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 عامان على إنتفاضة األقصى
 
 

 عامان علـى  " ندوة   ، ٢٠٠٢ سبتمرب/  يف الثامن والعشرين من أيلول       أقام مركز القدس للدراسات السياسية    
وزير االعالم ومندوب األردن الدائم لـدى األمـم         (، حاضر فيها معايل األستاذ عدنان أبو عودة         " إنتفاضة األقصى 
حيث .أدار الندوة األستاذ عريب الرنتاوي مدير املركز      .  حضرها عدد من املهتمني بالشأن الفلسطيين      )املتحدة ، سابقا  

 هتوسع يف املدخل ، نستمع ملعالي     ال ، معايل األستاذ أبو السعيد وكسبا للوقت ال أريد           قال أن متحدثنا غين عن التعريف     
 .مث بعد ذلك ستدور مناقشات وتعقيبات حول املوضوع قيد البحث فأهال وسهال بكم جيمعا

 

 : عدنان أبو عودة
 أنـا  ، أضع حمذورا فأقول أنين أحللوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، قبل أن أبدأ حديثي أود أن   نشكر األستاذ عريب    

العامل العـريب     وال أقول رأي الشخصي ، حنن يف الذكرى الثالثة ألنتفاضة األقصى، وكما تعرفون مجيعا              سأقوم بدور احمللل ليس إال      
. ثر من غريهـم   يف الفضائيات ويف داخل األرض احملتلة أك      بالذات مشغول يف هذه األيام ذه الذكرى ، يكتبون ويتحدثون وحيللون          

تصادفت املناسبة كما تعلمون متاما مبا يسمى مبحاصرة الرئيس عرفات، واختلطت األمور حبدث ثالث وهو الدفع األمريكي باجتـاه                   
  اإلعتـداء  نتفاضة، حصار أبو عمار ، أمريكا متجهة حنو       اإل : ثالث أمور  هناكاذا  . االعتداء على العراق  حماولة بناء قضيتها من أجل      

  .العراق
 ، وسأحاول أن أستنبط منـها اجتاهـات ،          غدالو ار وكيف تؤثر يف احداث اليوم     ، وهي حماصرة أبو عم    سابداء من نقطة    

دخول رام اهللا وحماصرة أبو عمار من قبل السلطات االسرائيلية جعلت الواليات املتحدة تعرب عن إستياءها، وتعبري االستياء جاء على                    
الرسالة وصلت إىل أبو عمار ،وقرأت كما فهمها .  ال يفيد عملية السالم وال جيلب األمن إىلإسرائيل!" !أن هذا ال يفيد " شكل مجلة 
وعندما تكرر  !! من قبل شارون    ) فيلنتيرإ(ولكن عندما مت استخدام املصطلح      !!  " ما زال له دور    "بأنه  قرأها أبو عمار    . أبو عمار   

!!  أم يريدون التخلص منه     و ،   "!دوره قد انتهى  " عدة مرات وفهمها أبو عمار بأن        هذه املصطلح يف االعالم األمريكي واالسرائيلي     
وهذه اجلملة أزعجته كثريا ! وعندما تقول ألبو عمار بأن دورك قد انتهى ، فان هذا بالنسبة له بأن حياته النضالية انتهت إىل ال شيء         

) انتهى دوره" (نتليفرإ"اريف الفترة السابقة بأشكال خمتلفة من أسباا كلمة واستطيع أن أفسر الكثري من التنازالت اليت قام ا أبو عم
، وقام بعدة تنازالت من أمهها باعتقادي املقالة اليت نشرت يف )ه دورمازال ل) (فيلنتير(أراد أن يثبت للسلطات االسرائيلية أنه ما زال 

اعتقد أن هذه الوثيقة املكتوبة جاءت كرد فعل علـى أن           .ل إسرائيل   اليت تتم داخ  العسكرية  عن موضوع العمليات    " نيويورك تاميز " 
 ! . دوره قد انتهى 

، !نه ما زال لـه دور      األمريكية بعد فك حصاره ، شعر أ       اإلدارة الذي جاءت به     تصرحيات ال ههذه مقدمة ملا سأقوله ،  هذ      
ال هو القائد ، وبدونه ال يستطيعون اإلستمرار يف عمليـة           أن معنوياته مرتفعة وشعر أنه ماز     " : عندما قال   هاين احلسن  اوهذه عرب عنه  

 ، بعد تلقيه   رام اهللا    ملدينة "أبو مازن  "مغادرةثله أمامنا اليوم ، واليت اعتقد أن من نتائجها          هذه الصورة هي اليت ما زالت ما      !  "السالم
 أبو عمار قـد     قرأهاضا ، يبدو أن الرسالة اليت        يف صحيفة هآرتس، واطالق النار على مرتل نبيل عمرو أي          حسب ما قرأا  ديدات،  

 من يريد التغيري، على حساب أبو عمار،  بني"فتح"أخذت اجتاها انقساميا داخل قد  أن املشكلة    ،، الذين اعتقدوا   اىل مناصريه وصلت  
 أبو عمار، عرب عنـها يف       نتريد التخلص م  " فتح"اليت اعتقد أا صحيحة ، وهو أن هناك قوى من            ، هذه الصورة     ه ابقاء  من يريد  و

اللندنية ، وعربوا عنها بأساليب خمتلفـة يف  " احلياة"يف جريدة نبيل عمرو  نشرها   اليت فتوحةاملرسالة  تضمنتها ال ، وبقرارات   اجتماعات



 مركز القدس للدراسات السياسية

٣ عامان على إنتفاضة األقصى

ن أبو عمار غري    اذا أستطيع أن أفهم أ    .  هذا االجتاه  ومتثل ا من بعضه  ة قريب ت كان ا أ ا عرف عنه  يت ال يه فاموعة اليت هزمت  الداخل  
 ."!ار مازال هو القائد ولن يتغيريأن أبو عم" مبا قالته أمريكا أظهروا بعض اإلرتياحوأن مجاعة أبو عمار ! راضي عن هؤالء 

 بتحليل  قامواهو مناقشة االنتفاضة ذاا، الكثريون من املهتمني يف القضايا السياسية والقضية الفلسطينية ،             : املوضوع الثاين   
 "إمعان" ، ورمبا !"عقالنية"هناك اجتاهات :  أن هناك عدة اجتاهاتالتالتحليهذه ضة ذاا ذه املناسبة ، ونستطيع أن نقرأ من          االنتفا

خيار املقاومة  هي اليت تقول أننا سنستمر يف        ،  االجتاهات العاطفية  . يف العاطفية  "نامعإ" ورمبا   "عاطفية"ات   اجتاه هناكيف العقالنية ، و   
أدىل بآرائه هذه    فأبو مازن    ،"!أبو مازن   "، املعنيني يف العقالنية يقولون أن هذه االنتفاضة ميكن أن تتوقف من منط               النتائج مهما كانت 

 ".اجلزيرة"قناة  مقابلة له مع يف
 أن  ال بد منه، ولكن يف نفس الوقت علينـا أن االنتفاضة هي خيار"ليت تقول  وهي ا  ،كثر سياسية األهي  و ، هناك فئة ثالثة    

اذا حنن أمام ثـالث فئـات       "! .، وما هي العمليات اليت التفيد       لعمليات اليت ميكن أن تكون مفيدة     ما هي ا   ونقرر نفكر فيما نعمل،  
ـ ، و "العقالنيـة " واملمعنني يف    "العاطفية" جتد املمعنني يف     نقسام، منقسم نفس اال   )الفلسطيين والعريب  ( اخلارج .فلسطينية    د أيضـا  جن

ال يوجد شيء أمسه يف الدنيا أنك ستستمر "، "!ستستمر االنتفاضة مهما كانت الظروف": ملمعنيني يف العاطفية يقولون  ا ."الوسطيني"
ـ ه السيكلوجية غري املباشرة آلنه       له إفرازات  وقف،هذا امل . يف اخلندق األخري   ، إال أذا كنت تقاتل       "!يف القتال مهما كانت النتائج     ؤثر ي

من ناحية عقالنية . وأن على اجلماهري االنتحار .متدهورة،ووصلت إىل ايتها أن األمور وتفهمها ،لها بالعقيسقت اليت ال اجلماهريعلى 
! هل لديكم خط حياة ؟" خط احلياة "ي الشخصي، هذا صحيح بشرط واحد ، أن حتددوا يل ي وهذا رأ،نقول هلؤالء ، أنا أقول هلؤالء

 . ،وانتاج غريهم واالستمرار باحلياة ، وفيها جتمع شعب بأكمله من أجل انتاج هؤالء املقاتلني ألن هذه عملية قتالية فيها دم وفيها قتل
، خط حياته "خط حياة"عندما هزم االسرائيليني يف الشمال هزمهم فقط ألنه كان ميتلك " حزب اهللا "،!أنا ال أرى أن هناك خط حياة

هذه . إرادة االستمرار أيضا  ميتلك ألنه فاستمر ،السالح وال يوجد أمامه أية عقبات إىل إيران، يصله املال ونهاممتدا اىل سوريا ومكان 
 ويتمثل يف كمية قليلة من األموال     ، عندهم خط حياة بسيط ،       " خط حياة "، ال يوجد لديهم     غري متوفرة للفلسطينني يف الداخل    احلالة  

هذا اخلطان  لألقارب يف الضفة الغربية ،الفلسطينيني يف إسرائيل يرسلها غذائية اليتالواد امل ، ويف بعضمن األقارب لألقاربيتم إرساهلا 
ـ  الذي يعرب عنه،ب الفلسطيين حصار أبو عمار مث حصار الشع  إضافة إىل  ، " احلصار الثالث   "هناكف ، أما ما عدا ذلك       انالوحيد  " بـ

اخلـط  "، على هـذا   يف مثل هذه احلالة الرهان.لداخل منتظم ل" خط حياة"نع وجود  للفلسطينيني يف الداخل، ألنه مي "احلصار العريب 
، ففيتنام عندما وقفت     إىل االنتحار منه إىل إدارة وقيادة االنتفاضة       أقرب اىل    هو  وهذا االجتاه  هو رهان برأي  فاشل،     "البسيط للحياة 

 على الصني ، والصني كانـت       افتوحكان م  ، كان مفتوحا  "خط احلياة  "ألن بلعادلة ،    تهاقضيليس فقط ألن     أمام أمريكا ببساطة    
. من لوازم لألستمرار يف هذه احلـرب       تسليحي مستمر وما يصاحب ذلك       "خط حياة "فكان عندها باستمرار    . مفتوحة على روسيا    

ط خ"بغياب ي ، ي هذه أهم حقيقة جيب أن نتذكرها ، وأنا أقول هذا رأ بالنسبة للفلسطينيني،طالقاإلخط احلياة هذا غري موجود على 
 يف هذه    أمرين  الشعب الفلسطيين    أثبت"كما قالت يل إحدى الصحفيات األجنبيات       وحمكوم على هؤالء أن يقاتلوا شجعانا ،        " احلياة

الشعب نعم . وأنا أوافقها على هذا الرأي "! أنه أكرب من قيادته : بأنه من أشجع الشعوب قاطبة على هذه األرض ، وثانيا : االنتفاضة 
ت أنه أكرب من قيادته بدليل أن قيادته مضطربة، وقيادته اعترفت بذلك يف النهاية، واا أخطأت يف بعض التحلـيالت                    الفلسطيين أثب 

مل . شة، ومل حتسن التعامل مع هذه االنتفاضة اجلديدة منذ نشـأا            ومشو  أن نقول أا قيادة مضطربة      حنن الذين يف اخلارج    ونستطيع
تتفق مع هذا الواقع الـيت ال        العريب واخلارجي حىت تضع سياسة معينة         الواقع السياسي الداخلي و     فهم حتسن بأي معىن ، مل حتسن يف      

 . تستطيع تغيريه 
 مغـرق هذا االجتـاه    ،  أن تستسلم متاما مبعىن ال مقاومة، ال انتفاضة        عليك   يقول : ةالعقالنياالجتاه املمعن يف       نرجع اىل   

هؤالء يسقطون من حتليالم الواقع الذي تعيشـه إسـرائيل           -وهذا رأيي –! خاطيء؟ اذا هو  مل نية ألن هذا احلديث خاطيء ،     بالعقال
أحيانا تتحدث مـن     "!رأس وقلب "كتجسيد للحركة الصهيونية يف هذه املنطقة ، تارخييا تعلمنا من إسرائيل نفسها ، أن إسرائيل هلا                 
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 تتصـرف ،   أي"قلبـها "، وأحيانا تتحدث من    "العقل" ، أي    "الرأس"ن قلبها ، وأحيانا تسلك سلوكا من        عرأسها وأحيانا تتحدث    
 .تصرفا نابعا من العاطفة

فإسرائيل أحيانا هي دولة ، وهي العقـل ،          "الدولة احلركة : مشكلة إسرائيل   " عن هذا املوضوع ومسيته      كتبتكنت قد    
 مرة كدولة ، كعقل ، وأحيانا كحركة        ١٩٤٨عام   معنا منذ    تعاملإسرائيل قد ت  ف .ا هي حركة أي احلركة الصهيونية       وإسرائيل أحيان 

، ويالحظ يف الداخل أن إسرائيل تستخدم العقل حينما تكون غري متأكدة متاما أو خائفة ، يوجد عندها نوع من                    ، كعاطفة صهيونية  
ة ذا العقل ، وذلك على      اخلوف فتتصرف كدولة لتكسب العامل ، وتكسب التأييد العاملي والتأييد الدبلوماسي هلا ،وتديري الدبلوماسي             

 إسرائيل بدون عقل أي بدأت إسرائيل احلركة تتصرف ، وبدأت           تتصرف ها،وبعد،  ١٩٦٧سبيل املثال يف الفترة اليت سبقت حرب        
 بعـد   .بناء املنطقة نعرفها جيدا   احلركة الصهيونية بالنسبة لنا أ    . ببناء املستوطنات ورأسا الدولة االسرائيلية حتولت اىل حركة صهيونية          

، من خالل العقل نشطوا " اتفاقية فك االرتباط "  تعاملوا بالعقل وكسبوا اتفاقية مع سوريا ، واتفاقية مع مصر            ،١٩٧٣حرب أكتوبر   
 . دبلوماسيا ، وكسبوا منها 

" أوسـلوا " االنتفاضة األوىل ، أوجعتهم من الداخل وكشفت هلم عن حقائق مهمة ، فأصبحوا يتصرفوا بالعقل ، فاتفاقية                  
 الذين  ."احلركة" ، إسرائيل    "القلب" نتعامل مع إسرائيل     بدأنا،  ٢٠٠٠ أيلول    ومنذ  وليس العاطفة اإلسرائيلية   نتاج العقل اإلسرائيلي  

 أن إسرائيل يف هذه احلالة ، حينمـا تنتصـر بالـذات             يتناسوا هو االساس ، وينبغي على اإلنتفاضة أن تتوقف ،           "العقل"يقولون أن   
 مثلمـا   ا من قبل   تأييد دويل مل يتأت هل     وخاصة يف ظل   ،   تسباا من خالل املفاوضات بسرعة    م العقل لتحقيق مك   ستحاول أن تستخد  

بقعة أخرى يف العامل العـريب       حتضر حلرب يف  و تقود العامل ،     إدارة   إلسرائيل بدون حدود ،      أمريكية ميينية داعمة   إدارة :تأتى هلا اآلن  
 "١١"ثأحـدا وخاصـة بعـد   مناسبة ممتازة ،  لعطاء بينها وبني اآلخرين ، هذه   سية من األخذ وا   وحتتاج اىل نوع من أنواع الدبلوما     

على  األمريكي هو مصاب إسرائيلي ، وأمريكا ساعدا ب الواليات املتحدة ، أي أن املصابالتماهي معإسرائيل ، حينما جنحت سبتمرب
فإسرائيل بوضع جيد ، فإذا أنت فشـلت يف         . بعد يف االعالم األورويب    يف االعالم األمريكي وفيما      خاصة يتماهي متاما    وجعلتهذلك  

 ، وعليك تلبية كل شـروطها ،        اعطائها فكرة أنك ما زلت قادر على املقاومة ، وانك تستطيع أن تقاوم تعترب أنك إستسلمت ائيا                
، الذي يقـول ان     " الوسطي"ل اىل الفريق     ولذلك فأنا شخصيا أمي    .العاملي يساعدها على ذلك     ، والظرف   قبول احلل اليت تتصوره     و

لكن املقاومة دون سياسة ، وقيادة سياسية مركزية يكون نوع من العبثية ، فكيـف                ،مة جيب أن يكون خيارا استراتيجيا     خيار املقاو 
 .حوهلا نصنع هذه القيادة السياسية املركزية  هذه هي املشكلة اليت أعتقد أن الشعب الفلسطيين يواجهها ويدور احلديث 

، ١٩٩٤ ، السلطة عجزت عن فهم احلدث وفهم املرحلـة يف            ١٩٩٤، عندما دخلت يف عام       ومن هنا يأيت نقدي للسلطة    
، "أوسلو"وخاصة أولئك الذين مل يفهموا       وأعطت انطباعا خاطئا للشعب الفلسطيين والشعوب العربية ،          "أوسلو"وعجزت عن فهم    

 ، اطأ خا إنطباع"السلطة"ت ولذلك أعط ية،ا يف االعالم على الروفيما يسمىتعتمد ماهري فاجل، "أوسلو"مل يقروأ % ٩٩،٩واعتقد أن 
 –"! خلق مظاهر الدولة يف الـداخل     "من خالل ما يسمى     " أبو عمار " ، وثبت هذا املفهوم      "!الدولة"أن هذه خطوة أوىل يف سبيل       ب

 قاب قوسني   تبات" الدولة" وأنعتقدوا أن هذه هي اخلطوة األوىل        يف الداخل ا   شعب الفلسطيين  فال -..ى  السجادة احلمراء ، واملوسيق   
 الفلسطينيني عندهم   ؟، كيف ذلك    عن توقعاته متاما   خمتلفة   أن األمور جتري  ،، إكتشف الشعب الفلسطيين   بعد ثالث سنوات  و .أو أدىن 

بقيت إسرائيل تبين مستوطنات جديدة ، مل توقف اإلستيطان ، " أوسلو"الحظوا أن فقد  !"اإلستيطان"هو و  ،١٩١٠ منذ مقياس دقيق
هم مل يستطيعوا الوصول إىل حل هلذه األشكالية ، وأصـبحت هنـاك             ،  "دولة"مبعىن أن احلركة بقيت تعمل ، فكيف سيكون هناك          

  اختزـا الشـعب    اليت" األحجية"هي   باعتقادي   اهذ.."!! واالستيطان ما زل مستمرا   .. كيف ستقيم دولة وسالم     "تقول  " أحجية"
الذي فجر فيه شارون الصاعق بدخوله املسجد     " برميل البارود  " كانت الفلسطيين خالل األربع ومخس سنوات املاضية واليت اعتقد أا        

 . األقصى
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عندما قبلوا بالتفاوض على   ، اخلطأ الثاين الكبريأرتكباخلطأ الثاين الذي ارتكبته القيادة الفلسطينية ، بناء علىاخلطأ األول ، 
ولـيس  ..  يف املكانة، دولة مع دولة ، عشرية مع عشرية ، عائلة مع عائلة،      "ينند"، فالسالم ال جيوز التفاوض عليه إال بني         " مالسال"

 مبا ونملوضوع كمفاوضات للسالم ، استخدمها االسرائيليا وطرحوا ،مل تفهم لدى السلطة الفلسطينية" البديهية"هذه دولة مع شعب، 
 الفلسطينيني أم  ا أن يشعرو  ن يفضلو ، فهم  أن حيملوا السلطة مسؤولية    أرادوا، حينما   ها   استخدم  مت سبيل املثال خيدم اهدافهم ، على     

مبدأ  قتل الناس يستخدموا  و ما يقوموا باقتحام املنازل     وعند ،  عن تصاعد أعمال العنف     املسؤولية فهم دائما حيملون أبو عمار     "!دولة"
 اء أخطا ترتب عليهة ، غري مفهومة ، ضبابية ، غامضةغمامياليت وصفت بأا " أوسلو"من مبادىء  ، وهذا "!ليست دولة"بأن السلطة 

قبل مثانية عشرة شهرا ، مبعىن كان لالنتفاضة سبعة أشهر ، حاولت أن أطرح هـذا                " أبو مازن   "أنا شخصيا التقيت    وأكرب ، ..أكرب  
 مندوب األمم   ،"تري الرسن " .اا ، وكيف استخدمتها إسرائيل    يت مت ارتك  ثين عن األخطأ ال   وع ، عندما استوعبه ، بدأ هو حيد       املوض

األوىل : هلا صفتني   " أوسلو"، قال أن    " أوسلو"كان واضحا كثريا اجتاه اتفاقية      " اهلريالد تريبيتون "املتحدة يف القدس ، كتب مقالة يف        
، اثناء عملي مع    "بوش األب "يف عهد وزير خارجية أمريكا    " بيكرجيمس  " قابلت   ١٩٩١، يف عام    " غري معرفة "، والثانية   " التدرجية"

حكـم ذايت   " تنـومي  أو" من   كيان فلسطيين أكرب  "  هو   شرح يل ما هي اية الوضع علىاملسار الفلسطيين       واملرحوم امللك احلسني،    
 أريد أن أقول أن     ،   مريكييف املوقف األ   تغيري   حدثإذن  " دولة" ، لكن بعد عشر سنوات حتدث بوش األبن عن           !"دولة"وأصغر من   

.  تغريهفبإمكانك ،"القدر احملتوم"مبعىن إذا أحسنت التعامل مع ما يسمى  ،!ليس بالضرورة أن يكون كذلك" وماقدرا حمت"ما نعتقد أنه 
 . أذا باألمكان التغيري "!.حتميات"يف السياسة العاملية ال يوجد 

سبتمرب ، خسرت عندما ربـح  " ١١" ألن االنتفاضة خسرت يف .. اضة اآلن الوضع أصعب بكثري مما كان عليه قبل اإلنتف  
 هو يدافع عن نفسه ، وأن إسرائيل تعاين مثل الواليـات          واطنني الفلسطينيني ا بدأ شارون يعتقد أنه بضرب امل      شارون ، خسرت عندم   

مباشـرة   سبتمرب"  ١١"مل تأت نتيجة    رة الفلسطينيني   اخس. وخسارة للفلسطينيني   املتحدة من اإلرهابيني ، هذا مكسب لشارون ،         
 الدول العربية مل حتسن  لألسف الفلسطينيني ، ولكن فيها يكسب أن تكون مناسبة بإمكان كان  وولكنها جاءم بشكل غري مباشر ،

ط دفاعية ، طلتقوم بوضع خألن امساء املتهمني ومواطنهم خلقت نوع من الفزع لدى هذه الدول ، ودفعتها سبتمرب، " ١١"التعامل مع 
مل  و!؟كرهوننـا ت سؤال ملاذا     شكل  على ح املوضوع  وطر . يف موقف التصدي للموضوع    واكونيأن   من    العرب فاملوقف الدفاعي حرم  

ع األساسي وهو كيفية التعامل  املوضوأنسى العرب ، أوالد كالب وهؤالء سوف حنضرهم لكمهؤالء والقول أن، عليه  اإلجابةواعرفي
وأنا من الناس الذي كان يعتقد أن هذه ..  بالشكل الذي كان ينبغي م، لو تعاملنا معهكان ينبغي أن نتعامل فيه  ،بالشكل الذي ممعه

 .ولكن الذي حدث أم تراجعوا وأصبح الوضع غري مؤايت . خطوة أوىل يف سبيل التفاهم حلل املوضوع الفلسطيين 
التعدديـة   "  وهـو  ان آخر و عن ها يعطو أوروبا، يف   "! ل أمريكا العراق مقاب " نقول عندما اآلن األخطر من كل هذا وذاك ،        

 املفكـرين الغـربيني     "التعددية"األمم املتحدة ال تفضل إستخدام لفظ       .. ريكا تريد أن تضرب العراق بنفسها،       أم ."مقابل األحادية 
 العراق، أوروبا تقول ألمريكا أن عليها أن ، حنن نقول أن امريكا ستضرب"! القوة مقابلة العدالة " اعطوها عنوانا آخر وهووالفالسفة 

، أمريكا تقول أا ستشن حرب إستباقية ماهو قانون الغاب تذهب اىل األمم املتحدة ، الفالسفة يقولون أن هذا عودة اىل قانون الغاب
، ١٩٦٧ يف حـرب     العـرب   إسرائيل مرتني ، إستخدمتها مع      ومل تستخدمها إال    الدويل،  احلروب االستباقية إنتهت من القانون     ،! 

 املفهـوم   أخذوافهؤالء الفالسفة    ،حدة قد أاها   احلروب االستباقية من املفترض أن ميثاق األمم املت        .١٩٨١خدمتها مع العراق    واست
 . "مشكلة القوة مقابل العدالة" بقوهلم اا، وسع واألعمقاأل

 سيتفرغ لعلميـة البنـاء   أنه ،و" املتبادلاالعتماد" مفهوم ظل لقطبية كان يأمل أن يعيش يف    من الثنائية ا   إنتهى  عندما فالعامل
مع هذا املفهوم اجلديد، واذكر أنه مت توجيه دعوة من          وكان البد من تطوير األمم املتحدة مبا يتناسب         ،  فهوم  املوالعيش بسالم ضمن    

ره لألمانة العامة لتطوير األمم املتحدة بشكل يتناسب األمني العام لألمم املتحدة للمندوبني الدائمني ملن يريد أن  ليتطوعوا ليكتب أفكا
 "الفيتو" حق   حتوز على الدول اليت    لكن أمريكا مل تكن راضية ، وكانت        . بدال من القطبية الثنائية   " التعددية" مع هذا املفهوم اجلديد     
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 ليس هلا عالقة "روسيا"دولة مثل ف ا عليه،  بالرغم من حياز"حق الفيتو" دول ليس هلا عالقة مبوضوع ، بالرغم من وجود راضية غري
اهليكل الـذي  ف ا عندما تقيسها باليابان، قيسها بأملانيا، أوعندما تقيسها باليابان ، أو بريطاني      نفرنسا عندما   .  حق الفيتو ؟   لماذا حتمل ف

 يةكانوا أكثر من قاوم عملية التعدد       صانعيها،  القوة وليس  ثة ور ،املنتفعنيفال عجب أن نرى      ولذلك   .إىل إصالح   يقود العامل حباجة    
 بقيادة   املناسبة األوىلبعد أن أكدا يف  ، ، لتأكيد قيادا األحادية للعامل جاءا املناسبة الثانيةاآلن أمريكا . وتعديل ميثاق جملس األمن

 كان   البلقان ،  يف حرب .  على األرض    اعطاها مركز القيادة عمليا   و الذي أنشأته ألخراج العراق من الكويت ،         الدويل،   "التحالف"
، وجرت عمليات القتل ا  هتماممن غرينا لآل، وكانوا يقولون أن هذه احلرب يف بيتنا اخللفي ، مبعىن أننا أحق      اصوت األوروبني عالي  

، "دالتون" عقد مؤمتر  إىل أمريكا لكي تتدخل وفعالواضطروا إىل الذهاب  ومل يستطع األوروبيون حل الرتاع،ح وأمريكا صامتة،بوالذ
إذن لدى أمريكا ثالث فئات .  هلمية تكريس القيادة األمريك وهو أا كانت رسالة واضحة إىل أوروبا الغربية"دالتون"وكان أهم مايف 

 التابع مثل   وقع امل إسرائيل تقع يف  . أين تقع إسرائيل يف هذه املعادلة     ولكن  . ، ودول العامل الثالث ، واسرائيل       أوروبا حلفاء  –أمريكا  : 
 إسرائيل موجـودة يف  ،مبعىن أن شريك يف منطقة النفط ا، أل الشرق األوسطمنطقةهي أهم من اوروبا يف و ،"الشريك"أوروبا لكنه   

  . ، على سبيل املثالمنطقة النفط ولذلك تستطيع أن ختدم املصاحل األمريكية أكثر من بريطانيا ، وأسبانيا
الدبلوماسية الفلسطينية حتاول أحيانا أن . ملون مع شريك الواليات املتحدة وتابعه يف نفس الوقتإذن أبو عمار والسلطة يتعا

 . آخر ال يوجد جمال  ف  وهذه حقيقة ،   ، ولكن إسرائيل شريكة أمريكا    يس كشريك  هلا ول  "تابع"ختاطب األمريكان على أساس إسرائيل      
 جديدا على الدبلوماسـية     ، وهذه خلقت عبء   " الشريك" وليس إسرائيل    "التابع" من استراتيجية إسرائيل     اخلطاب الفلسطيين ينطلق  

 املنظمة هي املمثل الشرعي الوحيد للشـعب        أن" املبنية على  "١٩٧٣"إذن على الفلسطينيني أن يهامجوا مرة ثانية فلسفة         . الفلسطينية  
إذا أنه "  مبنية على فرضية أثبتت خطأها ، ذه الفلسفة ه أساسها مفهوم االنقطاع عن العامل العريب ، وكانت بين علىاليت، "!الفلسطيين
ـ       "! سوف يعطوننا حىت التقسيم   ف إسرائيل االعتراف حبق الفلسطينيني ،       ما قبلت   إخوانـا   يتركونا، وأنا مسعتها، وكانوا يقولـون س
 .األردنيني

ة اليت أدارت القضية الفلسـطينية  هناك خطأ أساسي ، الثقافة الفلسطيني   "! .فهم الصهيونية " يف    ناتج عن خطأ     هناك خطأ و 
، واحلـرب البـاردة   " الشرق والغرب "، وكانت أكثر ثقافة يف لعبة       يه الكفاية يف املوضوع الصهيونية    يبدو يل أا مل تكن مثقفة مبا ف       

ا تراكم وعرب   ،  كل هذ    احلركة الصهيونية   خصمهم الرئيسي   ولكن مل حيسنوا معرفة    ،وأحسنوا ذلك  ،، والتعامل بني طرفيها    هاوقوانين
 .من أوسلو اىل يومنا هذا   عن نفسه

 
لكن الرجاء األختصار قدر    والسعيد الباب مفتوح للمناقشات واألسئلة واحلوارات       بشكرا معايل أ  : األستاذ عريب الرنتاوي    

 .، اعتقد أن الكثري يريد أن يتحدث وهلذا أرجوا اإلختصار قدر ما أمكن األمكان
 

  :األستاذ مجال الرفاعي 
إتفاق "بتقديري جيب أن يؤخذ يف سياقه التارخيي املوضوعي ، " إتفاق أوسلو" احلقيقة إذا أردنا أن نقييم مبوضوعية اآلن

بعد أن كانـت    و اىل أكثر من معسكرين ،       ،بعد ايار العراق ، بعد تفكك العرب       ، بعد حرب اخلليج الثانية     جاء "أوسلو
 يف  نفسهاالقيادة الفلسطينيةوجدت الشتات، وأنا أحلل وال أبدي رأيي، وويف ار منظمةالتحرير الفلسطينية على وشك االي

تارخييا جيب   هذا إذا كنا نسرد،، وجيب أال ننسى ذلك، كان هناك تنافس للمساراتتنافس املساراتأمام لعبة ، ذلك الوقت
 .سطينية هي القرار الوطين املسـتقل     لفل، وكان هاجس منظمةالتحرير ا     التنافس على التمثيل    هناك كانوأن نذكر احلقائق،    

بأن هناك  تعتقد   القيادة الفلسطينية يف ذلك الوقت       تذهب الوفد الفلسطيين كما تذكرون ضمن إطار الوفد األردين ، كان          
كان الواقع العريب   .  هذا بتقديري  ،! فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، وحتديدا من األردن وهذه حقيقية           "!دور" منافسة على 
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أنـا   . يف سياق معني أنتجت إتفاق أوسلو      ، كان هناك ظروف موضوعية    ليج ، وايار اإلحتاد السوفيايت    سيئا بعد حرب اخل   
 ولكن حىت نضع األمور يف نصاا الصحيح بتقديري         ،، ومازلت من املنتقدين له     املنتقدين له بشدة يف ذلك الوقت      كنت من 

 وكان اخلطأ القاتل الذي أرتكبته القيادة       . اخلروج بأفضل مما كان     ذلك الوقت  مل يكن بإمكان منظمة التحرير الفلسطينية يف      
 وهذا .. موضوع القدس، موضوع الالجيئني موضوع احلدود، موضوع املياه  :الفلسطينية هو تأجيل مواضيع هامة جدا مثل      

ثانيا ولكن اخلطأ األكرب من القيادة      ال و  أو ، تفضل األخ أبو السعيد     قد أخطأوا، كما     صحيح أن الفلسطينني  . ع مثنه اآلن  ندف
فهم العقلية اليت سادت العامل وحتديـدا الغـريب وبالتخصـيص           عدم  ، يف   رىالفلسطينية وبعض احلركات الفلسطينية األخ    

 االسـرائيليني   اسـتهدفت العمليات اليت   وخاصة عندما قاموا بتنفيذ      سبتمرب، /ايلول  " ١١"الواليات املتحدة وبالذات بعد     
أيلـول ،   " ١١"في بدايات بعد    ، ف حىت نكون أيضا موضوعيني جيب أن نسرد حقائق تارخيية          و،  ١٩٤٨ يف مناطق    املدنيني

ـ م، وتلـر  حول تشبيه  عرفـات  ، وصار مالسنة علنية بني شارون وجورج بوش وتربع بدمه ذهب ياسر عرفات       ةقارن
ن مع األسف الشديد اخلطأ وقع من قبل حركـات  ، ولك يف أوروبا١٩٣٩أو  ،  ١٩٤٥مبا حصل سنة    العمليات الفلسطينية   

 ، وهذا  وأن شارون سيستغل هذا الوضع بإستهداف املدنيني       ،داخل فلسطني ، مل تستطع أن تستوعب أن العامل مل يعد يقبل           
 إيقـاف    واألهم من ذلك بتقديري فشل القيادة الفلسطينية نفسها يف         .كان جيب أن يذكر     بتقديري جزء من التقييم الذي      

 .شخصيا ولياسر عرفات ، والتقليل منه قدر اإلمكان ، هذا خطأ يسجل للقيادة الفلسطينية ،ك التوتر أو الضغط عليهذل
منظمة التحرير كانت  ف،يح  مل يكن هناك مفاوضات متكافئة       هذا صح  ، نعم يف املفاوضات بني دولة ودولة      ذكرت التكافؤ 

 ،يج هي ضد املنظمة وضد ياسر عرفات  ، الكويت ودول اخلل    نصف الوطن العريب   ت مشتتة ، وكان   الدول العربية كان  و ،منظمة مشتتة 
، أن تكون كافة املسارات جمتمعة ، بينما يف مرحلة من املراحل مت         يدعو اىل جتميع املسارات    حىت إخواننا يف سوريا كان لديهم توجه      و

 قيادة منظمـة    يكن يف تقديري يف ذلك الوقت أمام      مل  فكانت هناك حساسيات شديدة     اللعب على التسابق والتفاوت يف املسارات ،        
 . غري خيار املسارات التحرير الفلسطينية مع األخطأ اليت إرتكبتها أية خيارات مرحية 

 والكارثة حصلت وجزء كبري منها مل يظهر ،أبواب كارثةبتقديري أننا على    ! وصلنا إىل الكارثة    !     اآلن إىل أين وصلنا ؟    
فهو معلن وليس حباجة إىل تعريف إذا ما         املستقبل القريب ، شارون معروف ، والكل يعرف ما هو موقف شارون              وسيظهر يف بعد ،   

ق من   الواليات املتحدة يف تقديري ستضرب العراق وهي مصرة على ذلك ، حىت لو صدر قرار برفض ضرب العرا                  . العراق مت ضرب 
لكسـب   املوضوع الفلسطيين وذلك يف حماولـة د يتربب  الواليات املتحدة،  بدأت، بدون منغصاتالغايةولتحقيق هذه  جملس األمن ، 
ألا تريد أن تكون األضواء مسـلطة علـى         ، يعين الغزل الذي مت مع ياسر عرفات يف الفترة األخرية أهدافه معروفة ،               الشارع العريب 

 ويعملوا على ربط     مع أمريكا     مصاحل "صفقة" واقدعوي ملاذا ال يتصرف العرب بربغماتية ومبوضوعية ،         وأنا أتساءل موضوع العراق ،  
، الذي هو   ١٩٧٤  أخ ابو السعيد ذكرت أن اخلطأ اإلستراتيجي مت سنة         أختصر إىل نقطة واحدة،    س . بالعراقي؟ –املوضوع الفلسطيين   

طيين أثبت علـى مـدى      منظمة التحرير املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين ، أنا أختلف متاما معك ملاذا؟ أوال الشعب الفلس               
اخلمسني سنة أنه لن يقبل بأي جهة عربية مهما كانت نواياها حسنة أن متثله هذه حقيقة نراها على مدى مخسني سنة ، اآلن ما هي                         

لسطينية  ، هل البديل أن يتم تسليم القضية الفلسطينية اىل جامعة الدول العربية مثال ؟؟ أنا لو كنت فلسطينيا أو يف القيادة الف                      ؟البدائل
نية على األقل يف وضعها الـراهن،   جامعة الدول العربية هي مؤهلة أن تتعامل مع قضية مثل القضية الفلسطي           ألن. لن أقبل وال أعترف   

تفاق علـى   عرب التوصل اىل إ   بتقديري جيب أن يتم تغيري الواقع الفلسطيين يف الداخل ،           شكالية اآلن هي إشكالية كبرية جدا ،        إذن األ 
 وعلى األقل ينبغي أن يكون هناك تفامها عربيا حلفظ املصاحل العربية وحفـظ املصـاحل                ،يف الداخل الفلسطيين  " احلد األدىن   "برنامج  

 .للشعب الفلسطيينالفلسطينية 
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  : نائلة الرشداناحملامية 
ض النظـر    بغ تتوقف ، مستمرة ومل     يف اإلستيالء على األراضي الفلسطينية ،       احلركة الصهيونية  أن خمططات أحب أن أقول    
 يف املاضي كانوا يقولون     .لمسجد األقصى تة ل زيار ورأينا كيف أن شارون أراد استرتاف الفلسطينني إثناء          .كان هناك انتفاضة أم ال      

اآلن هناك  . أفضلومن وجهة نظرهم هذا     " أوسلو"ـ، ولو قبلوا لكان وضعهم أفضل ، واآلن قبلوا ب         أن العرب رفضوا قرار التقسيم      
ومع لكن ضمن الوضع اليت هي فيه و، قض مضجع إسرائيلتعلى األقل  فهي  الثمن،مهما كان يف االنتفاضة ات تنادي باألستمرارأصو
عمليـة   وجود سالح بني يدي الفلسطينني وعدم اإلمداد العريب هلم بالسالح والصمت العاملي ملا جيري يف فلسطني بينمـا أي                     عدم  

 أخـالف  لكن أريد أن و  أنا أتفق مع أبو السعيد يف موقفه،         مام ختلي الدول العربية عن الفلسطينني،     ، وأ إستشهادية يقف العامل ضدها   
، هي اليت جعلت فلسطني     التحرير هي املمثل الشرعي الوحيد     عندما أقر بأن منظمة      ١٩٧٥ يف موضوع أنه يف عام        أبو السعيد  األستاذ

ل عريب، وجتعل إسرائيل تتفرد بك     ال ستوىاملعلى  هناك تنسيق   بدون أن يكون    أو السلطة الفلسطينية تكون ضعيفة ، وتدخل التفاوض         
، أذا باألمكان أن تشرح     سبتمرب" ١١"مع أحداث    أن األخوة الفلسطينيني مل يعرفوا التعامل        ذكرت: سؤايل هو    .دولة عربية لوحدها  

 . التعامل الصحيح معها؟؟يةكيف
 

 :أمحد نوفلالدكتور 
عـامني  ، وحباجة اىل تفصيل ملعرفة املوقف الفلسـطيين بعـد           لسعيد يف بعض القضايا مثرية فعال     و ا يف الواقع أن حتليل أب     

، هل االنتفاضة كانت ضمن خمطط  لكن أريد أن أطرح بعض التساؤالت، بعد عامني علىاالنتفاضة،علىاالنتفاضةالفلسطينية
 ، وهلذا السـبب   ؟ فرضت على القيادة الفلسطينية       ، أم أن االنتفاضة    !؟بعد فشل كامب ديفيد   " ف.ت.م"للسلطة الوطنية و  

، حتدثت عن    املالحظة الثانية   تشعر بعدم القدرة على قيادة االنتفاضة بطريقة أفضل ؟         ،أشهر من االنتفاضة  مرور عدة   وبعد  
 الفلسـطينية    أنه باملقابل يوجد أزمة حقيقية داخل السلطة        أقول وجود ثالث تيارات داخل القيادة الفلسطينية ، أنا أريد أن         

 صحيح أن هناك أزمة حقيقية  .ا ال متثل اتمع الفلسطيينأمبختلف تياراا ، ألن هذه التيارات الثالث  أستطيع أن أوأكد 
 وأستطيع  ،يليداخل القيادة الفلسطينية ولكن باملقابل أن هناك أزمة حقيقية داخل القيادة يف إسرائيل وداخل اتمع االسرائ               

 ١١"ة رغـم أن أحـداث        يستطع التخلص من االنتفاض    ح جناحا كامال يف قتل اإلنتفاضة، ومل      شارون مل ينج  أن أقول أن    
  مدى أمهية  هذه االنتفاضة بالنسـبة   عن، لو حتدثنا    النقظةالثالية. ت املتحدة تزيد من دعمها لشارون      جعلت الواليا  "سبتمرب

لواليات املتحدة أو األوروبيني أعطوا بديال للفلسـطينني لكـي   هل إسرائيل أو ا  وهل هناك بديل هلا ؟     ،للشعب الفلسطيين 
 عن إمكانيـة وقـف    واآلن نتحدث،"أوسلو"نتفاضة بسبب فشل اتفاقية     جاءت اال لقد   ؟يسريوا من خالله لتحقيق أهدافة    

 يتحدث عن دولة   البعض؟ هل هو استمرار االحتالل واالستيطان أم هناك بديل آخر؟، ما هو البديل للفلسطينيني االنتفاضة
فلسطينية والبعض يتحدث عن إصالحات يف داخل القيادة الفلسطينية ، ولكن ال ننسى أن هناك إحتالل هو العقبة األساسية 

 .إصالحات  إجراء أيةأمام الفلسطينيني يريدون التخلص منه قبل
 

 : األستاذ حممود الرمياوي
، يف الواقع أن ات أو مدارس حول تعريف االنتفاضةونتحدث عن خياريف الواقع حنن نتحدث عن الذكرى الثانية لالنتفاضة        

ـ  انتفاضـة "،   األساس وهذا هو تعريفها األساسي     بدأت ونشأت على هذا   االنتفاضة هي عمل مجاهريي يف األساس        اس الن
 ا واقع هناك أيضا  إال أنه كان     ،ا سلبي ا واقع خلقستمرار االستيطان وفشل املفاوضات     فإ . "العاديني وخروجم اىل الشوارع     

، هذا ولّد نوع من الشرارة اعطى معنويات جيـدة للجمهـور فخـرج اىل               و الصمود الفلسطيين يف املفاوضات     ، ه  ااجيابي
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الشوارع ، فيما بعد عمل باراك بالتعاون مع شارون على حرف االنتفاضة عن مسارها اجلماهريي املدين بالزيارة االستفززية 
. تفاضـة والراغبة يف عسكرة االن   " وأوسل"ـ واستطاع جذب الناس وبعض القوى الرافضة ل       ،سباقتحام األقصى، وقمع النا   

ار االنتفاضة يف العمـل     ، وكان الفيصل واألساس هو إستمر      جدا   ا صعب اعسكرة االنتفاضة خلق واقعا جديدا وخلق وضع      
من املفروض أن حيصل نوع من  ، سلمي وسياسي ضمن شعارات واضحة وحمددة وهي احلرية واالستقالل وكان            اجلماهريي

، وهذا ليس خطأ ، ولكن مل يكن هناك رسالة          ، السلطة كانت تريد حتسني املفاوضات     التناغم مع السلطة حول هذا اهلدف     
 بل عنـدما مت تنفيـذ     ،   عسكرة االنتفاضة  ليس فقط عندما مت    الصعوبات نشأت    . موحدة ومتبلورة ما بني الطرفني     سياسية

ا موقفا سـلبيا منـذ       مع وصول اجلمهوريني اىل احلكم الذين اخذو        أيضا بدأتو،  وليس ضد اجلنود  ليات ضد املدنيني    العم
، هذا النقد استثمره شـارون   أي قيادي فلسطيين إستقبال، ورفضوالفلسطينية واموها باضاعة الفرص  من السلطة ا  ،  البداية

سـبتمرب  " ١١"اث   أحد ك وجاءت بعد ذل   .يض السلطة وجممل الوضع الفلسطيين    من أجل البدء بتنفيذ برناجمه من أجل تقو       
تتعرض له إسرائيل وقد حصل نوع من ، بتصوير الوضع يف األراضي احملتلة على أن هناك نشاط إرهايب   عندها سارع شارون  

ختاض ، وماتزال  اب بعد أفغانستان   الثانية لالره  ومت خوض احلملة  التفاهم بني الطرفني اليمني األمريكي واليمني االسرائيلي ،         
سـاد،  ، االصالح ، حماربة الف اإلرهاب ، حرب شعاراا مكافحة    املراقبني أية عناية كافية    على أرض فلسطني دون أن يعطي     

حق إسرائيل يف الدفاع عن النفس ، وهي نفس الشعارات اليت استخدمتها يف محلتها على أفغانستان، وهي حق الدفاع عن                    
وهو الذي أطلق يد    ، هذا التالقي هو الذي خلق صعوبات هائلة         األمم املتحدة، واقامة نظام جديد    لرجوع اىل   النفس دون ا  

  الثالثة اآلن ضد العراق،    قال اىل خوض احلملة   دفع واشنطن لالنت  يحد األسباب الذي    والتفسري امللتوي للقضية هو أ     ،شارون
،  القضية الفلسـطينية وضـرب العـراق   العرب مل يستطيعوا الربط بني .ت املوجودة يف املوقف الفلسطيين    وبالتايل الصعوبا 

بعد تدمري كل شيء  دولة فلسطينية بعد ثالث سنوات و عن اقامةوالتواطؤ األمريكي كبري جدا و مستمر ويتمثل يف احلديث  
 يؤدي اىل صـعوبات  لوضع الذيواقامة نظام جديد ومبضمون خمتلف يتم التوافق علية مابني واشنطن وتل أبيب ، هذا هو ا     

واألخطاء  ،دة سياسيا رغم االامات بالفساد    صام  وقد أثبتت أا   أمام السلطة  غري الصمود السياسي     ، فال يوجد حل     هائلة
، فال يوجد أمامها إال خيار الصمود السياسي واملطلوب من الدول العربية            اهللا وجنني   يف عملية الدفاع عن رام     اليت إرتكبت 

 االنتفاضة املدنية مستمرة وهي حق للشعب الفلسطيين وال جيب أن تكون موضوع أي نقاش               .اآلنسطيين  دعم املوقف الفل  
 .على االطالق 

 
 : األستاذ جهاد الربغوثي 

 يف  األخ أبوالسعيد كان دقيق يف توصيفه للوضع ، يعين ما حدث يف خميم جنني ومن حصار عرفات أوضح أن هناك تراجع                    
رة األمريكية واليمني    حتالف بني اإلدا   باملقابل هناك ،  ز وهناك نظام عريب عاجز    ، هناك شارع عريب عاج    سالميدعم الشارع العريب واال   

فكـل  قمع ، وبالتايل    وستيطان   عمليات إ  ، من  على األرض  ه، وهذا التحالف يساعد على ادامة شارون وخياراته وممارسات        اإلسرائيلي
 كيف سيتم جتسيد الفكرة اليت طرحها بوش على األرض ؟ واذا ما ضـرب               ايل هو  سؤ .ؤشرات جتعل املشهد خمجل باعتقادي    هذه امل 

للفلسطينيني وأنا ال أرى أن هناك إمكانية إلقامة دولة فلسطينية يف املستقبل ، أنا أرى أن األمور                 " ترانسفري"ي عمليات   رالعراق سيج 
 ؟" أكراد القرن احلادي والعشرين"جترى لتحويل الشعب الفلسطيين اىل 

 
كانت فكرة   ١٩٩١ يف عام      ف ، وإسرائيل  .ت.عملية التفاوض بني م    القائلة أن فكرة   ال أتوقف عند  :األستاذ سعد حتر  * 

باعتقادك أن عملية انفصال الوفد الفلسطيين عن الوفد األردين كان عمليـة            ، كونك كنت يف تلك املرحلة من صانعي القرار،          خاطئة
 ق كيف تقرأه؟ اغتيال أبو نضال يف العرا . ؟خاطئة
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 : عدنان أبو عودة
بل على العكس من  ،دور الفلسطينيني، فهذا خطأ كبري يريد الغاء أن األردن ،  والشائعة لدى الكثريينمن املعلومات اخلاطئة

 جاء ضمن هذا املنطق ،      " فك األرتباط  "، وقرار بقى هو أقامة الدولة الفلسطينية    ن دائما وست   من أهم أهداف األرد    ذلك فإن 
وقبل األردن    إسرائيلي   –خط فلسطيين   األردن بالعكس كان يتمىن أن يكون هناك        ،  لك مل يكن هناك تنافس يف التمثيل      ذل

األردن مل ، ائيل ال جتلس مع الوفد الفلسطيينألن إسربناء على رجاء أمريكي أن يضع الوفد الفلسطيين حتت املظلة األردنية ، 
، وكان يعتقد أن الفلسطينيني ألنه كان يريد دولة فلسطينية،  على التمثيل الفلسطيينة التحريريكن بأي حال أن ينافس منظم

 . جيب أن ميثلوا أنفسهم
، حقيقـة   سطينيني فهي مل تقل هلم احلقيقية      للفل ئانقال خاط " أوسلو"أنا قلت أن القيادة الفلسطينية نقلت       " أوسلو"بالنسبة ل 

ة ، ألن ايلذلك مل نعرف ما هي اية اللعبة، ولتدرج يف بناء الثقة بني الطرفني   مبنية على ا  ،   نظرية متكاملة   هي  أوسلو فاتفاقيةأوسلو،  
 مفهـوم مـبين علـى     ، ألن اية اللعبة      اللعبة قرارهم دقيق، ملاذا مل تعرف اية     ،  ليست سالما  وهي   ،اللعبة ستقرر بناء على التجربة    

  ."أوسلو" اتفاقية حاضرا إثناء صياغةالذي كان " تري الرسن" ليني ، وهذه ذكرها لبناء الثقة بني الفلسطينيني واالسرائي "التدرجية"
مقدمة جيب التفاوض على إاء االحتالل ك، كان ى السالم وليس التفاوض املتكاىفء، أنا قلت التفاوض علالتفاوض املتكاىفء

عىن دولة مع منظمة ال جتسد ، مب وايداع يف األمم املتحدةب توقيع ألن السالم يتطل نفسه، "السالم"علىالتفاوض الحالل السالم وليس 
 فيتنـام مـثال مل   وتارخييا السالم جيب أن يكون بني طرفني قادرين على حتقيقه،..  تعمل إيداع يف األمم املتحدة، وال ميكن أن     سالم

 على انسحاب فرنسـا      أوال فاوضت، و ملتوقيع السال  ، اجلزائر رفضت الذهاب     مريكياالحتالل األ إنتهاء   قبل   "السالم"تفاوض على   
، ألنه جيـب أن حيـدث       ى ااء االحتالل  كمقدمة للسالم     التحرير أن تفاوض عل    ،كان يتوجب على منظمة   ..وبعدها على السالم    
سـة  مسؤول السيا ( "سوالنا"ـهذا هو اخلطأ البنيوي ، وهذا احلديث قلته ل        ،  مة الدولة وبعدها يتم عمل السالم     انسحاب ومن مث اقا   

، قلت له أنتم تتعاملون مع صيغة معيبة ، أنتم تتعاملوا مع منظمة ، مع سـلطة ،                   عندما زار عمان   )اخلارجية يف حلف مشال األطلسي    
 .املستوطات قبل الوصول اىل سالم جيب ااء االحتالل واخالء وليست دولة ، 

ذلك مرغوبا من قبل     املباشر مع القضية ، وكان        العامل العريب من االندماج    ، هو خروج  ١٩٧٤ أو    ١٩٧٣ أقصد بالعام    أنا
وتعـرض   ردن رفض ملدة سنة قرار القمة العربية بفك أرتباطه املباشر بالقضـية   ، واذكر كان مرغوبا من مصر مثال، األ       الدول العربية 

، اخلطاب ن خطورة هذا العمل، حيذر من ماخل ، فعندما ترجع اىل خطاب امللك احلسني  رمحه اهللا..خالل العام اىل انتقادات ومحالت 
نـه يف النهايـة     نه رفض أن تكون املنظمة هي املمثل الشرعي الوحيد، فاألردن مل يستطع ولك            ساسي للمنظمة هو انتقاد األردن أل     األ

منون أن  ، تعبوا من االقتراب املباشر مع القضية الفسطينية فكانوا يت         ليج، العرب وبالذات السادات ومعه دول اخل      استسلم لذلك الوضع  
، ال يوجد مانع أن تكون املنظمة املمثـل         ، واملنظمة وقعت يف نفس اخلطأ     هم أخطأوا تتحمل املنظمة على عاتقها القضية الفلسطينية،       

السلطة الوطنية احلالية ملدة سبع أو مثـان        ، إنشغال   أي أنا  بر ،، مبعىن آخر  لكن ما كان جيب حجب الدور العريب      الشرعي والوحيد ، و   
ـ ال  مع الدول  إنشغال،  ينبغي أن يوازيه باألنشغال   ،   تالحظون مدى انشغاهلا مع أوروبا     اق أوسلو مع أوروبا ، أنتم      باتف سنوات ، ةعربي

، ألن األوروبيني كان جيب اتيجي يف املفهوموهذا كان خطأ استر! ندما يتضايقوا يقولون أين العرب؟ع، ولكن أداروا ظهورهم للعرب
، كان جيب أن تكـون الـدول العربيـة    كن الدول العربية هلا نفس املوقفع القضية الفلسطينية ولأن يفهموا ليس هم فقط يقفون م  

 يكون جزء من دبلوماسيتها يف التعامل مع الدول األوروبيـة           وأن ،يف محل الدبلوماسية الفلسطينية   " أوسلو"مشاركة مع املنظمة بعد     
دن ومصر حتركوا قلـيال ،      حتركت ثالث دول عربية هي السعودية واألر      مثل بسيط عندما    . ولكن هذا مل حيدث   والواليات املتحدة،   

 ويشكل جوهر دبلوماسيته وعالقاته كامل متكامل ومسؤول  ، فتخيل لو كان هناك موقف عريب         الدولية "الرباعية"، أنتجوا   انتج شيء 
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 تعاملنـا   واغفلنا  ،  بيني أن يتعاملوا معنا ثنائيا    وروأننا علمنا أمريكا واأل    ولكن األدهى واألمرمن ذلك هو       !دعم القضية الفلسطينية ؟   
 . ، وال ندري اىل مىت ستستمر اآلنمصيبة مازالت قائمة حىت  ، هذه  مع األوروبيني واألمريكان) دولة٢٢ ( عربيةكمجموعة

جمموعة واحـدة،    االسرائيلي  خيطط  على أن العرب         –التخطيط األمريكي   : أين تقع املصيبة ؟ املصيبة تقع يف اخلطةالتالية         
امل معي اخلصـم    ، يتع  هنا تكمن املصيبة   ، لكنهم خيشون أن يكونوا جمموعة واحدة يف يوم من األيام            كذلكوهم يعرفون أم ليسوا     

 . هذه هي احلقيقة املرة يف الواقع العريب،اىل يومنا هذا، وأنا أتعامل معه ثنائيا، كما لو كنت جمموعة
 هذا اجلواب يترتب عليه كذا فرضية  ؟ سبتمرب" ١١"حداث أكيف ميكن التعامل مع     ،  شدانبالنسبة لسؤال األخت نائلة الر    

هـو  ف،   زعيم عريب  "أعقل" جعل منه يف الرأي العام الغريب        ،تارخييا جاللةامللك عبد اهللا أصدر تصرحيا يف واشنطن       : الفرضية األوىل ،  
سالم ، أن هذا ليس هو االقال هذه جرمية ، والنقطة الثانية : أساسيتنيها عن نقطتني سبتمرب حتدث في " ١١" يف احداث ، دائماالسباق

لوزراء قاموا بعقد اجتماع عندما رأوا أم متهمني ولو رجعنا اىل اخللف وفرضنا أن العرب و . مسلمني، الذي قاموا بالعمل هم ليسوا
أـم كـانوا    أعتقـد   منطقيةالعامل أمجع بدبلوماسية مع وبدأوا العمل  املفهومان قاموا بوضع تصورام  وخرجوا ذان  اخلارجية و 

رد اعتبار، خافت    ، وليبيا بدها  ت األمساء بطل العملية كان مصريا     ، ظهر الذي حدث كان عكس ذلك    ،  يستطيعون التغيري من الواقع   
اذا الكـل   ،  "أذى،  دفع" نفس الشيء وسوريا     شبوهة اعطت معلومات ، واليمن عمل     ، السودان م  وسلمت معلومات ، قالت يكفي    

 الذي كان  امللك عبداهللا ،     مبين على حديث  ،  قفا تعويضيا مبين على مفهوم واضح     ، يف وقت كان جيب أن يكون مو       أخذ موقفا دفاعيا  
سية ويريـدون أن يغـريوا      بعدها جنحت أمريكا للتدخل يف املناهج املدر      . جيب أن يشكل جوهر سياسة معينة ولكن هذا مل حيدث         

 .طيع أن أحتدث به عن هذا املوضوع  أست هو الشيء اهلام الذيدي هذابأعتقا. حكومات 
 تعتـرب حاجـة   ،، هي بـني ذلـك  ، هل كانت االنتفاضة مفروضة كحاجة استراتيجيةبالنسبة لسؤال الدكتور أمحد نوفل   

لفلسطيين كله كـان     ا  الشعب . حركها  بدون دراسة أبعادها        أبوعمار أن ، معلومات سرية سربت ،تقول      ، لكن هناك   استراتيجية
  ستة أشـهر أنهإضافة ، سار كله يأس من املفتولد لديهم ، حيث يرى أن املستوطنات تبىن والسنني متر وال شيء حيدث    معباء وغضبان 

وفيما بعد أصبحت ثورة . املسلحة، أي حرب االستقالل  بدأت تالمس حدود الثورةذلك،، ولكنها بعد ، كانت تسمى انتفاضةاألوىل
، هـذا مل     وحتليل جديد  ، دراسة جديدة للواقع    من القيادة الفلسطينية   ما كان يستحق   هذا التغري النوعي أ    .منها انتفاضة ر  مسلحة أكث 
 .حيدث أبدا
وما "! "ما عاد شريكا  "أبو عمار باستخدامهم تعبريين ، وبدوا ختويف يف املوضوع" كعب أخيل " أين   عرفوان  واالسرائيلي 
ري ،   اىل أين يس    يعرف ومل يكن هناك أحد ليحلل الوضع أو      .  صوابه  يفقد أبو عمار   ا التعبريان تخدموا هذ وكل مرة يس  !  "عاد له دور  
، انقسـام   يلي انقسام طبقي يف اتمع االسرائ     هو عبارة عن   أما الذي حدث داخل إسرائيل       .  ردود أفعال معاكسة    هناك فقط كانت 
هو قطة واحدة وحيدة، مع شارون، يف اسرائيل يبحثون ن% ٨٠ت يف إسرائيل تطالعا، حسب االسمتفق عليه اليوم ما هو على ما بعد

وترك النقاشـات   اع على نقطة واحدة     الذين مل يتوصلوا إىل اإلمج     ، هذا مل حيدث باملقابل عند الفلسطينيني ،        يسرائيل املواطن اإل  أمن
مبعىن أن يبقى يأكـل      الوضع الفلسطيين الداخلي      وهذا أفضل تعبري عن    "شعب يأكل ذاته  " هناك مستقبل شعب ،   . األخرى فيما بعد  
 .بذاته حىت ينتهي

ني حتت خط الفقر،    من الشعب الفلسطيني  % ٧٥ يقول أن    م اآلقتصادية جبامعة النجاح  وهو      أستاذ العلو  كنت أستمع إىل     
" ليف الين " ال يوجد    ها، اذن الناس تأكل من شحم     . حتت الفقر % ٩٥بطالة، و % ٩٠بطالة ولكن احلقيقة تقول أكثر من       % ٧٥و

 تكـون   لكي، هم مستعدين أن يأكلوا من حلمهم        وجد خط حياة حقيقي ميدهم باحلياة     ، ال ي   قصري   خط احلياة  واملوجود. خط حياة   
وبإمكام  الفلسطينيني املوجودين يف األردن والكويت أن يعملوا شي  بإمكان.هذا هو الوضع الداخلي الفلسطيينهناك حياة متجددة، 

سرة فلسطينية يف اخلارج يوجد هلا أسرة يف الداخل وهلا امتدادات يف اخلـارج إمـا يف   أ كل حيث أن،  قلياليوسعوا شريان احلياة  أن
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يتم إرساله اىل الداخل  عرب توفري دعم مادي شهري من قبل هذه و        ،أن تشكل هلا خلية حنل    بإمكاا  اخل وكل أسرة    .. أمريكا أو كندا    
 .وهذا باألمكان عمله وهو ليس مستحيال، سمى التضامن العائلي لدعم الداخليشكلوا ما ي، و لعائلة..عائلةمن 

، حيث أن بعض يف الداخل الفلسطيين  نتمىن أن حيدث اتفاق.، ولكنه انقسام علىاملستقبل نعميوجد أنقسام داخل إسرائيل  
، ما هية املرحلة احلاليـة على تعرف بالضبط تحىت ، عليال جلنة وطنية  يشكمبحاوالت  ت  ،   منذ شهر أو شهرين    بدأتاألصوات الواعية   

  . تتفق عليه جمموع القوى الوطنية حياولون أن تكون هناك جبهة وطنية حتدد القاسم املشترك اليت
 يستقر على مفهوم     ماهو البديل عن االنتفاضة؟ قلت أن هناك يتوجب اجياد حوار دائم مشترك جيب أن              لسؤال  لبالنسبة      

مبا فيها العالقات بني هذه القـوى،  جيب أن تكون هناك دراسة عقالنية مسؤولة  و، ، اذا أرادوا أن تدوم االنتفاضة   مهما كان مشترك  
هنـاك  ،   األقدر على تقييم وضعهم الداخلي     ، هم مكن أن خنطىء   ولكن من امل   ،بإمكاننا أن نقدم هلم النصح    موا وضعهم   وجيب أن يقي  
 .ول اىل شيء ص بالو اجلهودكرى الثانية لالنفاضة أن تتكللهذه الذ، ونتمى يف أصوات عاقلة

يرى أن املوقف األمريكي  والربيطـاين مـن   ، فأي واحد جاهل بالسياسة ربط بني العراق وفلسطني هذا صحيح بالنسبة لل 
ألمريكـي واالسـرائيلي يف     أن هناك توافقا وترابطا بني املوقف ا      "عندما قال ،   كثريا   هذا    ضح، هو مؤيد إسرائيليا ، وبوش أو      راقالع

ة أن أمريكا   احلقيق"! ليس شريكا  " بأن عرفات     القائل فهومالنسبة حملاصرة عرفات ومجاعته ، وامل     ب. ويف النهاية هم شركاء   ،  "!املنطقة
 شارون مبا فعله حول عرفات أكسبه حياة جديدة، لكن عرفات مل يفهما كذلك وال شارون فهمها ، مـا  .قصدت عكس ذلك متاما   

أبو  "، هم يستطيعون الوصول اىل عرفات كما فعلوا عندما أطلقوا صاروخا على           حماولة لتقصري عمر عرفات السياسي    عله شارون هو    ف
، واذا قتلوه سيثري الشارع العـريب       اولكن شارون سيقوم بذلك عندما تعطيه أمريكا ضوأ أخضر        ،  هو جالس يف مكتبه   " علي مصطفى 

 . وليس محاية حلياة ياسر عرفاتم ضدهم ، هم يريدون محاية خمططه
األوروبيني  أنه من العبث التفكري يف دولة فلسطينية من ها تعرف، حسب معلومايت اليت الفلسطينية    ما إمكانية جتسيد الدولة 

ن أقل م  " ١٩٩١قال يل يف عام     " جيمس بيكر   " من املمكن أن تكون مخس سنوات ،         ،اهللا أعلم ،ت، هكذا يقولون  خالل عشر سنوا  
مت احلديث يف أوائل التسعينات     بالنسبة لألكراد   .  هم يفكرون على ضؤ الواقع الراهن      ،"! دولة"وبعد عشر سنوات قال بوش      "! دولة
، م، و كبحهم  ، ويصبح التعاون بني دول احمليط عليهم لكسره        إبقاءهم منثورين يف احمليط    أي مبعىن  القضية الفلسطينية ،    " تكريد"عن  

 .وابقائهم حيث هم 
     

 : األستاذ غازي السعدي
ليس غريبا على أبو السعيد أن يتحفنا هذا املساء يف حتليله وخاصة من خالل املواقع اليت عمل ا ومن خـالل املعلومـات                

ن  إسرائيل جنحت يف جر الشعب الفلسطيين اىل املقاومة املسلحة، أل           لدى بعض النقاط احملددة سأطرحها،     لضيق الوقت املتوفرة لديه ،    
ن األقصى يف اليوم األول والثـاين، مل يسـتعمل          ندما دخل شاو  ع . املقاومة املسلحة هي ضربة سياسية، إعالمية عاملية للفلسطينيني       

 يف  على الـرد   الفلسطيننيوأجربوا  ، الذي استخدم السالح هم االسرائيليون وقتلوا عدد كبري من الفلسطينيني ،             الفلسطينيون السالح 
 . االنتفاضة أضر ا، ومل يعطي أي فائدة هلاجتييشقد أن ، واعتنفس الوسائل

إسرائيل من جتربتـها يف      .تريد مضايقته وجتربه على الرحيل     ال تريد قتل أبو عمار وال تريد طرده،          يت إسرائيل حسب معرف  
حنن ،  يل غري معنية بوقف العنف    إسرائ . وال ميكن التعامل معه    "ليس ذي صلة  "ه  ت، ولذلك اعترب  ال تثق بأبوعمار   ،مل مع أبو عمار   االتع

، وشارون إسرائيل ليس لديها مبادرة سياسية، و، جيب أن تطرح مبادرة سياسيةوقف العنف، ألن إسرائيل إذا أوقفت العنفاملعنيون  ب
ربية وضمها  الغ، واالنفراد باحتالل الضفة      وغريها "أوسلو " االتفاقيات من  ومجيعتدمري السلطة الفلسطينية    وهدفه   ال يريد اعطاء شيء   

، وهلذا يريد أوال أاء االتفاقيات ومن مث ة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل أن الضف  يعترباليمني االسرائيلي ،  ف .مستقبال إىل إسرائيل    
هـد   معلوماتنا دقيقة ، حقيقة أنـه يف ع         لدينا  أن تكون   عنه جيب  وضوع االستيطان اعتقد أنه عندما نريد التحدث       بالنسبة مل   .هاضم
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فون من دفع رسـوم املـاء        يع  كانوا املستوطنني،  جففتحكومة إسرائيل واملستوطنات    من  بقرار  ،  "! مجد"اسحق رابني االستيطان    
ـ   ات   القرار كافةاحلكم كان أول قرار أصدره هو الغاء        " نيتنياهو"، وعندما تسلم    والكهرباء، أجربوهم على الدفع    ة اليت اختذا حكوم

 .وبعد اتفاق أوسل، رابني
هي بشكل غري مباشر    " إسقاط اتفاق أوسلو  " كان هناك عشرة فصائل فلسطينية اختذت من دمشق مقرا هلا ورفعت شعار             

فكان رابني عندما يريد تنفيذ اتفاق أوسلو كان يصطدم يف املظاهرات العارمة            التقت مع اليمني االسرائيلي يف اسقاط اتفاقية أوسلو،         
، من قبل   " له هذا السالم الذي أحضرته لنا ، كل يوم انفجار يف حافلة ويف املقاهي ويف أمكان أخرى                  قائليني "من قبل االسرائيليني ،   

 تعطيل عملت على ية مع التقدير واالحترام لدورها      ، واذا كان هناك دورا للتاريخ سيسجل أيضا أن املقاومة االسالم          املقاومة االسالمية 
كلينتون يف شـرم الشـيخ      ، بيان   أو قبلوا بشكل خجول   ،  خطأ الفلسطينيني عندما مل يقبلوا    أو .نية، وتقدمها إىل األمام   لفلسطياملسريةا

 أخطأت القيادة كما  .العنف املسلح أضر بقضيتناو، ألن استمرار العنف لتنفيذ هذا االتفاق يف عهد باراك، كانت فرصة لوقف العنف
وفشل كامب ديفيد قبل تنفيـذ االتفاقيـات          .تنفيذ االتفاقات املرحلية  هاء من   الفلسطينية بالقبول مبفاوضات احلل النهائي قبل االنت      

ـ          .  ذهبوا إىل كامب ديفيد مرغمني        واحلقيقة أن الفلسطينيني   ،املرحلية ة سؤايل األخري ملاذا مل تقام الدولة الفلسطينية يف الضفة الغربي
 ! ؟١٩٦٧وقطاع غزة قبل حرب  عام

 
يف الداخل الفلسطيين الذي " الوسط  " فيما أطلقت عليه اسم االجتاهيتعلق، األول ني أريد أن أطرح سؤال   :عز الدين خليفة  * 

؟ وهل هـذه    واقعي يف ضؤ الوضع العريب احلايل     يؤيد بقاء االنتفاضة بوجود قيادة سياسية قادرة على تسري االنتفاضة، هل هذا اخليار              
، نتفاضة املرتبط بدعم؟ اجلانب اآلخر املتعلق باستمرار االخل الفلسطيينتقتصر على قيادةالداالقيادة ممكن أن يكون للعرب دور فيها أم 

 كمثال احلالة بالنسبة حزب اهللا، هل هناك خيار سواء كان عريب أو إقليمي قادر على توفري مثل هذا الدعم لالنتفاضة؟
 
ألمريكا يف شريك استراتيجي مستوى   باألمكان أن يكون على هلسؤال حول الدور االسرائيلي:  الرباريالدكتور حسن* 

األهداف االسـتراتيجية  ما هي السؤال الثاين  على أمريكا،     استراتيجيا عبء ؟ هناك كاتب إسرائيلي قال أن إسرائيل أصبحت          املنطقة
 سبتمرب ؟ " ١١"األمريكية ، بعد 

 
 : عبد اهللا كنعان الدكتور

، أنا أرى أن العامل اآلن ينظر اىل الـدور األمريكـي            لعلم واملنطق تحليله يتفق مع ا   ف ،  غنانا هذا املساء  أ معايل أبو السعيد    
 شيئا مل تبق حنو مقر عرفات  ولكن لألسف الشديد أن العامل العريب واالسالمي نسي أن إسرائيل يسرائيل وينظر إىل الدور اإلحنوالعراق

، ت كليا يف زخم اهلجمة على العراق      قدس نسي ال، لألسف    واخشى أن ال جند شيء نفاوض عليه       يف القدس إال ووضعت يدها عليه ،      
 .وحول بقاء عرفات أو عدم بقائه

ثـة  ر، وما تبعه هل كـان بـدأ للكا    مة التحرير املمثل الشرعي الوحيد    ، بان منظ  ١٩٧٤الذي اختذ عام    قرار  هل ال : سؤايل
شديد مل جند مركز حبثي واحد أو جامعـة       وأقول أنه لألسف ال   . الفلسطينية أم ال ؟ هذا السؤال جيب أن يطرح ولو من قبيل الدراسة            

يف ، وأنا شخصيا  من العاطفة كثري، فيهاحتليالت سياسيةوما جيري من دراسات حوهلا كله    ، جدية عن االنتفاضة   معينة قامت بدراسة  
النتفاضة هل   ا  أوضاع   حولمي  جدي تقي ، ولكن ال يوجد حبث      ن أزر أخواننا وهذا أضعف اإلميان     ألشد م االنتفاضة  بشيد  كتابايت أ 

 . هكذا ..  نعسكر االنتفاضة أم ال  هلتستمر أم ال ،
  يتحدثون عن االنتفاضةعندمالألسف الشديد  وبعض زعمائنا  ،هناك استخدام لبعض املصطلحات اخلاطئة من قبل إعالمنا      

ليس شـريكا وكـأن القضـية        وكأنه !! "العنف بني الطرفني الفلسطينيني واالسرائيليني    "  ويقولون ،ن جنوب شرق آسيا   م موكأ 
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، قصةالعنف، يتحدث عن االنتفاضة وكأا عنف     . ائيليني والفلسطينيني   ، ولذلك يساوي بني االسر    غري ملزم فيها  الفلسطينية ال تعنيه و   
 !مدفعية وصواريخ وطائرات هذا ليس عنفا       م العنف إسرائيل تقوم حبرب مدمرة،        عنه ؟ إسرائيل ال تستخد     ونأي عنف الذي يتحدث   

ما تقوم به إسرائيل جرميـة      ! لذلك لألسف الشديد أن ما يتحدث به رجال السياسة واالعالم عن ما تقوم به إسرائيل يسمونه عنف                  
 ومنظمة الدول األسالمية هلم     امعة الدول العربية  جل هل   :هو سؤايل . !وهلذا جيب أن تغييب هذه املصطلحات       . حربية باعىت األسلحة  

 يفمسـتمرة  ، واسرائيل ما زالت ستطول اجلميعمريكا وبريطانيا تريد ضرب العراق ونتائج هذه احلرب املدمرة        أ ؟ أين قرارام؟    دور
ا نذكر بأنه   ، وعندما خناطب األمريكا خناطبهم بدون م       فلسطني، وحنن نتفرج على التلفزيون، وال نشاهد حركة على االطالق          تدمري

 .قبل أن تفكروا بضرب العراق جيب وقفه ،، إرهاب دولةيوجد إرهاب اسرائيلي
 

 :األستاذ عبد اللطيف زهد
، اجليش االسرائيلي موجود يف الغور وكـل الشـعب    ومة مستمرة مع استراتيجية سياسية    ، مقا  االجتاه األكثر سياسية   تبنيت

 بالنسـبة   . وحماصرة   أعتربه كالم ثانوي جدا ، ألن كل فلسطني حمتلة         مقر أبو عمار     فاحلديث عن حماصرة    الفلسطيين حمتل وحماصر    
دولة وكل دولـة ال     )  ٢٢ (اخلطأ بدأ عندما قسم العامل العريب اىل      أنا أقول أن    اكتشف اآلن ،     و ١٩٧٣بدأ يف عام    لقولك أن اخلطأ    

 هناك  وكان ،  ، أم جعلوا القضية قضية الفلسطينني     زاد الطني بلة على الفلسطينيني     بنفسها، ومما    تستطيع أن تقوم بتنفيذ استراتيجيتها    
 أبوعمـار   ا أن  األمريكيني أصدروا تصرحيا فهم منه     .واألمريكان األوروبيني   وا القضية  بني أيدي    وضععندما  تنازل وهروب للعرب    

لنسـبة  ، فال يوجد طرح سياسي با     "خط حياة " بالنسبة لألجتاه األكثر سياسية أنت تقول أن الفلسطينيني ليس هلم            "! مازال له دور    "
 أنفسـهم   ، جيب أن يستحي العرب مـن       اليهود هم أسرى عند  فاالنتفاضة وال بغريها     فيما خيص    ، ال ذا الوضع للفلسطينيني حسب ه  

، من الذي جعلها مسؤولية أبو       كانت فلسطني مع االنظمة العربية     ، حيث ١٩٦٧ ويأخذوا على عاتقهم القضية كما كانت عليه قبل         
 .عمار وعدة أشخاص معه

، أمريكا اسـتبقت حتـرك      الحترص كثريا على تغليف خمططاا    اق األن بدأت الدول الكربى      ، االستب  بالنسبة إىل االستباق  
بعد أن انتهت مشـكلة     و،  الصني  " كيسنجر  ونيكسون  "ن زار   ، ومل حتل مشكلة فيتنام إال بعد أ       ماوسي تونغ الفتعال مشكلة فيتنام    
 سبتمرب،/يلولأ" ١١" ألحداث بالنسبة.  متد فيتنام بقشة واحدة ، الصني ملعة أشهر بني الصني وفيتنامفيتنام كان هناك حرب دامت أرب

، تذكر عنـدما احتـل   رة األمريكية بالضغط على إسرائيلدا املوضوع ، وذلك عندما بدأت اإلالصهيونية هي وضعت أمريكا يف هذا  
 سياسة ظاهرة : سياستانتنتهجريكية  اإلدارة األم. عليه أن خيرج منها أنه خالل أربع وعشرين ساعة" بوش"شارون بيت حانون أنذره

 .تدعم إسرائيل ، وأخرى تريد حتجيم إسرائيل ألن إسرائيل تنافسها 
 

  :أبو عودةعدنان 
، أنا ال أعرف هل هي إسرائيل اليت جـرت الفلسـطينيني اىل االنتفاضـة    يد أن أرد على سؤال األستاذ غازي      أر

" أوسـلو "، لية أمام أوروبا مقنعة، حجتها موجودة يف صميم أوسلو      ة اإلسرائي احلج. املسلحة أو هي األمور تطورت كذلك     
بالنسبة إلسرائيل جتربة الفلسطينيني بوقـف      .."! أن الفلسطينيني يدخلوا، وسوف نعطيهم إدارة داخلية وجنرم       " جوهرها  

، وهذا موجود يف داخل     لوب منهم هو ااء العنف الداخلي     ، وكان املط   االنتفاضة األوىل  خلفية ، هم جاءوا على      "!العنف"
 أن أبو   يعتربون حول اندالع االنتفاضة،   ، واقصد مع وزراء خارجية    ، األوروبيني  عند احلديث مع   نص اتفاقية أوسلو، لذلك   

، فاألسـرائيليون    هم املوكلون ذه املهمة    اإلسرائيليون ،بقي جذوره يف اتمع، يف هذه احلالة      عمار فشل يف ااء العنف و     
القـوة  "، لذلك تالحظوا أن قرارات جملس األمن تدين إسرائيل إلسـتخدامها            مة اليت فشل عرفات بالقيام ا     هيقومون بامل 

، فعرفات فشل يف ااء جذور املقاومة وهو املتفق عليه يف اوسلو، وانتم              الس ليس ضد مبدأ ايقاف العنف       مبعىن !"املفرطة
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 مفـاهيم   هذا التعبري جاء بناء على    ،  كنكم استخدمتم القوة بشكل مفرط    ول ، القيام مبا فشل فيه الطرف اآلخر      لكم احلق يف  
إال ،  وبالرغم من االجنازات اليت حققها رابني     ،  فقد مت اغتياله بعد سنة من أوسلو      بالنسبة لرابني   . أوسلو، ومل يأت من فراغ    

، فأنـت أذا    يه الزمن فهو ملزم بـه     د إذا دخل ف   مفهوم التعه "! ال توجد قوانني مقدسة   " وضع لغما يف بناءه عندما قال        أنه
" ال تواريخ مقدسـة     "فعندما وضع هذا املفهوم     ،  مل تلتزم به فأنت نقضت االتفاق     وإذا   عليك تنفيذه التزمت بتاريخ معني    

إثنـاء  اليت ارتكها رابـني    السلبية الكربىإلشكالية هياذا األسلوب أى كل العملية، هذه      واستخدمها اجلميع فيما بعد،   
أصبح اليمني صاحب اليد العليا يف كـل        ويف عهده    وبعدها جاء بريز لفترة قصرية وفيما بعد جاء نتنياهو،           .دورهل يذه  تنف

 . وما نعرفه اآلن التوجه االسرائيلي اىل أن وصلنا اىل شارون 
ـ .  طويلة عريضة، هذه تتطلب ندوة١٩٦٧ربية وقطاع غزة قبل حرب عام   الغ  تقم الدولة الفلسطينية يف الضفة     ملاذا مل  ه ألن

لباردة والصراع بني    ، كيف كانت املنطقة ، وجيب أن تبدأ من احلرب ا           ١٩٦٧ع اىل السياق التارخيي يف املنطقة ، قبل         ورجال يتطلب
 عربية متحالفة مع الشرق ودول مع       ، كيف كانت دول    العربية مع انقسام الشرق والغرب     ، واالنقسام الطويل للمنطقة   الشرق والغرب 

 .وقناعات األردن بدوره األقليمي ، واملوضوع الفلسطيين واألردين بالغر
إىل هو الذي يـدعو     " ميكن يكون التعبري قد خانين هو ليس ابقاء االنتفاضة وامنا            ،ة عندما حتدثت عن االجتاه الثالث     احلقيق

لن  يقولون أننا ،"احلل الوسط "، أصحاب   نارتمروا بضرب احلجارة واطالق ال     يفهم منه أن يس    ، أن تبقى    "نازل عن االنتفاضة    عدم الت 
 .الضرورة ، هو خيار نستخدمه عند كخيار  االنتفاضة عننتنازل

، لذلك اذا هناك عدة قوى متنع ذلك من احلدوث، جد ال يو، باعتقادي، حسب الوضع الراهن   عن االنتفاضة  بديلهل هناك   
 ،، فعلى سبيل املثال"!هو أقرب اىل معاجلة النتائج، منه اىل دعم التوجه : "أردنا أن نلخص املوقف العريب من االنتفاضة نلخصه مبا يلي

نشاط إنساين  ب  أو الصليب األمحر ، مبعىن القيام         جملس األمن أو يقوموا بارسال معونات مع اهلالل األمحر          أن يذهبوا للشكوى اىل    إما
  يف ه، اسـتخدمت  ه باملعىن احلقيقي للنشاط العريب    أول من أستخدم   هذا املصطلح أنا     !"التوسلية"، هم يلجأون اىل     دعم نشاط    منه أكثر

 مبنية على ،بية سياسة حقيقية، حيث انتقدت السياسة العربية وسياسة أبو عمار ، ليس للدول العرتلفزيون أبو ظيب قبل سنتني ونصف     
ا يتحدثوا بالسياسة، والحظوا املوقف مـن       النصح أكثر مم  بيقوموا  و" ! التوسلية" العرب درجوا على استخدام      .مفهوم موازنةاملصاحل 

، وقفا حقيقيا نصيحة وليس م، هي" فاملنطقة ستخربقمت بكذااذا " مريكا ، مع أ، لو أخذنا اجلمل اليت تستخدم عربيا وخاصةالعراق
  !! ."نتوسل" علينا أن  أن قال الذيا وزير خارجية قطر ،ه استخدموفيما بعد ،"التوسلية"هي أقرب اىل 
سبتمرب وكرستها  " ١١"، لكن جاءت أحداث      فعال إسرائيل كادت أن تكون عبئا      ،األمريكية–سبة للعالقات األسرائيلية    بالن

 باتريوت "السرائيل حتمى مباشرة بواسطة ن املشاركة يف احلرب  وألول مرة إ  منعوا إسرائيل م   ١٩٩١ففي عام   .كشريك استراتيجي   
 . أصبح مفهوم الشراكة يتجسد أكثراملشاركة األمريكي ، حاليا ليس عندهم مانع من " 

 مهم ، مثلما ترتعج أنت من قصة العنف ، جيب أن نرتعج من شـيء                "االعالم"بالنسبة لسؤال األستاذ عبد اهللا ، موضوع        
 Wanted"  معناها باللغةاالجنليزية     " مطلوب  "كلمة"! وكانوا يالحقون مطلوبا    ".. مراسلي الفضائيات العربية يستخدمون     ف ،آخر

، تضع كل الصفات السيئة انت دولة الواقع ال تريد التغيري، فإذا كتاريخ العنف، هو تاريخ األمر الواقع، يعين واحد جمرم ثبت أجرامه" 
 فما بالك عندما حيمل السالح ليغري، العرب استخدموا التعبريات التالية للذين، راغب يف التغيري، حىت لو كان اصالحيا من الداخليف ال

 االسرائيليني مل يسـتخدموا اصـطالح       .يزيا   االرهاب استخدمته فرنسا ومال     صفة .." ، ، قتلة ، قطاع طرق  عصاة" حيملون السالح   
تريد أن تقاوم الراغب يف  ، إذن الدولة اليت متثل األمر الواقع حينما !"خمربيني"، كانوا يطلقون عليهم صفة ينيني ضد الفلسط "إرهابيني"

، فاسرائيل تستخدم ليس فقط احلرب النفسية        تعاون اجلمهور معك   ودفجزء من احلرب النفسية،     كيه أمساء سيئة    ، تطلق عل  التغيري
 . احلرب املاديةو ، احلرب النفسية ، - قلع الزيتون ، ختريب املزارع- فهي تستخدم حرب األرض احملروقة
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قاومة حىت تنتهي منها    ستمر بقلع جذور امكانيات امل    ستيا  إسرائيل تريد أن تستمر بالعمل احلريب حىت لوقفت االنتفاضة ائ         
ريدون تدمري  ، ي لفلسطينينيفهم يريدون تدمري ا   يريدوا نظيفة، هم يقومون بنسف البيوت بأثر رجعي         ،   أم ال  سواء توقفت االنتفاضة  

 احلرب التقليدية،  ،يع، احلرب النفسية  حرب التجو . الفلسطينينيضد   تستخدم اسرائيل كل أنواع القتل والتدمري        ، ذه الصفة  نوعيتهم
 . .كل هذه احلروب تستخدم مع بعضها البعض يف نفس الوقت، حرب األرض احملروقة

تقبل بأي توحيـد يف  ، أا ال فهم االستراتيجي ألسرائيلبالنسبة لسؤال األستاذ عبد اللطيف ما تفضلت به صحيح ، ألن ال        
جتد دولتني عربيتني قد إحتدتا، وليس بالضرورة أن يتحدا مبفهوم السوري املصـري عـام               ، أكرب مشكلة إلسرائيل أن      النطاق العريب 

، ولذلك عليك أخذ النوايـا  وريةفقط إذا ما تفامهوا على أشياء مشتركة ، أو حىت اذا ما تفهموا على اجتماعات مشتركة د               ،  ١٩٥٨
اق فستكون إسرائيل بوضع أفضل للمسـتقبل ، واذا مـا قسـمت             قسم العر ، ألنه اذا ما      بكثري من اجلدية   العراق االسرائيلية بتقسيم 

 . السعودية فهذا أفضل 
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 املشاركون يف الندوة
 

 أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك  ،أمحد نوفل ـ الدكتور ١
 املسؤول اإلعالمي يف السفارة الفلسطنية يف عمان ، إبراهيم مهنا ـ ٢
 مستقل مهتم بالشأن السياسي  باحث ، القدوميإياد ـ ٣
   املدير التنفيذي ملركز القدس للدراسات السياسية، مجال اخلطيب ـ ٤
  كاتب وحملل سياسي ي،مجال الرفاع ـ ٥
  صحفي يف جريدة العرب اليوم   ،يجهاد الرنتيس ـ ٦
  كاتب سياسي  ،حامت رشيد ـ املهندس ٧
   خمتص يف الشأن اإلسرائيلي يف مركز الدراسات اإلستراجتية  باحث،حسن الرباري ـ الدكتور ٨
  كاتب خمتص بالشأن الفلسطيين  ،خليل السواحري ـ ٩

 باحث مهتم بالقضية الفلسطينية  ،رجب أبو جبارة ـ ١٠
  باحث سياسي  ،رمضان محادة ـ ١١
  يف عمانB.B.Cمراسل إذاعة ، سعد حتر  ـ ١٢
 تقل سياسي مس د،عبد اللطيف زه ـ ١٣
  رئيس اللجنة امللكية لشؤون القدس ، عبد اهللا كنعان ـ ١٤
 أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة اهلامشية  ،عدنان اهلياجنة ـ الدكتور ١٥
 مدير مركز القدس للدراسات السياسية  ،عريب الرنتاوي ـ ١٦
 صحفي من جريدة الدستور  ،عز الدين خليفة ـ ١٧
 عسكري متقاعد ،ةعيد مزاهر ـ لواء الركن ١٨
 كاتب وباحث خمتص يف الشأن اإلسرائيلي   ،غازي السعدي ـ ١٩
    كاتب وحملل سياسي ، ـ حممود الريماوي٢٠
    األردين  الديقراطي عضو حزب الشعب،مروان حجازي ـ ٢١
 عضو حزب الوسط اإلسالمي  ،مصعب عويضة ـ ٢٢
  عيان عضو سابق يف جملس األ  ،نائلة الرشداناألستاذة  ـ ٢٣
 باحثة يف مركز القدس للدراسات السياسية  ،هالة خليل سامل ـ ٢٤
 مسؤولة القسم اإلعالمي يف مركز القدس للدراسات السياسية ،هنادي فؤاد ـ ٢٥

  
 


