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 رؤية مستقبلية.. القضية الفلسطينية 
القضية "ندوة بعنوان ، ٢٠٠٤رباير ف/  شباط١٧      نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الثالثاء املوافق 

، حتدث فيها األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني السيد نايف حوامتة، وذلك "رؤية مستقبلية.. الفلسطينية
هتمني بالشأن الفلسطيين، قدم املتحدث املوعدد من السياسية واألكادميية، احلزبية وحبضور عدد كبري من الشخصيات 

  .يب الرنتاوي مدير املركزاألستاذ عر
 :األستاذ عريب الرنتاوي 

أصحاب املعايل والعطوفة والسعادة، أيتها األخوات أيها األخوة، إذ أرحب باألخ والرفيق نايف حوامتة،            
فلسطيين، فإننا نرحب مبناضل ومفكر األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، بيننا يف هذه األمسية الطيبة، 

 كانت له وما تزال إسهاماته الواضحة يف حركة التحرر الوطين الفلسطينية، والعربية، وكانت له رؤاه ،أردين، عريب
وتصوراته، اليت وإن اختلف معها البعض، إال أا كانت منشطة للعقل الفلسطيين وحمركة للعقل العريب يف التصدي لكثري 

 . ألمةمن القضايا واملعضالت اليت واجهت ا
عن القضية الفلسطينية، بواقعها الراهن ومآالا هذا املساء  سوف يتحدث لنا الغين عن التعريفرفيق نايف حوامتة     ال

 املوجزة واملختصرة، فأنتم كما تالحظون املهتمون باالستماع املستقبلية، وبعد ذلك يتم فتح الباب لألسئلة والتعليقات
ُ كثر، وعد  ونريد االستفادة من الوقت قدر ما أمكن لالستماع إىل الرفيق ،دنا كبري هلذه األمسيةللرفيق نايف حوامتة

 .ا القادمةا، ومستقبالنايف حوامتة للحديث عن آفاق وتطورات القضية الفلسطينية يف واقعها الراهن
 

 :األستاذ نايف حوامتة
 الفرصة املشتركة، لنتناقش فيما بيننا ولنتحاور، ويف ، األخوة األعزاء مجيعاً، شكراً لكم على إتاحة هذه      األخوات

أحاول أن أكون .املقدمة نشكر األستاذ عريب ومركز القدس، على توفري ما وفروه لعقد هذه الندوة املشتركة فيما بيننا
اآلفاق حلوار يفتح ، وي أن اقدم ما يدخل يف عامل اخلريوبأمل . خمتزالً، على طريقة املعتزلة يف تارخينا العريب واإلسالمي

  مافيما بيننا وبروح قائمة على الرأي والرأي اآلخر، على الرأي واالتفاق حيث ما ممكن وعلى الرأي واالختالف حيث
 .!ال ميكن

وما بني ما هو ما كان  بنيما  ،    املسافة يف أوضاعنا الفلسطينية الراهنة، هي املسافة ما بني أربعني شهر باالنتفاضة
 !! هو حمتمل علينا قادم، وما!كائن

تطرفة إىل الشوارع       قبل أربعني شهراً مع بداية االنتفاضة نزلت كل قوى اليمني االسرائيلية، والقوى اليمنية امل
 يوم يأيت ا ١٠٠" يف وجه حكومة حزب العمل، وشعار "!دعوا اجليش ينتصر": ثالثة شعارات حتت بزعامة شارون

ال ": ، فيكسر االنتفاضة واملقاومة الفلسطينية، للمحتلني واملستوطنني، والشعار الثالث!"يليأمن كامل للمجتمع االسرائ
وصل إىل احلكم من أجل أن يفتح ووركب على هذه الشعارات . ، وباراك يبيع ارض إسرائيل!"لبيع ارض إسرائيل

 . التنفيذاأمامها طريق
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 بزعامة شارون نفسه مضطراً، مرغماً كر اليمني واليمني املتطرف       اآلن بعد أربعني شهراً من االنتفاضة، وجد معس
واليت انتصر ا يف احلملة باراك، ضد حزب العمل،  أن يطوي شعاراته الثالث، اليت انتصر ا يف احلملة االنتخابية، ضد

، !األبدحتالل إىل  ال ميكن إدامة االعها يف الظل، ويقدم شعارات بديلة،حزب العمل، ويض" متسناع"االنتخابية ضد 
وهذا ألول مرة يكما قال رد ال بد من إقامة دولة فلسطينية"، !"لتنازالت مؤملة" يف تاريخ شارون وعلى لسانه، جاهز"! ،

 .!"لتقسيم ارض هذه البالد"وحان الوقت 
لى مدى أربعني ، وشعارات، لكنها أخذت من شعبنا صموداً أسطورياً عه هي املساحة الفاصلة بني شعارات      هذ

 ومتفاوت بالنضج، وعلى شهراً من االنتفاضة وقوى املقاومة والسلطة، أربعني شهراً من النضال متفاوت الدرجة،
، أي إنشرخ، وال أقول أزمقد إنكسر، "! دعوا اجليش ينتصر"الشعارات اجلديدة اليت طرحها شارون، يتضح أن شعار 

، "!ال لبيع أرض إسرائيل" وشعار. مل يتمكن أن يؤمن األمن لإلسرائيلينييوم و" ١٢٠٠ " بـ، جاء"! يوم١٠٠"وشعار 
 .استبدل بشعار دولة فلسطينية وحان الوقت لتقسيم ارض هذه البالد

.. تضحياا كربى     هذا كله مل يأت من فراغ جاء بالضرورة، بصمود أسطوري بانتفاضة مبقاومة، ومبعاندة ومبمانعة، 
 .حتت االحتالل، وب االستيطان فقري،كربى، على شعب صغري، 

، "شرم الشيخ" قمة تيف التطور يف احلالة العربية وتداعياا، فقد انعقد شهراً، أربعني    يف سياق هذه العملية املسافة 
ديد  بعد أقل من ثالثة أسابيع من االنتفاضة اجلديدة، وبالتح!.حالة ذاك وحينذاك "كلينتون" بزعامة ة الدوليةاإلقليمي

اإلقليمي " شرم الشيخ "ومؤمتر سبتمرب، أي عشرين يوماً، ٢٩، بعد انتفاضة اندلعت يف ٢٠٠٠ أكتوبر يف العام ١٧بـ
 !.اختذ قرارات بضرورة وقف االنتفاضة، والعودة إىل ما قبل االنتفاضة، وبرعاية الرئيس كلينتون الدويل،

إىل املاء، كما يقول أخوتنا  نقول حنن املشارقة، ومن املاء ط، كما    لكن معاندة اجلماهري العربية من احمليط إىل احملي
ارض "وصمود شعبنا باألرض احملتلة اليت يعترف لنا كل العامل، بأا ، ضت ملتفة حول االنتفاضة الفلسطينية املغاربة

على تطبيقات لقرارات ، تفتح فعالً لتلتف حول االنتفاضة بأمل فتح أفق جديد، الستئناف مفاوضات سياسية"! حمتلة
، يف ٦٧، اليت مت بنائها على عشريات من السنني وبالتحديد بعد هزمية حزيران  الدولية، لقرارات األمم املتحدةالشرعية

 ٢١(يف " قمة القاهرة" وعليه انعقدت .ظل سلسلة من التوازنات الدولية الدولية، وسلسلة من التوازنات العربية العربية
العربية حتت نداء " قمة القاهرة"، "شرم الشيخ"ي بعد مخسة أيام من القمة اإلقليمية الدولية يف أكتوبر، ا ) ٢٢ـ 

االنتفاضة حنو احلرية واالستقالل، ونداء الشعوب العربية لاللتفاف حول حق الشعب الفلسطيين باحلرية واالستقالل، 
رية طويلة من السنني جديدة ونوعية، اختذت واخلالص من االستيطان واالحتالل، اختذت قرارات ألول مرة بعد عش

 بعد عشرية ، ألول مرة أيضا"التغطية املالية"قدمي ، وت"اسية لصمود الشعب واالنتفاضةبتطبيق التغطية السي"قرارات بـ 
اً بعد عشرية ، وألول مرة أيض"صندوقي االنتفاضة، وصندوق القدس" حتت عناوين لة من السنني، مليار دوالر يقدمكام

 هذا جديد، . من الشعوب إلسناد االنتفاضة"قراراً، بالتشريع للجباية الشعبية"تخذ القمة العربية، ن السنني العجفاء تم
ويف سياق أربعني شهراً من االنتفاضة، وجديد كبري، إذا قسناه مبا قبله خبمسة أيام، واالنتفاضة كانت يف بداياا، 

القمة العربية الثالثة يف " قمة القاهرة وتطور ا، مث انعقدت فيما بعد مؤمتر  العربية لتجدد العمال"قمة عمان"انعقدت 
  وألول مرة أيضاً بعد عشر سنوات من ،حدمو القائمة على برنامج عريب" مبادرة السالم العربية" اليت أعطت ،"بريوت
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، ٦٧ حزيران ٤ة احملتلة حىت حدود يالتمزق والتباعد على قاعدة انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي الفلسطينية والعرب
، الذي ميكن البحث فيه على مائدة املفاوضات "١٩٤رار األممي  وفقاً للقالالجئ حل ملشكلة الشعب وإجيادمن القدس 

 .الفلسطينية والعربية االسرائيلية
 إىل األمام على طريق ، ونأمل من القائمني عليها أن تشكل خطوة"القمة العربية يف تونس"    واآلن حنن قادمون على 

صياغة املوقف العريب املوحد ووضع اآلليات العملية التنفيذية لدفع املوقف العريب املوحد، إىل االلتزام املتبادل بني العواصم 
املوحد يف العالقات الدولية وخاصة مع الكتل الدولية الكربى العربية يف العالقات العربية العربية أوالً ويف الدور العريب 

 ."جانب الواليات املتحدة األمريكيةورويب، وروسيا، األمم املتحدة، إىل االحتاد األ" األربعة
     أربعني شهراً يف املسافة يف اإلطار العام العاملي، حيث جند أمامنا شعوب واسعة يف هذا العامل وبالتحديد مظاهرات 

 ،املتحكمة حبياة االقتصاد العاملياستراليا، حيث مواقع البلدان دا و، وداخل الواليات املتحدة وكناملاليني يف بلدان أوروبا
 "علم فلسطني"خبط سري العوملة العاملية، وبالتحديد وخاصة العوملة األمريكية، جند املاليني ترتل إىل الشوارع رافعة و

وعليه وعلى هذه  .لاالستيطان واالحتالل وانتزاع احلقوق واحلرية واالستقالمنادية حبق شعب فلسطني باخلالص من 
الدماء واجلوع الروح واجلسد،  عذابات ، العريضة، الصامدة، رغم كل العذابات، حبور الدماءبأكتافهااألربعني شهراً 

  .  أيضاً سلسلة من التطورات الدولية ما كان ممكناً أن تقع بدون هذه األربعني شهراًوالدموع،
ىل أن غ الطبعة األوىل من خارطة الطريق، مث الثانية، إلذي كان مبادراً لصو االحتاد األورويب ا،   ويف املقدمة منها  

 ، وحجب تقدميها، يف حينها، إىل ما بعد االنتخابات االسرائيلية٢٠/١٢/٢٠٠٢جرى التوافق على الطبعة الثالثة، يف 
 وصدرت رؤية بوش ،قالثانية املبكرة، وإىل ما بعد غزو العراق، ويف سياق كل هذا الزمن، صدرت خارطة الطري

، وإجياد حل ١٩٦٧، دولة فلسطني على احلدود اليت بدء احتالل يف حزيران "دولتان على ارض فلسطني التارخيية"
واليت تطورت مببادرة من اإلدارة األمريكية البوشية، لس األمن لصياغة مشروع قرار حيمل ملشكلة الشعب الالجئ، 

 األعضاء الدول اخلمس الكربى يف املقدمة الواليات املتحدة، وبإمجاع الدول مجاعباإل، يدعو جملس األمن ١٣٩٧الرقم 
على احلدود  لدولة فلسطني"غري الدائمني ومنهم ممثل الكتلة العربية مبجلس األمن يف ذلك الوقت، ليصدر القرار الداعي 

 .اخل..  يف إطار عالقات حسن جوار "، وأن تعيش جنباً إىل جنب مع دولة إسرائيل٦٧اليت بدء باحتالهلا يف حزيران 
 على مساحة زمن وجديد على اإلدارات األمريكية اليت مل تكن تقدم حق شعب فلسطني بدولة مستقلة.. هذا جديد 

 وبعده وقبل أسابيع يف !.يف هذا القرار لس األمن فأصبح قراراً دولياً ومدوالً ، إىل أن بت١٨١طويل منذ نيسان القرار 
نوفمرب تقدم الروس مبشروع قرار جديد لس األمن، يعرب عن موقف روسيا، يدعو إىل جملس األمن /  ثاين  تشرين١٩

، ألن شارون حاول !"التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية بتنفيذ خارطة الطريق كما هي دون إحلاق أي اشتراطات هلا"
 ،"١٤" بشروطه الـإثقالهب هذا املشروع، مل يوافقوا، إىل فعالً بزيارته األخرية اىل موسكو، أن يدفع الروس إىل سح

فعاد غاضباً، مث جرى من الواليات املتحدة حماوالت التعديل على مشروع القرار .. رفضوا وإىل طلبات أخرى ورفضوا
لدائمة العضوية  جملس األمن الدويل، مبا فيه الدول اخلمس اقبل، فأقر تبين خارطة الطريق من ؟! مل يقبلوا،الروسي، أيضاً

 ".١٥١٥"ومحل القرار الرقم مبجلس األمن، واملمثل العريب يف جملس األمن، 
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ويف       جمموع هذه التطورات على الساحة االسرائيلية ويف قلب اتمع االسرائيلي، ويف احلالة العربية واإلقليمية، 
 القوى احملبة للتحرر ادات العربية، ومن كل واالسن من النضاالت الفلسطينيةاحلالة الدولية أخذت مساحة زمنية

، هو كل عمر االنتفاضة اجلديدة ، حىت يومنا،  شهراًأربعني والسالم والتقدم يف العامل والدميقراطية، أخذت واالستقالل
 .حيث دخلت يف شهرها الواحد واألربعني

، وحتت !"الفصل األحادي اجلانب"يته بـ تسم شارون يتقدم مبا اصطلح علىبينما ،      هذا كله الذي دفع بالنتيجة
يعرب عن موقف شامل يف هذا امليدان ولذلك، هو ، وال يوجد موقف فلسطيين سياسي، "ال يوجد شريك فلسطيين"شعار

مثلثة "والذي هو باحلقيقة، عملية " جدار الفصل العنصري"ويركب جبانبها عملية سيقوم خبطة الفصل أحادية اجلانب، 
العربية والعاملية، دون غريه، اجلدار الذي يوازي اخلط اخلضر، " س ميديااامل"داراً واحداً تضغط عليه وليس ج" اجلدران

 وجوده بأن مبا فيه شارون، الذي يعرف "!أرض حمتلة" العامل كله بأا داخل األراضي الفلسطينية احملتلة اليت يعترف لنا
، وال "لتقسيم أرض هذه البالد"ل إىل األبد، ويضيف حان الوقت  وال ميكن إبقاء االحتال،"!!احتالل"على هذه األرض، 

 . ؟!يقول حان الوقت، لالنسحاب من ارض هذه البالد احملتلة
من جمموع مساحة الضفة الفلسطينية، % ١٣ متتص على اخلط املوازي للخط األخضر هدفها أن" خطة اجلدار       "

 يف عمق الضفة الفلسطينية ليحيط باملستوطنات املعزولة، ويربطها جبدار ، إىل داخل الضفة"جدار العمق"واخلطة األخرى 
على فلسطني، وإمكانات بناء " اخلطر املزدوج"فافية اخلاصة باليهود، واجلدار الثالث وهو الذي حيمل مرتبط بالطرق االلت

 الشرقي املمتد على ر األردن وغور وعلى األردن وديده املباشر، ألن اجلدار"! القابلة للحياة"دولة فلسطني املستقلة 
  ـ أردنية، ألن هذا اجلدار ميتدةإسرائيلية ـ األردنية، حبدود األردن حىت البحر امليت، يريد استبدال احلدود الفلسطيني

وبالتايل بوابات  .كيلوا متر"  ٢٠ـ  ١٥  "على امتداد على املساحة اليت ذكرت وبعمق داخل الضفة الغربية، غرباً بني
هذا اجلدار بيد حكومات إسرائيل، فتحت ضغط املوت والقتل اجلماعي واحلصار واجلوع والدموع واار الدماء ميكن 

، ولذا من ىل الدواخل العربية، و يف مقدمة الدواخل العربية، األراضي األردنيةإأن تفتح البوابات لعملية تطفيش بالقوة 
دولة "إقامة مكانات ألنه يهدد إ"! دار العزل العنصريال جل"ة األردنية متاماً هذا املوقف الذي تتخذه الدول" الصح"

 !!. وشعباً ودولةًأرضاً ، ويهدد األردن،"فلسطني القابلة للحياة
، أي تبادل مناطق بسكاا من مناطق املثلث العربية "تبادل املناطق" عنوانه  كله يطرح شارون إثقاالً جديداً   وعلى هذا

،  باملستوطنات الكربى،سلطة الفلسطينية ختلصاً من نسبة معينة من الدميغرافيا العربية داخل اخلط األخضرلتلحق مبناطق ال
          ).أرئييل، وغوش عصيون، ومعالية أدوميم(وضمها إلسرائيل 

ولة د"ن هذا كله يف إطار اخلطة الشارونية األحادية اجلانب، اليت هي عنوان جديد خلطة قدمية قال ا شارو     
، فيحتفظ يف %٤٢جمموع غزة تصبح % ٢من الضفة و% ٤٠راضي احملتلة، أي من األ% ٤٢فلسطينية مؤقتة على 

. من الضفة الفلسطينية احملتلة% ٤٨وجدران الفصل وبدون تبادل املناطق حيتفظ بـ إطار الفصل األحادي اجلانب 
 . د حكومات إسرائيلوالبوابات الربية والبحرية واجلوية بيد حكومة شارون، وبي

 بفعل كل التداعيات املوجبة اليت  التضامن العربية والدولية،أعمال    هذا املطروح اآلن بفعل االنتفاضة وفعل كل 
 ، وعليه جمموع هذه التداعيات املوجبة،أجنزت على مساحة أربعني شهراً، هذا املطروح يهدد فعالً جمموع هذه املنجزات
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ق هذه احللول اجلزئية وازوئة اليت يريد منها شارون ما  لتطوي"روح لـ ما ميكن أن يطرحمطما هو "علينا أن نفحص
، بينما يتواصل ب األرض لتوسيع املستوطنات ورمبا مستوطنات جديدة بالضفة "!املؤقتة الطويلة األمد باحللول"يسميه 

 . الفلسطينية
واالحتفاظ يف قطاع غزة، املستوطنات الوسطى واجلنوبية، ) ١٧(     يف هذا السياق يطرأ الرحيل عن املستوطنات الـ

فظ ا منصات للجيش حتوبالتايل ي. بأربع مستوطنات يف مشال قطاع غزة على احلدود مع النقب مع احلدود االسرائيلية
 التوسعية  إذا دعت األطماع قطاع غزة، كما يرى معسكر اليمني داخل"سور واقية" بعمليات منهاطلق االسرائيلي لين

وليس انسحاباً للجيش ) ١٧(لذلك، موفاز يضيف أن االنسحاب هو انسحاب للمستوطنات واملستوطنني الـ
الً كامالً، أي منطقة حمتلة احتال" ج"من قطاع غزة، اليت تعترب منطقة %) ٣٧(االسرائيلي، الذي سيبقى منتشراً على الـ

 والعارفني كما تعلمون، قطاع غزة .من قطاع غزة% ٦٣مشل ، "أوسلو"قع مبوجب اتفاقيات ألن االنسحاب الذي و
 % ٣٧ جمزوء منها ما مساحته ألف من البشر، )٧٠٠مليون و( يعيش فيه كيلو متر مربع،) ٣٦٢(مربع صغري

 .مستوطن) ٧٥٠٠(لـ
موحد  بضرورة موقف ،     حىت ال مير هذا حنن نعتقد ونعمل ونناضل من أجل أن نطوق هذه التطويقات الشارونية

ن الكثري من فلسطينياً، موقف موحد عربياً، وقبل ان خناطب العامل علينا أن خناطب أنفسنا، ألنه وبكل صراحة أقول أ
 أوالً قبل أن تكون ربية، أو عديدها، هي صناعة حملية، بكل قطر من األقطار العها، ونعيشها عربياً اليت نعيش!"البالوي"

مشروع الغزو دمية، أو هيمنة جديدة، أو بصيغ  بصيغ استعمارية قاألجنيب سوأ هذا مصدرة لنا من اخلارج، من األجنيب،
 . الذي حتول اىل دولة، والدولة اليت حتاول التوسع الدائم اكثر فأكثر مبا تتمكن عليهاالستيطاين ـ الصهيوين

 "ميكانزمات"ن يضع هلا اآلن قبل الغد، والغد قبل بعد الغد، خاصة أن خطة شارو   لذلك حنن نبذل اجلهود اآلن     
 بدوافع أن جيري التنفيذ بشأن املستوطنات بقطاع غزة يف صيف هذا العام ويف األبعد مع مطالع خريف هذا ،لوجستية

اجلزئية وازوئة الطويلة األمد ونطوق جدار الفصل علينا حنن الشعب ولذلك حىت نطوق هذا ونطوق املشاريع . العام
ملقدمة ، وبأعماقها العربية والدولية، وبكل احمليطات، احمليطات بنا، ويف اسؤولياتنا بواجباتنا الوطنيةض مبالفلسطيين أن ننه

على مشروع سياسي وطين فلسطيين موحد، يتوحد عليه الشعب، مشروع واقعي عملي أن يتوحد الشعب الفلسطيين 
، "متشي على السكة" مسار خارطة الطريق حىت ملموس يستند لقرارات الشرعية الدولية يستند لضرورة النضال لتصويب

 وهذا ما أستنفذه شارون بتعطيلها ، كما وقع"! على السياسيبتقدمي األمين، "، ال بالتوايلبالتزامن وبالتوازي"بعاموديها، 
 .حىت يومنا) ٤/٦/٢٠٠٣( بـ" قمة العقبة"تعطيالً كامالً طيلة الفترة، منذ 

يوحد الشعب من أجل سالم شامل متوازن، يقوم على دولة ياً فلسطينياً موحداً، نبين مشروعاً سياس وعليه        
 وفقاً للقرار األممي الالجئعاصمتها القدس العربية احملتلة وحل مشكلة الشعب ، ٦٧ حزيران ٤فلسطني حىت حدود 

الطويلة اليت شرعنا هلذا ، حىت يومنا يف ختام مرحلة هي هذه املرحلة ١٩٤٨ار ختام مرحلة طالت منذ عام ، يف إط١٩٤
، بإمجاع مجيع فصائل املقاومة الفلسطينية واالحتادات املهنية والنقابية، والشعبية ١٩٧٤االجتاه فيها منذ حزيران عام 

 .، وعلى قاعدة الربنامج الوطين املرحليحينذاكوالطيف الواسع من الشخصيات الوطنية مبجلسنا الوطين 
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 وكل ما ذه العملية" املخاطب" الذي نقدمه لشعبنا نضالنا داخل اتمع االسرائيلي ألنه        ونبين على هذا املشروع
إىل الوسط، حىت   يد اليمني واليمني املتطرف قطاعات اجتماعية عريضة"تشليح" من أجل ، حىت اآلن٦٧يدور منذ عام 

، سياسية ضاغطة على معسكر اليمني وما هو مبعسكر متقدم على الوسط بنضاالت مجاهرييةكل ، وينهض هذا الوسط
، جزئية "دفرسوارات"هاهو الشعب الفلسطيين يقدم برناجماً سياسياً موحداً لسالم شامل متوازن وليس لعمليات و

 معسكر ادعاءاتونبين عليه قيادة وطنية موحدة فنطوق ونسقط كل  .وجمزوءة تأيت من هذه اموعة أو تلك اموعة
، حىت نتمكن من االئتالف وطين عريضة احتاد؟، ونبين حكومة "!ال شركاء فلسطينيني"؟، "!يينال شريك فلسط"اليمني 

، للوصول اىل تطبيق قرارات الشرعية الدولية اليت ذكرت،  املوحدمعاً، املشروع السياسي الوطينأن نضع مجيعاً و
رحلة تؤمن سالماً شامالً متوازناً، يف ختام والوصول إىل عملية سياسية شاملة توصل إىل تسوية سياسية شاملة يف هذه امل

هذه املرحلة مما يفتح على شعبنا وعلى كل القوى الدميقراطية والسالم، مبقدار ما تكون حقيقية برتعتها السالمية 
  . التارخييةوالدميقراطية داخل اتمع االسرائيلي للنضال الالحق، من أجل مرحلة جديدة يف هذه السلسلة االستراتيجية

  هذا يشكل حمور حوارنا املتصل اآلن هنا على أرض عمان املضيافة، حبوارات القاهرة يناير هذا العام وقبله يناير    
 تكوينات اتمع العريب الفلسطيين داخل اخلط األخضر مع كل الفصائل والقوى وعقد حوارات ما بني ،الذي مضى

، من أجل أن نصل إىل هذه القواسم ة مع أبناء اللجوء والشتاتالضرور وب،وقطاع غزة والقدسوالشخصيات يف الضفة 
املشتركة اليت توحد الشعب وقوى االنتفاضة والسلطة الفلسطينية، ومتكننا أن نفعل فعالً موجعاً، داخل اتمع 

، أو ٢٢ ـ ٢١عقد يف ، رمبا تأننا أيضاً قادمون على قمة عربيةوخاصة . االسرائيلي، ويف حياتنا العربية ويف احلياة الدولية
 لنقدم موقفاً فلسطينياً موحداً وقيادة ، هذا قبل الوصول إىل القمة العربيةين من آذار القادم، متمنني أن نب٢٤ ـ ٢٢

تأخذ أن وحكومة احتاد وطين تتحدد فيها اإليقاعات بيد هذه املؤسسات، لتتمكن املؤسسات من فلسطينية موحدة، 
بنظام ، الذي قال ١٩٨٨يف نوفمرب " إعالن االستقالل"سطينية كثرية ويف املقدمة منها وثيقة دورها مداها عمالً بوثائق فل

ن اجلنس والعرق والدين ، برملاين ـ دميقراطي، يقوم على املساواة بني املواطنني بغض النظر عسياسي، فلسطيين"
، قبل أن يرد تعبري نظام برملاين ـ سننيذا أخذ قبل عشرية ونصف من الوه. ، واملساواة بني الرجل واملرأة"!واملذهب

 .  إىل القمة العربيةوأن نتقدم بورقة فلسطينية موحدة.دميقراطي يف خارطة الطريق
 من أجل صياغة مشروع سياسي من أجل قضايا الصراع العريب  تتبادل العواصم العربية الكثري من اآلراء واألفكاراآلن

ر ما يستوعب األحداث اليت وقعت على امتداد هذه األربعني شهراً، وعلى والفلسطيين ـ االسرائيلي، يدخل ما يطو
، وكذلك على القمة العربية أن توجد ٢٠٠٤إىل آذار  ،٢٠٠٢آذار بادرة السالم العربية امتداد على الفترة الواقعة بني م

من امللوك والرؤساء " هيئة عليا"ة العربية،  للدول العربية بتنفيذ قرارات القم،اآلليات الفعلية امللزمة إلزاماً متبادالً للعرب
ال بيده قرار، بل بيده القرار تتشكل منه هيئة عليا من امللوك ال توضع األمور بيد إطار أدىن من امللوك والرؤساء 

والرؤساء حىت تتمكن من وضع اآلليات اليت متكن من تعبئة الطاقات العربية االقتصادية والسياسية واالجتماعية ذا 
ها ومحلها أيضاً على يد هذه اهليئة اىل الكتل الدولية الكربى، لْعحلماية وصيانة القرارات اليت تتخذ والعمل على ِفاالجتاه، 

، يف " مقابل املصاحل األمريكية ومصاحل الكتل الدولية الكربى،حبدودها الدنيا املصاحل العربية" ،وطرح معادلة جديدة
 . شرق األوسط الكبريمنطقتنا العربية ويف منطقة ال
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ا أن احلالة الدولية متقدمة يف الشأن الفلسطيين ـ االسرائيلي يعمجمن املؤمل واجلارح لنا      بعد هذا أقول كلمة خامتة 
غزو الصراع العريب ـ االسرائيلي على حالتنا العربية العربية بفعل التداعيات اليت وقعت وآخرها الصراعي وقضايا 
تتطلب فإا ، وحل الدولة العراقية، ألن علينا أن نعي، عندما تصل القضايا إىل نقطة االستعصاء لعراقالعراق، احتالل ا

لول تأيت حلوالً منفتحة على الشعب ودميقراطية العالقة مع الشعب، عندما تتأخر هذه احلو مبدعة ، خالقة،حلوالً جدية
 القطر أو يف هذا القطر، من داخل هذا  من الداخل يف هذا،، من اخلارج، وليس من الداخل الوطين من بعيد،!"كارثية"

 ال نريد لقضيتنا الفلسطينية، ال نريد هلا، اليت تقف اآلن عند نقطة استعصاء، أن ،البلد أو ذاك أو هذا الشعب أو ذاك
ن خنطو اخلطوة فنكمل  ولذا علينا أ،، ألن الفراغ سيملؤه اآلخر، وال نريد هلا أن تنتهي خبتام سالبتراوح مكاا بالفراغ

واحلوارات اجلارية يف خدمة احلوار الوطين الفلسطيين الشامل الذي . ما بدأنا بوثيقة غزة وحبوار القاهرة األول والثاين
ندعو دائماً، وشخصياً "نأمل أن يلتئم وأن ينجز قبل انعقاد القمة العربية القادمة، ويف هذا امليدان وأقول علناً أيضاً، حنن 

 دائما ليكون احلوار الفلسطيين الشامل حوار مستضاف بأكثر من عاصمة عربية، يف القاهرة أو بعمان وبأي ،عوأنا أد
 .عاصمة عربية أخرى

 هوما علي بالعراق، العراق تعلمون ما به  اإلقليمي والدويل، خاصةيين وبعده الفلسطاإلطار مجلة أخرية وخامتة، خارج 
ه ونقل السيادة لشعب العراق، من ، حىت يتم قلب املعادلة لتقصري أمد االحتالل ورحيلن يف امليداوأقولاآلن، لكن أختم 

 ال بد من تصحيح املعادلة الداخلية العراقية ـ العراقية، بني العرب السنة ، ويبين جمتمعه بنفسه،جديد، ليدير أموره بنفسه
ل هذه املكونات للشعب حيح املعادلة، بتوحد كرب، ألن تصوبني األكراد والعوالشيعة، لنتكلم باللهجة العراقية، 

 هو الذي ميكن أن يتالقى حتت مظلة برنامج موحد يصحح عند إذن توحيد قوى الشعب ليمكنها أن تفرض ،الواحد
  .على احملتل الرحيل ونقل السيادة إىل الشعب الواقع حتت االحتالل 
  واالستفساراتاجلولة األوىل من املداخالت

 :الرنتاوياألستاذ عريب 
     اشكر األخ أبو خالد على هذا اإلجياز، غري املخل أبداً، ملكاسب وإجنازات ومكتسبات الشعب الفلسطيين، طوال 

 تكون جامعة للشأن  على تفضله بطرح تصورات رمباأيضاًأكثر من أربعني شهراً، من الصمود واملقاومة، واشكره، 
ىل ضفاف األمان، ضفاف نضال الفلسطيين يوصل هذه القضية إد يف تاريخ الالفلسطيين املمزق راهناً دف فتح أفق جدي

أوالً، : الباب مفتوح لألسئلة ولكن يل طلبني يف البداية .ثالثاً، ألنه خاطبنا بكل اللهجاتواشكره . احلرية واالستقالل
 ثانياً أن تكون املداخالت خمتصرة .على األقل، ألا حقيقة مزعجة" السايلنت"أو نضعها على " ملبايالتا"أرجو أن نغلق 

 .ألن عددنا كبري، ونريد أن نستمع من األخ أبو خالد، أكرب فرصة ممكنة
 :الدكتور ذياب خمادمة 

ولكنين اعتقد أننا مسعنا نصف حماضرة، واعتقد أن  اضرة القيمة،         نشكر األستاذ نايف حوامتة على هذه احمل
االنتفاضة والوضع الفلسطيين والوضع العريب والدويل، ليس فقط  خر للمحاضرة،لقي علينا النصف اآلبإمكانه أن ي

اإلجنازات اليت أشرت إليها، امنا باملقابل هناك حالة فلسطينية، يف حالة تراجع على املستوى الشعيب، وعلى املستوى 
 يف انكسار، يف حالة شعب الفلسطينيني ندرك متاماً أن منظمة التحرير الفلسطينية، اإلطار الوطين العام للحنن. السياسي
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 إىل املنظمة األم اليت تقود منظمة التحرير الفلسطينية، وهي حركة التحرير  هذا التراجعحالة ايار، لدرجة إىل أن وصل
  .، وما االستقاالت األخرية إال أحد هذه املؤشرات"فتح"الوطين الفلسطيين 

 مقبولة وكانت آخرها  اعتقد أن هذه احلوارات مل تصل إىل نتيجة،سطينية     بالنسبة للحوارات الفلسطينية ـ الفل
 حىت بني الفصائل الفلسطينية يف الداخل ليست على واألوضاع الداخلية .هرة اليت آلت إىل الفشل ومل توفقحوارات القا
على القمة اآلمال الكبرية مت  عقدوأيضاً ،عقدمت عليه اآلمال الكبريةو إليه أشرمت الذيمث الوضع العريب . أحسن حاهلا

العربية، ال أعلم ان فصائل املقاومة واالنتفاضة الفلسطينية كان تعقد آماالً جساماً على مؤسسة القمة العربية منذ نشأا 
 أن مؤمتر الكويت يوإذا كانت هناك آمال فلسطينية عقدت على القمة العربية القادمة، واليت كان باعتقاد. وحىت اآلن

 واحلالة .فلسطينية األوضاع يف احلالة ال"تضعضع"فهذا باعتقادي حبد ذاته يعرب عن شراً سلبيا على تلك القمة، كان مؤ
الدولية أيضاً، اليت تتعاطف شعبياً مع الوضع الفلسطيين، انصبت رمسياً لألسف مع اإلدارة األمريكية، وما يقوم به شارون 

لطبعات  خروج على كل اآلمال املعقودة على اللجنة الرباعية، وعلى ا، بل هووحكومته اآلن باعتقادي ليس تراجعاً
هناك وجه آخر بكل ما تفضلت فيه، فهو يصلح لرفع الروح . برضى ومباركة االدارة األمريكيةاملتعددة خلارطة الطريق، 

  . شكراًاملعنوية للجماهري، ولكن احلضور هنا هو حضور خنبوي وحباجة أيضا أن يطلع على الوجه اآلخر و
 :الدكتور أمحد نوفل

ركزت على تعداد املكتسبات، لكن يف نفس نايف حوامتة هذه اللهجة املتفائلة، واليت        سعيد أن امسع من األستاذ  
، خاصة بعد حرب تشرين  علية منظمة التحرير الفلسطينية منذ ربع قرندرجتالوقت الحظنا بأن اخلط السياسي الذي 

 إىل  إىل ما وصلت إليه يف طريق مسدود، إضافة بالتايل أوصل القضية الفلسطينية،!"خط تراجعي" هناك ، لآلن١٩٧٣
 وبالتايل تقزمت القضية الفلسطينية، من املطالبة بتحرير فلسطني إىل ،وجود الرئيس الفلسطيين حبصار كما هو معروف

 وهذا بالطبع حباجة من الفصائل .صاراللجوء إىل الضغط الدويل من أجل إخراج الرئيس الفلسطيين من هذا احل
 "اجلبهة الدميقراطية"الفلسطينية مبختلف اجتاهاا، أن تقف وقفة حتاسب فيه نفسها وتنتقد نفسها، ألن البعض منها ومنها 

 .يف الوصول إىل هذه النتيجةكان هلا دور 
يويورك ولندن وباريس، تؤيد االنتفاضة ذكرمت التأييد الدويل، عظيم أن نرى مظاهرات يف ن: النقطة الثانية        

، وهل ! هل نريد أن حنرر فلسطني من خالل التأييد الدويل؟، لكننا ال نرى ذلك يف الشوارع العربية،والقضية الفلسطينية
ة  يوجد لدى الفصائل الفلسطينية ايضا نظرالأ !نريد أن نبين الدولة الفلسطينية يف الضفة والقطاع فقط بالتأييد الدويل؟

االنتفاضة كما كانت و من أجل العمل على إجياد نوع الوعي لدى الشارع العريب من أجل أن نؤيد القضية الفلسطينية
 . !؟قبل أربعني شهر

، وبكل صدق، حنن نعرف أن هناك تنظيمات فلسطينية موجودة ة، لكي استغل وجود األستاذ نايفنقطة أخري        
 ما هو مغزى احلصار املفروض على هذه التنظيمات الفلسطينية ، على سوريايف سوريا، وهناك ضغط دويل أمريكي

، وهذه الضغوطات سوف تؤثر على الوجود التنظيمات ؟هل فعالً هناك ضغوطات على سوريةو ،!؟املوجودة يف سورية
 !.!الفلسطينية يف سوريا

 : مروان دودينذمعايل األستا 
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عبوية وحتميسية، ورفع احملاضرة ش.ة هناك نصف آخر مل يتم التطرق لهقيق     الشكر املوصول لألخ احملاضر، يف احل
 يهمين أن أقدم تعليقاً بسيطاً، إذا كان على مستوى القيادات الفلسطينية وأنتم أحد رموز هذه القيادات، ومن .ملعنوياتنا

، حمزن يف طرحة الدكتور خمادمة فأنا سعيد حقيقةً، ولكن ما ،"التفاؤل"تعتقدون ذه السوية من الفصائل الكبرية، 
ات، والذين انسحبوا التوقيع" هل العالقة الفلسطينية ـ الفلسطينية تطرقت يف املؤمترات و،اجلانب اآلخر، وأنا سأضيف

منظمة التحرير ( هل تطرقوا للكيانني القائمني اآلن، اللذان مل يعرفا كيف يتعامالن مع بعضهما البعض ،"أو مضوا
الضفة الفلسطينية، الساحة للوضع السائد واملتدهور يف  نايف ذ األستاتقييم ما هو .)لطة الفلسطينيةالفلسطينية والس

 فال ندير احتاللهل جيوز أن نبقى نتحجج بأن هناك !. ستوى إدارة احلياة اليومية للناس؟الغربية وقطاع غزة، على م
 أن توضح لنا ذلك يف  نريد منك!.؟ل جيدمدرسة بشكل جيد وال ندير شارع بشكل جيد، وال ندير السوق بشك

  ؟!النصف اآلخر من احملاضرة
 : خلدون الناصرالدكتور

 قرارا الرباط سنة ، ولو يف ضمري الباطنتستخطئون، أال  سؤايليف احلقيقة حنن نريد أن نطمئن عليكم يف سوريا،     
  !؟؟١٩٧٤

 : األستاذ صاحل العرموطي
، وأن  واليت ال أرحب بانعقادها ألا جرت الويالت على شعبنا يف فلسطني،عربية املتتاليةملؤمترات ال استفزين ذكر ا     

األم الفلسطينية والرجل الفلسطيين والطفل الفلسطيين، ال يرضى بقرارات هذه املؤمترات، ألا قرارات تأيت بأجندة 
مؤمتر  ، وما املؤمتر الذي ذكرمتاخل.. الت ، والظلم والسجون واالعتقا للشعب الفلسطيين إال القهرتقدمخاصة، ومل 

 تنسيق أمين بني األردن إلقامةرئيس املخابرات الصهيونية، ، "داين ياتوم"، يقوده  للعالقات، إال تنسيق أمين"شرم الشيخ"
ال ن حن، ولذلك بني السلطة الفلسطينية، والكيان الصهيوين، والتنسيق األمين املصري ـ الصهيوينووالكيان الصهيوين، 

ُنل عليهاعو. 
 يف األمم املتحدة كان ، قرار قبول الكيان الصهيوين١٩٤٨ال تتفق معي أنه منذ عام الشرعية الدولية، أ       بالنسبة

كيان مصطنع، مشروط  كدولة، ك، وقرار التقسيم، وكان قبوله١٩٤ قبول قرار حق العودة، رقم: بشرطني: مشروطاً
  هلذين الشرطني،، دولة عربية مبا فيهم ممثل السلطة الفلسطينية يف األمم املتحدةألي ممثل ، ومل يلتفت ايذين الشرطني

 ، قرارا إنشاء دولة فلسطني، ال يزال معطل، تتحدثشرعية دوليةعن أي  ؟،!هذه الشروط باطلة أصبحت أن  بعدإال
، وال !! ما زال مرفوعاً، شعار الشعبعاروهذا الش أن األرض الفلسطينية احتلت لذلك حنن نقول. لذلك ال نعول كثرياً

، وأن "اًدبلوماسي"، ألن شعارك كان "الدبلوماسية"، وامنا خاطبت اعتقدت أنك خاطبت اجلماهري كما قال معايل األخ
، جلنة تقصي احلقائق  أيضاً سقطتاقراراو ،، ألن الشرعية الدولية قد سقطتري ال تريد طريقاً دبلوماسيةاجلماه

، ١٩٤٨ يف عام !!.، ويلغي أن هناك جمزرةاألمني العام لألمم املتحدة ليلغي ذلك وجاء ،مل تنفذ) ١٤٠٥، و١٤٠٣(
 من %٩الكيان الصهيوين يعرض علينا اآلن  املتبقية،% ٢٢ ، ضم إليها ٦٧ ويف من األرض الفلسطينية،% أحتل ٧٨

الباقية من  وليهجر كما قلت البقية ليفكك األرض الفلسطينية،" جدار الفصل العنصري"، واآلن جاء %٢٢اصل 
، وما ثورة وزير خارجية األردن مروان املعشر، إال دليل قاطع أن األردن مستهدف، والكيان األردين الفلسطينيني
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 ، وبالتايل حنن نواجه مشروعي صهيوين خطري، ال ميكن مستهدفةة مستهدفة والقيادة األردنيةمستهدف، والدولة األردني
، ماذا ميثل املليار لشعبنا  املخصص كمساعدة للشعب الفلسطيين"املليار" أن تعيد النظر يف موضوع رجوأ. القبول به
 طفل مت ٢٦٥فتاة يف املعتقالت، ) ٤٠٠( أسري، وأكثر من آالف) ٨(، وألف)٤٠(، الذي أبيد منه أكثر من الفلسطيين

 تعبئة اجلماهري من أجل النضال والكفاح ستوى م حيتاج إىل رفعمأساوياجنام يف السجون الصهيونية، هذا وضع 
 ضد" وقفتم أن يكتب أنكم دعوا التاريخ، ولو ملرة واحدة، وأن نعود اىل امليثاق الوطين الفلسطيين املعطل، لذلك املسلح

ليس  ، كامل التراب الفلسطيين، وأنا استبشر خرياً"حترير" هو  كان دائماً بالكيان الصهيوين، وأن شعاركم"االعتراف
 وال  اجلبارين، حماصر ال ميلك إرادته،بالقيادات السياسية على الساحة الفلسطينية، فرئيس السلطة الفلسطينية زعيم شعب

 ، فأي سيادة يف ذلك، لذلك أطالبكم!! من غزة إىل الضفة، ليحلف اليمنيميلك أي وزير من وزراء السلطة قرار انتقاله
وحنن   يف قاموسنا، فالشرعية الدولية هي مرفوضةوأن تعملوا على تعبئة اجلماهري،  مرة أخرى شعار الكفاح املسلح،برفع

، !؟يعتقل أمحد سعدات  وأنا أتساءل ملاذا. من وراءها إال الويالت اليت خانت قضيتنا، وما جاءناأنظمتناال نعول على 
بعمليته  سعيد احلوتري عندما قامأنه  صدقيين .حيرك الشارعالذي واالستشهاديات هو  طفل احلجارة لن خبري أشعر أننا

مع العدو  من أرعبانا .؟!دليل قوتناهو وهذا !!  بإسهالاالستشهادية، بعد ساعة منها أصيب وزير الدفاع الصهيوين
 ليس لنا قدرةهنا أتساءل أ؟، و! هم حكامناقوة حول وال  ليس لنابأن ؟، ومن حياول إقناعنا! حكامناالصهيوين هم

، لذلك فلنغري خطابنا !! بدبابتهخمتبئ أنا وأنت يطارد اجلندي الصهيوين وهو أشاهدهين الذي الطفل الفلسطيو
الدبلوماسي وال نعفهو ءها ال يعتقل أبنبأنذاتنا وعلى الشعب الفلسطيين، فقط ابعدوا األنظمة العربية عنه على ل إال و 

قضية الشعب الفلسطيين، فالقضية الفلسطينية ل ميقزتال  إ"١٩٧٤الرباط "خبري، وهو قادر على حترير نفسه، وما مؤمتر 
 األنظمة العربية ت على حد سواء، ولو فتح، هي قضية عربية، إسالمية!الفلسطيين فقط؟أكرب من تكون قضية الشعب 

  . الفلسطيينحدودها الستطعنا بإذن اهللا أن حنرر التراب 
 

 اجلولة األوىل من الردود
 "!!صناعة حملية"وأوجاعنا هي الكثري من مآسينا :حوامتة

 بدالً من أن يكتفي بتقدمي الوجع، فالوجع ،!    مجيل جداً تعدد اآلراء، ويصبح أمجل تعدد اآلراء أن يقدم حلوالً
 اخلليفة املأمون وحىت حكمومنذ لعقل،  منذ هزمية اوقلنا أنه، القدمي والوسيط واحلديث، موصول على امتداد تارخينا

كل أمانة وبصراحة، ليس من تقاليد وعليه أقول وبحىت يومنا، ما زالت مستمرة ة من التداعيات  سلسل حدثتاآلن،
، فأنا واحد من !شعبوياًالعمل والنضال أن يقدم مع خنب يف جمتمعاتنا خطاب الوجع وحده، أو يقدم خطاب  وأساليب

 وعلى ، جداًمؤسف  وهو املشاعر،العواطف و الناس الذي يقف على طريف نقيض من اخلطاب الشعبوي الذي يدغدغ
قدمت لوحتها مبشاهدها الفلسطينية والعربية والدولية، وبدأت مبشاهدها واليت   كما هي،هذا أقول علينا أن نرى الوقائع

ولية،  يف كل ما مشيت به على األوضاع الد، وال يوم واحد،الفلسطينية، وأنا أقول أنين لست من الذين راهنوا تارخيياً
 الفلسطينية والعربية مت مع أخوة مسؤولني ايضا، مآسينادائماً أقول مآسينا، واليوم تكل. ء األوضاع الدوليةواستدعا

اقلها يأيت من اخلارج من . ؟، على يد هذه األوضاع العربية وحركة تطورها سلباً وإجياباً!معظمها وغالبها صناعة حملية
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هيوين الذي عمار اجلديد أو اهليمنة اإلمربيالية األمريكية، أو املشروع الصاألجنيب سوأ ممثالً باالستعمار القدمي أو االست
 يف منطقة الشرق األوسط هلا أطماع توسعية، حتاول  عظمىإقليمية، والدولة حتولت إىل دولة ٤٨حتول إىل دولة عام 

وباجلوالن تفظ جبنوب لبنان،  حاولت أن حتتفظ بسيناء وحاولت أن حت.ذه األطماع التوسعية أن تتوسع مبا تتمكن عليه
وهي ذات الدولة االسرائيلية وبكامل أرض فلسطني، هذا من طبيعة املشروع الصهيوين االستيطاين الكولونيايل التوسعي، 

علينا أن نتلمس الوقائع كما هي بعيداً عن ما يدغدغ ما  اليت قامت على ذلك املشروع وذات األطماع التوسعية، وعليه
حنن باقون طاملا " وممكن أن نقول كما يقول أحد األخوة يف القيادة الفلسطينية .طراب املمكن جداًاإل لدغدغةيطرب 

 نزعة شعبوية لن تؤدي إال إىل أقول هذه. ، ونترك كل شيء لألجيال القادمة!"يف رحم كل امرأة فلسطينية جنيناً جديداً
، اذكر بأن املسافة بني دعوين أذكركم مجيعاً أيها العربو مزيد من التدهور والتراجع، وليس العكس، ،مزيد من اآلالم

مت ضمه لتركيا رغم استفتاء شعب " االسكندرون"، سنوات) ٩( وبني نكبة فلسطني ناغتصاب لواء اإلسكندرو
ءاً ال يتجزأ  الساحقة صوت بأن يبقى جزبأغلبيةاالسكندرون، الذي كان تعداد سكانه مليون ونصف يف ذلك الوقت، 

بني النكبة الفلسطينية تسع ، بينه و"سايكس ـ بيكو" أو األراضي السورية يف ظل ما وقع يف اضي الشامية،من األر
ترك، لتركية، لواء االسكندرون بكامله يماليني، موجودين على األراضي ا) ٧(، اآلن هذا املليون ونصف أصبح سنوات

كندرون باتوا أتراكاً، والسبعة مليون مشتتني على وسكان االس ،!!بالرغم من أن تركيا دولة من حيث الدين مسلمة
، ، عن لواء االسكندرون برامج التربية والتعليم العربية، مبا فيه السوريةمن؟، واآلن من منا يسمع !امتداد األرض التركية

بيا وال قومياً  قطرياً، وال عرال حملياً وال! من منا يتظاهر من أجل االسكندرون؟، من منا يأيت على ذكر االسكندرون؟
 حنن ال نريد أن ننتهي يف القضية الفلسطينية إىل ما !.وهذا.. سافة تسع سنوات بني هذا وال إسالمياً، وال دولياً وامل

بكان من "؟ لكن التاريخ مل جير !ولذلك كان من املمكن أال نكون . ؟!انتهينا له حنن العرب يف قضية االسكندرون
ال  ، عربيةوأنظمةوطين وشعب حتت االنتداب وشعوب عربية حتت االستعمار واالنتداب ، ألننا حركة حترر "؟!املمكن

 القيادة احلكيمة يف هذا السياق، .٤٨، وخامتها خلامتة الـ٤٨ يف الـإىل ما وصلت لهنريد أن تصل القضية الفلسطينية 
ا قيادة فعلية ختتزل اآلالم ،مبساراتهنية والثورية والقومية واإلسالمية واملسيحية الوطهي اليت تدير العملية الوطنية 

 .واألوجاع والعذابات، عذابات اجلسد والروح، وعذابات الدماء واجلوع والدموع
، طرح االنتداب الربيطاين مشروع ٣٧، ٣٥بعد حركة القسام، وثورة الـ و، ١٩٣٧    يف هذا السياق، لنأخذ يف عام 

 قدمت بريطانيا بديالً ٣٧ يف عام .٣٧واستأنفت الثورة حىت عام  ؟،!ةشعباً وقياد رفض  الذي،)مشروع بيل(التقسيم 
 ثنائية ، باقتصاد واحد،، دولة واحدة"؟! بدولة ثنائية القوميةبالكتاب األبيض" وتقدمت "مشروع التقسيم" تركت ،آخر

ك رفضت هذا القيادة الفلسطينية حينذا. !!٤٩ تستقل بكاملها دولة واحدة بعد عشر سنوات أي عام ،القومية
فنحن !. مل يكن قدراً أن تكون هذه هي النتيجة، والدليل ما أشرت عليه، لكن احلكمة ليس دائماً حاضرة. ؟!املشروع

إىل درجة  ةحركة حترر وطين متفاوتة الدرجة بالتطور والنضج، وبصفوف شعوبنا يوجد درجات متفاوتة كثري
؟، بل !مل تكن قدراً" النكبة"، عليه نقول أن قالل والتقدم إىل األمامكيف حنل قضايا التحرر الوطين واالستف. ؟!التناقض

.. لن أتدخل كل ساعة ( قال، ربنا سبحانه وتعاىل"!!وال يغري اهللا ما بقوٍم،أيضا، حىت يغريوا ما بأنفسهم! وقل اعملوا"
.. تاريخ البشرية.. التاريخ ، أتدخل بفترات متفاوتة زمنياً يف هذه احلالة، وهذا ما وقع يف )وكل شهر.. وكل يوم 
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وقل اعملوا ، وال يغري ما بقوم "ومرت على البشرية مئات املاليني السنني والرب تارك موضوع . وتاريخ التدخل الرباين
 وعندما وقع آخر تدخل وقع قبل ثالث آالف سنة فقط وبعده على يد الديانات "!!حىت يغريوا ما بأنفسهم.. 

فالنكبة مل تكن . ؟! مل يقع أي تدخل جديد)هجرية ( سنة١٤٢٤ ذيانات التوحيدية الثالثة، ومن، الد الثالثةاإلبراهيمية
 ،٦٧وعام " النكبة " عام٤٨ مسلمة أو مسيحية، نتكلم مجيعاً بني عام ، حنن نتكلم مجيعاً لغة قومية ولغة دينية.؟!قدراً
، ٤٨بعد .  الدول العربيةبأيديضية الفلسطينية كانت  رغم أن كل مقاليد الق؟!نا كل الدول العربية، نسينا العاملتنسي

 أو باإلخوان املسلمني، أو، اندمج حبزب البعثفبعضها ؟ !فلسطينيةقوى التحرر الفلسطينية بنخبها مل تعد حتمل هوية 
 الكل كان يف ، وبالتايل؟! وهلا قوى تدافع عنها،الشيوعيني، مل هناك هوية فلسطينيةبأو بالقوميني العرب، أو بالناصريني 

والطريق عند العرب الذين يرفعون أو  .. "!طريق الوحدة هو الطريق إىل فلسطني"حركة التحرر العريب، وحتت عنوان 
هي الدولة اإلسالمية هي الطريق إىل .. طريق الوحدة هو الطريق اىل فلسطني، وطريق املسلمني .. حيملون رايات قومية 

 على حد تعبري الدكتور عبد اهللا "؟!صواب األمة وإنقاذ األمة يبدأ من أفغانستان"كان واالجتهاد األخري .. فلسطني 
علينا مجيعاً أن نذهب إىل أفغانستان وحترير األمة "، وقال هلم لتقى مبجموعات على ارض مكة نفسهاعندما ا ،!!عزام

وهذا .. ؟ !جيب أن نبدأ من فلسطني "؟! ألف كيلو متر عن فلسطني١٢، قالوا له أفغانستان تبعد "!يبدأ من أفغانستان
عليه أقول . ؟!أنا ال أحكي أسرار..  عبد اهللا عزام وذهبوا إىل أفغانستانامن الذين أطاعو.. قيل علناً على الفضائيات

تأنف العمل من أجل إعادة النهوض يف الشخصية الفلسطينية ، باهلوية الفلسطينية يف وجه املشروع ؟، اس.!نسينا اجلميع
 األمة العربية وين التوسعي، ليمثل خط دفاعي أمامي أوالً عن قضية فلسطني وحقوق شعب فلسطني، وعن كلالصهي

؟، فنهضت !؟، اجليوش العربية كانت حمطمة!، األنظمة العربية كانت حمطمة٦٧ بعد هزمية حزيران .؟!شعوباً ودوالً
أو قبل . .؟! سنة١٥وليس قبل عشر سنوات أو قبل ، ٦٧ حزيران ٤الثورة الفلسطينية املعاصرة، وضها العاصف بعد 

، وضاً عاصفاً يف النضال من أجل الدفاع عن القضية واحلقوق الوطنية الفلسطينية، ويف النضال يف اخلطوط عشرين سنة
ربية  أن تتمكن األنظمة واجليوش العوعلى أمل. ؟!األمامية دفاعاً عن اخلطوط اخللفية العربية شعوباً ودوالً وجيوشاً

/ املستعيدة لقواها من أن تستأنف دور باجتاه يصحح املسار الذي جرى قبل ذلك التاريخ، وعندما جاءت حرب تشرين
 على يد !"خذل بالسياسة"، و شامل، جرى فالح كبري، ولكن هذا الفالح مل خيتتم بنصر عسكري٧٣ أكتوبر

 على  ولذا بقيت كل القضية الفلسطينية.لعسكريعمل ال املكاسب اليت حتققت با إىل تشظي  أدىالسياسات العربية مما
 سنة ٧٤. ١٩٧٤يف نوفمرب عام " قمة الرباط العربية" سنة، من تارخيها احلديث بيد الدول العربية، إىل انعقاد ٧٤امتداد 

معلومة النتيجة  ،!وبيد قوى التحرر والتقدم العربية، ماذا كانت النتيجة؟؟للدول العربية، .. بيد الدول العربية مبايعة
ر بأن لشعب فلسطني مثل شعب األردن، مثل شعب سوريا ولبنا والعراق وبالتايل ألول مرة الدول العربية تقّ!! بوقائعها 

هذا ..  سنة كاملة٧٤بعد . مثل أي شعب من الشعوب العربية احلق بأن يقرر مصريه بنفسه وميثل قضيته الوطنية.. 
هذه مت إقرارها يف حزيران .. ليست جديدة ولكن هذه اللغة التوحيدية الفلسطينية الوطنية حنن نتكلم بلغة : ثانياً. أوالً
، ونضال وفلسطينية،  فتح، دميقراطية، شعبية، حزب شعب(، بكل بقواه املكونة، بإمجاع الس الوطين الفلسطيين٧٤

حتادات النقابية واملهنية ،الشخصيات هة التحرير العربية وقيادة عامة، وجيش التحرير الفلسطيين واالوصاعقة، وجب
حنن غري قادرين على هزمية عدونا الصهيوين، بالضربة القاضية، نريد أن حنل املسألة "، الذي يقول هذه املرحلة )الوطنية
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ة حنن والشعوب العربية والدول العربي..!!" مرحلة وراء مرحلة.. بالنقاط مثل ما يقولون يف عامل املالكمة، أي باملراحل
ز املرحلة الراهنة هي مرحلة تقوم .ولذلك هذه سلسلة تارخيية، تبدأ مرحلة بعد مرحلة.. أصدقائنا يف العامل غري قادرين

األفق !!.. بأفق سياسي" بالثورة واملقاومة واالنتفاضة وكل وسائل النضال األخرى"على حلول سياسية بوسائل النضال 
مع الغزو " صالح الدين األيويب"، كما فعل !"ية سياسية يف هذه املرحلةحالً خامتاً يقوم على تسو"السياسي يقول 

 بل عاد ،وحترير القدس، الغزو القدس مل ينته" حطني"، وبعد معركة األورويب اإلقطاعي، عندما غزيت هذه املنطقة
، بصيدا، وبيةرعاماً، بعد رحيل صالح الدين وبقيت املمالك اإلقطاعية األو) ٥٤(واحتل القدس مرة أخرى ملدة 

كله سنوات بعد رحيل صالح الدين األيويب، لكن صالح الدين األيويب مل يقل إما ) ١٠٥ (أخرى، ومناطق بإنطاكية
 بل قال.بيننا وبينكم إال استمرار القتال، ومعه كل جيوش فالحي مصر وفالحي بالد الشام أو ال يوجد حل ،يرحل

، وعمل اتفاقات ومعاهدات وتسويات، ودامت بعده بعضها !!"كذا. .نأخذ القدس وكذا" حطني"يف معركة انتصرنا "
 .ىل أن انتهى الغزو اإلقطاعي األورويبسنوات إ) ١٠٥(سنة وبعضها اآلخر ) ٥٤(

ر باإلمجاع، وأكرر بكل قواه املكونة، نقول بلغة واضحة الربنامج الوطين املرحلي، الذي أقّ ،     حنن الشعب الفلسطيين
يوسف "، واحد من الصاعقة، وهو صديق لنا ولكم مجيعاً الشاعر ناك اثنني اعترضوا يف ذلك الوقته، فقط باإلمجاع
كل االحتادات النقابية واملهنية، وكل ، أما كل الفصائل، "ناجي علوش"، واحد من فتح وهو األخ الكاتب "اخلطيب

لة فلسطينية حبدود الرابع من حزيران، دو<< دقت على الربنامج الوطين املرحلي، الذي يقول الشخصيات الوطنية صا
ن هذا هو الذي أل يف ختام هذه املرحلة،>> عاصمتها القدس العربية، حل مشكلة الشعب الالجئ بعودته إىل دياره،

 !. جديدة عندما ننجز مهمات هذه املرحلةيؤسس ملرحلة الحقة
 ٢٤ من أكثر القول الذي قاله مل يعش؟، !"لقوميةثنائية ا"، وطالب بدولة بشارون للتحرش" أبو عالء"     وعندما طرح 

؟، قاله لشيء آخر، قاله ألن هناك وفداً فلسطينياً من السلطة يف ليبيا، يريد أن !ساعة، وأنا أعرف ملاذا قال هذا الكالم
 فلوس ، وأخذوا فعالً"بإسراطني"، وأبو العالء قال "!باسراطني"جيلب تربعات مالية من ليبيا، والقذايف كان ينادي 
 . للسلطة الفلسطينية، وانتهى املوضوع عند تلك احلقبة

    مرة أخرى أقول حنن ال نراهن على احلل الدويل والقرارات الدولية، الشرط لـ أن نطور باحلالة الدولية والقرارات 
 وطنية فلسطينية يف إطار هو أوالً شرطاً فلسطينياً، وحدة! املعلقة على الشجرة إىل احلياةالدولية ونقلها من القرارات 

، ، قيادة موحدة، حكومة احتاد وطين، والشرط لإلصالح الدميقراطي مبؤسسات السلطة فلسطيين موحدمشروع سياسي
،  الكثري من أجهزة السلطة، هو اإلصالح الدميقراطي..والقضاء على الفساد والبلطجة والزعرنة، اليت متارسها، الكثري

أو البديل اآلخر، حل السلطة الفلسطينية وترك آلن، وهذا شرط الوحدة الوطنية أيضاً، وهذا شرط الوحدة الوطنية ا
 وحوارات غزة .؟، هذا هو الشكل اآلخر، إذن هذا هو الشرط األول فلسطينياً!األمور حلكومة إسرائيل وللمجهول

ل عدد آخر من العقد يتطلب زاوصلت إىل حل عدد من العقد، ال بل توالقاهرة مل تصل إىل الطريق املسدود، والفشل، 
ربنامج وللوحدة وطنية، لل، ألي حركة حترر وطين، لتحرر الوطينالنصر لشروط هي هذه .  مبزيد من احلوارحلوالً
لمشروع الصهيوين قبل أن تكون دولة، احلركة الصهيونية الغازية إثناء تطبيقها ل هذا الدرس فهمته إسرائيل جيداً .املوحد

ت مؤسسات موحدة ائتالفية على أساس التمثيل النسيب قبل أن تكون دولة وحافظت على هذا بعد االستيطانية أقام
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؟، ! وحىت اآلن شخص واحد غري منتمي حلزب٤٨ال يوجد يف الربملان االسرائيلي منذ عام . تشكيل الدولة حىت يومنا
، حيث أحضروا أكثر من مائة تشكيلة وعلى أساس التمثيل النسيب وجتاوز نسبة احلسم ألم يريدون أن يدجموا بشر

 .عملية برملانية دميقراطية وفق التمثيل النسيبدمج يأيت بالنسيج املتداخل بإطار قومية جيمعهم فقط الرتعة الدينية، وال
ض ائتالف، وليس أضيق ائتالف مثل ما يفعل األخ أبو عمار، وأبو مازن، حيث جلست معه روشارون حريص على أع

، !! االستراتيجي أنك مل تنب حكومة ائتالفية عريضة، وأمامك املثل االسرائيلي اجلاركلّلت له أن خلثالث ساعات، ق
أنك بتوافقات فتحاوية ـ فتحاوية، وتوافق بينك دولة إقليمية عظمى ومع ذلك حريصة على ائتالف عريض، واعتقدت 

يوم وصلت إىل الطريق املسدود، وقدمت االستقالة،  ١٠٠؟ وكانت النتيجة بعد !كل شيء" بتحلُ "وبني األخ أبو عمار
سلم .. يدور باخلالء" أبو العالء" واآلن "!.قرضاي"لس التشريعي باعتبارك وقدمك األخ أبو عمار للذين مجعهم أمام ا

من وراء كل املفاتيح ألبو عمار البارحة داَر نقاش بني أبو عمار وأبو عالء، أبو عمار قال له ال تقدر أن تعمل شيء 
اإلسرائيليون لقطوا عن بعد الشيء الذي جرى بني ..!! ؟، وأنا الذي عملتك رئيس وزراء!فكل شيء بيدي.. ظهري 

أنا ..؟!؟ وحل السلطة ليست حلوالً!هذه ليست حلوالً. أبو عمار وأبو عالء، عملوا هلم فضيحة جديدة أمام العامل كله
 باخلطوات اجلزئية، وضد كل هذه "الدفرسوارات"، وضد "تيشنوأي بالن"، وضد اتفاقات أوسلو"ضد اتفاقات 

 !!.وقدمت كيف حنل هذا كله ؟!األوجاع والفساد والبلطجة املوجودة، لكن علينا أن نرى كيف حنل هذا كله
 ٧٤حيل املسألة فليتفضلوا، الذين جربوا ، إذا كان التراجع عن قرارات الرباط "!أهالً وسهالً" : أقول    وبذات الوقت

          ، !إنتاج املنتوج الذي مل يعط مثاراً إال الُمرسنة يف دولنا العربية ماذا كانت النتيجة، حىت اآلن نعيد 
" ، ويطلع لنا بعمليات االستنساخ"!!وهؤالء احللوات" جني فوندا"وبالتايل عمليات االستنساخ ليست كلها جتلب لنا 

 ". هذا هو الذي تنتجه عمليات االستنساخ ..لع عنا سوهارتووبط..، والدكتاتور موسوليين  النازيهتلر
منظمة التحرير هي " فـ    بعد هذا كله أقول أن حل املشاكل بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، 

، هي سلطة نية ثانيا، السلطة الفلسطي.املظلة لكل الشعب الفلسطيين يف الوطن ويف الشتات ويف الوطن احملتل.. الوعاء 
، وبالتايل السلطة الفلسطينية جاءت وليدة إنتاج أوسلو تقدم نفسها بأا ٦٧من األرض احملتلة عام % ١٨على جزء من 

، ر إذا ما ضنا بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحريحنن نقول أن هذا كله فيه استحاالت،. ٦٧تريد أن متتد إىل حدود 
من  ، السلطة الفلسطينيةومعنا، حىت نتمكن،  التمثيل النسيب بالوطن وبالشتاتوفق مبدأعلى قواعد برملانية، انتخابية 

نظام برملاين، : الذي قال ، ١٩٨٨إصالح دميقراطي برملاين شامل عمالً بإعالن االستقالل الفلسطيين باجلزائر عام القيام 
 سنة بقيت ٥٠٠أو  سنة ١٠٠٠قبل  وليس هذا، ألن أسرته ،!!نس والعرق والدين واملذهببغض النظر عن اجل

، ، شعوب امتزجت مع بعضها البعض حالة فلسطينية، ما هذا كله مزيج سليل حالة شركسية، أو سليلمسيحية، أو بقي
هناك ، إذا ! هل يوجد شعب فلسطيين أم ال؟،!، هل يوجد شعب أردين أم ال؟وبالتايل احلل يقول نريد أن نعترف يف

، صحيح هناك مجلة تقول كأسنان املشط، واسنان املشط يوجد بينها بعض التباينات، ولكن املواطنون سواسيةفيه شعب 
 .؟!ليس كل هذا التناقض اهلائل بيننا



 مركز القدس للدراسات السياسية

 رؤية مستقبلية.. القضية الفلسطينية 
 

16

 نتدارس إىل أنوأدعوكم مجيعاً ..      وعلى هذا أقول نعم للعملية الوطنية والثورية بآفاقها الكفاحية الفدائية املتعددة 
جتربة حزب اهللا منوذجية بشروطها الذاتية "!. جتربة حزب اهللا"ن تتدارسوا أنتم بندوة خاصة ، وأمعاً اليوم أو فيما بعد

 :واملوضوعية، جتربة حزب اهللا 
 .قيادة موحدة جلنوب لبنان: أوالً
دة حزب اهللا يقاتل، والدولة اللبنانية تفاوض يف إطار قرار األمم املتح. برنامج سياسي موحد مع الدولة اللبنانية: ثانيا

٤٢٥ . 
ألف جندي لبناين، ) ٦٠(ألف جندي، ) ١٠٠(، إضافة إىل خل األراضي اللبنانية، عمق لبنانحلزب اهللا سند دا: ثالثا

إضافة إىل مظلة سورية كاملة للمقاومة والدولة اللبنانية، إضافة اىل مساندة إيرانية متعددة . ألف جندي سوري) ٤٠(و
 :، لنتفحصها يف احلالة الفلسطينية هذه الظروف املوضوعية النموذجية. جبنوب لبنانللمقاومة ، املادية والسياسيةاألشكال

 . حماصرة من كل ما حوهلا: أوالً
 .  جزيرة، حماصرة٦٤داخل غزة أربعة جزر حماصرة، وداخل الضفة الفلسطينية : ثانيا
 .نعلمها مجيعاًبالداخل العريب األمور مغلقة بفعل التداعيات العربية اليت نعرفها، و: ثالثا

لكعب "لتكون مقاومة مؤذية ظل هذه الظروف، علينا باالنتفاض، واالنتفاضة، واملقاومة، وعقلنة املقاومة،        يف 
التعبئة ضدنا يف اتمع االسرائيلي، من االسرائيلي، جيش بآلياته وقواه، واملستوطنني، وحترم شارون وقوى اليمني "أخيل

ويف هذا السياق، ايضا، علينا مسؤوليات قومية، لكن ليست هي . ايل علينا أن نلحظ هذا كلهوبالت. ويف العامل أمجع
ليات قومية، هي مسؤوليته الثانية، وليست بل مسؤوليتنا الثانية، مثل ما على الشعب األردين مسؤومسؤوليتنا األوىل، 

 على سبيل املثال، نعم هناك ضغوطات أمريكية  الشعب السوري قيادة لنأخذ.مسؤوليته األوىل عملياً يف حياته اليومية
، لكن بنفس الوقت أقول آمل أن تصمد سوريا وأن تنفتح أكثر فأكثر على  للسوريني حق اختاذ القرارهائلة على سوريا،

 ،"صدام حسني" وأن ال تقع باألخطاء االستراتيجية اهلائلة اليت وقع ا نظام ،شعبها من أجل تعزيز دفاعاا وصمودها
الذي اغلق على نفسه، واغلق اجلدران بينه وبني الشعب العراقي فكان ما كان من حل كل الدولة العراقية، واالحتالل 

 من أوجاعنا، بل األعظم من أوجاعنا هي ؟، ولذلك أكرر من جديد القول أن الكثري!هذا مل يكن قدراً. الكامل للعراق
على (، وحيقق لنفسه مكتسبات اخلارجي قادر أن يغزوناة، األجنيب ، وألا أكت أوضاعنا الداخلي"صناعة حملية"

واطنة بني اجلميع يف  والتقدم واملساواة يف امل)لى حساب قوى التحرر والدميقراطيةحسابنا، على حساب شعوبنا، ع
 .صفوف شعوبنا
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  واالستفساراتاملداخالتاجلولة الثانية من 
  :األستاذ عريب

امتة، الذي فصل يف املداخلة الثانية بعد أن أوجز يف املداخلة األوىل، لدى يف هذه اجلولة املتحدثني شكراً لألخ نايف حو
الدكتور امحد الشناق ، األستاذ حممد الشوملي، واألستاذ محادة فراعنة، والدكتور حممد احلاج، والدكتور : التالية أمسائهم

 .فوزي السمهوري
    ):م للحزب الدستورياألمني العا(الدكتور أمحد الشناق 

أرجو اإلجابة عليها ما أربعة مواقف حمددة باجلمل، ولكن األسئلة األخرى هي ختوفات أكثر منها أسئلة،          لدى 
اجلانب .  هذا جانب،"قدراً ومصرياً"، إمنا هي "موقف سياسي"قضية فلسطني ، بالنسبة لنا كأردنيني، هي ليست . أمكن

كف أطماع إسرائيلية "، ليست موضوعا فلسطينيا لنضال الشعب الفلسطيين، وامنا هو أيضاً "طينيةقيام دولة فلس"اآلخر 
بعد أن أعلن األمريكان على لسان اإلدارة أن األمر الثالث، .  فالنضال الفلسطيين هو مطلب عريب وبالتايل،"عن أشقاء

 مرة يعلن موقف من دولة أحادية مسيطرة على هذا الشعب يستحق دولة دميقراطية آمنة، حدودها مل تفسر، لكن ألول
أن إسرائيل هي أكثر دولة تشكل ديد  "عندما يعلن يف فرنساو ارض فلسطني،العامل أن هذا الشعب يستحق دولة على 

هناك قلب للموازين يف املوقف الدويل، أين املوقف الفلسطيين والقيادة الفلسطينية من وللسلم العاملي واألمن العاملي، 
رؤية الربنامج السياسي وهل جناح التيار احملافظ يف إيران سيكون له تأثري على املوقف الفلسطيين املوحد و. !؟هذا

التساؤل اآلخر، هل برؤيتكم، أن هناك أفق لقيام دولة فلسطينية قبل حتديد شكل . الفلسطيين لقيام الدولة الفلسطينية؟؟
، !شرق األوسط اجلديد الذي سيعقد قريباً؟الاؤلكم بوجود دولة فلسطينية يف الدولة العراقية واستقرارها؟؟، ما مدى تف

ال أحتدث عن سلبيات، السياسة الشيعية يف وهنا أنا  حىت الساسة العرب مل يدركوه بعد، ،فيه شيء جديدوالذي 
لعربية فيها تيار سياسي جديد أمسه  فاجلغرافيا ا؟!، أمر جديد يف املنطقة العربيةمن حمور لبنان إىل بغدادية، اجلغرافيا العرب

ملاذا دائماً مدير و، ! يف القاهرة؟ يعقدملاذا دائماً احلوار الفلسطيين ـ الفلسطيينسؤال آخر، . ؟"!الشيعة السياسية"
، جاهز أن يعطي ئيلي بقناعة األستاذ نايف حوامتةهل اتمع االسرا.يدير اجللسات؟؟هو من ) املصري(املخابرات 
 .لسطيين دولة وسالم؟الشعب الف

 )األمني العام حلزب الرفاه( األستاذ حممد رجا الشوملي 
، مل يتطرق إىل الناحية االقتصادية، هذه لفتة نظر، أريد أن أبدأ من حيث انتهى، حنن كنا    الصحيح احملاضر الكرمي   

إىل " عدنان باجة جي"ارة خالل زي.  راحت العراق،٦٧طالبنا يف الـ، ٦٧، راحت الـ ٤٨نطالب يف مناطق الـ
من األراضي الفلسطينية، وأنه % ٩٥، إذا أعادت يؤكد فيه استعداد العراق لتوقيع سالم مع إسرائيل قدم عرضاً إسرائيل

وطبقاً لالتفاقات . ئيليف حالة اإلعالن عن إقامة دولة فلسطني فان العراق سيعلن فوراً عن اتفاق سالم مع إسرا
، ملطالبتها اليت  يف الدول العربية شرعت يف عمل محلة لعرض اجلوانب القانونية"العدالة اليهودية"، فان منظمة والدراسات

 مببلغ  املنظمة هذهطالبتحيث  العربية وأقاموا يف إسرائيل،  ألف مواطن يهودي تركوا الدول)٧٥٠(تشمل حقوق 
دفعها من الودائع العراقية امدة يف املصارف ب اً اقترح وزارة اخلزانة األمريكية،وقدمت، ؟!مليار دوالر تعويضات) ٢٠(

لدراسة أعدا وزارة املالية االسرائيلية مؤخراً، ونشرا الصحف ووفقاً  .بلدان عربيةل ومن ودائع أخرى األمريكية
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مس  مليار دوالر من التجارة مع العراق، خالل السنوات اخل١٧,٥االسرائيلية، فإن إسرائيل ستحقق أرباحاً بقيمة 
 إىل ٤٠٠، أحد أهم االقتصاديني يف إسرائيل، أنه باإلمكان حالياً توفري من "شلومو موؤز "هإىل ما قال ، إضافةاملقبلة
 مليون دوالر سنوياً من موازنة وزارة الدفاع بعد زوال اخلطر العراقي، مع توفري مليار ونصف املليار دوالر من ٧٠٠

 أن إسرائيل ستوفر مليار وربع املليار وتقول الدراسة، أيضاً .عراقي املصدر إلسرائيلاالرتفاع املتوقع على أسعار النفط ال
 على القوات االسرائيلية، وأجهزة األمن واخلدمات األخرى، "اإلنفاق"دوالر عند قيام دولة فلسطينية، وهي تكلفة 

ند إىل هذه املكاسب وغريها واملالحظ أن فكرة االنسحاب االسرائيلي من جانب واحد والذي يطرحها شارون تست
تعزيز سؤايل هو ما هو املوقف الفلسطيين من . عتراف والسالم الكامل مع إسرائيلالنامجة عن إقرار الدول العربية باال

 طوما هي اخلط ؟،العالقة مع العراق احلايل؟ وكيف سينسجم املوقف الفلسطيين مع االعتراف بالوضع اجلديد يف العراق
لتعويضات ا هي تقديرات السلطة الفلسطينية  وم،!ثمار الوضع اجلديد يف املنطقة والشرق األوسط ؟الفلسطينية الست

 . وكيف سيتم تعويضهم؟ مقابل التعويض الذي سيحصل عليه اليهود؟!الالجئني الفلسطينيني؟
 :األستاذ محادة فراعنة

 يف داخل فلسطني، أجد أن هنالك، ثالث سؤايل املباشر كمراقب ومدقق للوضع الفلسطيين، على ارض فلسطني      
مدارس يف مناهضة العدو االسرائيلي، ومناهضة االحتالل، املدرسة األوىل والواضحة اليت تقودها حركة محاس، وهي 

هذه املدرسة وهذا ، و !"٤٨تعتمد ج العمليات االستشهادية، ضد املدنيني االسرائيليني يف مناطق االحتالل األوىل عام "
مقابل ذلك هناك مدرسة أكثر وضوحاً، يقودها السيد أبو مازن .  وله منطقه الواضحوجاهته وله  له مدرستهالنهج

،  وضد العمليات املسلحةضةضد عسكرة االنتفا"، وقد عرب عن ذلك قبل أن يكون رئيساً للوزراء، وهو )حممود عباس(
له وجاهته ويعتمد على أيضاً هذا التوجه . ساحة الفلسطينية، وله من يؤيده بقوة يف ال!!"مع االنتفاضة املدنية السلميةو

وما بني املدرستني ، املدرسة الثالثة اليت . نتائج االنتفاضة املدنية السلمية األوىل اليت أمثرت بأوضاع أوسلو وما نتج عنها
مبمارسة الكفاح "قول متسك بالنقيضني، املدرسة اليت يقودها الرئيس ياسر عرفات، وهي أغلبية حركة فتح، واليت ت

 !!"٦٧املسلح ضد جيش االحتالل ومليشيات املستوطنني فقط يف املناطق احملتلة عام 
 وعليه  الفلسطيين،املوقف يضعف ،"سياسي ومنهجي" هو خلل ، يف الوضع الفلسطييناخللل األساس    واعتقد أن 

 روافع سياسية تقدمها كقائد فلسطيين، كل هناوه !؟أسأل ما هو موضع اجلبهة الدميقراطية يف التوجهات اليت ذكرت
 .بتقدمي برنامج وطين فلسطيين وقائم أيضاً على حكومة احتاد وطين

    ):حزب جبهة العمل اإلسالمي(الدكتور حممد احلاج 
عب بداية حديث األستاذ نايف، حقيقة كنت متفائالً، ومن خالل حديثه عن االنتفاضة واملقاومة، ومعاناة الش مع      

من حتوالت وتغريات إجيابية يف القضية الفلسطينية، لكن ظننت أن هذا احلديث  وما نتج عن هذه املقاومة وهذا الصمود
سيقوده إىل قضية دعم املقاومة وأنه يريد أن خيرج إىل النظام الرمسي العريب والدويل أو العريب بالذات ليطالب بدعم هذه 

إليقاف الغطرسة الصهيونية، طينية وأن تقوية هذا املشروع، هو السبيل الوحيد املقاومة املشروعة على األرض الفلس
لكنين فوجئت بعد ذلك بتغيري مسار احلديث والتعويل على النظام العريب الرمسي والنظام الدويل والتعويل حىت على 

ا اجلانب، وامنا بدأ يركز شارون وتصرحيات شارون وأن شارون تراجع ليس أمام ضغط املقاومة، ألنه مل يركز على هذ
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 تصرحيات شارون ما هي إال أن، وحقيقة، ومنتجاتهعلى مؤمترات القمة والتصرحيات العربية والنظام الرمسي العريب 
أت هذه التصرحيات نتيجة ضغط مل تو. ف لتمرير العاصفة يف بعض األحيانعرو وأسلوبه يف املراوغات م،مراوغات

له  العامل ك. على شارونالقاً ال من أمريكا وال من غريهااعتقد أن هناك ضغط دويل إط وال ، ال عريب وال دويل،رمسي
لذلك أنا أمتىن أن تبدأ عملية توجه القيادة الفلسطينية وخباصة الرموز الذين أمضوا  ،بات يداعب التطلعات الصهيونية

ا ، وجربوملسلح، وجربوا االعتقاالتلكفاح ا جربوا اا جتارب كثرية جداً ال شك يف ذلك ـعقود يف النضال وجربو
 تقول ما هو الطريق األوضح واألسلم الذي سيوصل إىل نتائج، أما أن خيرجوا بنتيجة املناهضة بكل أشكاهلا وألواا ـ

 وحىت األمم املتحدة ومشروعاا ، العربيةاملعروف دورها ودور مؤمترات القممقضية البقاء بالتعويل على هذه األنظمة 
، طلع علينا مببادرة  ويف النهاية جاء األستاذ حوامتة مببادرة شبيهة باملبادرات العربية املختلفة، وخباصة السعودية،ااومبادر
ال تدعم خيار الشعب الفلسطيين احلقيقي املؤثر، وامنا " هيئة من الرؤساء" اليت حتدث عنها، "اهليئة الوطنية"ي  وهجديدة

يؤسفين، أن أستاذنا، قد شرق وغرب كثرياً، وخرج عن املوضوع يف أكثر من ل  أنه مث.تدعم التوجهات الدولية وغريها
الشعب يف لواء "قضية، من قضية لواء اسكندرونة إىل القضية الفلسطينية، أنا أعتقد أن هناك فرقاً كبرياً بني القضيتني، 

اسكندرونة ال يناشد ويقول ياناس حررالقضية أن هذا هو "!!  من القتل واالعتقالنا، وإحنا مظلومني ونعاين يومياًو
وقسمت املنطقة ، فطلع " سايكس ـ بيكو"قدرهم فكل هذه املنطقة كانت دولة عثمانية، وبعدها جاءت اتفاقية 

 .  تفرق كثرياً معهم، حىت نعترب أن هذه نفس املشكلةملمع األتراك أو مع السوريني . نصيبهم مع األتراك
هذه التجربة قائمة على املقاومة، والفرق هو أن مقاومة حزب اهللا لقيت من يدعمها، صحيح،      جتربة حزب اهللا ، 

، حىت نصل كما وصل حزب اهللا واستطاع إجياد من يدعم مقاومتنا داخل فلسطنيحنن اآلن جيب أن نركز جهودنا على 
 نصل إىل ،ثال األستاذ نايف وجتربته، لعلنا حنن برموزنا وقياداتنا من أم إىل دعم سوري ـ إيراين ـ لبناينأن يصل

 إال من خالل الشهداء الذين قدمهم والعمليات اليت قام  اهللا،وما جنح حزب .مرحلة أن جند دعم لنا كما وجد حزب اهللا
 .والصواريخ اليت أطلقها حىت وصل إىل هذا املستوى ا

 على  للناس تعالوامل يقلعبد اهللا عزام إطالقاً ، وضوع أريد أن أثري كثرياً يف امل، ال"عبد اهللا عزام"       بالنسبة لـ
، هذا كالم مل حيصل، امنا كان يقول لبعض الشباب الفلسطينيني، أذهبوا اىل أفغانستان أفغانستان بديالً عن فلسطني

 ويعرف األستاذ نايف، أنه يوجد له  وبعدها يتم التوجه إىل فلسطني، للتدريب إلقامة املعسكراتحيث الفرصة مهيأة
 يف وعمل يف األردن، وجاهد ، واعترفت بعضها أن عبد اهللا عزام هو من جندها لتعمل داخل فلسطني، معينة"خاليا"

 على كل حال اهللا يرمحه، بغض النظر أنه أخطأ يف .اخلاىل ..  قد سدت يف وجه األبوابإىل أنالكفاح املسلح فترة 
 فلسطني، بل أذهبوا غلى للناس ال تقاتلوا يف"ها مل تشكل مشكلة، لكن ال نعترب أنه كان يقول  ولكن،بعض اجلوانب

،  وعسكري جمتمع مدين بني  جمتمع عسكري، ولست مع الذين يفرقون،أخرياً أقول اتمع االسرائيلي. !"أفغانستان
 .اق األرض وكلهم جمندوناتمع االسرائيلي كله جمتمع عسكري غازي، وحمتل لألرض، وجاءوا من آف
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 :الدكتور فوزي السمهوي
اعتباركم أحد أبرز القادة الفلسطينيني، ومن صانعي بكنت أمتىن     الواقع بعد الشكر لألستاذ نايف وملركز القدس،   

ات والتحديات ا على الضغوطات اليت كانت تواجهها القيادة الفلسطينية وما هي املؤامرعنطلّتالقرارات الفلسطينية،  أن 
 .، حىت ترضخ القيادة الفلسطينية، وتضطر العطاء تنازالت أو بعض التراجعات اليت حتاكالداخلية واخلارجية

، كنا نراهن دائماً على اليسار الصهيوين، لكن لألسف، التجربة أثبتت أنه ال ى، منذ بداية السبعينات النقطة األخر      
ليت خترج يف  اليمني، وللتأكيد على ذلك ، باستثناء بعض الفئات الصغرية ايف الطرح بني اليسار وبني فرق ديوج

، متت يف عهد  أنك ضدهاأشرت، اليت "أوسلو"ات  الصهيوين ورفض تنفيذ حىت اتفاقيدالتعانو .املسريات والتظاهرات
 وكان حزب ،١٩٩٩ كان من املفترض أن تنتهي املرحلة االنتقالية يف عاموحزب العمل، وليس فقط حزب الليكود، 

 املواقف الصهيونية مييينها ويسارها أذن، "نتينياهو" العمل يف هذه الفترة موجوداً، باستثناء فترة بسيطة حكم فيها الـ
 . ، بظل دولة مستقلةأرضهالفلسطيين بوجوده على  ضد التسليم باحلق

، فكيف هذه األنظمةيالت القضية الفلسطينية من ، فاجأتين أيضا، املراهنة على األنظمة العربية، وكل ومن النقاط      
أن مؤمتر تونس قادم، حىت الدعم املايل الذي تقول أن هناك مليار دوالر، أرجو نريد من جديد أن نراهن عليها ونقول 

 ، علماً بأن أحد القياديني الفلسطينيني قال قبل أسبوعني يف!أن توضح يل كم وصل من هذا املبلغ للشعب الفلسطيين؟
دما نتكلم أيضا عن وعن. !؟إذن أين تقع احلقيقة يف هذا اال. ندوة على التلفزيون قال أنه مل يصل وال فلس منها

بية، قرارت قمة بريوت  فلسطينية، لتخرج يف قمة عرة، ونقول نريد أن نصيغ موقف فلسطيين، أو سياسمبادرات عربية
ن الفلسطينية، وأنا اسأل إىل مىت نعلق آمالنا باهلواء على قيادات اح الضفة الغربية، وكافة املدي مت اجتعندما خرجت

عربية، لن تعمل لصاحل القضية الفلسطينية، وما أدل على ذلك أن كلينتون يف أحد املرات قال مل يأت زعيم عريب وطلب 
 من زيارة لالحتاد  عائدةأيضاً يف أحد اللقاءات مع قيادات فلسطينية يف السبعينات، كانت. ؟!مين إقامة دولة فلسطينية

أحد القادة السوفييت حينئذ،  االحتاد السوفيايت على اعترافه بإسرائيل، قال هلم تلوم هذه القيادات كانتالسوفيايت، و
 إذن "؟!روا فلسطني ووقفنا ضدهم بأسلحة تضرب تل أبيب وترجع أربع مرات، هل هم حررحنن زودنا سورية ومص"

 . العربيةالتخاذل واضح يف املواقف
، وما أدل على ذلك "ديكور" عبارة عن واقع جند أن التأييد املوجود يف هذهبالنسبة للمواقف األوروبية والروسية، ال      
؟، ! أن الوقت غري مناسبقالوا ، وهي سالح الضعيف، قلنا هلم نريد اللجوء إىل الهايعندماال موقفهم من اجلدار، إ

كيف نقف واآلن ، !!، موقفهم هو أن نقاوم أوالً اإلرهاب!ذا كانوا مقتنعني بعدالة قضيتنا؟وا هم إل ماذا يفعوهنا أتساءل
 . !؟هذه املواقفما هو السبيل الذي ميكننا من تغيري و ،!ونقول أننا نعتمد على املواقف األوروبية؟

ح، ولكن هل املطلوب جتريد  عن توحيد املوقف الفلسطيين، أنا من حيث املبدأ مع هذا الطر دائماً نتحدث      حنن
وخاصة وأن الشعب الفلسطيين أكتشف أن كل االتفاقات املوقعة مع الكيان ! الشعب الفلسطيين واملقاومة من السالح؟

؟ إذن كيف نطالب بتجريد ! برعاية أوروبية او أمريكية أو أمم متحدة كانت هذه االتفاقاتالصهيوين مل حتترم، سواء
 !.؟٦٧ اليت احتلت عام األرضحة قبل دحر االحتالل وحترير الشعب الفلسطيين من سال
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ميكن أن نتحدث مع الشعوب األوروبية والشعب  وأوروبا، كيف أمريكا   عندما نتحدث عن القوى الفاعلة يف 
 وضع خطة الستثمار  التوصل إىل، باعتقادي جيب!؟ للتظاهر معنابهم إىل جانب قضيتنا للخروجاألمريكي حىت نكس

يف الوقت ! يف ظل الضعف الذي نعاين منه؟! ، لكن هل ميكن لنا أن نفعل ذلك يف ظل موازين القوى احلالية؟دعمهذا ال
ل علشان حيظوا بالرضا بلحسوا األرج" قطرالذي أصبحت فيه كل القيادات العربية، مثل ما قال وزير خارجية 

 اتفاقية!.كلة أم جوهر القضية هو املشكلة؟ي املشهل التسميات ه" أوسلو"أنت قلت أنك ترفض اتفاقية . ؟"!األمريكي
هل يف .؟!من فلسطني التارخيية% ٨٠آخر فيه تنازل عن ، اي اتفاق !من فلسطني؟% ٨٠زل عن  هل فيها تنا"أوسلو"
أين حقنا يف ، "الالجئني"، وهذا يقود اىل نقطة ! تنازل عن الالجئني، وأي حل آخر فيه تنازل عن الالجئني"لووسأ"

؟، املعاهدة ! ياسر عرفات يف أحد خطاباته، قال العودة إىل الدولة الفلسطينية،!؟١٩٤أين القرار . !يافا؟ وة اىل اللد العود
 ؟ !، ومصر تقول بذلك الفلسطينية تدعو إىل املساعدة يف التوطنياألوروبية ـ

يا وإيران هو كما حصل للعراق،      عندما نتحدث عن سوريا وإيران، التداعيات الدولية، تشري أن ما سيحصل لسور
 أن أقول أن قضية جنوب لبنان أريد، جتربة حزب اهللا، أنا !ثري هذا على القضية الفلسطينية؟سواء بالقوة او بغريها، ما تأ
أننا ممكن أن و ،تبادل أراضي كيف ترى أا ممكن. فال جيب أن نقارما مع بعضهما البعضختتلف جذرياً عن فلسطني 

  !؟٤٨داخل فلسطني  افيا الفلسطينية كما يسميها الكيان الصهيوين،دل أراضي والتخلص من الدميغرنواجه تبا
، فكيف سنعيد !هناك أحاديث يف الشارع تقول أن القيادة الفلسطينية قادت الشعب الفلسطيين من هزمية إىل أخرى؟    

   هذه املقولة يف هذا الوقت؟    حىت يصطف وراء قيادته، وندحض ، وهي األساس،ثقة الشعب الفلسطيين
    

 اجلولة الثانية من الردود
 : األستاذ عريب الرنتاوي

 . تقدمي إجابات خمتصرة على هذه اللوائح الطويلة من األسئلةإىلأسئلة كثرية، ونرجوا أن يوفق اهللا األخ نايف 
 ..؟،!مهنة حمرمة على الالجئ الفلسطيين يف لبنان" ٧٣"هناك : حوامتة

  !!خ بالوجع ممكن أن يؤدي إىل إحباطات ويأس يف صفوف االنتفاضةالصرا
      إذا أمكن يف إطار احلوار نقدم جتربة ذات طبيعة خمتزلة، أو ذات طبيعة برقية، سلفاً أقول حبذا لو كانت االنتفاضة 

ب الفلسطيين، مبئات اآلالف ، حنن ليس حبيازتنا انتفاضة معسكرة، االنتفاضة املعسكرة تعين السالح بيد الشع"!معسكرة"
موجود انتفاضة . راضي الفلسطينية احملتلة هذا الوضع غري موجود عندنا يف األ، مثل!يف مقاومة االحتالل واالستيطان

جبانب هذه االنتفاضة اجلماهريية السلمية، الذي سالحها احلجارة . مجاهريية باملظاهرات وحبجارة البالد املقدسة
 مقاومة الدبابات وآلة احلرب االسرائيلية التكنولوجية املتطورة، جبانب هذا يوجد مقاومة فلسطينية والصدور العارية، يف

، أحد األخوة تكلم عن املقاومة، متجاهالً وقائع متثلها مخسة فصائل فلسطينية، ولذلك من يتكلم عن مقاومة فلسطينية
ن أجنحة عسكرية خلمسة فصائل فلسطينية، من جمموع احلياة اجلارية على األرض، املقاومة الفلسطينية هي عبارة ع

محاس )  الفلسطينيةكتائب املقاومة الوطنية(، اجلبهة الدميقراطية )شهداء األقصى(فتح "فصيل فلسطيين، وهي ) ١٣(
، هذه هي الفصائل اخلمس اليت حتمل )كتائب أبو علي(، اجلبهة الشعبية )سرايا القدس(  اجلهاد ،)كتائب القسام(
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، يقاتل وحيمل السالح، بالضرورة، ومل يصدر أنتمي لفصيل مقاتل مبا أنين !!.حممد احلاجدكتور ح وتقاتل يا السال
ثورة :  وحىت اآلن، إال حروف تقول٦٧نقيض ذلك حرفاً واحداً ال ذه الندوة وال على امتداد تارخينا منذ عام 

ولذلك .  واجلماهريية والدبلوماسيةأيضاًالنضال السياسية فلسطينية، مقاومة فلسطينية، انتفاضة فلسطينية، كل وسائل 
 أنين أستنتج، أو أنه ؟!، أنا مقاومة بدعم االنتفاضة، وبدعم املقاومة مل اقليناستغرب كيف استنتج مثالً الدكتور احلاج أن

ا أجنزت، االنتفاضة واملقاومة  إىل االنتفاضة ومأشارت وبالتايل عندما ،!أنا مقاوم! مل أدعو الدول العربية لدعم املقاومة؟
ياريت مئات "، مبعىن أنه "؟!ياريت االنتفاضة معسكرة" األسئلة، أحد، يف إطار اجلواب على أقولوما أجنزت، اآلن 

، ساعة النصر، لكن املوجود فهذا يقرب ساعة دحر االحتالل"! لاأللوف من قطع السالح بأيدي الشعب حتت االحتال
يصبح ما هو مطروح على األخوان .  هلاأشرت، وموجود أشكال من احلصارات ومة للجميعمعلباتت قطع من السالح 

املسلمني يف هذا البلد وعلى القوى السياسية يف هذا البلد، وعلى الشخصيات والنقابات يف هذه البلد، أن ترتل إىل 
؟ !فتح احلدود أمام مترير السالح للمقاومةالشوارع يوميا، لتطالب احلكومات األردنية والسورية واللبنانية واملصرية بأن ت

 السياسية يف كل وما بصري مطلوب منا حنن الذين نعاين من احلصار واملوت واجلوع اليومي، أن نقوم بأعباء احلركات
هذا عندما نضع األمور بإطار مسؤولياا  .؟!، بينما هذه احلركات السياسية تكتفي بالبيان السياسيالبلدان العربية

 .عاما) ٣٧( وحىت اليوم٦٧لية، حىت نبقي األمور على أكتاف ثورة عمرها، منذ عام الفع
 أخوتنامن  وثيقة غزة، ومن صاغها أيضاً يف ذلك عندما ذكرت وأشرت ممدودة، نايأيدنرحب ورحبنا وحنن        

 ،١٩٨٨السالح يف عام إىل صفوف محل  ،)٩٣ـ  ٨٧(ة، واالنتفاضة الكربى نيالذين انضموا إىل صفوف العملية الوط
ولكن لنتذكر يف من محل السالح وض ببناء اهلوية الوطنية الفلسطينية، الشخصية النضالية الفلسطينية، الكيانية 

، بل أن !!، ال ننسخ التاريخ على قاعدة ناسخ ومنسوخ٦٧عاماً، منذ عام ) ٢٠(الكفاحية الفلسطينية، قبل هذا بـ
 نستخلص العرب ، هولد، هو حلقات مترابطة فيما بينها، علينا أن نستخلص التاريخ كماالتاريخ الفلسطيين وتاريخ كل ب

 وإذا كان هناك شيء مطروح يف النقد الذايت، فكنت اعتقد أن الكثري من املخطوط يف النقد الذايت مقروء، .والدروس
قاومة الفلسطينية، ولالنتفاضة األوىل،  يف النقد الذايت للجبهة الدميقراطية وحلركة امل؟!وموجود يف املكتبة األردنية

حوامتة يتحدث، أوسلو والسالم اآلخر، أبعد من (، "؟!يل شخصياً أربعة كتب"واالنتفاضة احلالية، وللمقاومة احلالية 
وصدر عن اجلبهة الدميقراطية على ) !إىل أين؟.. ، االنتفاضة، الصراع العريب االسرائيلي !فلسطني إىل أين؟.. أوسلو 

 نعود إىل قراءة التاريخ النقدية "اندِب"يف إطار ندوة . كتاباً، كلها تقوم على النقد والنقد الذايت) ١٦(داد هذه العشرية امت
بعضاً وليس فقط أن نسمع لبعضا بعضاً، بل أن نقرأ .. ؟، هذا مشروع، لكن يل طلب مقابل أن نقرأ بعضنا !من جديد

" العرب اليوم"بلد، بـ، أنا أعطيت عليه أجوبة اليوم لصحيفتني يف اللةأسئالكثري مما طرح من !. بعضا بعضاً؟
ألنه أول البارحة التقى نايف حوامتة " حممد بركة"، واآلن يف داخل الكيان الصهيوين ضجة كربى على "الدستور"و

 ،٤٨خبة من عرب الـ املنت، بإسقاط عضويتهاملنظمة اليت تشن اآلن احلملة، طالبتوكذا مواضيع، الكتل .. وحبث بكذا 
، مبعىن آخر أن حنرمهم من "؟!٤٨ سياسي ضد عرب الـترانسفريأمل نقل لكم جيب أن ننظم " يقولواالربملان، وعم من 

، أي أننا نعمل ؟!ذن جيب أن نقرأهالتمييز العنصري، هذا اليوم نشر إ؟ على قاعدة من !حق الترشح، والصوت الناخب
، وننقل هذا التأثري ية، بأجنحتها العسكرية اليت ذكرتفعل االنتفاضة، فعل املقاومة الوطنلتطوير و لتزخيم، لتفعيل، وجنهد



 مركز القدس للدراسات السياسية

 رؤية مستقبلية.. القضية الفلسطينية 
 

23

والفعل، ليس فقط فيما بيننا حىت ال نغين لبعضا بعضاً، بل أن ننقله إىل داخل جمتمع العدو، واىل داخل الرأي العام العاملي 
وقلت األوضاع الدولية، وهذا ال يعين أن الناس تراهن على . !هذه هي السياسية الصائبة.. يكيةواىل داخل اإلدارة األمر

، والشرط الثاين هو شرط عريب، وإال حىت ولو قام العامل كله بعشرات املاليني  هو شرط فلسطيين،أن الشرط األول
رويب ، كان الرأي العام األولى هذا، قبل غزو العراق، بأوروبايتظاهرون لصاحلنا هذا لن يؤدي إىل شيء والدليل ع

 وقامت اجلماهري بأوروبا، املسيحية والبوذية، واهلندوسية واملسلمة، بكل التالوين، يف  الرأي العام العريب،متقدماً على
دين، حنن ال نعرف إال ثالث وهي األديان اإلبراهيمية الثالثة، باليابان وحدها ) ٨٣( األمم املتحدة تعترف بـ،هذا العامل

دين، يف ندوة عاملية يف اليابان قال رئيس حزب من األحزاب، عندما طرح ) ٨٢(ناك مليون، ه) ١٠٠(عدد السكان 
 دين، فبالتايل هؤالء نزلوا ٨٢ ألنه عندنا ،"؟!باإللهلنفكر " قال له حنن ليس لدينا وقت "!وكذا.. اهللا كذا "عليه أن 

 مكسب! ؟ مكسب للعرب أم العلى العراق، هذا ومن أجل عدم شن الغزو ،بعشرات املاليني دفاعاً عن العراق
وإال ما بطلع منه شيء ويصبح كل  ؟! إال بفعل فلسطيين وثانيا بفعل عريب،اإلسناد يثمر هذا لكن لن، !؟لفلسطني أم ال

إذن . ؟!؟، وألن غزو العراق مت من أراضي عربية، ولو األراضي واملياه العربية ملا مت غزو العراق!شيء معلق على الشجرة
، كيف حنل املشاكل داخلنا، ويف هذا !! على شعوب العامل اليت تناصرنا، بل نصب الغضب على حالناال نصب الغضب

السياق كل حركات التحرر الوطين يف العامل، مايزت بني مدين وعسكري، اآلن كل الفصائل الفلسطينية، محاس 
 هناك مدنيني يوجد تقولمل السالح، اآلن واجلهاد، وفتح واجلبهة الدميقراطية واجلبهة الشعبية، هذه الفصائل اليت حت

، اتمع االسرائيلي كله ؟"!خونة"نقول هلم  ،!الذين حيملون السالح؟ماذا نقول هلؤالء الفلسطينيني  ؟!عسكرينيو
اآلن الشيخ أمحد ياسني، وعبد . ، فيها مدنيني وفيها عسكريني! العسكرية، مل تكن حمض عسكرية"إسبارطة"عسكر، 

إمساعيل هنية واألخوة يف اجلهاد، قبل ما يتكلم نايف حوامته كانوا يتكلموا أن لديهم استعداد لتحييد ويسي، العزيز الرنت
هذه الثورة .  ماذا نقول هلؤالء مجيعاً،!! املدنيني االسرائيليني واملدنيني الفلسطينيني،املدنيني على جانيب خط الصراع

ويقول يف هذا ! التايل يف إسرائيل يوجد عسكريني ويوجد أيضاً مدنينيب.  وحىت اآلن هي تقول هذا٦٧ عام متجذرة منذ
مقاومة امتداد عشرية كاملة من السنيني، من  على ،مدنيني، وأعطيكم دليالً صارخاًأن هناك عسكريني و" حزب اهللا"

، أو إىل منطقة اجلليل ٤٨حزب اهللا جبنوب لبنان مل يرسل دورية واحدة من اثنني أو ثالثة إىل داخل فلسطني احملتلة عام 
جمموعات إسرائيلية صهيونية أبداً، كل ارتكازه كان حمصور باحلدود اجلغرافية يف جنوب لبنان املشمولة بالقرار ليضرب 

 بضرب املدنيني اللبنانيني، وبعمق لبنان اإلسرائيليونعندما يقوم  سالح الكاتيوشا كان يستخدمه : ثانياً). ٤٢٥(األمم 
، ومل يستخدم كسالح صواريخ كاتيوشا، وهذا سالح دفاعي البنية التحتية االقتصادية، يضربون  وضديف بريوت،

وبالرغم : ثالثاً. ع العدو م اليومي، هو السالح اهلجومي"ت.ن.ت"هجومي يومي، بينما كانت البندقية واللغم، والـ 
 !ن حزب اهللا وكم سقط من العدو؟قط م كم س نتساءلوفر له كل هذه الظروف،امل ،النضال الباسل والشجاع كل

قتيال، بينهم ) ٢٧٠(شهيداً، وسقط من صفوف العدو ) ١٢٨٤(الشيخ حسن نصر اهللا، ، بلسان سقط من حزب اهللا
شهيد فقط يف األربعني شهر ) ٣٨٠٠( لدينا اآلن  حنن.، قبل أن يدخلوا إىل األراضي اللبنانيةربطائريت هليوكوبت) ٧٠(

 وعندنا آالف املعطوبني .يف جنوب لبنان   سنة من الصراع ضد االحتالل االسرائيلي٢٢اد األخرية، وليس على امتد
 يف جنني  أنين شهدت زلزاالً"بيتر الرسن"ل اليت قال عنها ف اليتامى واألرامل، وعندنا الزالزآالووآالف األسرى، 
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 بعد هذا. مرتالً) ١٤٧٠٠ (كمه من حثالث سنوات، وأضاف إسرائيل، شارون هدم خالل !!وشهدت زلزاالً يف رفح
 ، واحلمد اهللا، للجبهة الدميقراطية، واملليار دوالر مل يأِتتقرر مليار دوالر للسلطة الفلسطينيةل" قمة القاهرة " جاءتكله

 لن جتدوا إمساً للجبهة ،"كوبانات النفط" قوائم  هو، وآخر دليلاحداًمل يدخل إىل جيبنا من الدول العربية فلساً وو
هذه األموال تذهب إىل البيوت املهدمة وبعضها ألسر الشهداء واألسرى، وبعضها يذهب و، ؟!قراطية، ولن جتدوهالدمي

مليون دوالر ) ٥٥(إىل السلطة الفلسطينية، وشهرياً السلطة الفلسطينية تتلقى من الدول العربية مبوجب تلك القرارات 
، هذا ال يعين رهان  إليه كونه خيفف من اآلالم الشعب الفلسطيين؟ لكن حنن ننظر!شهرياً، نقول هلم هذا كله ال نريده

 أكتوبر، ألن الذي ١٧، هذا يعين أن هذا الذي جرى، أصلب من الذي جرى يف شرم الشيخ يف ؟!على هذه الدول
جرى يف شرم الشيخ، بوجود عرب وبوجود األمم املتحدة، وسوالنا، كلينتون، وعرفات وباراك، واخذوا قرار بوقف 

 أرغمتوض اجلماهري العربية اليت أخذت تلتف حول االنتفاضة،ُ   بعد مخسة أيام حتت صمود االنتفاضة و.؟!االنتفاضة
جباية  "أيضاًوأجازت ، ١٩٨٢قرارات كانت حمرمة منذ عام الدول العربية حتت ضغط أوضاعها الداخلية أن تتخذ 

مل تسقط .  مل يكن ممكن إال بفعل االنتفاضة هذا جديد.؟!ف، بغض النظر ماذا مت جبايته وأين ذهب وأين صر"شعبية
واليت رمت العدو حبجارة من سجيل، إال إذا  ربنا أرسل من السماء طيور أبابيل مرة واحدة،"من السماء كطيور أبابيل،

ا كله يفترض هذ.  هذا الذي نفعله اآلن يف فلسطني"!نتم تريدون أن متثلوا الطيور األبابيل وترمى احلجارة من سجيلك
؟، ألن بعض العناوين والعناصر اليت وردت خاطبت حاهلا ومل ختاطب ما طرح يف هذه الندوة، ومل ختاطبين، !أن يقرأ

يوجد موال برأسها قبل أن تدخل على القاعة، بدها تلقيه، جيد، ماشي احلال، ولكن ال جيب أن تضعوا على الطاولة "
 ." دار يف قضايا يف هذا االجتماعأن هذا

، عاصمتها ٦٧ حزيران ٤   اتمع االسرائيلي غري جاهز لتمكني الشعب الفلسطيين من دولة فلسطينية مستقلة حبدود 
 وبالتايل كيف ميكن !.ملطلق باإلمجاع ضد عودة الالجئني غري جاهز با!.غري جاهز حلل مشكلة الالجئني!. القدس العربية

أن نراهن على أحد، وال  دون ، بنسبة أو بأخرى اليت تتجاوب،ع القطاعاتونوس !نفكك يف هذا اتمع االسرائيلي؟أن 
عمر الثورة الفلسطينية  عام من ٣٧من عمر اجلبهة الدميقراطية، و عام ٣٥أدري من الذي راهن على امتداد 

 اليسار هو الذي ."الصهيونية" وبني عبارة "اليسار"كامل بني عبارة  أصالً يوجد تناقض! على اليسار الصهيوين؟املعاصرة،
، بالتقدم إىل األمام، بالعدالة االجتماعية، هذا هو اليسار، ، باالستقالل، باحلرية!وب يف تقرير املصرييدافع عن حق الشع

العشرين ومل ندخل الواحد ، ! بعدننتقل إىل العصر، نقابل القرن العشرين، فنحن العرب مل ندخل القرن العشرينوأن 
 سأعطي، ولكنين له أرقاماً وحنن شاكرين أحد األخوة قدم.يف عصرنا الراهن حىت اآلن؟ !التاريخبعد، حنن العرب خارج 

مصر وسوريا واألردن والسلطة "مليار دوالر، وهي تساوي حجم موازنة ) ٥٩(املوازنة االسرائيلية هذا العام : أمثلة
، مليار دوالر) ١٢٠( القومي إلسرائيل هذا العام تجالنا" ؟، حجم اإلنتاج احمللي الذي يسمى"!الفلسطينية ولبنان والعراق

، بل يزيد عليها، إذن هذه دولة هلا أنياا، وبالتايل الذي !! يف الدول العربية اليت ذكرتالناتجيساوي جمموع حجم 
كما ! "ميشي بذيل األسد"؟ ألن هذا االقتصاد متطور جداً، وأن هذا االقتصاد !يعتقد أن اقتصادها اار يكون غلطان

 .يقولون، مبعين دول األسد االقتصادية هي الدول الصناعية الكربى السبعة املعروفة
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) ٧٠٠(ألف دوالر سنوياً، يف مصر متوسط دخل الفرد السنوي ) ٢٠(     متوسط دخل الفرد يف اتمع االسرائيلي 
 ومن ،لتفكيك ما ميكن تفكيكه الصراع يكون معه  كهذا، جمتمع،أمام هذا الوضع، )١٠٠٠-٩٠٠(دوالر، يف سوريا

ـ أتنبئ ماذا سيحل بسوريا ، أنين لست نبياً لوعليه أختم وأقول. م هذه املرحلةأجل أن ننجز ما ميكن أن ننجزه يف ختا
احملافظة على نأمل أن حيفظوا احلدود الدنيا من الثوابت الوطنية، يف كل بلد من هذه البلدان، و ، لكن أقول وإيران

 . يف منطقتنالقضايا املشتركة ملساندة ااحلدود الدنيا
 وأمى د" جمموعة  ، ليس٤٨ال، شعبنا يف مناطق عام لة مرفوضة مجلة وتفصي   بالنسبة لتبادل األراضي، هذه املسأ

، ألن هؤالء هم املسؤولني عن مصريهم، أيضاًمن أهل السلطة ، جيري نقلها كما يشاء شارون وغريه، أو "!أغنام
؟ !، بالغزاة، مبن٤٨، من أبناء شعبنا تبادل سكان وأرض، وقلت هذا، ال ل"بل مشين" و،، وغري مقبولمزروعني بأرضهم

  فلسطيين ألف٣٠٠ـ ٢٠٠ الكتل االستيطانية الثالث الكربى، مقابل سلخ همضمباملستوطنني واملستعمرين الذي ت
خصوصيات الشعب الفلسطيين، هناك شعب لذلك علينا أن نتفهم ! وتقدميهم بإطار السلطة الفلسطينية، هذا مرفوض

، وهناك شعب فلسطيين له ٦٧ ، وهناك شعب فلسطيين له خصوصياته يف الـ٤٨فلسطيين وله خصوصياته يف الـ
هل تعلم أنه يف . ر من أقطار اللجوء والشتات له خصوصياته، حىت يف كل قطخصوصياته يف أقطار اللجوء والشتات

 ، أن هناك يف لبنانجنبالط، وكل القوى األخرى وطنية اللبنانية من حزب اهللا إىل وليدكل القوى الوعلى علم من لبنان 
أردت البحث عن لقمة خبز و، ت، وهل تعلم يف لبنان إذا جوع!؟بنانمهنة حمرمة على التجمع الفلسطيين يف ل) ٧٣(
 .؟! تطفيش الفلسطينيني هوب يف لبناناملطلو. !ىل أبناءك الالجئني؟ لترجع إ باملطلقعودة" فيزا"ارج لبنان ال يعطوك خ

أما أماكن . ألف فقط) ٢٢٠ (إىل فلسطيين ألف) ٤٥٠(يف لبنان من " األونروا"اآلن اخنفض العدد املوجود على وثائق 
هولندا ويف ألف يف ) ٣٠(ألف يف السويد، ) ٣٠(ألف يف املانيا، ) ٧٠(هناك  :  فهي على النحو التايلانتشارهم

ليت يعاين ا"! اجلوع"وحلوا مسألة !! احتدوا وقلنا هلم ، وطاملا ناشدنا هذه القوى وناضلنا مع هذه القوى، اخل.. منرك، االد
، بينما مسموع "!بيت" وهل تعلم أنه يف لبنان ممنوع فقط على الفلسطيين أن يكون عنده .منها الالجئ الفلسطيين

  أين هذه القوى الوطنية اليت"؟!دا الفلسطيين ال يسمح لهمني ما كان مسموح ما ع"للهندي والباكستاين، والبنغايل، 
 هو األنني أصبح إذا ،، لكن أحيانا حنن ال نصرح ألنه الصراخ بالوجع ممكن أن يؤدي!، أين دورها؟!نتحدث عنها؟

 !!. إىل إحباطات ويأس واسع جداً بصفوف االنتفاضة وصمود الشعب واملقاومة،اليومي
  واالستفساراتالتاجلولة الثالثة من املداخ

 :األستاذ عريب الرنتاوي
ألستاذ عاطف البطوش، سهيل صباح،  ا معايللدينا قائمة جديدة، هم بقية املتحدثني، معايل األستاذ سليمان عربيات،

 .واألستاذ فؤاد معمر، األستاذ أمحد يوسف
 :معايل األستاذ سليمان عربيات

، بصفته مفكراً أردنياً فلسطينياً، فاألخ نايف ة العام للجبهة الدميقراطيأوالً، نرحب باألخ نايف حوامته، األمني       
األستاذ   نعتز به، كونه سلطياً، نتمىن له الصحة والعافية والعمر املديد،حوامته مناضل سلطي، فلسطيين، أردين، عريب،

 من سوء الفهم من هخاصة ما عاناأغبطه على نضاله الوطين، نايف حوامته عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية، أنا 
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 يف أيدلوجيا اجلبهة ، وعن التفكري املسبق"نظرية املؤامرة"أنا أعتقد أن سوء الفهم نتج عن . النخب األردنية هذا املساء
أنا أريد أن اقرأ من  أنا أعتقد أنه حدث تغيري كبري، حنن ال نريد أن نناقش يف تراث اجلبهة الدميقراطية، .الدميقراطية

خبطاب شعبوي ـ تعبوي، و  يف احملاضرة، أعتقد أنك تعاملت مع القضية الفلسطينية بأمر فلسفي،جهة نظر أكادمييةو
. ؟"!حيث ما هو ممكن، والرأي واالختالف حيث ال ميكنالرأي واالتفاق "ك بعد املفردات اليت ذكرت، مثل ودليل ذل

  بعض األمور اليت تطرح على الساحة وخاصة الساحة األردنية، أنا تغبطين. عملية احلوارهذه خلصت العالقة اجلدلية يف 
ما جيري، بنوع من الزخم واإلنصاف، أخرياً، يف مواقفه فيوأنا سعيد بأن موقف األردن عربياً ودولياً، كان واضح 

عتز ذه واعترب ما أدليت به من احلوار يف عمان احلبيبة، هو نوع من اإلنصاف من قوى وطنية مسلحة، ن. الوطنية
 .  على األرض األردنية، وال أريد أن مير ذلك دون ذكرالشهادة

اعتقد أن طريقنا حلل القضية أو حترير فلسطني، ال متعلق باألنظمة العربية، رفضها او قبوهلا،   ال اعتقد أن األمر     
 أنا أعترب أن يف معظمها ة العربية ـأنا ال أدافع عن األنظم  القائمة ـميكن إال أن يكون إال من خالل األنظمة العربية

وهي أيضاً أصبحت دول ، "!سايكس ـ بيكو"ا ورثناها عن ،كان وما زالت أنظمة دكتاتورية، وأعتقد أن جزء منه
يت، أنا  خاصة بعد حرب العراق، وبالذات على الكو،!اً تسري يف دماء الشعوب العربيةأصبحت القطرية أيض،قطرية، 

وطن العريب وجعل الشعوب إىل حد ما ترتبط بعالقة خفية مع دوهلا وذاا، والنموذج املصري، اعتقد أن الذي قسم ال
 هناك نوع من . ال نشك يف انتمائهم الوطين، نضرب فيهم املثل دائماً، حنن واضح، إخوانا املثقفني املصرينيمنوذج

قد أننا يف الشرق األوسط الكبري  اعتأنك بعيد عن حرب، ولذلكعلى األخوان لذلك جتد نفسك أحياناً، " الفيتو"
 على دراسات قدمها مفكرين عرب، وخاصة تقارير طروح حالياً، الذي قام، ولألسف، املياجلديد، واملشروع األمريك

، وشاركت يف حوار قبل عقد "الرأي" أنا قرأت النص يف صحيفة .٢٠٠٣، وعام ٢٠٠٢لعام " ية اإلنسانية العربيةالتنم"
، واملرتكزات األساسية للمشروع قرأته ووجدت أن الكثري من النصوص بصفيت أحد املفكرين العرب، ، التقاريرإعالن

هلا هي غري ، لكن االستنتاجات اليت توصلوا ؟"!شهد شاهد من أهله" أنه ويقولون من هذه التقارير، مأخوذةاألمريكي 
ي زعيم عريب هو ، وأن خلع أ، واالجتاه األمريكي وذلك أخشى أن ننضم إىل اجلوقة األمريكية!.ما يرمي إليه التقرير

، وتتعامل مع دعاوي ألمريكا" بوق"أصبحت وال اعتقد أن منظمات حقوق اإلنسان عندنا . نتيجة عدل وإنصاف
، والربامج واملطبوعات اجلديدة املطروحة اليوم، اليت ميكن "اإلذاعة احلرة، وإذاعة سوا"مثل املؤسسات الثقافية اجلديدة، 

، أنك "!االستفزاز الشخصي"النقطة الثانية اليت أخشاها ما قلته يف األخري، يف حلظة أو حالة نوع من .  تتزعمها تركياأن
، وأنا أكيد حنن استفزيناكبت ف بشبابك، وأنت أيضا، والتفاعل الفكري، إذا كنت أنت هكذا دائماًوأنت ذه احليوية

إال أنه احلالة اليت  .، ولكين اآلن رجل وطين"!بعثياً"م من أنين كنت شخصياً كنت معجب بتارخيك كرجل قومي، بالرغ
 . للوضع الفلسطيينت فيها ممكن أن نأخذها كشهادةحتدث

، أريد أن أوجه سؤاالً، يستنكر البعض ملاذا ال "صح" وأنا فهمته ،، إذا كنت ما تقوله فيما يتعلق بياسر عرفات      
وكتبت عنه أيضا، ! حقيقة، أنا دافعت عن الرجل يف أكثر من مناسبة!  عرفات؟نتخلص، بطريقة دميقراطية من ياسر

أنا أعتقد أن كل ما يقال عن الرجل، ..  إذا كان هذا الذي تقوله عنه .وكنت امسع عنه أشياء كثرية ولكن مل اصدقها
 بعض الناس يقول، وبعض ،"وثيقة جنيف"األمر اآلخر، بالنسبة لـ.  وهو ليس يف صاحل القضية الفلسطينية،"!صحيح"
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 ان ياسر عرفات وراءها ودليل ذلك، أن الشخص م دراية بالشأن الفلسطيين، يقولون،األخوة الفلسطينيني، الذين هل
ترب هذا نعأن إحنا ممكن "، وهو من املقربني لياسر عرفات، "ياسر عبد ربه"ز املوقعني عليها الذي يروج هلا ومن أبر

هناك أمر ما زلت . !؟ املطروحة للحللوثيقة بالنسبة خلارطة الطريق،أتساءل ما هي فائدة هذه ا، أنا "خروجاً عن املألوف
 نقم بأخذ دورنا، املد الشعيب العريب جزء من املسؤولية، وأننا ملدمياً ملا حدث يف العراق ـ ومحلت أصر عليه، وهو تق

 صاحل، له صوالت وجوالت يف املظاهرات وأنا كنت من ذ باملناسبة، احملامي األستاـ! وملاذا حنن مل نقم ونفتح حدود؟
املشاركني، بأعتقد أن الشرطة واألمن األردين قالوا هلم تريدون الذهاب إىل احلرب، تعالوا وحنن سنفتح لكم احلدود 

، !اربوا، ولكن هو كان يعين العكس، أنكم لن تفعلوا شيئاً ولن حت! يريدون أن خيتربوا كم هي جدية األمر؟،!!لتحاربوا
 حنن لدينا قانون االجتماعات املعروض اآلن علىكل مظاهراتكم تتعرض ألمن البلد، والبلد معرض للتهديد، ولذلك 

 .الربملان مل يتم التوافق عليه
 لدي سؤال واستفسار،. ة أخرياً أقول أرجو من الشعب الفلسطيين وفصائله أن تتوحد على مشروع وحدة وطني     

، من قبل دولتني ، إال أنه يف آخر حلظة حدث تدخل إقليمي"!حبة..  أو حبة ،نقطة.. نقطة "لى حل ، ميكن أن يتفقوا ع
أقول أن فلسطني ضاعت ألن الزعامات العربية كانت وبالتايل  .عربيتني مما أفشل التوصل إىل اتفاق فلسطيين ـ فلسطيين

متر يف مرحلة أن القضية الفلسطينية وخاصة و ، !؟ل يعيد التاريخ نفسهفهتتنازع من سيأخذ ما تبقى من فلسطني، 
 كان .بعض الكبري يريد أن يبلع الصغري، و تتصارع فيما بينها ألن بعض الدول العربية "الكارثة"هل ستكرر ، حرجة
ا استمعنا  أنناعتقد يف النهاية !ن مني يقع عليه الدور ليتم أكله؟حمور القاهرة ـ بغداد، اآلن بغداد أكلها الذئب، اآلهناك 

 .إىل حماضرة جيدة
 :معايل األستاذ عاطف البطوش

، وهذه تأيت يف مواقف احلزم العسكري أو "!وأتوا صفاً" ..تلوت يف بداية حديثي أية قرآنية وأضيف هلا أية أخرى      
فق ـ أنه الشك أن الوضع العريب ـ الكل مت. السياسي، تقضي من الفريق املقاتل أو املفاوض أن يأيت صفاً واحدا

 .ه أمام هذا الضعف والتردي العريب هو بأفضل حاالتلصعد، والوضع االسرائيلي باعتقادي ا، على كافة"!!مزري"
 الدول العربية  بعض ساحاتعندما كانت املقاومة الفلسطينية  ، نظراً لتشعب املوضوع،تشطي أفكاريليعذرين اجلميع ل

كانت يف  اآلن افضل من مثارها عندما  وأتت مثاراًقلت إىل الداخل، مل تكن أحسن منها عندما انت أمامها،مفتوحة
، سواء منها من محل السالح هيوين وتفرق القيادات الفلسطينيةأنا أقول أمام قوة العدو الص. ساحات بعض الدول العربية

مستوى التخاطب مع نوا متحدين يف رؤية واحدة، ويف فكر واحد، و يف ااو من محل لواء املفاوضات السياسية، لو ك
زابه، حنن نالحظ أن العدو الصهيوين رغم تشعب أح.  أنه سيكون افضل،الكل جممعهذا باعتقادي أن، ، العدو الصهيوين

، يف "مصطلحات واحدة ومفردات واحدة"م يستخدمون ،  فإلحديث عن األوضاععندما خيرج أي واحد منهم ل
بينما نالحظ .  عن مشكاة واحدة، وكأم يصدرونمطف يف كل مفرداالتعامل مع القضية الفلسطينية، ال يوجد عوا

 أهداف حول بعضحىت بني اجلالسني يف هذه القاعة، وليس فقط بني القيادات الفلسطينية، ، جيوز "تباين كبري"أن بيننا 
  .العمليات النضالية
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 خروجها اطلبوا إسرائيل ألن يف"قولوا لنا أنا أخشى يف املستقبل إذا ما جرى خالفات ونزاعات داخلية أن ي         
 على "كارثة ودمار" العراق سيكون نخرجنا م ، وهذا ما يقوله األمريكان يف العراق، أنه إذا"كارثة للشعب الفلسطيين

شتركة بني مجيع  كيف نوجد قواسم م، وأنا باعتقادي أن هذا املوقف أدعى أن يكون مهنا األساسي. الشعب العراقي
 فاعتقادي أنه بعد هذا الظرف لن ، ألنه إذا مل يوحدنا هذا الظرف ويوجد بيننا قواسم مشتركة،!لفلسطينية؟القوى ا

السياسي يف غياب القوة الضاغطة أما عسكرية أو الحظنا أنه ال ينجح التفاوض : ثانيا. تكون هناك أية قواسم مشتركة
  .ح يف أي وقت بدوالسياسة مل تنجاقتصادية، أوي قوة تشكل قوة ضاغظة، ألن ا

 :األستاذ سهيل صباح
       احلقيقة قد أخرج قليالً عن سرب احلوار باهلم الداخلي لليسار الفلسطيين، ألنين اعتقد جازماً أن عبئ كبري مما 

دة يف ألا كانت موصومة بالريا جيري يقع بالضرورة على عاتق قوى التحرر العربية عموماً، والقوى الفلسطينية حتديداً،
الدميقراطية؟؟، : السؤال الذي أرقنا مجيعاً طوال سنوات هو سؤال النضال الوطين ضمن حركة التحرر العربية عموماً، 

والتنظيمية، يف إدارة الصراع والعادات العملياتية واالجتماعية والفلسفية ! ليس مبعناها الشعارايت، بل مبعناها العمليايت
الذي فيه إجابة، هذا التراجع اخلطري لقوى اليسار والدميقراطية، يف شقها الفلسطيين الدميقراطي، التساؤل والسؤال 

لكن  ، بايار االحتاد السوفيايت وتراجع كثري من قوى الدميقراطية والسالم يف العامل،الذي ميكن تفسريه ،والعريب، جزئياً
ياسية، واليت هي يف جزء كبري منها مشترك يف اخلندق ، من واقع حياتنا النضالية والتنظيمية والس األكرب املطروحالسؤال

أضرب مثاال، حنن يف املؤمتر األول للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، الذي كنت عضواً فيه، كنا منثل حنو الواحد، 
اآلن ألف عضوا وهذا رقم واقعي، ويعرف الرفيق أبو خالد ذلك ، اآلن عدا عن األصدقاء واملنظمات الشعبية،  ) ٣٠(
ما الذي جرى ؟؟ هل من وقفة حقيقية جرت ؟ !!  إنشقاقات يف اليسار، صرنا نترهلد أقل بذلك بكثري ونتأمل مل نعاِننع

أن حيمل من جديد راية دميقراطية متفتحة أكثر تنوراً، تستطيع أن تشد بدون مبالغة ؟ هل ميكن لليسار إلجرائهاأو يعد 
 ، أو ثالثة، وكانت من أقرب الناس إىلا غابت عن الشباب جيالً أو جلينيمن أبناءها على األقل، ال أقول أ% ٩٩

 بعيداً عن جمالس رعاية الدستور السوفياتية،أو مسارب جديدة ألفق دميقراطي متنور، حر،هؤالء الشباب، لتفتح 
ها التنظيمية والفكرية دابعأ  هيما! هل من وقفة أخرى، وما طبيعة هذه الوقفة؟بأشكاهلا الفلسطينية الكثرية جداً، 

ذلك جيداً، أين اليسار من ؟؟ ، حنن يف مأزق أخي أبو خالد وأنت تعرف والسياسية، وما هي تعبريات مثل هذه الوقفة
 .أين اليسار من الدميقراطية؟؟..؟ كل ذلك

 ):األمني العام حلزب الرفاه( األستاذ فؤاد معمر 
.  نايف حوامتة، يف أربعة نقاط مث ادخل يف ما أود طرحهذ وتقديري لألستا إعجايب أن أعرب أرغب يف البداية،     أوالً  

.  رؤية موضوعية وعقالنيةالفلسطيين العريب مع إسرائيل، هيالنقطة األوىل، هذه الرؤية املوضوعية ملضامني الصراع 
 هوتحرر فعالً، السياسية وحركات الى قوال يف، وما نعانيه اآلن متاما "!هزمية العقل"ما قاله حول فيالنقطة الثانية، تتعلق 

، من هنا جاءت كلمته أن كل نتاج اخلالفات اليت نعاين منها اآلن" الكوارث" إىل كل هذه اليت أودت بنا" هزمية العقل"
النقطة الثالثة اليت . هزمية العقل" نتاج"وهذه اخلالفات والصراعات هي ، ؟! صحيحوهذا"! نتاج حملي" ،والصراعات هي

 هبتطوير هذياريت أن نقوم حنن "، على املصاحل األردنية، وبالتايل "خماطر اجلدار العازل"ىل إ الشكر، هي التنويه تستحق
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 اً جيداًيكون هدفس فهذاعلى املصاحل العربية بشكل عام، تأثري خماطر الفكر اليميين االسرائيلي إضافة إىل  ونقلها، "الرؤية
والنقطة الرابعة، الذي أريد أتقدم فيها له بالشكر، هو حديثه عن .  هذا األمريطرح يف كافة النقاشات املوضوعة يف

 أن أريد النقاط الذي . األردنيةة، وهو يف هذه الندوة نقل هذا احلوار إىل الساح"حوارات القاهرة وحوارات غزة"
ميكن ادراجها يف الربنامج النقاط ، وهذه د برنامج وطين فلسطيين متفق عليهأحتدث عنها، هو املطالبة بضرورة وجو

الشرق "جري دراسات حول ما طرح يف مشروع حنن يف حزب الرفاه األردين قبل أيام كنا ن. الوطين الفلسطيين املقبل
، وبالذات الشرق  الرؤية املستقبلية ملا تريده أمريكا من العامل ومن املنطقة العربيةوهو! ،وماذا حيوي؟"األوسط اجلديد

 النقطة األوىل. بعض الثغرات اليت جيب فعالً أن نبدأ بالتفكري فيها جيداً من خالل هذا احلوار العقاليناألوسط، فوجدنا 
أمام احلوار العقالين أو التسويات السياسية يف  املوضوعة ةتغيري ما يسمى العراقيل األمريكي"اليت توقفنا كثرياً عندها هي 

ال بد أن يكون هناك اتفاقات أمنية وعسكرية مع إسرائيل "  اجلديد تقول يف برنامج الشرق األوسطاملنطقة، وجهة النظر 
 جيب أن تكون هناك اتفاقيات أمنية وعسكرية مسبقة متفق عليها قبل الوصول إىل "!.فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

ل يف ظل االحتالل باتفاقات أن على سوريا اآلن، بعد العراق، أن تتفق مع إسرائي" ، وذكر الربنامج نصاً!!تسوية سياسية
، هل فعالً ن نسأل األخوة الفلسطينيني؟ على هذا الواقع حن"!أمنية وعسكرية ومن مث تأيت فيما بعد التسوية السياسية

، السياسي أنتم قادرين على دفع الثمن األمينسقف التسويات، التسوية املطلوبة للصراع الفلسطيين ـ االسرائيلي، هل 
أنه حىت هذا " كما جاء يف خريطة التغيري ،انيةالنقطة الث     . ! إىل تسوية مع إسرائيل يف هذا اال؟والعسكري للوصول

، وطالبوا يف املشروع املشروع وضعوا له نقاط للتطبيق القسري، على الدول العربية بالذات ومنها السلطة الفلسطينية
، وهذه املكاتب حللف الناتو، "عندنااملوجود ب طبيعة األداء حىت تراقيف املنطقة  مكاتب أو مراكز حللف الناتو فتح"

أمل  السؤال اآلن .اخل..  واالتصاالت وتطبيق الدميقراطية، وحقوق اإلنسان وقسم احلريات ةرقابة العسكريالمسؤولة عن 
لفات ضمن تك، وأن األشياء قد تكون "اجلهاد اإلسالمي"و " محاس" حركات مثل د طبيعة وجوندرس حنن الفلسطينيني

، الذي ينسجم مع الرؤية ، للمستقبل الفلسطيين الدميقراطي وما هو تصور الفلسطيين،!سياسية ستدفع مقابل التسوية؟
 !.املوجودة يف مشروع الشرق األوسط اجلديد؟

 عددهم ، أناإلحصائيات االسرائيليةلفلسطينيني، كما ذكرت اإلحصائيات اليت تقول أن العرب ا      النقطة الثالثة،
ألف يف التسوية السياسية من القدس الشرقية ليقل عدد ) ٢٠٠(، هناك حماوالت واضحة لشطب ألف) ٧٠٠(مليون و

، %٨٤اآلن نسبة اليهود يف إسرائيل لريتفعوا إىل % ٧٦يعين من ، !!الفلسطينيني العرب داخل اتمع االسرائيلي
 ترحيل القادة الفلسطينيني والقوى عرب، ألف آخرين) ٢٠٠(إىل شطب ألف منهم يف القدس الشرقية، إضافة ) ٢٢٠(

حنن  كي ال يبقى هناك يف داخل إسرائيل من يطالب حبقوقهم، ما هي رؤيتنا ،"تسوية سياسية" ضمن ،السياسية
 !.؟وع أو الربنامج الوطين الفلسطيينلمشرل وما جيب أن نضمنه ،؟باملقابل

 
 :األستاذ أمحد يوسف

، القمم اليت عقدت على "!قضية الرهان على القمم العربية"اك عدم فهم أو غري واضحة يف نقطة شعرت أن هن         
 ذا االجتاه، ولكن حنن اآلن أمام قمة عربية قاعدة الضغط من االنتفاضة والضغط الشعيب العريب، صدرت بقرارات إجيابية
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 ،خماطر هذه القمة القادمة حىت تتسلح النخب العربية مل يركز على "أبو خالد"بتقديري أن الرفيق ، "!!مبنحى تراجعي"
أمام أننا  حىت ال نفاجأ املواجهة الفعلية تقوم حبركة التعبئة والتحرك من أجل والقوى الشعبية العربية  واألحزاب العربية،

ادرة العربية اليت أقرت إذا كانت املب. قمة ترسم اهلزائم للشعوب العربية، والقضية الفلسطينية والتداعيات اخلطرية عليها
 النص فيما يتعلق بقضية ات من بعض الدول العربية، رغم أنببريوت وهي مبادرة جاءت حبد أدىن مع بعض التصحيح

 يستند إىل القرار "حل عادل يتفق عليه"، عندما يقال عنروان دودين، معنا يف هذا املوضوع مواألستاذالالجئني، 
 هو اجلانب الفلسطيين على لألسف" يتفق عليه"الالجئني، والذي أضاف نص قضية " يشطب"فيه ما ، هذا )١٩٤(

 يتم االستناد إىل القرار  جديد شطباآلن حنن أمام. األخ نبيل شعثب  ممثالًقاعدة ما مت من اشتراطات يف مفاوضات طابا
رارات أو توصيات ما بني  قإضافة إىل ،"تبين لوثيقة جنيف" وأيضا أمام تسويقات ملا يقال ،"حل عادل"إىل ) ١٩٤(

، بالتايل هذه املخاطر أنا  كما رشح عن قمة الكويت،!"إرهاباً"الزعماء العرب لترسيم اعتبار املقاومة الفلسطينية كلها 
ألن البارحة كانت األحزاب األردنية املعارضة تضئ على (مع اإلضاءة عليها حىت تتمكن هذه النخب هذه األحزاب،

  .!"قمة تونس" أخذ دورها قبل انعقاد  أجل كل النخب واألحزاب العربية منبةمن خماط، )هذه النقطة
 

 املداخلة اخلتامية 
غزو العراق كان خياراً إلدارة بوش "أولربيت قالت %... ٤٢املشروع األبقى لشارون هو دولة مؤقتة على :نايف حوامتة

 !!ات حمددةالقمة العربية تتعرض لضغوطات أمريكية هلا طلب"!..، وليس ضرورة
 خاصة عندما تصاب األيدلوجيا باجلمود والرتعات التوليتارية، سواء كانت ،مل األيدلوجيا، عوامل كربى     بالتأكيد عوا

، هذا مرض تصاب به ! ما تقدمه احلقيقة املطلقةتقدم األيدلوجيا ألا برأيي. ارية غوغائية أو توليتارية غيبيةتوليت
افتقدت األيدلوجيات إىل سالح النقد واحلوار، من أجل التصحيح والتطوير والتحديث على األيدلوجيات بالتأكيد إذا 

يا امللموسة، تصاب عند إذن باالنغالق واجلمود، فتتحول إىل لقضالضوء جمريات احلياة، ومن مواقع التحليل امللموس 
 كمثال، والكل اآلن يبكي على االحتاد  وقع هذا ويقع، وقع يف االحتاد السوفيايت جبموده؟!أيدلوجيات تثمر الكوارث

وأيام . ألننا خسرنا االحتاد السوفيايت لالحتاد السوفيايت،  يف العداءالسوفيايت، مبا فيه باملناسبة أكثر احلكام العرب إغراقا
اول يف جمرى  ولذا حنن حن.! جيب حماربة االحتاد السوفيايت قبل الصهيونية؟، يقولوناالحتاد السوفيايت كان هؤالء احلكام

هذا النضال الطويل أن حنرص أن نطور ونتطور وعليه نعتمد سالح احلوار النقدي داخلنا، وإال نصاب عند إذن كما 
 .اخل.. أفغانستان... د السوفيايت، مثل كوارث العراقمثل كوارث االحتا. ؟!بالكوارثوقلت باالنغالق 

ورية بعد ستة أسابيع من إعالا، وقبل جميء السوفيت إىل  يف أفغانستان بدء بالصراع ضد إعالن اجلمه         
، وعرضت على "الشرق األوسط" مجيعاً إىل حلقات أربعة نشرت يف صحيفة وأعيدكمسنوات، ) ٦(أفغانستان بـ 

ال كالماً فصيحاً مباشراً، سنة، ق) ٢٧(، لتركي بن فيصل مدير املخابرات السعودي، على امتداد MBCتلفزيون الـ
 وإعالن اجلمهورية التقت كل من أمريكا والسعودية وباكستان ،"ظاهر شاهبعد ستة أسابيع من اإلطاحة بنظام "قال، 

 ودعم اآلخرين املعادين هلذه اجلمهورية، وأضاف توافقنا على التدخل، مع قوى ،؟!والسادات، وتوافقنا على التدخل
وقال . ؟!كايات دينية، وبأفغانستان مفهوم ما هو املقصود بذلبر صدقا أم زوراً، هذه القوى اليت تستظل برأيهم،ولصاحل 
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 إىل "اجلمهورية" اجلمهورية يهدد بوصول إعالن واضحة يف هذه احللقات األربعة، أن هذا التدخل توافقنا عليه، ألن بلغة
" مد داود خانحم"وباكستان هلا مصلحة للتدخل ألن . ؟!لتدخل، ولذلك هناك مصلحة للسعودية باإيران ويهدد اخلليج

 وبأن هذا يهدد الباكستان، حيث النفوذ األساسي لإلصالح الزراعي، برنامج أعلن أخ لظاهر شاة، أبنالذي هو 
استنفر اإلدارة  مع الضباط اليساريني، يف االنقالب، نرال حممد داود خان وتعاون اجل.ايب واإلقطاع السياسي الترلإلقطاع

من الواليات املتحدة األمريكية، واألموال %) ٥٠( من األموال من السعودية، و%)٥٠( وتوافقنا على !!.األمريكية
 ي، حىت ال تستطيع الدول املناكفة ليشتري سالح كله ينتمي إىل املعسكر االشتراك"للسادات"الضرورية للسالح تقدم 

أناس يقاتلون بسالح سوفيايت، يقاتلوا بيا أو أمريكيا، هؤالء وغربياً أو سالحاً أور أن تقول أن هناك سالحاً ،هلذا التدخل
 MBCهذا نشر يف الـ . ؟!مليار دوالر) ٢٠(ستان  وأضاف حتديداً دفعنا يف أفغان.؟!بسالح من الدول االشتراكية

إذن هكذا .  وهي جريدة سعودية،؟! استنساخ املعلن حبلقات جبريد الشرق األوسطوأعيدبصوته، صوتأً وصورة، 
 تنتمي أيدلوجيا يقع اجلمود يف ماوليس فقط كوارث تصل عند!.  توصل إىل هذه الكوارث"!دعاوى"حتت  أيدلوجيات

ولذا علينا "!. الكوارث" أيضا سيولد  دينية، أو أيدلوجيا قومية،بأيدلوجيا وقع اجلمود  إذا ماوأيضا ،إىل عامل اليسار
. "!هللا، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر عند اهللاومن اجتهد وأصاب فله أجران عند الشعب وعند ا"أن جنتهد وحناول، مجيعاً 

، السالح ! العقل، كما نستخدم أيضاً عقلنة السالحعلينا أن نستخدم سالح وعلينا أن حناول أن جنتهد يف هذا امليدان
، !! بفكر املعتزلةاإلعجاب  كان شديدـ أشرت للمأمون ألن املأمون يف حينه. أنفسنا فيما حنن فيهداملادي، وإال سنج

 فكر أن أرسطو من ، مبا ان هذا من التقاليد الغربية،يمن عليه الفكر حلم حلمه الشهري أنه شاهد أرسطو يف احللمه
، وقال له !!أجابه العقل! الشيوخ الذي يلبس الدشداشة والعباءة وحليته بيضاء متر أمامه، فقال له يا معلم ما هي احلقيقة؟

وقال ومن مث قاله له ال ، "النقد"ن تستخدم كلمة الشعب، قال له ومن مث ، وحينها مل تك"!اجلمهور"ومن مث قال له 
! العباسية خذلته القرشية ةاألرستقراطي، وحاول فعالً أن يعمل حبلمه)" الشعب(، اي حشره بني العقل واجلمهور تسأل

جاءوا فتسلطوا على الدولة ف اخل،.. وكذا .. ، ألن هلم يف احلضارة الفرس والعقلنه وكذا )آل بومي (فاستعان بأخواله
، مث نسيج الدولة الفاطمية، سية مث يف نسيج الدولة العثمانيةومنذ ذلك الوقت، دخلت االنكشارية يف نسيج الدولة العبا

 .تاج إىل زلزلة عقلية تفتح الطرقالذي حي وعاً، علينا مجي"املوروث الصعب"وهكذا وجدنا أمامنا كل هذه اجلبال من 
 يقهر األفكار احلرة، يقهر األفكار ،وقهر العقل.  يف بالدناالذي ال زال يقهر العقل عندنا،" املوروث"، املسألة الكربىف

 يف ،!!"..وهكذا.. هذا إحلاد ومرة هذا كفر "، الدميقراطية، يقهر أفكار احلداثة، والعصرنة حتت دعاوى أيدلوجية مرة
 أيضاً، وحنن نتكلم على ارض عمان، وأنا أقول يف الكثري من ويف هذا السياق.. هذا السياق علينا أن جنتهد كما قلت

كتابايت أيضاً، أن العالقة املستقبلية بني دولة فلسطني والعرب، تبدأ بالعالقة االستراتيجية األردنية ـ الفلسطينية، أو 
ألة فعلية، تارخيية تفرض أو حبكم االنتماء اجلغرايف، هذه مسالفلسطينية ـ األردنية، هذا ليس حبكم االنتماء الوطين، 

األردن، واألردن هو العمق التارخيي لتمكني فلسطني من أن قلة هي العمق الدفاعي األمامي عن نفسها، ففلسطني املست
 فلسطني ، ومستقبل العالقة من جديد جتسري العالقة األردنية الفلسطينية بعد والدةقها باحلرية واالستقاللتنتزع ح

 بإعادة جتسري العالقة الفلسطينية ، يبدأ بعد هذا بالبحث،، وبعد حل مشكلة الشعب الالجئ!قدساملستقلة، عاصمتها ال
هو ، لكن هذا يتم يف الزمن القادم وليس اآلن، ألن الشرط "!دولة فدرالية أو دولة مركزية" أما على قاعدة ،األردنيةـ
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الح الدين، أشرت لتجربة تارخيية، أشرت لتجربة ص على مراحل بسلسلة حلاق اهلزمية باملشروع االسرائيلي الصهيوينإ
واألرض الذي .."! "سبحان الذي أسرى"، "!سالميكل فلسطني وقف إ" دائما يقول أن  "حزب اهللا" .حزب اهللا

 ولبنان، باركنا حوهلا، ومع ذلك فحزب اهللا سوريا، األردن و، ألن ارض بالد الشام، ارض مقدسة"..!!باركنا حوهلا
 ،)٤٢٥(جنوب لبنان يف إطار القرار رقم   كان حبدوده، لكن كل نضال"!ارض وقف إسالمي"يقول هذه باأليدلوجيا 

 وال سوريا، وال ،ألف جندي يساندوه) ١٠٠(، ال هو وال الدولة اللبنانية، وال غري قادر على ابعد من ذلكألنه 
السلسلة التارخيية، اليت نؤمن أننا علينا أن نصل يف  حىت منر ذه عملنا،؟، وهلذا علينا أن نستثمر العقل يف برجمة !إيران

 كامل أرض فلسطني التارخيية جلميع من يسكنها، على قدم املساواة يف ختام هذه السلسلة لدولة دميقراطية موحدة على
ربية،  حزيران وعاصمتها القدس الع٤احلقوق، لكن شرط هذا بناء دولة فلسطني املستقلة يف هذه املرحلة على أن حدود 

هذه السلسلة، يف هذا السياق، وحالة ذلك . وحل مشكلة الشعب الالجئ عندئذ نفتح كل الدروب أمام املرحلة الالحقة
، !وألن الفلسطينيني كل مزجيهم يعتمد على العروبة!  العربية ألننا عرب ـوعند ذاك، تفتح ملفات العالقة الفلسطينية
 نا للقيادات العربية ولألنظمة العربية مصري القضية الفلسطينية منذ بداية القروألن الفلسطينيني من مواقع العروبة سلمو

الوطين والعرويب، الوطين  وبالتايل علينا أن جنمع بني الوطين والقومي، .سنة) ٧٤(، تسليماً  كامالً أي ٧٤حىت عام 
قدسة للديانات اإلبراهيمية  األرض احملتلة هي فلسطني، وفلسطني ارض منواإلسالمي، الوطين واملسيحي، حيث ا

املشروع الصهيوين، هو . ؟!بني هذه الديانات الثالث أبداً تقسيم فلسطني  ال يعين هذا، ولكن يف هذا امليدانالثالث
 شهدا بالدنا أبان احلروب مشروع غزو كولونيايل، استيطاين، مثل مشاريع الغزو الكولونيالية اإلقطاعية األوروبية اليت

، وكل من له عالقة بالتدين، انتم جيب أن  دائماً للتجمعات األوروبية، والفاتيكانأقوليف هذا امليدان كما الصليبية، و
 وفقدان القدس فقدان، ألن عروبة فلسطني عندما دد ستكون النتيجة تدافعاً بالدفاع عن عروبة فلسطنيتكونوا أكثر 

، "!نيقبلت"واحدة، املسلمني وضعهم أفضل لديهم " قبلة"سيحيني ، ألن عند امل"؟!ما بعود لكم قبلة" وبالتايل ،بيت حلم
، ولذلك أنتم جيب أن حترصوا اكثر من غريكم على حرية فلسطني!.  أخرىإذا ضاعت منه واحد بقيت لديهم

ا  لكن هذ.موحدة، هذا يف اخلطاب يف السياسي اليوميواستقالهلا، وضرورة فيما بعد على حتويلها إىل دولة دميقراطية 
 له يف هذه الندوة مراراً يتوفر له شرط فلسطيين الذي أشريكله ال يعين شيء  أكثر من خطاب فكري ـ أخالقي، إذا مل 

أقول من جديد يف سياق هذه العملية علينا أن .  وجدد اإلشارة له كل من الدكتور عربيات والدكتور البطوشوتكراراً،
نات الدولية،  سنة يف القرن املاضي ـ التواز٧٥رهيب الذي دار خالل الـ منسك يف ما بنته التوازنات يف ظل الصراع ال

" ال  مثري حماوالت التراجع عنها ونسفها،ـ واآلن جيألا أنصفت شعبنا جزئياً ـ ، والتوازنات العربية، العربيةالدولية
 وبالتايل ،"!قرار عن األمم املتحدة، قامت الواليات املتحدة برمي كل ثقلها، والغي هذا المساواة الصهيونية بالعنصرية

بط عن سقف الشرعية الدولية، ألن الشرعية الدولية ال متثل علينا أن منسك مبا يعطينا منصات ميكنا من النضال وأن ال 
اخلطأ  ويف هذا السياق فمن .؟!اهلبوط إىل األسفل حىت القعر ،حالً عادالً، متثل توازنات، ألن اهلبوط يعين مرة أخرى

 يف زميليكان ، عبد ربه "عبد ربه" أيضا وقيل ،"!فوثيقة جني"، ومن اخللل واخلطأ "وثيقة يعلون ـ نسيبه"خللل وا
ماً، وعندما وقع التباين السياسي بيننا وبني األخ أبو عمار، ارتأى أن يذهب باالجتاه الذي ااجلبهة الدميقراطية عشرين ع

ء، هو إنتماء طوعي للثورة، لفصائل الثورة، للعمل السياسي، انتماء طوعي مشى فيه األخ أبو عمار، هو حر، ألن االنتما
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  ليسثل بدرجة ما احلياة الدميقراطية يف صفوفنا، ألن هدفنا بالكامل أو ذاك مي هذا احلزب أنوليس قسري، بغض النظر
للجنة املركزية، ترشح قائمة عمارة العالقات احلزبية القائمة على القائمة، مبعىن ترشح قائمة للمؤمتر، ترشح قائمة 

 عملية دميقراطية كاملة على قاعدة ،من القاعدة إىل القمة"؟ حبيث أصبح عندنا !هذا هدمناه بالكاملللمكتب السياسي، 
 ليس هذا كل ن ولك. املستويات من القاعدة إىل القمةيف كل!! يأيت.. ، ومن يأيت "!الترشح الفردي واالنتخاب السري

 الذي ،، بصياغة برنامج برملاين دميقراطي للنضال الفلسطيينسياسياً  بصياغة قانونية، االنتصار كان النضال الفلسطيين
 الذي قال نريد نظام برملاين دميقراطي، على قدم املساواة يف ،م١٩٨٨عام " إعالن االستقالل"نعمل به يف وثيقة اجلزائر 

، مسلم علوي، خامساً مسلم ، سين، رابعاًانياً سوري مسيحي، ثالثاً، أوالً سوري، ث"التراتبية"ملواطنة املواطنة، وليس ا
هذا ليس مبجتمع، .. وبعدها شركسي. اخل.. كذا...سيحي أرثوذكسي، وبعدها كذا م، سادسا، مسيحي، أوال.درزي
ربية حىت يومنا من الدميقراطية تبدأ فعالً باملساواة باملواطنة، هذا ليس موجوداً عندنا ويف بالدنا الع. "!شوقراطية"هذه 

يد قوى تقليدية، والذي جرى عندنا حنن يف العشرية األخري  يوجد باملناسبة على ولن ،حىت يوجدو .ىل أقصاهاإأقصاها 
ريب بني  وبكل وضوح، بدأت من مؤمتر مدريد، وقع توافق عريب ـ ع١٩٩٠ـ أقول لألستاذ سهيل ـ بدءاً من عام 

على حماصرة قوى فلسطينية واالنفتاح على  يف القرار العريب السياسي واملايل واملادي ، املقررة،العواصم العربية املؤثرة
، وحنن املشارقة ، فيها كل شيء)populist( حىت يكون االختيار، إما أن ختتار قوة شعبوية قوى أخرى فلسطينية،

وكالم .. يا، وبطلع كالم مليح مغريب بتطلع منه سالحف، وبطلع منه محام، وبطلع منه حيارج الُخ"نقول عنها مثل 
، "احلطة والعقال"، اختاروا بني هذا، الذي يسمح لكم أن متشي يف الشارع بدون أن تلبس "!تطلع منه كل شيء.. قبيح

أو ختتاروا حالة أخرى ذات نزعة أخرى .. سمح للبنت أن متشي يف الشارع إذا ارادت شعرها مكشوف وهكذاوإال ي
 املتمسك مبوروث يعترب ي أو إما هذا العقائد!ع األمور بصياغة إما هذا الشعبوي؟ذا يعين وضوه.. وعليكم اكثر انغالق

وبالتايل املشكل ليس بايار .  تستمد من الوقائع،احلقيقة املطلقة..؟!؟ ال حقيقة مطلقة"!احلقيقة املطلقة"حيد أن هو الو
 للثورة الصناعية ..عندهم أزمة مل يقدموا هلا حلوالً عصرية  وال ايار املعسكر االشتراكي، هؤالء وقعاالحتاد السوفيايت

 املشكلة ؟!ولذلك تأخروا فااروا.  والدمقرطة يف صفوف الشعب،الثانية، وثورة املعلوماتية والدمقرطة يف احلياة الداخلية
ى، حبصر العالقة مع ، املشكلة عندنا هي احلصار اليت توافقت عليه العواصم العربية الكربعندنا ليس هلذه األسباب

ا حنو العصرنة واحلداثة قوى املتمسكة باجتاهاال، ة قوى التقدم قوى والدمقرط وتطويق؟"!وإما.. بأما " الفلسطينيني
اعرف كم من !  أنا أعرف كم مليار دوالر سنوياً يدخل على السلطة الفلسطينية.يترك تأثرياًترك و  هذا.رطةوالدمق

، بينما أعرف أن هناك فصائل كربى فلسطينية ؟!رات تدخل على فصائل معنية، وأعرف ملاذامئات املاليني من الدوال
 فلساً واحداً، من أموال القمة العربية فلساً واحداً أو من اجلبايات الشعبية حمرم عليها أن يدخل من اي عاصمة عربية

رامج القواسم  عندما ينجح الفلسطينيون بصياغة بملاذا ألن هذه العواصم العربية بالعواصم الكربى جربت.. فلساً واحداً 
ليس براجمي وال برامج ابو عمار وال برنامج محاس " ،، املوحدة للشعب الفلسطيين، القواسم املشتركةاملشتركة التوحيدية

اجتاه  ولكن يف شيء يقدم خطوة إىل األمام ب، اجلمهور، بل برنامج كل قوة متارس يف الشارع مع"!وال برنامج أي فصيل
برنامج القواسم املشتركة املشروع السياسي الوطين الفلسطيين املوحد، الذي يوحد الشعب ويقدم شعباً موحداً بقيادة 
موحدة وائتالف عريض، ليفعل فعله يف تطوير االنتفاضة وختليصها من سلبياا، وتصحيح منهج وخط املقاومة املسلحة 
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 عاينامل أو ب،أشار هلا الدكتوراليت عاين امل، سواء ب، بأي معىن، ومبعاين متعددةالوطين، بالعمل بعيداً عن أعمال تلحق أذى
 الرأي العام داخل إسرائيل ضدنا  من تعبئة أخرى، ألا متكن القوى املعادية الصهيونيةمبعاين، أو ذ أشار هلا األستااليت

وخاصة على وضاع يف العامل، وعلى الرأي العامل مجيعاً بال استثناء، ومتكن من أن تؤثر هذه القوى الصهيونية على األ
 . اإلدارة األمريكية

 وتعمل زلزال كربى جنني، رفح،.. م السور الواقي والسور احلاز"مدنياً، !       إذن هي بنفس الوقت أقدر على إذائنا
!" وضد النساء عندنا.. لأمل تروا ماذا حصل ذا العمل ضد األطفا"  حتت عنوان ،"مقابر مجاعية، وتعمل كل املوبقات

اىل " .. الدميقراطية"إىل " فتح"ىل إ" محاس"ولذلك من الصحيح والصواب، ما أمجعت عليه اآلن الفصائل الفلسطينية، من 
 على جانيب خط "ملدنينيلتحييد ا"بقية الفصائل الفلسطينية املسلحة اليت هلا أجنحة عسكرية اليت تقول حنن جاهزون 

حزب اهللا مل يؤِذ مدنيني، . ، وهذه هي جتربة حزب اهللا املتقدمة!يرتع من العدو ما يسلح به ضدنا  ألن هذا،!!الصراع
 على ضرب املدنيني أو يرسل دوريات داخل الراضي احملتلة، ألنه يريد أن حيشد كل الشعب اللبناين، ليس ألنه غري قادر

 حق لبنان برحيل االحتالل ، على، دويلم عاملي، عريب، مسلم، رأي عاالدولة اللبنانية، الدولة السورية، الدولة اإليرانية
، "!فلسطني وقف إسالمي" أن أيدلوجياًمن جنوبه احملتل، وحقه بتحرير أسراه، وحقه يف مزارع شبعا رغم أنه يقول 

ما  هنا  ولكن؟،! على السالح، واختراق احلدود علي أن ادخل واخترق القدرةبأيديأنه طاملا "! وقف"عندما أقول أنا 
، بعد هذا أقول القمة العربية ؟!اخللل وما يترتب عليه من نتائج مرحلة بعد مرحلة، هنا يقع "! املمكنأيد"بيكون حتت 

! ، محال أوجه"؟!الالجئنيعام "إجياد نص حول :  حمددة، منهاطلبات ها ضغوط أمريكية، هذه الضغوط هلاالقادمة علي
ألن ، )١٩٤(، ودون أي ربط بالقرار !لالجئني، دون أي ربط بالقرارات الدوليةملتبس، يقول بإجياد حل عادل ملشكلة ا

لذي ال يريد أن يعود يتم وا!  يقول، عودة الالجئني، زائد التعويض على اللذين يعودون، على ما خسروه١٩٤القرار 
ة التحتية بأماكن تواجد سنة، وعلى البني) ٥٥( األردن جيب أن يأخذ تعويض عن اخلدمات اليت قدمها خالل !.تعويضه
هذه عملية اختيارية طوعية، هؤالء الناس .  ال يريد العودة جيب أن يأخذ تعويضالذي، والالجئ  املخيماتالالجئني

، "!املسلحة الدعوة إىل وقف املقاومة"وضغط آخر   جيب أن يؤهل له إمكانية احلياة،جيب أن يعودوا، والذي يعود
كل الوثائق و أيضاً، نسيبه ويعلون ـ  أن وثيقة جنيف، حنن نقول".وثيقة جنيف"تضمني إجيايب لـ"وضغط ثالث، 

اجلزئية وازوءة اليت تتم بني جمموعة وجمموعة دون أن تكون مقررة بط عن قرارات الشرعية الدولية، هذه ستصبح 
ذه الوثيقة، والذي وقع ، سيقول أنتم وقعتم معنا على ه، إذا جاء حزب العمل ومن معه!دمةسقف للمفاوضات القا

الث وزراء، منهم  الذي وقع، ولكن وقع ايضا، ث الوحيدة هو عضو اللجنة التنفيذي ولكنباملناسبة ليست فقط عبد ربه،
  ونبيل قسيس، ووقع عليها عدد من أعضاء الس التشريعي، وأكرب وفد عند إشهارى موسقدروه هشام عبد الرازق،

، وبدعم من أهل السلطة، هذه مسألة فعلية، ؟!مت حتت عيون السلطةكله  هذا .يينوثيقة جنيف كان الوفد الفلسط
وعندما وقع باألحرف األوىل، تلقوا تلفون مباشر من األخ أبو عمار يباركم هلم أمام اجلميع، وكذلك عندما وقع التوقيع 

، "!تكتيكية"أنه ذه العملية، اليت يعتربها  تلقوا حتية ومباركة من األخ أبو عمار، ألن أبو عمار يعتقد باألمساء الكاملة
، وبالتايل ها حنن تنازلنا عن قرارات الشرعية "!انتم تقولوا أنه ال يوجد شريك فلسطيين، ما لكم إال أنا"يقدم نفسه 

جاء  غداً إذا !.، العدو مل يسكت على ذلك وقال هذه مناورة تكتيكية ال تعنينا!، لكن كمان العدو ليس غبياً!الدولية
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، وإذا ما جرت مفاوضات مع معسكر اليمني، سيقول أنتم قبلتم مع حزب !!حزب العمل سيقول هذا هو السقف عندنا
هذه سياسة .  فأكثر..، ولذلك نريد أن نرفع سقف التنازالت أكثر ، حنن برناجمنا كذاحنن ال نقبل به! لعمل ذاا

املعارك .، ولكن ال ندخل مبعارك كربى معها!! ننتقد نعم،!، حنن ال ندخل يف معارك معها بكل وضوحمغلوطة، جزئية
، هذا شرط القوة األساسي الفلسطيين بصفوف شعبنا، !! صياغة موقف فلسطيين موحدالفعلية جيب أن تكون من أجل 
 وبقيت ، مل تزد شيء حبزب العمل ومريتس، وناخبيه"جنيف ويعلون " وثائق والدليل.وبالتأثري على اتمع اإلسرائيليني

 ،مبعسكر اليمني، ال نريد هذا% ٦٢ ـ ٦٠، وبقي كما هي قبل هذه الوثائق% ٤٠ و٣٨االستطالعات االسرائيلية بني 
هذا .. لعبة الذي نتنازل عنه يضعوا يف اجليبة ويغلقوها، وبيفتحوا اجليبة الثانية "بل نريد أكثر من هذا، هم يلعبوا معنا 

 ."!ةغري كايف بدنا نعبئ اجليبة الثاني
من %" ٧٧الفصل األحادي اجلانب " شارون على مشروع  أخذ"يديعوت أحرونوت" خر استطالع قامت بهآ      

الرأي العام االسرائيلي، الفصل األحادي اجلانب، هو خطوة جزئية طويلة األمد، ويفرغ قوة عسكرية من أجل الضفة 
من % ٤٨اضي الضفة الغربية وحيتفظ بـمن أر% ٤٢على الغربية، واملشروع األبقى عند شارون دولة فلسطينية مؤقتة 

، هذه سياسة !!"%٤٢ا ميكن أن يضاف أو ال يضاف لـملّ"% ٤٨ ضمن اجلدار العازل، ليساوم على الـ األراضي
 ارة هذا اتمع الدويل على إسنادن، علينا أن منسك حبقوق يعطينا إياها اتمع الدويل بغض النظر، عن درجة قد"مدمرة"

طلعت " جرى ألنه بدون الشرط الفلسطيين والشرط العريب جيري للقرارات الدولية مثل ما فيها، يعطينا هذه احلقوق،
ؤلفة، عشرات األلوف ، وبأوروبا خترج حىت اليوم ألوف م"عشرات املاليني ضد احلرب على العراق وضد االحتالل

، ويقولوا لبوش أنت !أنت كاذب" بلري"ويقولون لـ، ضد االحتالل، ، ما عادت ماليني، ضد احلربومئات األلوف
و العراق كان خياراً أن غز" تقول قوالً فصيحاً ممتازاً ،)وزيرة اخلارجية األمريكية يف عهد كلينتون" (أولربيت"و، !كاذب

دول  رهيب باألطلسي، وبني انشقاق، رغم انه عمل تأثري، مع ذلك هذا ال يترك أي ؟"!ةورريكن ض ومل إلدارة بوش،
، هذا يلزمه شرطه العراقي !واألمم املتحدة يف جانب، والواليات املتحدة وبريطانيا يف جانب االحتاد األورويب، وروسيا

 شرطها الفلسطيين الداخلي ويلزمها شرطها "بدها" الفلسطينية، احلملةمثل الداخلي ويلزمه شرطه ااور العريب للعراق، 
القوى احملبة للحرية والدميقراطية والسالم على   أية ضغوطيف مواجهة ما نستطيعه،  حىت نستطيع أن نستكمل كل.العريب

 . الشعوب وتأمني حقها بتقرير املصريوإنصافيف العامل 
 العملية طويلة حىت تنهض كل القوى الفلسطينية بألواا وتنشأ توازنات فلسطينية فلسطينية، كما ، يف هذا السياق     

 اإلسالمي  األمان وصماممان، الوطين وصمام األمان العريبشكل صمام األ، ألن امليدان ي٩٦ و٦٤ال بني عام كان احل
ها البكاء على األطالل، هل غادر الشعراء ما حبيي"، هذه عملية طويلة لكن ولية األمان يف كل شبكة عالقاتنا الدوصمام

 أن جنمع بني البكاء على األطالل والفعل اليومي، ألن  والعرب يعز عليهم دائماً األطالل، لكن حان الوقت"!..من متردِم
 عندما حنرر ىل حياة حتيا رد بكاء عليها، حنوهلا فعلياً إالفعل اليومي هو الذي يعمر وميكنا من حتويل األطالل ليس

 .أرضنا احملتلة
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 ملشاركون يف الندوةا
  وري، األمني العام للحزب الوطين الدستأمحد الشناق ـ الدكتور ١
 ، صحفيرأمحد أبو شاو ـ ٢
  ، رجل أعمال أمحد خليل ـ ٣
  ، مدير مركز الفينيق للدراسات أمحد عوض ـ ٤
 ، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك أمحد نوفل ـ الدكتور ٥
 ، ناشط سياسي، حزب الشعب الدميقراطي األردينأمحد يوسف ـ ٦
 ، رجل أعمالأسامة اخلواجا ـ ٧
 ، حملل سياسي، نائب رئيس جامعة فيالدلفياإبراهيم بدرانور  ـ الدكت٨
 ، إعالمي ، السفارة الفلسطينية يف عمانإبراهيم مهنا ـ ٩

 ، املدير التنفيذي يف مركز القدس للدراسات السياسيةمجال اخلطيب ـ ١٠
 ،ناشط سيلسي،حزب املستقبلمجال الرفاعي ـ األستاذ ١١
 اسي،ناشط سيحامت رشيد ـ املهندس ١٢
 ،باحث، مركز الدراسات االستراتيجية اجلامعة األردنيةحسن الرباري ـ الدكتور ١٣
 ، ناشط سياسيحسن الرشق ـ ١٤
 صحفي،حسني كالج ـ ١٥
 ، نائب سابقمحادة فراعنه ـ ١٦
 ، باحث، مركز القدس للدراسات السياسيةخالد وليد ـ ١٧
 ، األمني العام حلزب العهدخلدون الناصر ـ ١٨
 ةة، أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنيذياب خمادمدكتور  ـ ال١٩
 ، اعالمي، مركز االعالم اليمينزكريا الشيخ ـ ٢٠
  ،أستاذ يف اجلامعة األردنيةسليمان عربيات ـ الدكتور ٢١
  ، ناشط سياسيسهيل صباح ـ ٢٢
 ، نقيب احملامني السابقصاحل العرموطي ـ األستاذ ٢٣
 ملتقى الشباب الدميقراطي األردين، طارق العبسي ـ ٢٤
 ،   الكيايل ـ طارق٢٥
 ، ناشط سيلسي، حزب الوسط االسالميعاطف البطوش ـ احملامي ٢٦
 ، ملتقى الشباب الدميقراطي األردينعبد الرمحن بركات ـ ٢٧
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 ، ناشطة سياسية، حزب الشعب الدميقراطي األردينو علبةبعبلة أ ـ ٢٨
 ، حزب الشعب الدميقراطي األردين، ناشط سيلسيعدنان خليفة ـ ٢٩
 ، مدير عام مركزالقدس للدراسات السياسيةعريب الرنتاوي ـ ٣٠
 ي،حزب الشعب الدميقراطي األردين، ناشط سياسعطا عليان ـ ٣١
 ، عمران اخلطيب ـ ٣٢
 ، ناشط سياسي، حزب الرفاه األردينفؤاد معمر ـ ٣٣
 االستراتيجية اجلامعة األردنية، باحث مركز الدراسات فارس بريزات ـ الدكتور ٣٤
 حقوقي، ناشط فوزي السمهوري ـ ٣٥
 ، رئيس روحيقسطنطني قرمش ـ األب ٣٦
  ، رئيس نادي أسرة القلمقيس البياري ـ ٣٧
  حمامي وناشط حقوقي،مازن اايل ـ األستاذ ٣٨
   ناشط سياسي،حمجوب الروسان ـ ٣٩
  العمل االسالمي، حزب جبهة، نائب سابقحممد احلاج ـ الدكتور ٤٠
  زب الرفاه األرديناألمني العام حل، حممد الشوملي ـ ٤١
 ، وزير وعني سابقمروان دودين ـ العني ٤٢
 ، طبيبمصطفى ملحم ـ ٤٣
 ، ناشط سيلسي، حزب العهدمنذر الصوراين ـ ٤٤
 ، عضو الس الوطين الفلسطييننايف مهنا ـ ٤٥
 سياسية يف جامعة الريموك، أستاذ العلوم النظام بركات ـ الدكتور ٤٦
 ، باحثة، مركز القدس للدراسات السياسيةهالة سامل ـ ٤٧
 ، صحفيةهديل غبون ـ ٤٨
 ، مسؤولة اعالم، مركز القدس للدراسات السياسيةهنادي فؤاد ـ ٤٩

 
 


