  وعرضت مشروع السالم برمته للخطر والتبديد واإلهمال والغطرسة           

األولى لإلنطالق مجدداً في المسيرة السلمية تكمن في وفاء الطرف اإلسرائيلي الكامل بما تم االتفاق عليه           

الموقعة في الواليات   "  واي ريفر   "  والتزامه بتنفيذ كل استحقاقات المرحلة االنتقالية بما في ذلك مذكرة            

 . ثم أعيد التوقيع عليها معدلة مرة أخرى في شرم الشيخ  ١٩٩٨المتحدة أواخر العام 

 

المسألة الثانية هي أن عملية السالم ال يمكن أن تتحقق بمعزل عن مجموعة من القواعد واألحكام             

وفي غياب مثل هذه القواعد واألحكام فإن مشاكل         .  التي تستندها وتمثل مرجعيتها السياسية والقانونية        

أما الجانب الفلسطيني فقد حرص     .  عديدة ستواجه تفسير بنود االتفاقيات وتطبيقاتها العملية على األرض           

على أن تؤكد بأن هذه القواعد واألحكام تستند إلى مبادئ وقرارات الشرعية الدولية وقراراتها هذه تمثل                 

 . واحدة من أهم المرتكزات التي يجب أال نحيد عنها في كل الظروف 

 

المسألة الثالثة هي أن مفاوضات الوضع الدائم وفقا لما تم التوقيع عليه في شرم الشيخ سوف                   

تكون هي األكثر أهمية وبالتالي األكثر دقة وحساسية وخطورة ، ولذلك فإن القرارات المفترض اتخاذها                

فال مكان فيها لإلرتجال    .  بشأن قضاياها المصيرية يجب أن تتسم بالهدوء والعمق والمسئولية التاريخية            
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والتسرع والعفوية ألن انتزاع أي قرار إيجابي بشأن أية قضية سوف يشكل إنجازاً تاريخياً لشعبنا                    

الفلسطيني ، وأن أي خطأ قد يرتكب في مسيرة هذه المفاوضات ال قدر اهللا سوف يرتقي إلى مستوى                     

كما أن هذه المرحلة من      .  الخطيئة ويكون تصحيحه أو التراجع عنه صعباً إن لم يكن مستحيال                

الشجاعة مطلوبة في   .  المفاوضات لن تكون قابلة الحتماالت التأجيل ألي تفصيل في أي بند من بنودها               

اتخاذ القرار لكنها الشجاعة المقترنة بالصبر والحكمة والمعرفة وبالقدرة على اإلرتقاء الى مستوى                 

 . التاريخ الذي ال يرحم 

 

المسألة الرابعة أن االختالل الواضح في موازين القمع على األرض المتمثل في االحتالل                 

البغيض الذي ما زال شعبنا يرزح تحته والممارسات الفظة المتجاوزة لكل االتفاقيات والوقائع الزائفة                 

وغير الشرعية المتمثلة في بناء المستوطنات ومصادرة األرض واجراءات الضم والتهويد المختلفة ،                

وخاصة في مدينة القدس كلها يجب أال ترهب شعب فلسطين وتشكل عوامل ضاغطة علينا للقبول بأية                   

تسويه ألية قضية من قضايانا الوطنية تتناقض مع الحقوق الوطنية العادلة لشعبنا التي كرستها وأكدتها                  

آخذين في االعتبار أن موازين القوى المختلفة حاليا ليست قدرا وأن توازن المصالح               .  الشرعية الدولية   

 . هو األهم واألقوى في معادلة التسوية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

 

المسألة الخامسة أننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم فنحن نعيش في عالم تضيق فيه                    

ولذلك فالبد لنا من أن نضع في اعتبارنا المتغيرات          .  المسافات وتتقلص فيه الحدود بين الدول والبشر         

الكونية التي تعكس نفسها علينا سلبا وايجابا بما فيها أوضاعنا الذاتية واإلقليمية ، وبما ال يؤثر أو ينتقض                    

 . من حقوق شعبنا األساسية 

 

من كل ذلك نخلص إلى مجموعة من المواقف واألسس المساندة التي يجب التشديد عليها                   

والتشبث بها في عملية التفاوض حول قضايا الوضع النهائي والحل الدائم لما لها من مردود على النتائج                  

 : المرجوة من المفاوضات 

التمسك الشديد وبحزم بتنفيذ جميع استحقاقات المرحلة االنتقالية ، وخاصة إعادة االنتشار الثالثة                 .  ١

 . وعودة النازحين الفلسطينيين التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو 

التمسك بوقف االستيطان اإلسرائيلي والتوسع االستيطاني والطرق االلتفافية وسياسات تهويد القدس             .  ٢
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 . المستمرة من الجانب اإلسرائيلي قبل الشروع في مفاوضات الوضع النهائي

 . إعادة النظر بمناهج وأساليب وطرق التفاوض الحالية بكل تفاصيلها . ٣

الفلسطيني وإصالح  /تعزيز وتطوير وترتيب البيت الفلسطيني بتوسيع قاعدة الحوار الفلسطيني            .  ٤

وتطوير مؤسسات السلطة الوطنية ، وتهيئة األوضاع لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في اتخاذ                 

 . القرار 

العمل على تعزيز آليات التنسيق والتشاور مع األقطار العربية الشقيقة وخاصة مصر الشقيقة واإلفادة             . ٥

من تجارب بعضها في التفاوض دون المس بالقرار الوطني وفق المصالح الوطنية العليا للشعب                 

 . الفلسطيني 

الحرص على تحقيق أقصى درجات اإلجماع الوطني حول ما تتوصل إليه المفاوضات وهذا يقتضي               .  ٦

 . الزج بكل إمكانيات الشعب الفلسطيني وطاقاته وقواه في العملية التفاوضية واالستفتاء الشعبي عليها 

 

إن قضايا أساسية يجدر بنا الوقوف بثبات وروية أمامها بهدف تحديدها بدقة وتعريفها وتحليلها                

بشكل تفصيلي ودقيق واعتبارها كأساس للمفاوضات القادمة الشاملة والعادلة لتحقيق طموح شعبنا وكل               

القضية األولى التمسك بقرارات     .  شعوب المنطقة في الوصول إلى السالم الشامل والعادل والدائم             

الشرعية الدولية وما تنطوي عليه من حقوق تعبر عنها المبادئ العامة لألمم المتحدة ، والتي تشدد على                   

حقوق الشعوب في تقرير مصيرها إضافة الى القرارات الدولية المعنية بالحقوق الثابتة وغير القابلة                 

للتصرف للشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في العودة إلى أرض وطنه ، وحقه في إنهاء االحتالل ،                   

دولة تتمتع بالسيادة الكاملة على أرضها ومعابرها وأجوائها         ..  وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس       

 . وحدودها 

 

إن ذلك يستدعي التمسك الشديد في اإلمكانيات التي تنطوي عليها قرارات الشرعية الدولية                 

الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي يمكن اإلستناد إليها في مفاوضات المرحلة النهائية وخاصة القرارات               

. ، والقرارات األخرى الخاصة بالقدس واالستيطان واالحتالل وممارسته            ٣٣٨،    ٢٤٢،    ١٩٤،    ١٨١

. القضية الثانية التي يجدر الوقوف أمامها هي التدقيق في منهج الواقع القائم ، وتحديد مواقع الخلل فيه                    

هذا الواقع بتفاصيله التي صاغت معظمها شريعة االحتالل الذي فرض المستوطنات وطرحها كأنما هي               

أمر واقع كما أخلت سلطاته باإلتفاقيات التي تم التوقيع عليها مما دفع الوضع إلى إعادة التفاوض مرارا                   
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في شرم  )  ٢٠٠٠" (واي ريفر   "  حول مسائل كانت محسومة ومتفق عليها كان آخرها التوقيع على اتفاقية         

الشيخ وهي المرة السادسة التي يتم التوقيع فيها رسميا على مسائل وتفاصيل كان يمكن أن تكون                     

 . محسومة منذ اتفاق أوسلو 

 

يقتضي ذلك الرفض الحازم لجميع اإلجراءات والممارسات والوقائع التي فرضتها إسرائيل بقوة             

ويقتضي ذلك أيضا   .  االحتالل كاإلستيطان والضم وتهويد القدس والسيطرة على مصادر المياه وغيرها            

عدم التسليم لعناصر القوة المختلة لصالح إسرائيل حاليا بل العمل ما أمكن على تعزيز عناصر القوة فينا                

ولدينا وتحريكها وتثويرها حتى يمكن استثمارها في المفاوضات والتي ستنعكس فيها جميع عناصر هذا                

 . الواقع وقواه المختلفة 

 

المسألة الثالثة التي يجدر بنا أن نوليها أيضا أهمية البحث والتقصي والتفكير والحوار هي حدود                 

التسوية المطلوبة وهي تسوية يجب أن تضمن إزالة شبح االحتالل نهائيا عن األرض الفلسطينية بما فيه                  

تركته من المستوطنات الالشرعية التي أقامتها على األرض الفلسطينية ، وإيجاد حل نهائي لمشكلة                  

الالجئين الفلسطينيين يقوم على مبدأ حقهم في العودة إلى وطنهم ، والتعويض ، وإعادة القدس عاصمة                  

 . لدولة فلسطين كونها تشكل عاصمتها التاريخية ، والسيطرة الفلسطينية على مصادرنا الطبيعية 

 

المسألة الرابعة أنه يجب الفصل التام بين تنفيذ قضايا المرحلة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم           

إذ يتوجب المتابعة بثبات لتنفيذ كل استحقاقات المرحلة االنتقالية حسب مفهوم ونصوص االتفاقيات                 

األساسية ، إعالن المبادئ واالتفاق االنتقالي باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة سياسية وجغرافية                

وهذا يقتضي  .  واحدة يجب أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي              

 . تعريف هذه القضايا وتحديدها وتحديد مساحتها لتحويل كل ما عداها للسيادة الفلسطينية 

 

أما القضية الخامسة فهي التمسك بوقف اإلستيطان والتوسع اإلستيطاني وشق الطرق االلتفافية              

بما فيها القدس ،      ١٩٦٧مع بدء مفاوضات الوضع النهائي على كل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام              

ووقف الممارسات والسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية بهدم المنازل وخلق وقائع على األرض                 

 . واإلنتهاكات المستمرة في القدس ومحيطها كشرط أساسي لخلق مناخ مناسب للمفاوضات نفسها 
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أما القضية السادسة واألخيرة فهي أن االتفاق الذي يفترض الوصول إليه يجب أن يكون اتفاقا                 

بنصوص واضحة ومحددة ال غموض فيه وال مجال لإلجتهاد واالختالف مستقبال على تفسيره مستفيدين                

أو حول االتفاقات     ٢٤٢من التجارب السابقة سواء من التفسيرات التي تدعيها إسرائيل حول قرار               

 . االنتقالية وتعدد التفسيرات اإلسرائيلية حولها

 

إن حدود التسوية المطلوبة تقتضي التمسك بمواقف فلسطينية ليس ثمة خالف بشأنها واستنفار                

اإلمكانيات التاريخية المتوافرة للوصول إلى تسوية نهائية ، تضع حدا نهائيا للصراع الدموي الذي شهدته             

وألن الحديث عن القضية الفلسطينية بكل تعقيداتها        .  المنطقة طوال أكثر من نصف قرن من الزمن           

الممتدة منذ مطلع هذا القرن وبكل تشابكاتها اإلقليمية والدولية وكل أبعادها السياسية والدينية                    

واأليديولوجية فإن إقرار هذه القضايا وتحديدها بدقة وتعريفها ودراستها والتعمق فيها تبقى الطريق األسلم        

للمشاركة الجماعية السياسية والفكرية والعلمية المبدعة للوصول إلى حل عادل يتمتع بالديمومة والقابلية               

للحياة يمكن لألطراف أن تدافع عنه ولألجيال القادمة أن تتبنى ما أنجزه جيلنا على طريق تحقيق                      

 . المصالحة التاريخية والسالم العادل في المنطقة

 

ال يستطيع أي واحد منا اإلدعاء بأنه يمتلك حلوالً جاهزة لقضايا الوضع الدائم لكن كل واحد منا                  

مطالب من موقعه كخبير أو كسياسي أو كصاحب قرار أن يتقدم برؤيته واجتهاداته لصياغة الرؤية                   

الجماعية الهادفة إلى وضع حد نهائي لإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب                 

 . وحل قضية الالجئين حالً عادالً ١٩٦٧حزيران 

 

من هنا فإن الرؤية التي نقترحها هي مشاركة منا في طرح أفكار معلنة وبخطوط رئيسية حول                  

القضايا األساسية المطروحة للمفاوضات على ضوء األهداف الوطنية العريضة لشعبنا الفلسطيني التي              

تحددت ألننا بحاجة ماسة لتالقي األفكار المختلفة وتحاورها للوصول إلى الرؤى السياسية المفضية إلى                

 . ما فيه خير شعبنا وقضيتنا الوطنية 

 

 :تتلخص أهداف شعبنا الوطنية في

إنهاء االحتالل االسرائيلي الجاثم على أرضنا الفلسطينية منذ ما يزيد عن ثالثة عقود من الزمن ،                   .  ١
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وإزالة جميع مظاهرة بال استثناء وفي مقدمتها الوجود العسكري والمستعمرات االستيطانية المقامة              

 . على االرض الفلسطينية وكافة المظاهر المتعارضة مع شروط السيادة الوطنية على األرض 

عودة جميع الالجئين والنازحين الى وطنهم وديارهم مع ضمان حق التعويض الذي ال يتعارض وال                 .  ٢

التأكيد على أن القدس العربية هي العاصمة االبدية السياسية والروحية            .  يشكل بديال لحق العودة      

 . والتاريخية للدولة الفلسطينية المستقلة 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتمتعة بالسيادة واالستقالل والمهيمنة على أرضها بمصادرها              .  ٣

وثرواتها الطبيعية وأمنها ومعابرها ومياهها واجوائها ، وهي الدولة المؤسسة على نظام سياسي                 

 . ديمقراطي بالتعددية ويحمي حقوق االنسان 

التأكيد على أن هذه الدولة هي جزء ال يتجزأ من االمة العربية تتكامل معها سياسيا واقتصاديا                    .  ٤

وأن عالقة فلسطين بالعالم العربي هي عالقة لها أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية               .  وأمنيا  

 . والحضارية غير القابلة للعزل او االنفصام 

العمل على وضع البرامج والخطط التنموية الوطنية التي تضمن انهاء مظاهر التبعية االقتصادية                .  ٥

 . وتحقيق النمو والرخاء االقتصادي الذي تستفيد منه كل فئات الشعب الفلسطيني وطبقاتة االجتماعية 

 

وانطالقا من هذه االهداف فاننا نحدد رؤيتنا بخطوطها العريضة للقضايا الثالث االساسية التي                

 :أحيلت الى مفاوضات الوضع النهائي 

المكانة السياسية والروحية والقيمة التاريخية العربية المثبتة لمدينة القدس ليست بحاجة             ..  القدس  :  أوالً  

فقد عززت الشرعية الدولية الوضع القانوني لمدينة القدس بعدد ال يستهان به من                .  الى اعادة اثبات    

القرارات التي أكدت جميعها على الوحدة الجغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة بشطريها ، وعلى                  

عروبتها منذ أقدم حقب التاريخ ، وعلى كون السواد االعظم من سكانها االصليين هم من العرب                     

مع التأكيد في الوقت نفسه على أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من االراضي                   .  الفلسطينيين  

، ينطبق عليها في القانون الدولي ما ينطبق على االراضي             ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران      

 . الواقعة تحت االحتالل 

 

وعليه فإن مدينة القدس المعلنة كعاصمة تاريخية سياسية واقتصادية وروحية للدولة الفلسطينية              

المستقلة تبقى خطا أحمر ال يجوز تجاوزه وقيمته ال يجوز التفريط بها تحت أي شرط من الشروط ألن                    
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ومن هنا فإن على المفاوض     .  السالم ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن تحققه في المدينة الفلسطينية األولى              

الفلسطيني ان ينطلق من بحث قضية القدس من حقيقة ان اتفاقيات أوسلو لم ترجئ البحث في مسالة                     

الى مفاوضات الوضع النهائي فحسب بل مسألة مدينة القدس بمجملها وبقسميها الشرقي             )  الشرقية(القدس  

والغربي دون ان تشكل اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعية المقامة بقوة االحتالل لتهويد المدينة وتغيير               

معالمها العربية في قسميها الشرقي والغربي ، وتطويقها بالمستوطنات عائقا امام البحث في كل قضاياها                

 . على قاعدة من قرارات الشرعية الدولية 

 

اذا كانت القضية الفلسطينية هي لب الصراع وجوهرة في الشرق االوسط               ..الالجئون  :  ثانيا  

فإن مشكلة الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية ، ومن هنا سوف يكون من المتعذر ايجاد                  

حل مقنع للقضية الفلسطينية اذا تم التغاضي أو القفز عن مشكلة الالجئين او تلفيق حل ال يحظى بقبول                    

ومع االخذ بعين االعتبار    .  الطرف المتضرر من وجود هذه المشكلة وهم الالجئون الفلسطينيون أنفسهم            

تعذر عودة النازحين الفلسطينيين بسبب توقف المفاوضات حول ذلك نتيجة للتصلب والمماطلة والتسويف              

االسرائيلي وهو االمر الذي كان من المفترض أن ينجز خالل المرحلة االنتقالية فإن مبدأ حق العودة                   

 . والتعويض واالستناد الى مرجعية الشرعية الدولية يبقى قائما 

 

كما يبقى الرفض قائما لفكرة التوطين التي يجري الترويج لها اسرائيليا ومن بعض االطراف                 

الصادر عن هيئة االمم المتحدة االطار المرجعي واالساس الوحيد            ١٩٤ويمثل القرار   .  الدولية المؤثرة   

الذي يجب االستناد اليه لحل المشكلة والمتضمن حق عودة الالجئين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم                    

وقد استندت االمم المتحدة في هذا       .  وممتلكاتهم ، والتعويض عن ممتلكات من ال يرغبون في العودة             

انه يحق لكل فرد    "  القرار الى المادة الثالثة عشرة من االعالن العالمي لحقوق االنسان التي تنص على                

وقد اعادت التأكيد عليه في قراراتها العديدة       .  أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه         

 . المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين وفي مناسبات مختلفة

 

لقد جاء قبول عضوية إسرائيل في األمم المتحدة مشروطا بقبولها هذا القرار الذي يشكل مع                  

والقاضي بإقامة دولتين عربية ويهودية على ارض فلسطين التاريخية ، المبادرة              ١٨١قرار التقسيم رقم    

إن حق العودة هو    .  الدولية األولى والمبكرة إليجاد حل للمشكلة الفلسطينية ومشكلة الالجئين الفلسطيني            
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حق مقدس يكتسب قوته من استناده على قوة الشرعية الدولية في القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة                   

 . وقراراتها المتتالية إضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 

من هنا فان تشديد المفاوض الفلسطيني على االبعاد القانونية الدولية لحق العودة الفلسطيني يجب               

أن يكون هو االساس الذي يتعدى كونها قضية انسانية او اخالقية دون القفز عن مطالبة اسرائيل                     

في العام  "  والدة مشكلة الالجئين    "باالعتراف بمسؤوليتها التاريخية والسياسية واالنسانية واالخالقية عن         

كما عبر أحد المؤرخين االسرائيليين الجدد بما يستتبع ذلك من اعتذار وتعويض وتحمل                 .    ١٩٤٨

قد   ١٩٤واذا كان القرار    .  المسؤليات للتغلب على المشكالت والصعوبات التي ستترافق مع هذه العودة            

عانى فيه الشعب   (  طرح في وقت مبكر قضية العودة والتعويض فان مرور نصف قرن على هذا القرار         

الفلسطيني المشرد من اهوال المنفي والشروط الحياتية المجحفة وشديدة الصعوبة نتيجة تشريده عن                 

ارضه وبيته ووطنة في الوقت الذي استولى فيه المغتصب االسرائيلي على بيته االول واستثمر ارضه                 

 ) . وعقارة وحرمانه من خيراتهما مثلما حرمه من أن يحيا حياة انسانية طبيعية 

 

ال يضع مسالة التعويض كمسالة بديلة لحق العودة وانما            ١٩٤ان مرور هذا الزمن على القرار       

مع .  التعويض معا   )  و(كمكملة لها بحيث يغدو المطلب الفلسطيني مشددا على حقين متالزمين العودة             

التأكيد على ان حق التعويض هو لالجئين انفسهم وهو حق مستقل وقائم بذاته وال يشكل بديال عن حق                     

ويدخل في  .  العودة فهو مبنى على ما ورد في القانون الدولي من أن كل ضرر يقابله االلتزام باصالحه               

، واستخدام    ١٩٤٩اطار تلك االضرار الخسارات المادية التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء نكبة عام              

وقد شدد على ذلك قرار االمم المتحدة الذي         .  الطرف المتعدي المالكه طوال العقود الخمسة الماضية         

، الذي اكد على حق الالجئين في عائد ممتلكاتهم منذ             ٥/١١/١٩٩٨الصادر بتريخ     ٥٢/٦٤٤يحمل الرقم   

 ). ٩( ١٩٤٨العام 

 

ليس ثمة خالف على مستوى المجتمع الدولي باكمله على أن المستوطنات              ..المستوطنات  :  ثالثا

 ١٩٦٧التي اقامتها سلطات االحتالل االسرائيلي فوق االراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام                

وتنص .  تشكل عمال عدوانيا يفتقر الى أي سند شرعي فالمستوطنات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي                 

صراحة على انه ال يجوز لدولة االحتالل أن           ١٩٤٩، ومعاهدة جنيف للعام       ١٩٠٧معاهدة الهاي للعام    
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وبالتأكيد فان القانون يحرم اقامة مناطق استيطانية دائمة فوق           .  تكتسب سيادة على االراضي المحتلة       

اراض محتلة حيث أن االحتالل ال يمكن أن يكتسب شرعية دولية وديمومة تاريخية مهما طال به                     

 . الزمن 

 

وال شك في اسرائيل قد هدفت من وراء اقامة المستوطنات التي تنامت فوق االرضي الفلسطينية                

على امتداد ما يزيد على ثالثة عقود من الزمن الى خلق واقع جديد على االرض يمكن لها ان تستثمره                     

ويجدر بنا ونحن نخوض معركة المفاوضات حول        .  في المفاوضات المقبلة حول قضايا الوضع النهائي       

المستوطنات ان ال نستدرج مطلقا للغرق في التفريق الذي اشاعته اسرائيل بين مستوطنات امنية واخرى                

سياسية ، وان ال نقر هذا التقسيم الذي يحول القسم االعظم منها الى مستوطنات امنية متى ارادت                      

 . اسرائيل ذلك 

 

واذا كانت المعرفة الدقيقة تقتضي منا وضع الخريطة التفصيلية المكانية والزمانية للمستوطنات ،           

وتحديد ما اقيم منها قبل التوقيع على اتفاق اعالن المبادئ ، وما اقيم او تم تسميته بعد التوقيع سواء في                      

عهد العمل او الليكود ، وما اقيم من مستوطنات وبؤر استيطانية بعد التوقيع على مذكرة واي ريفر                     

فإن هذه المعرفة سوف تكون مفيدة بالتأكيد دون أن يقلل ذلك من حقيقة إن االستيطان                 ١٩٩٨اواخر العام

 .  االسرائيلي قد شكل في كل زمان ومكان عمال عدوانيا ال شرعيا 

 

من هنا يغدو من الواجب على المفاوض الفلسطيني أن يتشبث باصرار بقرارات الشرعية الدولية               

المتعلقة باالستيطان ، والتي تشدد على عدم شرعيتها وعلى تناقض قيامها مع المواثيق والمبادئ التي                  

اننا نقف اآلن امام مرحلة حاسمة من تاريخنا وان           .  اقرها المجتمع الدولي وتطالب إسرائيل بإنهائها        

التحدي يفرض علينا أن ننجز وفي وقت قصير نسبيا حلوال مقبولة لشعبنا وللتاريخ لهذه القضايا التي هي                  

يضاف اليها مسائل جوهرية اخرى تتعلق بالزمن الذي نحن في أمس              .  على درجة كبيرة من الدقة       

الحاجة إليه وكونه يشكل قاعدة أساسية ألية مشروعات تنموية مستقبلية على كافه المستويات المحلية                  

والعربية واإلقليمية والمياه ببعدها الفلسطيني االسرائيلي واالقليمي ، ومسألة الحدود التي تشكل عنصرا               

 . اساسيا من عناصر السيادة على االرض والسكان ضمن الكيان المستقل 
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أن ذلك يقتضي استنفار كل طاقاتنا ورصد كل ما راكمناه حتى اآلن وما سوف نراكمه من                    

تجارب ومن قواعد معرفية وتحليلية لتكون في تصرف الطواقم التفاوضية التي ستخوض جوالت صعبة               

وشاقة لن تكون فيه معزولة بالتاكيد عن طاقات شعبها بقواه السياسية والفكرية وخبرائه وعلمائه وباحثيه                 

في الحقول المختلفة للمساهمة في توسيع وتطوير نقاط القوة فينا بهدف تعزيز االداء التفاوضي الفلسطيني           

وليكن هذا  .  ومراقبته ودعمه بشكل مستمر بالفكرة والمعلومة التي تدفع به وبأهدافه نحو االفضل                 

علمي وفكري دائم االنعقاد مخصص في متابعة قضايا الحل النهائي حتى            /المؤتمر فاتحة لمؤتمر سياسي   

انتزاع حقوق شعبنا في التحرير واالستقالل وبناء دولته الفلسطينية الديمقراطية الحرة المستقلة                  

 . وعاصمتها القدس الشريف 

 

 

* * * * *  
 

 

 

 

 

 



99 

 الكلمـة الختاميـة

 

 

 "الكلمة الختامية والتوصيات "  حسن عصفور / الوزير

أعتقد أن الموضوع الرئيسي مازال أمام الفلسطينيين إذا أرادوا الحفاظ على تحقيق أهدافهم من                

خالل الوحدة والحوار وإنهاء اإلنقسام بغض النظر عن المسميات التي تمثل انقالباً سياسياً ، ولكن البد                  

المسألة األخرى أن هذا الوضع لن      .  من حسم الفكر السياسي الفلسطيني نحو إنهاء حالة اإلنقسام الحالية            

 . يكون فلسطينياً فقط وإنما البد من وجود حالة احتضان ورعاية وإدارة عربية جادة في هذا الموضوع 

 

هناك أيضا العوامل اإلقليمية المحيطة بالقضية الفلسطينية والتي ترتبط بالوضع الدولي وإن لم               

يدركها الفلسطينيون فإنهم سيصبحون غير قادرون على إنجاز الحوار السياسي بشكل جدي وكذلك                 

هذا باإلضافة إلى حقيقة وضع وطبيعة البرنامج السياسي الفلسطيني حيث ال يوجد               .  التسوية السلمية   

خالف سياسي بين حركتي فتح وحماس من الناحية الموضوعية على األقل وعندما وصلت حماس إلى                  

السلطة قدمت أوراقاً جزء منها يتوافق والجزء اآلخر أقل من البرنامج السياسي الفلسطيني من خالل                  

وثيقة يوسف  "  وثيقة أحمد يوسف مع االتحاد األوروبي وبعض األكاديميين اإلسرائيليين فيما عرف بـ               

لذلك من  .  ولكن حماس باتت تقبل الموضوع البرنامج المرحلي الفلسطيني في إقامة الدولة            " في سويسرا 

الممكن أن نبرر المسألة بإيجاد قاسم سياسي مشترك إذا كان الهدف وحدة البرنامج وليس تقسيم األداة                   

 . ألنه بغير ذلك لن يستطيع الفلسطينيون التقدم 

 

وفيما يتعلق بالتسوية السورية والوضع في لبنان هناك فارق جوهري ليس فقط في البعد السياسي                

اإلسرائيلي وهو أن   /اإلسرائيلي ، السوري  /وإنما في البعد األيديولوجي ، في موضوع الصراع الفلسطيني        

إسرائيل قادرة على عمل التسوية على أي مسار بشكل مريح وجدي عدا المسار الفلسطيني ألنه هو                    

لذلك كلما نعتقد أن إسرائيل تعتقد أن الجو العربي غير ضاغط         . األكثر إرهاقاً واألكثر ثمناً والكثر تعقيداً 

 . متوافقا مع الوضع الدولي وتتهرب من المسار الفلسطيني 
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ومن الموضوعات التي يجب اإلنتباه إليها هي مفاوضات الحل الدائم الحالية بغض النظر عن                 

التصريحات الخاصة بها فمن الصعب جدا إنتاج تسوية سياسية حقيقية ليس فقط بسبب اإلنقسام الفلسطيني                

لن تتعامل في قضايا      –في كامب ديفيد      ٢٠٠٠في يوليو     –من حيث المبدأ      -وإنما بسبب أن إسرائيل     

ولذلك فإن  .  القدس والالجئين بالشكل الذي يصل إلى إرضاء الحد األدنى من الهدف الوطني الفلسطيني              

جوهر موضوع التسوية الزال هو العقبة الرئيسية أمام إسرائيل التي تستخدم اإلنقسام الفلسطيني للهروب               

من مسار التسوية السياسية السملية مع فلسطين ألن التسوية عقدت قبل انقالب حماس على الشرعية                   

: عندما قال "  بيريز"الفلسطينية وعلى الجانب العسكري إلضعاف السلطة الفلسطينية وقد استمعنا لتصريح            

 " . أن التسوية لم يكن لها أن تبدأ بدون ياسر عرفات ، ولكن لم يكن لها أن تستمر مع ياسر عرفات " 

 

وهنا أعطى مثاالً حول أي تسوية يريد وبشكل أو بآخر اعترف بأن إسرائيل كانت وراء تصفية                  

لم يتم التعامل معه بموضوعية سواء على الساحة الفلسطينية            –لألسف    –وهذا التصريح   .  ياسر عرفات   

إن مجمل التغيرات اإلقليمية فيما يتعلق بالواليات المتحدة األمريكية وإيران وتركيا كل ذلك              .  أو العربية 

له عظيم األثر على القضية الفلسطينية وأكبر من تدخل جزئي هنا أو هناك وهو لب التسوية أن تكون أو                     

فتركيا أهم حليف إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية في الوقت الراهن ولذلك تأثير حاسم              .  ال تكون   

وهنا يجب أن نميز بين المشروع اإلسالمي وبين العالقة مع الدول             .  على مستقبل القضية الفلسطينية      

اإلسالمية وربما تكون الندوة التي ستعقد في القدس قريبا سببا في تقديم الحلول الممكنة للقضية                     

 . الفلسطينية 

 

 * * * * * 




