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  ندوة
حتديات ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي 

  من غزة
  

نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الـسبت        
القاعة "، يف   2005تشرين أول   / أكتوبر   15املوافق  

، ندوة سياسـية  "امللوكية ـ فندق الراديسون ساس 
، حتدث  "د االنسحاب من غزة   حتديات ما بع  "بعنوان  

فيها معايل وزير الشؤون اخلارجية الفلسطيين الدكتور     
ناصر القدوة، حبضور عدد كبري من أصحاب املعايل،        
ــادمييني   ــزاب واألك ــادة األح ــسياسيني وق وال
والصحافيني، ومهتمني بالشأن الفلسطيين العام، أدار      

  .الندوة األستاذ عريب الرنتاوي، مدير املركز
  

تاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس األس
  للدراسات السياسية،

  كلمة ترحيبية
  

  أصحاب الدولة واملعايل والعطوفة والسعادة،
أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات والـسلك       

  الدبلوماسي،
  أيها األصدقاء،...أيتها الصديقات

  
أصدقكم القول، بأنين وزمياليت وزمالئي يف املركز،        

يف البدء استقر ...ال أمام عنوان هذه الندوةتوقفنا مطو
، لكننـا   "فلسطني على املفتـرق   "رأينا على عنوان    

سرعان ما استرجعنا عددا من الندوات اليت نظمهـا         
املركز ملسئولني فلسطينيني، محلت العنوان ذاته، لكأنه       
كتب على فلسطني ، قضية وحقوقا، شعبا ومـسرية         

   ال بل وأن تتنقل كفاح ونضال، أن تظل على املفترق،

  
  

من مفترق صعب، إىل آخر أشد صعوبة، فاستقر رأينا         
  نوان املفتوح على عشرات العناوينأخريا على هذا الع

وامللفات اليت متيز حقبة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي        
  .األحادي من قطاع غزة

  
هل تصبح غزة أول    ...أين تتجه القضية الفلسطينية؟   

هل ...لم احلرية واالستقالل؟  الدولة أم اية مطاف ح    
ينجح الفلسطينيون يف امتحان غزة، فيفتح جنـاحهم        

سيناريو "الباب رحبا أمام جناح مماثل يف الضفة، أم أن          
ما زال يطل برأسـه الكريـه مـن ثنايـا           " مقديشو

االنقسامات واالصطراعات الفلسطينية، ومن رحـم      
حالة فوضى السياسة واألمـن ومظـاهر التفلـت         

  والفلتان؟
  

كيف تبدو صورة املشهد الفلسطيين الداخلي غـداة        
وأيـة مـسافة    ....االنسحاب وعشية االنتخابات ؟   

تفصل بني تعددية سياسية فكرية مطلوبـة بـشدة،         
ووضعية ازدوج للسلطة، اختربت يف كـل مكـان،         
فكانت وباالً على السلطات الرمسية وسلطات الظل       

زـا  ما مصري السلطة وح   ...املوازية على حد سواء؟   
حركة فتح، هل انتهت مرحلة من التـاريخ        : احلاكم

الكفاحي للشعب الفلسطيين امتدت لعشريات أربع      
من السنني، أم أن العمود الفقري للثورة والسلطة، ما   
زال ميتلك الطاقة واملرونـة علـى اسـتئناف دوره          

أين انتهى اجلدل   ...املركزي يف قادم األيام والسنني؟    
تفعيل األوىل وإصالح الثانية،    حول املنظمة والسلطة،    

إعادة فك وتركيب املؤسسة الفلسطينية على أسـس      
تلحظ حقيقة أن مياهاً كثرية قد جرت يف أار املنطقة        

  .خالل العشرين عاما الفائتة
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هل انتقلت عدوى االزدواجية وفوضى السالح مـن    
أزقة غزة وحواريها، إىل خميمات لبنان الـيت تعـيش          

جلوار العريب واإلقليمـي وسـندان     اليوم بني مطرقة ا   
، وكيف ميكن للعبة الـصراع علـى        1559القرار  

الورقة الفلسطينية أن تنتهي ملا فيه خري الفلـسطينيني         
  .ومستقبل قضيتهم الوطنية؟

  
وعلى الضفة األخرى هلذا الصراع، الذي اختزل يف        
الواقع إىل صراع فلسطيين إسرائيلي، كيـف تبـدو         

ي، وكيف تعمـل اخلريطـة      صورة املشهد اإلسرائيل  
السياسية احلزبية يف إسرائيل على رسم خرائط احلل        
النهائي ومن جانب واحد، بدءا من القطاع املـسيج         
باألسوار واألسالك الشائكة إىل الضفة الغربية الـيت        
تعبث يف أحشائها ثعابني اجلدران وغالف القـدس،        
وتلتهم أراضيها جرافات االستيطان ونظرية األمـن       

  .رائيلية اجلديدةاإلس
  

أي مصري ينتظر خريطة الطريـق بعـد أن حتولـت           
واألحادية فقط، إىل إستراتيجية وحيـدة      " األحادية"

للدولة العربية يف تعاملها مع املسألة الفلسطينية؟، هل        
هناك شريك إسرائيلي يف هذه العملية؟، خـصوصا        

  .حني يتعلق األمر بعناوين وموضوعات احلل النهائي
  

 صورة املشهد الدويل، األمريكي على وجه       وماذا عن 
دولـتني  " : رؤيـا بـوش   "اخلصوص، وأين انتهت    

لشعبني، وهل ما زالت اإلدارة اليمينية احملافظة على         
التزامها بتحويل الرؤية إىل واقع معاش؟، هل لدينا ما         
يشجع على القول بان واشنطن سـتتبع التزاماـا         

فعال وممارسات  اللفظية خبريطة الطرق والرؤيا، إىل أ     
ضاغطة علـى األرض، وحتديـدا علـى اجلانـب          

  .اإلسرائيلي؟
  

عناوين كثرية تزدحم يف األذهان القلقة، ينفتح كـل         
واحد منها على سيناريو من السيناريوهات، بيـد أن         
املؤسف حقا، أن غرق اجلانب الفلسطيين يف فوضى        

غياب "الداخل وتعدد املرجعيات، يعطي مربرا لنظرية       
مثلما  يوفر خمرجا لكـل مـن        " الفلسطيينالشريك  

يبحث عن راحة الضمري واخلـالص مـن العـبء          
األخالقي للجرح األعمق واألشد غورا يف ضمري العامل 

  .جرح فلسطني: ووجدانه 
  

  .أيها األصدقاء....أيتها الصديقات
امسحوا يل بامسكم مجيعا، أن أرحب بـضيفنا هلـذه          

ر ناصر القـدوة،    األمسية الرمضانية املباركة، الدكتو   
وزير الشؤون اخلارجية الفلـسطينية، بـني أهلـه         
وأصدقائه، وحماضرنا، أو باألحرى حماورنا اليوم، غين       
عن التعريف منذ أن برز كقائـد طـاليب نـشط يف            
صفوف الثورة واملنظمة وحركة فتح، مرورا خبدمتـه        
الواسعة والطويلة كمندوب عن شعبه وبالده يف األمم 

 استقر مؤخرا وزيـرا للخارجيـة يف        املتحدة، إىل أن  
أهـال  ...السلطة الفلسطينية، أهال وسهال بكم مجيعا     

  .وسهال بك أيها األخ والصديق
 

  ،كلمة الدكتور ناصر القدوة
  ةوزير الشؤون اخلارجية الفلسطيني

  
مساء اخلري مجيعاً، وكل عام وانتم خبـري، أصـحاب          
ا املعايل، أصحاب السعادة السيدات والسادة، امسحو     

يل بداية أن اعرب عن شكري العميق، لألخ العزيـز          
عريب الرنتاوي على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لكي        
التقي ذا اجلمع الكرمي، لنتبادل وجهـات النظـر         

  . ونتحاور سوياً لنتلمس طريقنا إىل األمام
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بال شك أن وجود هذا العدد الكبري من واألخـوات          
السياسي العريب، هو األخوة الضالعني، يف قيادة العمل 

أمر بال شك يثري الرهبة يف نفس املتحدث مهما عال          
شأنه، وإزداد األمر صعوبة بعد االستماع ملقدمة األخ        
عريب، ومع ذلك لنحاول سويا أن نتلمس طريقنا اىل  
األمام يف هذه األمسية الرمضانية، يف هذه العاصـمة         

ي العريقة يف هذا البلد الكبري، الشقيق التـوأم الـذ         
  .يرتبط مصرينا مبصريه اىل حد كبري

  
سأحاول أن أحتدث بشكل حمدد يف عدة نقاط، لرمبا         
النقطة األوىل، اليت اعتقد أا املدخل املناسب، هـي         
حماولة تعريف ما حدث يف قطاع غزة، وكيف ننظـر          
إليه؟، اعتقد أن ما حدث يف غزة هو أساساً بدايـة           

مـن األرض   اندحار االستعمار االستيطاين على جزء      
ـ     ، تفكيـك   1967 عـام    ذالفلسطينية احملتلـة من

املستعمرات يف قطاع غزة وذهاب املستعمرين هـو        
يـضاف اىل ذلـك     . العامل األكثر أمهية فيما حدث    

خروج اجليش اإلسرائيلي من داخل القطاع، وبالتايل       
إزالة التهديد اليومي لسالمة املواطنني الفلسطينيني يف       

ا مهم جدا بطبيعة احلـال،      هذ. هذا اجلزء من الوطن   
مهم جداً عقائدياً، وسياسيا وعملياً، لكنه بكل تأكيد        

ال اعتقـد أن    .  حترير قطاع غزة   ىال يرقى إىل مستو   
قطاع غزة قد حترر بعد، واألكثر من ذلـك ومـن           
الزاوية القانونية على األقل، هذا جزء مـن الـوطن          

ام يبقى، جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة ع
، ينطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وإسرائيل       1967

تبقى قوة االحتالل، على األقل، بـسبب اسـتمرار         
السيطرة اإلسرائيلية الفعلية على امليـاه اإلقليميـة،        

حىت لو كـان ذلـك      . وعلى األجواء وعلى املعابر   
 وحـدة األرض    أبشكل جزئي، باإلضـافة إىل مبـد      

  .الفلسطينية وسالمتها اإلقليمية
  

يف فترة من الفترات كان هناك حماولة إسرائيلية للقفز         
عن هذه احلقائق، واالدعاء أن االستعمار واالحتالل       
قد انتهى، ومل يعد هناك مسؤولية إسرائيلية يف هـذا          
اال، وأن على الفلسطينيني أن يواجهوا مسؤوليام       

تناقض هـذا فيمـا بعـد مـع         . على هذا األساس  
املباشرة إلسرائيل ولرمبا مع بعض     االهتمامات األمنية   

هذا التناقض  . تصوراا للوضع الفلسطيين بشكل عام    
أدى اىل عدم متكن اجلانبني من االتفاق على جمموعة         

 املتعلقة بقطاع غزة، واليت مـا       ةمن املسائل األساسي  
زالت قيد البحث يف مقدمة هذه املسائل كما تعرفون         

وهو مرتبط اىل حد    معرب رفح، املطار    " املعرب الدويل "
كبري باحلل املرتقب ملوضوع املعرب، وامليناء، وموضوع       
الركام أو الردم، واملوضوع األكثر أمهية هو موضوع        

  . الربط بني قطاع غزة والضفة الغربية
  

ال أعرف كم هو هام لكم التفاصيل حـول هـذه            
العوامل، ولكن على األقل بالنسبة للمعـرب هنـاك         

قد أنه موقف عقالين، وكان     موقف فلسطيين كنا نعت   
جيب أن ميكن الطرفني من التوصل اىل اتفاق، وهـذا          
املوقف يتلخص يف إصرار اجلانب الفلسطيين على أن        
املعرب هو معرب فلسطيين ـ مـصري، دون وجـود    

وقبل اجلانب الفلـسطيين وجـود      . إسرائيلي مباشر 
طرف ثالث ملراقبة تطبيق ما ميكن االتفاق عليه بـني          

، قلنا هذا املعرب جيب ان يستخدم من قبـل          األطراف
املواطنني يف االجتاهني دون أية إعاقة، وقلنا أيـضاً أن          
يستخدم بالنسبة للبضائع على األقل يف اجتاه واحـد         
أي للبضائع اخلارجة، وقبلنا بالتايل أن متر البـضائع         

. الداخلة على فحص أمين إسرائيلي يف مكان آخـر        
افيا للتوصل إىل اتفـاق     ومع ذلك حىت هذا مل يكن ك      

تقديري أن نقطـة البدايـة      . مع اجلانب اإلسرائيلي  
فنقطة البداية بالنسبة للجانب الفلسطيين هو      . خمتلفة

تأمني حرية احلركة دون عوائق لكل حاملي اهلويـة         
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الفلسطينية باإلضافة اىل جمموعة من الفئات األخرى،       
طة أما نق . ميكن أن يتم التفاوض عليها يف وقت الحق       

البداية بالنسبة للجانب اإلسرائيلي، على ما اعتقـد،        
هي االستمرار يف تطبيق نفس اإلجراءات املوجـود        

. حالياً، دون أن يكون هناك وجود إسرائيلي مباشـر        
من خالل تعاون الطرف الفلسطيين ومن خالل وجود 
طرف ثالث، ومن خالل استخدامات التكنولوجيـا       

ـ       ذه الدرجـة مـن     املتاحة، حيث حتتفظ إسرائيل
  .السيطرة

  
بطبيعة احلال حنن ال نستطيع أن نتعايش مـع هـذا           
املنطق، ومع هذا الطرح، ولن يكون ممكناً حىت لـو          
كان هناك طرف فلسطيين راغب يف ذلك لن يكون          
ممكناً من الناحية السياسية والناحية الواقعية تنفيذ هذا        

 غريها  بالتايل ما زالت هذه املسألة باإلضافة اىل      . األمر
من املسائل اليت أشرت إليها دون اتفاق، وبدأ يترسخ         
اليوم حقيقة أن قطاع غزة ما زال خاضعاً للـسيطرة          
اإلسرائيلية وما زال وضعه ومركـزه القـانوين دون         

  .تغيري
  

النقطة الثانية، ماذا يطلب اجلانب الفلسطيين يف هذه        
  :احلقبة، يف هذه الفترة الزمنية من العامل اخلارجي؟

  
 ضرورة حل املشاكل العالقة بالنسبة لقطاع غزة     أوالً،

بشكل سريع، وعدم السماح للجانب اإلسـرائيلي       
بتحويلها اىل مسألة طويلة األمد تسمح بإبقاء اهتمام        
العامل عليها بدالً من انتقال هذا االهتمام اىل حيـث          

  .جيب أن يكون
  

 ضرورة أن تكون هناك خطوات مماثلة يف الضفة         ثانيا،
ربية، بشكل سريع خاصة فيمـا يتعلـق بتطبيـق          الغ

، مبا يف ذلك االنسحاب مـن       "شرم الشيخ "تفامهات  

 سـبتمرب   28املدن واملناطق، وصـوالً اىل مواقـع        
ـ    2000  العـودة اىل خارطـة     ة، باإلضافة إىل حماول
لكننا نقول، أن املسألة املركزية اآلن هـي        . الطريق

مسألة بناء  مسألة االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي و    
اجلدار واإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس الـشرقية       

  .وحوهلا
  

الفكرة األساسية هنا هي حماولة الفـصل، وحماولـة         
 ما بني التقدم يف العملية السياسية، أو عـدم          زالتميي

التقدم يف هذه العملية من جانب، والسماح ـ مساح  
 اتمع الدويل ـ إلسرائيل خبلق حقائق غري قانونيـة  

جديدة على األرض كفيلة مبنع التوصـل اىل حـل          
إذا استطعنا إعادة الوعي    . يف وقت الحق  " الدولتني"

الدويل اىل حقيقة عدم جواز ربط معارضة االستيطان،   
معارضة بناء اجلدار، واإلجـراءات اإلسـرائيلية يف        

هذا أمـر   . القدس، مبوضوع التقدم يف عملية السالم     
وثانيا، ينـهي   . الدويل أوالً مبدئي ألنه خيالف القانون     

آفاق إمكانية التوصـل اىل اي تـسوية حاليـاً، أو           
لعلنا ننجح يف هذا ولكن من املهـم جـداً      . مستقبالً

إعادة حالة الوعي الدويل اىل مسالة فهم جدي لطبيعة         
االستيطان واجلدار والنتائج اخلطرية املترتبـة علـى        

  .ذلك
  

حرك السياسي  هذا ما نقوله ولرمبا هذا هو جوهر الت       
لكن مبعزل عن هذا السؤال األهم لرمبـا      . الفلسطيين

وهذا يقودين اىل النقطة الثالثة، ما هي االحتمـاالت         
املستقبلية اليت أمامنا؟، ما الذي ميكن أن حيـدث؟،         

  :برأي ولو نظرياً على األقل هناك ثالث احتماالت
  

االحتمال األول، أن ال يكون هنـاك أي تقـدم يف           
سياسية، وخباصة أنه جرى فك ارتبـاط يف        العملية ال 

قطاع غزة، وبعض مناطق يف مشال الضفة الغربية، وإن 
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كان بشكل خمالف ملا مت عليـه األمـر يف القطـاع،       
فال يتم التوصل إىل حلول للمسائل . وينتهي األمر هنا

اليت أشرت إليها سابقاً بالنسبة للقطاع، وبالتايل إعاقة        
 ظروف وأي حماولة لتحسنيأي عملية تنموية معقولة،  

املعيشة لسكان القطاع، وخلق حالة ضغط سياسـي        
إضافية من خالل غياب أي أفق للحل، والنتيجة هي         
إغراق الواقع الفلسطيين يف مشاكل لرمبا متراكمـة،        

  .متصاعدة ومتزايدة
  

االحتمال الثاين، أن يكون هناك تقدم، أو حركة على         
ه احلركة شـبيهة  األقل يف املسار السياسي، ولكن هذ 

اىل حد ما مبا مت يف قطاع غزة، وإن كـان بـشكل             
ألطف قليالً، بغطاء من مشاركة فلسطينية معقولـة،        
ولكن بالنهاية املقصود هنا هو حدوث انـسحابات،        

 حد ما، دون أن يعـين       ملموسة من مناطق كبرية إىل    
هذا أية مفاوضات، أو أية حلول على األقل يف هذه          

ن مسائل احلل النهائي ويف مقدمتها      املرحلة، للعديد م  
وأن يتم التوصل اىل نـوع مـن        . القدس والالجئني 

أنواع حالة ابتزاز سياسي، ميكن أن يستمر لسنوات        
  .قادمة

  
االحتمال الثالث، هو أن يكون هناك حركة سياسية        
تستند اىل مبدأ الشمولية وحتاول التوصل اىل تسوية        

ي، مبا فيها القـدس     بني اجلانبني يف قضايا احلل النهائ     
  . اخل..الالجئني واحلدود،

  
ولكن أي من االحتماالت اقرب اىل الواقع؟، اعتقد        
شخصياً أن اجلانب اإلسرائيلي، أميل اىل االحتمـال        

سيكون هنالك حركة سياسية ولكنها ستكون      . الثاين
بالتايل ستنم  . حمدودة، ولن تكون ذات طبيعة مشولية     

ى االستراتيجي بالنسبة   عن خماطر حقيقية على املستو    
للجانب الفلسطيين، ومع ذلك ميكن أن تنقل الواقع        

ولكن هذا  . الفلسطيين اىل  واقع متقدم وأفضل كثرياً      
ليس بالضرورة هو احلل األفضل بطبيعة احلال، وليس        
أفضل من االحتمال األول، واعتقد أن األمور كلـها     

  .تشري اىل هذا
  

عتمد اىل حد كبري، كيف ستسري األمور فعلياً، هذا سي   
من ضمن أمور أخرى بطبيعة احلال، على ما جيـري          

هـل سـترتلق الـساحة    . على اجلانب الفلـسطيين   
الفلسطينية إىل حالة فوضى مستحكم؟، هل سيكون       
هناك عملية انتخابية ذات مصداقية؟ خـالل وقـت         

هل سـيكون هنـاك إمكانيـة       . قريب، أم ستتأجل؟  
در على مجـع    لصياغة خطاب سياسي معقول متزن قا     

الشارع الفلسطيين ويف نفس الوقت  قـادر علـى          
هذه أسئلة اعتقد أا ستحدد     . خماطبة اتمع الدويل؟  

قدرات اجلانب الفلسطيين فيمـا يتعلـق بالتـأثري،         
  .ومبقاومة األمور السلبية، وحماولة الدفع مبا هو إجيايب

 احلقيقة ال أستطيع أن أدعي أنين امتلـك إجابـات          
 األمور، وهذا لرمبا كالم غريب قلـيالً        واضحة هلذه 

لشخص يف موقع املسؤولية، املفترض أنه ميثل هـذه         
السلطة على األقل يف اال اخلارجي، ومع ذلـك،         
اعتقد أن الواقع الفلسطيين وارتباطه املباشر بالرغبات       
واملواقف اإلسرائيلية مسألة جتعل استقراء هذا الواقع       

  .يف غاية التعقيد
  

املمكن التوصل اىل تصور مفـاده أن مـا          ليس من   
حيدث على الساحة الفلسطينية هو نتـاج حمـصلة         

هذا لـيس صـحيحاً،     !. االرادات الفلسطينية فقط  
هنالك تأثري كبري لقوة االحتالل، فما زالت إسرائيل        
هي الطرف األقوى الذي يفرض نفسه بشكل يومي        

هنالك قـوى أخـرى     . ومباشر على جمريات األمور   
 ودولية تلعب لرمبا دور هام، لكنه ال يـصل          إقليمية

لألسف اىل درجة التأثري اإلسرائيلي، وبالتايل ال يوجد        
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إمكانية أن حتلّل الورقة الفلسطينية مبعزل عن هـذا         
التأثري، مما يصعب التوصل اىل استنتاجات مباشرة، أو        

ومع ذلك  أنا أميل لالعتقاد بـأن        . استنتاجات ائية 
القيادة السياسية الفلـسطينية،    الشعب الفلسطيين،   

واملنظمات السياسية الفلسطينية، ستكون قادرة على      
شخصيا، اسـتبعد أن    . املضي قدما يف مسار معقول    

حتدث حالة جماة أو مواجه شاملة داخـل الـساحة          
الفلسطينية، وال أريد حـىت أن اسـتخدم، جمـرد          

، ولكن حىت اقل من     "احلرب األهلية "استخدام تعبري   
أنا استبعده، واستبعد أية حماولة للهروب مـن        هذا،  

  !!. االستحقاق الدميقراطي األول، وهو االنتخابات
  

اعتقد أن هذه االنتخابات سوف تتم، ويف موعـدها         
احملدد، وستشكل رافعة ولو جزئية للحالة الفلسطينية       

  .القائمة
  

اعتقد أيضا ان احلوار الفلسطيين كفيل بإجياد حلول        
 تواجه  وعة من املعضالت السياسية اليت    ال بأس ا م   

يف هذا اـال، مطلـوب      . العمل الوطين الفلسطيين  
تعميق هذا احلوار الذي حقق نتائج ال بأس ا حـىت           

اعتقد انه  . اآلن يف القاهرة، ونتج عنها مسألة التهدئة      
جيب ليس فقط االستمرار فيه، ولكن جيب تعميق هذا       

.  حنن فعلياً حباجة إليها    احلوار حبيث يتناول األمور اليت    
على سبيل املثال، دميقراطية هدف حتقيق االسـتقالل        
الوطين وممارسة السيادة يف فلسطني وعاصمتها القدس 

ولكن هل هذا فعالً هو اهلدف املركـزي        . الشريف
لكل القوى السياسية الفلسطينية، أم ال؟، هذه املـسألة         

ا ال يوجد شيء له األسبقية عـن هـذ        . جيب أن حتسم  
  . اهلدف املركزي، هذا أمر جيب أن نتفق عليه وأن ننهيه

  
مسألة أخرى، مسألة الدميقراطية، والدميقراطية ليس      
مبعىن تدوير الـسلطة، لـيس مبعـىن املـشاركة يف           

االنتخابات واصل إىل الس التـشريعي؟، ولكـن         
الدميقراطية مبعناها الشمويل، بكل عناصـرها مبـا يف     

، احلقوق االجتماعية، حقـوق     ذلك احلريات الفردية  
االقليات، وكل املسائل املتعلقة بالتجربة الدميقراطية،      
وليس فقط، أن أذهب اىل صـندوق االنتخابـات         

، هذه املسألة ال تفيد، املفروض أن يكـون         !وانتخب
هناك التزام حقيقي بالدميقراطية كأسـلوب للحيـاة        
السياسية وان يكون هناك التـزام جـدي بـسيادة          

  .ن القانو
  

هذا يقودين إىل املسائل ذات طابع األمين اليت جيب أن 
، "العنـف "،    "السالح"فيما يتعلق مبوضوع    . حتسم

، وكل املسائل احمليطـة     "االرهاب"، و   "إطالق النار "
ذا املوضوع، اعتقد أنه علينا أن نعمـل لتعميـق          

، لنصل اىل وقف متبادل إلطـالق       "التهدئة"وتوسيع  
طبعا . 67الفلسطينية احملتلة عام    النار يف كل األرض     

أقول هذا الكالم ولست من أولئك الذين حيـاولون         
وضع السلبيات يف التجربـة الفلـسطينية العريقـة         

ـ    ؟، اعتقد ومؤمن   "!االنتفاضة"والعظيمة اليت مسيت ب
، كانت محلـة    2000أن ما حدث منذ سبتمرب عام       

  . إسرائيلية عسكرية بشعة ضد الشعب الفلسطيين
  

 بالذاكرة قليالً إىل الوراء، كان هنـاك دومـاً          نعود
سياسات إسرائيلية متجذرة أقنعت الشعب الفلسطيين     
بعدم وجود مستقبل سياسي، وال يوجـد مـستقبل         

كان هنالك سياسـات إسـرائيلية      . ؟!لعملية السالم 
مثلت هجوم عسكري دموي يومي علـى الـشعب         
الفلسطيين، وما حدث كان حماولـة مـن الـشعب          

ين  للدفاع عن النفس ومع ذلك، اآلن ويف          الفلسطي
ظل هذا الواقع السياسي الدويل، اعتقد أن من املفيد         
للعمل الوطين الفلسطيين أن يكون هناك توافق وطين        
واضح على ووقف إطالق نار يقوم علـى أسـاس          
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ولنتحدث بكالم مفهوم واضح وبـالعريب،      !. تباديل
 يـه ، لـست متأكـد ممـا تعن       !؟"التهدئة"ماذا تعين   

ولكن إىل أي درجـة     "! دئها"، يعين أن    "!التهدئة"
  . ميكن أن دئها؟ وماذا ميكن أن يعكس ذلك؟

  
نتحدث كالم نستطيع أن نستفيد منه، طاملا حنن نلزم         
أنفسنا ببعض األمور على األقل، جيب أن نلزم أنفسنا         
بتحقيق مردود سياسي إجيـايب ملـصلحة الـشعب         

م، نعم نقبل بوقـف     الفلسطيين، نستخدم كالم مفهو   
الطالق النار يف األراضي الفلسطينية احملتلـة، مـع         
التأكيد على حق الشعب الفلسطيين من حيث املبدأ        
يف الدفاع عن النفس ومقاومة االحتالل وفقاً الحكام        

  . القانون الدويل
  

ثانياً، ال بد من إاء موضوع اهلجمات العسكرية ضد 
 استخدم كلمـات    ، أحاول أن  "املدنيني يف إسرائيل  "

، وإمنا أقول   "!املدنيني اإلسرائيليني "دقيقة، وال أقول    
األرض "ال بد من التمييز بني      . ؟!املدنيني يف إسرائيل  

يف هذا املوضـوع بغـض      !. وما بني إسرائيل  " احملتلة
النظر عن مدى منطقية أو شرعية أو مـشروعية أي          

الواقع القائم يقول أنه يف هـذا       . عمل من هذا النوع   
لعامل الذي تدان فيها مثل هذه األعمال، بسبب مـا          ا

حيدث يف دول العامل من السعودية وحـىت روسـيا          
االحتادية، مروراً بالواليات املتحدة األمريكية، ال جمال      
لالنتصار دون إاء هذه الظاهرة، بالنسبة للجانـب        

، هذا أمر خيسرنا فقط وال يفيد، بالتايل        !الفلسطيين  
  .ر احلوار الوطين اجلادجيب حسمه يف إطا

  
" تنظـيم "النقطة األخرية، يف هذا اال، هو مـسألة    

السالح، خاصة يف املناطق اليت خترج منها إسـرائيل،      
حىت ال يلتبس املرء    " تنسحب"وال أريد هنا أن أقول      

من الزاوية القانونية اليت خترج منها إسرائيل، ال ميكن         

يوت ووسط  استمرار السالح ذه الكميات وسط الب     
الناس، وال ميكن أن تتحول احلياة الفلسطينية إىل حياة 
مسلحة، على األقل، مرة ثانية، من املناطق اليت خيرج         

هذه مسألة حباجة إىل حبث وحلول      . منها اإلسرائيليني 
ألننا حنتاج يف الوقت الذي نؤكد فيه علـى عظمـة           
املقاومة، وعلى عظمة شهدائنا، اعتقد أنه يتوجـب        

لق حالة ثقافة عادية، ثقافة بـشر طبيعـيني،         علينا خ 
يهمهم أن يتعلموا بشكل جيد، وصـحة أوالدهـم         
جيدة، ويكون هنالك مستقبل مزدهـر ألوالدهـم        
وأحفادهم، آن اآلوان أن نتطلع إىل هـذه األمـور،          

، وال أقـول    "مسألة السالح "واملدخل هلذا هو تنظيم     
م من  ، بالرغ !معينة بالقوة " فرض صياغات "هنا حماولة   

أنه يف حلظة من اللحظات جيب أن نعمل على تنفيـذ           
، مبا يف ذلك على سبيل املثال، إذا    !القانون ولو بالقوة  

كان القانون يقول عدم ظهور السالح بشكل علين،        
ولكنين أقصد ما هو أبعد من ذلك، وما هو أبعد من           
ذلك ال يأيت إال عرب احلوار، حوار جدي يتفق اجلميع          

ولة ومقبولة، حبيث ميكن االستجابة     على صياغات معق  
للمصاحل الوطنية للشعب الفلسطيين مع استمرار، رمبا 
احلفاظ على خط رجعة ما، رمبا سارت األمور بشكل         

  .خمتلف على األقل عما جرى يف قطاع غزة
  

إذا ما أجنزنا كل هذا وارتكزنا على حالـة الـوعي           
أنـه  املتقدم اليت ميتاز ا الشعب الفلسطيين، اعتقد        

 د، لكن أريد أن أو أك     "حالة معقولة "ميكن أن يشكل    
، هذه  !!أيضا أن هذه احلالة املعقولة لن تكون منوذجاً       

 يف دول   فالفرضية اليت يتوىل نشرها بعض األطـرا      
نرى ما إذا كان بقدرة "الشمال األورويب أننا نريد أن  

 يف قطـاع    ةالشعب الفلسطيين أن خيلق حالة منوذجي     
 بعد إذا ما سارت األمور بشكل جيد       ، حىت فيما  !غزة

"!. نكافئ هذا الشعب بشيء شبيه يف الضفة الغربية       
هذه الفرضية ال تستقيم، وقطاع غزة لوحده ال ميكن         



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 النسحاب اإلسرائيلي من غزةتحديات ما بعد ا 

9

أن يشكل حالة مستدامة ال على املستوى االقتصادي        
حىت تـستقيم األمـور     . وال على املستوى السياسي   

ـ           ط بالنسبة لقطاع غزة، ال بد أن يكون هنـاك راب
اقتصادي واضح بني القطاع والضفة الغربية، وحـىت       
تستقيم األمور جيب أن يكون هناك أفـق سياسـي          

  . يشمل الضفة الغربية يف إطار املشروع الوطين العام
  

بدون هذا لن يكون هناك جتربة ناجحة بشكل جاد يف   
قطاع غزة، ومع ذلك، كيف ميكن لنـا أن نـنظم           

التنظيم يف دفـع    أوضاعنا الداخلية حبيث يسهم هذا      
األمور إىل األمام على إفتراض أننا ذاهبون يف االجتاه         

. الصحيح بالنسبة للعملية السياسية بـشكل عـام       
  . وإنشاء اهللا تسري األمور يف هذا االجتاه

  
كلمة حول موضوع لبنان، اعتقد أن املوقف الـذي         
عربت عنه القيادة السياسية الفلسطينية فيما يتعلـق        

يين يف لبنـان، ووجـود الالجـئني        بالوجود الفلسط 
فلسطينيني هناك، واملوقف الذي عربت عنه الدولـة        
اللبنانية، ممثلة مبجلس الوزراء وبرئيس الوزراء، وعدد 
من الوزراء كالمها كان على درجة عالية من العقالنية 

حنن نقول أننا حنترم كـل االحتـرام    . ومن املسؤولية 
انون يف ممارسـة  سيادة لبنان، وحق لبنان يف فرض الق     

ونقول أن الفلسطينيون هناك ليسوا فـوق       !. سيادته
يف نفس الوقت نقول أنه ال بد من مراجعـة   . القانون

حقيقية وشاملة من قبل لبنان لقوانينـه وإجراءاتـه         
بالنسبة لظروف املعيشة هلذا القطاع املهم من شعبنا،        
وال جيوز استمرار األوضاع على ماهي عليه، بل جيب         

يف نفس الوقت نقـول     . سن بشكل جوهري  أن تتح 
البد من إعادة صياغة العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية  
بشكل جدي، مبا يف ذلك مسألة وضع هذه العالقـة          
ضمن صيغ رمسية من خالل وجود سفارة فلسطينية،        
على سبيل املثال، حتدد قناة االتصال وحتدد طبيعة هذا 

طار العـريب   االتصال، وتعطيه طابعه الرمسي ضمن اإل     
  .وضمن اإلطار الدويل

  
هذا الكالم كيف سيتم ترمجته فيما يتعلق مبوضـوع         

اخل، حنن قلنا بشكل واضـح أن       ..السالح والتواجد   
السالح املوجود خارج املخيمات خاصة إذا ما كان        
هذا السالح قد أحضر مؤخراً هو سالح لـيس لنـا     

من عالقة به، وال نوفر له اي غطاء، حنن لسنا جزءاً           
املعادلة اللبنانية، ولسنا جزءاً من معادلة لبنان مع أي         
جهة أخرى، حنن خارج هذا، فمعادلتنـا فلـسطينية         

  . فقط
  

بالنسبة للسالح داخل املخيمات حنن نقول أن هـذا         
ليس موضوعاً متفجراً، وبالتـايل ال يوجـد داعـي          
الصطناع أزمة يف هذا اال، ويف كل األحوال حنـن      

ار جدي، عقالين مـع الـسلطة       جاهزون لفتح حو  
دون . اللبنانية، ملعاجلة أية ظواهر سلبية يف هذا اال       

اصطناع، ودون االستجابة لبعض أصوات جهـات       
متطرفة يف موقفها واضح أا حتاول دفـع األمـور          

  .باجتاهات غري إجيابية
  

جممل هذا الكالم حنن نعتقد أنه معقول من اجلـانبني،    
ل قد يكون كبرياً يف لبنـان       وكفيل بتجنيبنا اي أشكا   

  . الشقيق، ونأمل ان تسري األمور باالجتاه اإلجيايب
  

أخرياً، أرى سفرية لنا بني احلضور، وهو مـا يـذكر        
بالسلك الدبلوماسي الفلسطيين يف حالة تغيري دائم،       
حنن قمنا بوضع أساس قانوين واضح حمـدد للعمـل          

ك الدبلوماسي الفلسطيين، متثل هذا يف قانون الـسل       
الدبلوماسي، ويف اهليكلية اجلديدة للشؤون اخلارجية،      
وبعملية التقييم اليت نقوم ا لكل العاملني يف الوزارة،      
وحنن بصدد تغيري شامل يف السفارات يف اخلـارج،         



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 النسحاب اإلسرائيلي من غزةتحديات ما بعد ا 

10

أوالً، على مستوى السفراء مبا يف ذلك التقاعد ملـن          
 4بلغ السن القانونية، مبا يف ذلك النقـل ملـا بلـغ        

نقوم ذا على   .  مث كافة أعضاء السلك    سنوات، ومن 
قاعدة احترامنا الكامل ملرجعيـة منظمـة التحريـر         
الفلسطينية، وللقيادة التارخييـة الفلـسطينية، دون       
االجنرار ألي قضايا جانبية، املهم أن نتمكن من بنـاء          
سلك دبلوماسي متقدم يستطيع أن يقوم بأداء األعباء        

لرمبـا  . بشكل يومي الالزمة الكبرية املطروحة علينا     
حتدثت أطول مما جيب، ولعل هذا ميكننا من الدخول         
يف حوار مباشر مع السيدات والسادة الذين تشرفت        

  .بلقائهم اليوم، شكراً لكم مجيعاً
  

  التساؤالت واالستفسارات
  

  األستاذ عريب الرنتاوي
  .الباب مفتوح لألسئلة واالستفسارات

   
  دولة الرئيس فايز الطراونة،

.  وسهالً بكم يف عمان حـضرة األخ       أهالً  
أوالً أريد أن أشكرك على الواقعية اليت تفضلت ا،         
وهذا أمر مهم يف الفكر السياسي العريب، فهو حباجة         
ماسة هلذه الواقعية، ولكن مـن خـالل حـديثك،          
الحظت أن حوارك، يعطي االنطباع وكأمنا القـضية        

، الفلسطينية اختزلت فعالً على اجلانب الفلـسطيين      
، "اللجنة الرباعية"ففي كل حديثك مل تتطرق إىل دول 

اليت متثلها املادة الوحيدة املطروحة على الطاولة وهي        
، ومل تطـرق اىل دول اجلـوار، وال        "خارطة الطريق "

لكل إمـرىء شـأن    "للجامعة العربية، وكأنه بالفعل     
، فالعامل مشغول عنكم اآلن بني عدة قضايا مثل "!يغنيه

، االرهـاب واإلصـالح، واملفـردات       قضية العراق 
اجلديدة اليت لرمبا تراجعت القضية الفلسطينية عندها       

وأخذت مفردات أخرى يف هـذا      . إىل مرتبات أدىن  
اال ميزت واقعيتك اليت تفضلت فيها، مثل وقـف         
العمليات داخل إسرائيل، وليس بالـضرورة ضـد        

  .اإلسرائيليني يف الضفة الغربية، فهذه نظرة واقعية
  

 فأنت تدعو اىل العملية السياسية، ولكنـك أيـضا         
تطرقت اىل الوفاق الفلسطيين الذي مل يـستقر بعـد       

بالتايل، إذا مل يكن هناك     . داخل األضداد الفلسطينية  
فيمـا يتعلـق    " نظرة تشاؤمية "دعم، أو دعين أقول     

بالقوى املساندة للجانب الفلسطيين، مبا فيها الواليات 
وروبا، روسيا واألمـم املتحـدة     املتحدة األمريكية، أ  

بشكل رئيسي كإطار دويل، واجلامعة العربية كإطـار        
عريب، كيف ميكن للجانـب الفلـسطيين النـهوض         
بالعملية السياسية؟، ورمبا هذا يأخذنا إىل اخليار األول       
بدل اخليار الثاين، ألنه ال يوجد على اجلانب اخلارجي         

العربية قوة مؤثرة على إسرائيل، وحىت بعض الدول        
اليت ترتبط بعالقات واتفاقيات سلمية مع إسـرائيل،        
فليس هلا تأثري أيضاً،  وال داخل املنظومة الفلسطينية         
هناك وفاق، على شكل اهلدف النهائي الذي عرب عنه         

إضافة إىل وجـود قـوى      "!. قمة بريوت " العرب يف 
فلسطينية مبا فيها املنضوية حتت لواء منظمة التحريـر   

ومتواجدة خـارج فلـسطني، معارضـة    الفلسطينية  
للعملية السياسية، فهل ستنجح العمليـة الـسياسية        
فعالً، إذا بقي هذا الوضع على ما هو عليـه، وهـل       
باستطاعة السلطة الفلسطينية، ورمبا هيئـة الـوزارة        
السري منفردة يف هذه العملية؟، هل  تستطيع السلطة         

ل عريب  فعال أن حتمي العملية السياسية؟، أم هناك فع       
رهيب فلسطيين عريب دويل لرمبا ميكن الفلـسطينيني        
من البدء يف العملية؟، وإال الـذي أراه علـى ارض           

، وإىل اآلن هو تفكـري شـاروين       2004الواقع، من   
خارج إطار أوسلو، وخارج إطار خارطة الطريـق،        
وخارج إطار املبادرة العربية، وحراك إسرائيلي مـن        
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ل إسرائيل نفسها   طرف واحد أحدث عدم وفاق داخ     
ولكن متكن من النفاذ فيها، فلماذا نتوقع أن يتم هذا          
يف الضفة الغربية، وأيضا من طرف واحد؟، وليس من 
خالل عملية سياسية، فهل أنتم مؤهلـون للمرحلـة       

  .القادمة؟
  

   ناصر القدوة، الدكتورمعايل
  وزير خارجية فلسطني

رفت دولة الرئيس، أوالً هذه مالحظات قيمة، اعت          
 عريب شوش أفكاري بأسئلته،     ذمنذ البداية أن األستا   

وهلذا مل أتعرض هلذه اجلوانب ليس ألا أقل أمهيـة،          
ولكن باعتبار أن دوري أساساً هو حماولة لتوضيح ما         
جيري يف الساحة الفلسطينية، ولكن اعتقد أن لـدينا         
قناعة راسخة، أنه ال ميكن للجانب الفلـسطيين أن         

سار األمور دون رافعة عربية تسنده      يؤثر حقيقة يف م   
وتعمل على تسويق هذه اإلرادة الفلسطينية املتفـق        

هذه قناعة راسخة، وأمر منارسـه كـل   . عليها عربياً 
يوم، ونعتمد على املوقف العريب بشكل دائم، لـيس         
فقط يف جمال الدعم املايل كما حيلوا للبعض تصويره،         

  . ميولكن يف جمال العمل السياسي اجلاد اليو
  

يف هذا اال أريد أن أشري بشكل خاص للدور الذي          
لعبه األردن، يف موضوع مقاومة اجلدار والذهاب اىل        
حمكمة العدل الدولية، كان دوراً مميزاً وريادياً، ليس        
فقط يف معرض القرار السياسي، ولكـن أيـضا يف          
معرض احملتوى الفين هلذا الدور، وحنن بال شك نعتقد         

  .هذا بالنسبة للجانب العريب. ثري إجيايبأنه كان له تأ
  

بالنسبة للجانب الدويل، مرة أخرى حنن ال نعتقد أن         
احلل للصراع، هو حل حملي، نعتقد يف النهاية أن احلل 
للصراع يتطلب معادلة دولية مالئمة تفـرض هـذا         

هلذا السبب حنن فاعلني دوماً، أو على األقـل         . احلل

وى الدويل، مبـا يف     حناول أن نكون هكذا على املست     
ذلك يف حمافل األمم املتحدة، هناك مواجهة سياسـية         
حقيقية من قبلنا ألي حماوالت تستهدف حتييد املنظمة        
الدولية، وحتييد هذه األدوات الدولية إلمياننا بأمهيـة        

  .هذه األدوات
  

اللجنة الرباعية هي اآللية الواقعية اليت ميكن هلا التأثري         
ة، وهلذا حنن وبال شـك، نوليهـا        يف املعادلة املطروح  

أمهية كبرية، ويف هذا اال حنن نعتقد أن بيان اللجنة          
الرباعية األخرية باإلضافة ملا تضمنه من لغة تقليدية،        

 وال تضر، إال أنه احتوى علـى   دبتقديري، أا ال تفي   
أقوى من العادة، لغة مهمة يف جمال االستيطان        " لغة"

اللجنة الرباعية يقول بشكل    ألول مرة بيان    . واجلدار
وجيب ! واضح، أن التوسع االستيطاين جيب أن يتوقف 

على إسرائيل إزالة البؤر االستيطانية،  باإلضـافة اىل         
إذن هنـاك  . لغة إجيابية ومعقولة فيما يتعلق باجلـدار      

مـسألة  " مركزيـة "استجابة ملا كنا نطرحه حـول       
التأثري االستيطان، واجلدار، ولكن يبقى أن نرى ما هو 

  .العملي أو النتائج العملية املترتبة على هذا
  

إذن حنن متفقون متاماً ال يوجد أصالً أي أمـل ألي           
إجناز مهما صغر بدون هذه الرافعة العربية، وبـدون         

" معادلة"اإلسناد الدويل، وأن احلل يف النهاية يتطلب        
  .يف هذا ال يوجد اختالف على اإلطالق. دولية

  
الت اليت حتدثنا حوهلا، وإمكانيـة أن       بالنسبة لالحتما 

يكون هناك تطور أو إجـراءات معينـة يف الـضفة           
الغربية، وهو االحتمال الثاين، والرأي أو وجهة النظر        

رمبا هذا ال يتأتى، للـتفكري الـشاروين،        "اليت تقول   
، وأن شارون غري مضطر لفعل      "!ليمتد للضفة الغربية  

لذي حتـدثنا   ميكن أن يكون االحتمال األول ا     . ذلك
؟، بالتـايل علـى     "!غزة فقـط  "عنه االنسحاب من    
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الفلسطينيني ان يغرقوا يف مشاكلهم، الـيت سـوف         
تتزايد حتماً إذا ما مت إحراز تقـدم، ودون حـدوث         

 أن  يولكن بتقدير . بعض اخلطوات يف الضفة الغربية    
االحتمال الثاين وارد جداً، والسبب احلقيقي، هـو        

، وليس "تكتيكي"ه سبب ، أكثر من"استراتيجي"سبب 
هو االضطرار اإلسرائيلي هو الذي يدفعها للقيام ذا        

، السبب يف تقديري إدراك إسرائيل املتزايد       !السبب
إىل ضرورة اختاذ إجراءات معينة حـىت يف الـضفة          

  . الغربية
  

إذا أردت أن تبين جدار لن يكون فيه الكـثري مـن            
 معارضة  املنطق، بعد أن تنجز هذا اجلدار حىت يف ظل        

قوية من قبل اتمع الدويل، ويف ظل إدانة شرسـة،          
ويف ظل تصنيف واضح، باعتباره غري شرعي من قبل         
حمكمة العدل الدولية، تعمل كل هذا ويف نفس الوقت 

حمدد، فهـذا   " جيوبولتيكي"ال تترجم هذا اىل واقع      
كل هذا احلديث جيب أن يترجم إىل       !. ليس له معىن  

، ليس تفكري شـارون اآلن،      تقديري. خطوات حمددة 
بل تفكري االجتاه العام يف إسرائيل، يف ظل غياب قوى          
يسارية جدية، يف ظل رمبا تراجع بعض القوى املتطرفة   
يف إسرائيل، ومن سخريات القدر أصبح شارون رمبا        

 Main"إىل احلد ما حمسوب على التيار املركـزي  
Stream "       املتحرر من كل اخلزعبالت املتعلقـة

اخل، مدرك إىل أنه يـصعب      ..ض إسرائيل الكربى  بأر
السيطرة على كل الضفة الغربية، وأنه جيـب اختـاذ          
خطوات يستحسن أن نقوم ا من موقـع القـوة،          

هـذا  . ويستحسن أن نقوم ا يف ظل اجلدار الذي مت      
ليس بالضرورة ملصلحة اجلانب الفلـسطيين، ميكـن        

عىن االنتظار ملدة أطول، وعدم القيـام بـشيء بـامل         
وطنياً ولكن  .  ميكن أن يكون افضل لنا     ياإلستراتيج

بتقديري بشيء من اإلدراك املعقد لألمور تقديري قد        
  . أكون خمطئ أم سيذهبوا  إىل االحتمال الثاين

  األستاذ أمحد يوسف
  " حشد" أمني عام حزب 

شكراً جزيالً، مالحظـيت األوىل أن احلـديث             
عاد سياسية، مسيت   املطروح هو حديث دبلوماسي بأب    

، افهم  "!بالواقعية"من قبل دولة الرئيس فايز الطراونة       
عندما يطرح وزير شؤون خارجية لدولة أو لسلطة،        
حيمل خطة سياسية هلذه الدولة أو هلذه الـسلطة، يف          

، عندما طـرح أن     هذا اإلطار لدي استفسارين أوالً    
بإنـشاء حكومـة يف     "السلطة رفضت اقتراح بوش     

ـ    "غزة ، ما أبعـاد هـذا      "!دولة غزة "، أو ما مسي ب
  .الطرح؟

  
ثانيا، سرب خرب صحفي، عن اللقاء الذي جرى بني         
الوفد الفلسطيين الذي حيضر لزيارة الرئيس حممـود        
عباس، وبني الرئيس األمريكي، بأن بوش لديه ورقة        

يف الوقت املناسب للضغط على شارون،      سيستخدمها  
ما هي أبعادها؟، على أية حال هناك حاجة للتـدقيق          

من املعـروف لـدينا     . باخلطة السياسية الفلسطينية  
للقاصي والداين، أن شارون هو الذي هـو الـذي          
ميسك األمور بيده،  ـ حىت يف هذه العملية علـى   

ـ       ه اجلانب األمريكي، والدول الرباعية، وبالتايل خطت
 وحىت وصوله ملرحلة االنتخابات ـ هو  2006لعام 

ما يفرضه اآلن على األرض واألمريكان يتعاطوا على        
قاعدة األمر الواقع، استفساري هـو ملـاذا اخلطـة          
السياسية الفلسطينية يف السلطة حىت هذه اللحظـة        
تتعاطى مع هذه املساحة اليت يفرضها شارون، واليت        

 28لعـودة اىل    تقتصر لرمبا علـى  يريـد فقـط ا         
مبعىن ملاذا ال ندخل مبعركة القدس؟،      . 2000سبتمرب

، بدل أن نفـاوض     "القدس أوالً "وحنوهلا اىل معركة    
يف هـذا   !. على موضوع عودة الدوائر اىل القـدس      

اإلطار بتقديري أن العامل الفلسطيين، وهو السلطة،       
له جانب رئيسي فيه، ملاذا تفّعل نتائج حوار القاهرة          
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 احلالة الفلسطينية العربيـة، وبالتـايل       حىت تدخل يف  
تفسح مساحة للدور األردين، والدور املصري، بدالً       

  .أن يبقى يف املساحة األمنية
  

نقطة أخرية، السلطة حىت هذه اللحظة خبطتها، كمـا     
علمت بأا تضع مسألة اجلدار يف قاع األولويـات،         
وهلا قرار حمكمة العدل الدولية، جيب أن تـضعه يف          

يات خطتها السياسية، وهذه معنيـة ـا وزارة         أولو
  .الشؤون اخلارجية الفلسطينية

  
  السيدة ناديا العالول،

  . كاتبة صحفية
، 1948ما كان عليه احلال مـا بـني عـامي                 

، وهو الـذي    67، هو الذي فجرت حرب      1967
أوصلتنا اىل هذا احلال مـن االختـزال لألراضـي          

ذي يطرحه الدكتور   الفلسطينية، أنا ضد االحتمال ال    
ناصر القدوة، ألنه ما هي الضمانات اليت ميكـن أن          
نقدمها للشعب الفلسطيين، حىت ال ختتزل أراضـيه،        

هذا احتمال  .  اىل وقتنا احلاضر   67كما اختزلت بني    
  .مرفوض

   
ملاذا دائماً املطالب هو اجلانب الفلسطيين؟، ملاذا دائماً        

 تصرفت  جيب أن يقدم ضمانات، كطفل شقي، إذا ما       
، مثل ما   !!جيدا، وبقيت هادئاً سنعطيك مكافأة أكرب     

حدث يف غزة كنموذج، إذا استطاعوا الفلسطينيون       
، ولكـن  !ضبط األوضاع يف غزة سنعطيهم مكافئات     

ما هي الضمات املطلوبة من اجلانب اإلسرائيلي؟ هذا        
  !.ما نريد أن نسمعه

  
أيضا نسمع عن محلة جتميلية، تقوم ا إسـرائيل يف          
الواليات املتحدة، ويف كافة أحناء العامل حـىت جتمـل      
الواقع الدموي الذي يرتكبه شارون، ما هي احلملـة         

التجميلية اليت ميكن أن تقوم ا كـوزير خارجيـة،          
وتقوم ا السلطة الفلسطينية؟، حىت نري العامل بأننـا         
لسنا شعب عنف، وأنه وقع علينا ظلم وما ينتج من          

وهلذا جيـب أن    . نتيجة للظلم دماء وسفك دماء هو     
تكون هناك ضمانات من كال اجلانبني، ونود أن تصل         
هذه الضمانات اىل البيت األبيض حىت يضغط الرئيس    
األمريكي بوش ويستخدم أوراقه الـيت مل تظهـر اىل          

  .اآلن
  

  الدكتور امحد نوفل
من يستمع اىل حماضر الدكتور ناصر، يعتقد         

وجـود اآلن بالنـسبة     يف الوهلة األوىل أن اخللل امل     
ولو قـام  . للقضية الفلسطينية هو باجلانب الفلسطيين   

اجلانب الفلسطيين بكل هذه االلتزامات اليت تفـضل        
ا، لكان من املمكن أن يكون الوضع افضل بكثري مما     
هو عليه، آخذين بعني االعتبار اجلانب اإلسـرائيلي،        
 وكأن اجلانب الفلسطيين هو الوحيد املطالب بتقـدمي       

الضمانات من القوى الدولية، وحىت من قبل القـوى   
احمللية واإلقليمية، ولكن الدكتور ناصر مل يأخذ بعني        
االعتبار اجلانب اإلسرائيلي، أو حـىت املـتغريات يف         
اخلارطة السياسية اإلسرائيلية مستقبالً، هناك صراع      
داخلي يف إسرائيل، مثل الصراع اجلاري بني نتنياهو        

يف االنتخابات القادمة، هذا سـوف     وشارون، وأيضا   
  .يؤثر على السيناريوهات الثالثة اليت تفضلت  ا

  
الناحية الثانية، لقد أظهرت أن هناك فقط صراع بني         
السلطة الفلسطينية وبعض التيارات السياسية األخرى 
على الساحة الفلسطينية، ملاذا مل اآلخذ بعني االعتبار        

نفـسها؟،  " فتح"أن اخلالف الرئيسي موجود داخل      
ملاذا ال يتم التركيز على هذا املوضوع؟، هناك خالف         
داخل السلطة الفلسطينية نفسها، اغتيـال الـرئيس        

ال نريد (عرفات لآلن مل يكن بأيدي عناصر من خارج 
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، ولكن هذا الكالم يتطلب من حركة فتح        )تسميتها
والسلطة الوطنية أن حتاول قدر اإلمكـان أن تزيـل          

 السلطة الوطنية وبني فـتح، وبـني        اخلالفات داخل 
تيارات مهمة داخل فتح، هذا املوضوع مهم جـداً         

  .والبعض ال حياول أن يثريه
  

نقطة أخرية، يضاف اىل ذلك اخلالف القائم بني وزارة 
اخلارجية للسلطة الفلسطينية، والـدائرة الـسياسية       
ملنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا حقيقة هو خـالف        

 بيت القصيد فهذه اخلالفات جيب      وهذا هو . جوهري
أن حتل قبل التأكيد على أي االلتزامات مـن قبـل           

  .اجلانب الفلسطيين
  

  ،الدكتور أمحد الشناق
  . أمني عام حزب الوطين الدستوري

 من غزة، ـ أرجو بأرى ان قضية االنسحا  
أن تأخذ من قبل األشقاء الفلسطينيني على حممل اجلد         

 يف فقدان الـسيادة،  ـ وهو ان اخلطورة ليست فقط 
كاملعابر واملياه اإلقليمية، واألجواء، وامنا كان هنـاك        

، والدليل على ذلك عدم     "!حتريك قوات "فقط عملية   
وجود ورقة موقعة بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي 
مبا يثبت أن هذه القـوات كانـت يف أرض حمتلـة            

فأرجو أن ال تغيب هذه املـسألة عـن         . وانسحبت
مبعىن أن  !.  وانتم أساتذتنا يف العمل  السياسي      الذهن،

ال يبقى التركيز قائم على السيطرة علـى األجـواء          
واملياه اإلقليمية واملعابر يف مفهوم السيادة، وامنا األهم  
من ذلك هو غياب أي ورقة موقعة ما بني اجلـانبني           
الفلسطيين واإلسرائيلي، على أن هنـاك انـسحاب        

وهذا جانب موجود   .  سم 1ولو لـ   " للقوة احتال "
يف مفهوم القانون الدويل ويشكل خطـورة كـبرية،         

واعتقد أن اإلسرائيليني يلعبون بدهاء كما هي عادم        
  .التارخيية

  
 ةاجلانب اآلخر، أشرت معايل الوزير، أن والدة الدول       

الفلسطينية سيكون نتاج املعادلة الدولية، وكنت أود       
طقـة واإلقلـيم   أن أمسع من الدكتور ناصر شكل املن   

اجلديد، وانعكاساته على شكل الدولة أو قيام الدولة        
والحظت قضية واحدة وخفـت منـها       . الفلسطينية

بصراحة، وهو غياب املشروع الفلـسطيين ضـمن        
التطورات اجلارية يف املنطقة، وهو اخلروج من دائرة        

فلسطني، إىل أن تكون جـزء مـن     " فلسطنة"مفهوم  
ة تناول احلل الفلسطيين،    خالل مفهوم عريب، يف مسأل    

والـذي أراه يف أنـه سـيبقى        . للقضية الفلسطينية 
منحصراً يف حدود فلسطنة فلـسطني، وخاصـة أن         
سياسية احلزب اجلمهوري يف الواليـات املتحـدة،        

كافة القـضايا   " كاملسرح"أصبحت تنظر إىل اإلقليم     
تطرح من خالل أجندة واحدة، مبعىن مل تعد تتنـاول          

  !. نية وتسري باحلل حىت ايتهاالقضية الفلسطي
  

وكذلك املسألة العراقية، بل أصبحت تأخذ سـوريا        
ولبنان واألردن إىل جانـب فلـسطني والعـراق،         

اعتقـد  . وتطرحها على أجندا، وعلى جدول واحد     
أن احلل األمريكي للمنطقة هو حل مشويل، وال يقتصر       

  .على قضية بعينها
  

  الدكتور غازي ربابعة 
ـ      وزير ورد يف طـرحكم يف ايـة        معايل ال

احملاضرة، بأنكم تعلقون أمهية كبرية علـى املوقـف         
العريب الرمسي، والبعد الدويل يف معادلة الصراع، يبدو 
أنه حبكم املوقع الرمسي، أنك تتالقى مع البعد الرمسي         
العريب، ومع البعد الدويل، ولو كان البعـد الـدويل          

جملس األمـن بـشأن   حاضراً ملّا كانت مجيع قرارات   
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القضية الفلسطينية، هي وفقاً للفصل السادس الذي       
  .ال جييز استخدام القوة لتنفيذ قراراته

  
وإذا كان البعد العريب، هو الذي حيرر األرض فإننـا          
نقول أن غزة مل حيررها البعد العريب، وامنا النـضال          
الفلسطيين، وأن جنوب لبنان نـصف كيلـومتر مل         

د الرمسي العريب، وامنا النضال يف جنـوب        حيررها البع 
لذلك أرى أن إرادة الشعوب هي اليت حتـرر،         . لبنان

وإذا أردنا ملعركتنا القادمة يف الضفة أن تنجح فينبغي         
أن تكون معركة نضال الشعب الفلسطيين، ويكـون        

  .البعد السياسي هو اإلطار وأداة التفاوض
  

  .الدكتور فوزي السمهوري
 ماذا تريد الرؤيا الفلسطينية     سؤايل األول،   

، 28/9/2000من الصراع؟، فعلى سبيل املثال قبل       
كانت هناك بعـض املـدن الفلـسطينية واملنـاطق          
الفلسطينية بأيدينا، مث بعد ذلـك أصـبحت بيـد          
االحتالل اإلسرائيلي، واآلن أصـبحت العـودة اىل        

 مطلبناً، ملاذا هذا التخبط ـ إن صـح   28/9مناطق 
، ألن مـا يكـون   !سياسة الفلسطينية؟التعبري ـ بال 

بأيدينا يصبح مطلبنا بعـد فتـرة، فـأين الـرؤى           
االستراتيجية الفلسطينية يف ذلك؟ وهذا يقـودين اىل        
تساؤل، ما هو احلد األدىن الذي ال ميكـن للقيـادة           
الفلسطينية أن تتنازل عنـه؟، حـىت نـتمكن حنـن         
كمواطنني أردنيني من أصل فلـسطيين وكـأردنيني        

ن نقول أننا ندعم الربنامج الفلـسطيين يف        وعرب أ 
  . النضال املستقبلي

  
عندما نتحدث عن الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية         
والوفاق بني التنظيمات، هل املطلوب من التنظيمات       

، أم أن   !املعارضة أن توافق فقط على برنامج السلطة؟      
هناك إمكانية لتقارب برنامج السلطة مـع بـرامج         

؟، هذا إذا أردنا للوحدة الوطنية      ةالتنظيمات املعارض 
  .أن تسري وتنجز ما نريد

  
ـ      واألمريكيـة إلـاء     ةكيف تقّيم اإلرادة األوروبي

االحتالل اإلسرائيلي عن الضفة الغربية وغزة ؟، وإذا        
كان هناك إرادة ملاذا مل نراها بعـد توقيـع اتفـاق            

  .، مث أين الالجئون وحق العودة؟؟"أوسلو"
  

  .وب يونس الرجذاألستا
األوىل، معايل  : أريد أن أثري قضيتني هامتني      

األخ ناصر يدعو اىل تكيف فلسطيين، مع االحتالل،        
أو اىل توافق فلسطيين على برنامج سياسي، الـذي         
مسعت مفرداته ليس له عالقة حبقائق الوقائع اجلاريـة         
على األرض الفلسطينية، وحنن نعرف أن االحـتالل        

لشعوب احملتلة وإلغـاء    يقوم بتمزيق حدود األمم وا    
دساتريها وقوانينها وجيشها، واستبدال كـل ذلـك        

والصحيح يف هذه احلالـة     . بالقوة العسكرية القاهرة  
على االحتالل بـاللجوء اىل الـشعب       " الرد"جيب  

وجتنيده للدفاع عن احلق والعدل الـذي انتهكتـه         
السلطات احملتلة، وهذا ما جرى فعالً على الـساحة         

يل أن شارون عندما سؤل ملاذا خرجت الفلسطينية بدل
ألن أرباح إسرائيل يف غزة بات أقل       : من غزة؟، قال    

فاالحتالل ال يزاح عـن     . من تكلفة وجود االحتالل   
. األرض الفلسطينية، أو اي ارض عربية إال باملقاومة       

لذلك اتفق الشعب الفلسطيين على املقاومة، واعترب       
وضـوعي هلـذه     هو اإلطار امل   ربرنامج منظمة التحري  

ـ       الداخليـة   راملقاومة، ولسياسات منظمـة التحري
وبناء على هذا نقول أن ما جيري اآلن هو         . واخلارجية

حالة انسالخ ملنظمة التحرير عن مشروعية وجودها       
لقد وجدت منظمة التحريـر  . السياسي ـ التارخيي 

ملقاومة االحتالل وجيـب أن تـستمر حـىت زوال          
  .دميقراطيةاالحتالل، وبعد ذلك تطرح ال



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 النسحاب اإلسرائيلي من غزةتحديات ما بعد ا 

16

 ولكن ملاذا الدميقراطية حتت االحتالل؟، أوال جيـب        
إزالة هذا االحتالل، ومن مث إقرار نظام سياسي حيظى         

  .بالدميقراطية والعدالة
  

  ،الدكتور فؤاد معمر
  ).حزب الرفاه (

أريد أن أحتدث باسم إخـواين يف أحـزاب       
احلركة الوطنية، اختصاراً للوقت، أوالً، أو أكد على        

خليار الثالث هو خيار إسرائيلي، وليس فلسطيين،       أن ا 
كيف للفلسطيين أن خيتار اخليار     . وهو الذي سيطبق  

الثاين، إسرائيل هي مع اخليار الثالث ألا تريـد أن          
تنهي مشكلة دميغرافية أساسية كبرية تتعلق مبـستقبل      

إذن هنـاك شـيء     . إسرائيل وهوية إسرائيل القومية   
 أن يدركوا كيفية التعامل قادم، ولكن على الفلسطيين

  .معه
  

املشروع الوطين الفلسطيين، كان يف البداية حيتاج اىل        
حرب وسالح وانتفاضـة، ولكنـه اآلن حيتـاج اىل         
إصالح ومحاية، واإلصالح معروف بأطره االقتصادية،  

، وجيـب أن    .اخل..السياسية، االجتماعية، والقضائية    
وى يف  ليست هي احلزب األق   " حركة فتح "ندرك أن   

السلطة، بل إسرائيل هي احلزب القوى، وحزب لـه         
تأثري يف القرار والفعل اليومي، وجيب أن ندرك كيفية         

فما هـو إجـراء الـسلطة الوطنيـة         . التعامل معه 
  .  للتعامل معه؟ةالفلسطيني

  
، "السالح"فيما يتعلق باإلجراء الدميقراطي يف مسالة       

ن جيب أن ال ما دمنا أقمنا سلطة ونريد أن نطبق القانو
يبقى هناك يف إطار هذه السلطة مـا يـشكل غـري            
القانون، إن كان سالح، أو غـريه، فيجـب أن ال           

  .جنامل

نقطة أخرية، جيب أن ال جنامل يف اإلطـار العـريب،           
األردن يتدخل يف الشأن الفلسطيين بإجيابية عظيمـة        
جداً، لكن ملاذا غـري األردن يستـضيف منظمـات     

سطينية؟، ملاذا غري األردن يريد مسلحة يف القضية الفل  
أن يسلح خميمات؟، إذن جيب أن نعمل على إحداث         
فصل يف اجلـدار العـريب، يف العالقـة العربيـة ـ      
الفلسطينية، ونقيم إصالحاً يف الوطن العريب، حبيـث        

كما القـرارات   . يكون هناك قرار فلسطيين مستقل    
  .العربية مستقلة وشكراً

    
  ردود على االستفسارات

  التساؤالت و
  

معايل وزير اخلارجية الفلسطيين الدكتور الوزير ناصر       
  ..القدوة

  
حتدثت عن احتماالت ثالث، وأيضا، عـن حركـة         
سياسية فلسطينية هلا ثالثة حماور، احملور األول، إاء        
األمور املتعلقة بالنسبة لقطاع غزة بسرعة، وموضوع       
خطوات مشاة يف الضفة الغربية أيـضا مطلوبـة،         

لت أن املوضوع املركزي جيب أن يكون مـسألة         وق
مقاومة االستيطان، واجلدار واإلجراءات يف القـدس       

إذن حنن  . وضرورة وضع حد ائي لكل هذه األمور      
مل نربط حركتنا السياسية باالحتمـاالت وبـاملوقف        
اإلسرائيلي، وامنا لنا رؤيتنا اليت حناول على أساسـها         

، وهذه قـضية    بغض النظر عن كل هذه االحتماالت     
  . أساسية

  
، هذا أمر أشكركم عليه، وإن كـان        "الواقعية"قضية  

بعض إخواننا الذي يقولون أننا فصلنا منظمة التحرير        
يف يوم قال عـضو كـونغرس       . عن النضال الوطين  
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وزيـر خـارجتكم    " أمريكي ألحـد الفلـسطينيني    
، املهم يف النهاية أن يكون هناك انـسجام         "!املتطرف

يكون هنالك تصور سياسـي معـني       مع الذات وأن    
نعمل مبقتضاه، سواء كان خطأ أو صـحيحاً فهـذا          
موضوع آخر، املهم أن يكون هذا الشيء موجـود،         
يف كل مرحلة من املراحل وأن جتري مراجعته يف اية          

  .كل مرحلة
  

موضوع حكومة غزة، على حد علمي أنه مل جيِر طرح     
يكيـة،  حكومة غزة من قبل الواليات املتحدة األمر      

بالنسبة ملا نسب   . بالتايل كل هذا املوضوع غري قائم     
للوفد الذي ذهب اىل الواليات املتحدة لكي حيـضر         
لزيارة الرئيس عباس ليس دقيقاً، الوفد كان موجود        
يف الواليات املتحدة لسبب آخر، و التقاه الـرئيس         
بوش مببادرة من السيدة كارين هيوز، يف سياق فهمها         

وكانت مبادرة طيبة من الرئيس بوش،      لبعض األمور،   
ولكن جيب أن تأخذ حجمها احلقيقي دون أي مبالغة         

  .يف هذا املوضوع
  

ملاذا ال جنعل القدس واالستيطان حمور حركتنا؟، اعتقد 
موضوع حمكمة  . أنين قلت هذا الكالم بشكل واضح     

، أعطـيين  !العدل الدولية هي يف قاع االهتمامـات؟      
ل لسبب شخصي ألنـين     شيء من اهلامش على األق    

معين مبسألة الفتوى القانونية حملكمة العدل الدوليـة،        
على األقل إلسباب شخصية إن مل تكن السباب وطنية 

  .وسياسية
  

 كان لنا تصور حركة متكامل وكان من املفروض أن         
نكون يف جملس األمن يف شهر أكتوبر املاضي، كـان          

!. يكيـة هناك رأي يقول، أن ننتظر االنتخابات األمر      
بعد ذلك دخلنا يف دوامة خمتلفة، مـرض الـرئيس          
الراحل أبـو عمـار فوفاتـه، مث انتقـال الـسلطة       

واالنتخابات، كل هذا أخذ منا ستة أشهر، ولـيس         
يومني، بالتايل جزء من الوقت ذهب دون أن يكـون          

واآلن حنن حناول إعادة األمور إىل ما       . لنا سيطرة عليه  
 اىل ما كانـت عليـه       ألن إعادة األمور  . كانت عليه 

اصعب من االستمرار يف العمل يف الوقت املناسـب،         
  .وهذا قد يستغرق األمر بعض الوقت

  
بالنسبة للوضع الداخلي الفلسطيين ـ أريد أن أشري  
إىل االنتخابات ـ أوأكد  على أن هناك ضـرورة أن   
تكون هذه االنتخابات مفتوحة لكل القوى السياسية       

دون تدخل من اجلانـب     الفلسطينية دون شروط، و   
أي تدخل جيب أن يكون مرفوضا، فهو       . اإلسرائيلي

حماولة ختريب مباشر للوضع الفلـسطيين الـداخلي        
  . سيكون له آثار وخيمة

  
ماذا ميكن أن نفعل لكي حنـسن صـورة النـضال           
الفلسطيين؟، املسألة ليس فقط حركة إعالمية، املسألة       

ـ         م جوهر سياسي وعملي، ومرة أخرى أقول أن أه
شيء حيصل هو أن يقوم الشعب الفلسطيين وقـواه         
السياسية بتبين برنامج واضح ينهي مبقتضاه استهداف       
املدنيني يف إسرائيل، فهذا احلديث استغلته إسـرائيل        
بشكل بـشع لتـشويه صـورة النـضال الـوطين        

عرب كل هذه السنوات، وبعملية حسابية      . الفلسطيين
نا وأن منضي   بسيطة نستطيع أن ننهي هذا ونضعه خلف      

اىل األمام متمسكني حبقنـا يف املقاومـة يف أرضـنا           
  .والدفاع عن النفس من حيث املبدأ

  
مسألة اغتيال الرئيس عرفات، والتلميح بأنه كنتيجة       

، !خلالفات داخل فتح، هذا كالم بصراحة ال اقبلـه        
قناعيت الشخصية وإحساسي الشخـصي أن وفـاة        

ؤولية اقتضت أن ، املس!الرئيس مل تكن إلسباب طبيعية
ال نقول هذا حدث، ألننا ال منلك الدليل على هذا،          
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مثل هذا القول سيؤثر على مستقبل املنطقة، وال جيوز         
مثل هذا الكالم  ـ ذا احلجم من األمهيـة ـ أن    

أما إذا كان هذا هو الوضع، فهذا       . يلقى على عواهنه  
جاء بقرار سياسي من اجلانب اإلسرائيلي، وال جيـوز         

  . يح بأي قنوات أخرى يف هذا االالتلم
  

خالفات داخل فتح، دائما موجودة، ففتح إطار وطين        
عام امتازت بتعدد االجتهاد وبوجـود مثـل هـذه          
اخلالفات، ومل تصبح هذه اخلالفات، ولـن تـصبح         

  .املسألة املركزية يف صياغة الواقع الوطين الفلسطيين
  

 مل يوقعوا   بالنسبة لالنسحاب اإلسرائيلي والقول بأم    
على أي ورقة، حنن ال نريدهم أن يوقعوا على أوراق،         
ألننا نقول أن االنسحاب ال يعين اية االحتالل، وهو     
أن قطاع غزة يبقى جزء مـن األرض الفلـسطينية          
احملتلة، غري ذلك أنت ذاهب يف طريق الفصل بـني          

  .القطاع من جهة وبني الضفة الغربية من جهة أخرى
  

ريد أن نفترض أو اإلدعاء السياسي بأنه        هلذا حنن ال ن   
اصبح لدينا استقالل لقطاع غزة، وأن هذا االحتالل        

املسؤولية اإلسرائيلية مستمرة، ليس فقط     . قد انتهى 
حنن نقول  . باملعىن العملي ولكن مبعىن نتائج االحتالل     

أن إسرائيل تركت قطاع غزة مدمراً بالكامل، تركته        
ائيلية، عرب سـنوات    مدمراً بسبب السياسات اإلسر   

االحتالل، وتركته مدمرة أكثر بسبب اهلدم الـذي        
قامت به إسرائيل لكل املبـاين املوجـود يف منـاطق        

 600 ـ  500املستعمرات وتركت وراءها ما بـني  
ألف متر مكعب من الركام، فيه على األغلب مـواد          

هذا حبد ذاته اصبح مشكلة كربى يف وجـه         . ضارة
مثال آخر على املـسؤولية     الشعب الفلسطيين، وهذا    

فإسرائيل كقوة إحتالل تقع على     . املباشرة إلسرائيل 
إعادة هذه األرض اىل ما كانت عليه       " قانونية"عاتقها  

ومسؤولية هذا الركام تبقـى     . قبل البدء يف استغالهلا   
مسؤولية إسرائيلية وهذا فقط أحد األمثلـة علـى         

  .مسؤولية إسرائيل باملعىن العام
  

، وهذا اإلقليم اجلديد، بصراحة ال أعلم، شكل املنطقة
اعلم فقط أن هناك إرهاصات تغيري واضح وأن هناك         
برنامج أمريكي كبري إلحداث تغيريات معينة، وهناك       
برامج لقوى أخرى، مبا يف ذلك بطبيعة احلال، القوى         
األصيلة املوجودة يف هذا املنطقة، سواء تيار إسالمي،        

إذن هنـاك   . القـوى أو دميقراطي، وغريه من هذه      
صراع ضمن املنطقة، وهناك صراع بني هذه الربامج        
لكن بكل تأكيد هناك تغيريات كبرية قادمة، بـدأت         
رمبا أخذت شكل متطرف مبـا جـرى يف العـراق،           
مستمرة اآلن ولكن نتائجها مل تتضح بعد، وجزء مـا       
جيري حالياً هو حماولة اصـطفاف السـتباق نتـائج          

اآلن أن أقـول بـأن الـشكل    أما أن أمتكن    . التغيري
وكذا، بطبيعة احلال ال نستطيع ذلك،      .. سيصبح كذا 

 متغرية يصعب الـسيطرة     ةألن هذه عملية ديناميكي   
لكن الرغبة يف التغيري موجـودة، حمـاوالت        . عليها

التأثري يف التغيري قائمة، الصراع بني الربامج حمتـدم،         
وبكل األحوال النتائج ما زالت غري حمسومة، وهذه         

  .جزء أساسي من العملية السياسية القائمة يف املنطقة
  

البعد العريب والدويل، هل هذا هو بديل عن العمـل          
؟، واملالحظـة   !الوطين الفلسطيين؟، بكل تأكيـد ال     

األوىل اليت أدىل ا دولة الرئيس الطراونة هو ان كل          
حديثي عن اجلانب الفلسطيين، دون أن أتطـرق إىل         

. هلامة األخرى العربية والدوليـة     واألبعاد ا  باجلوان
عندما أتطرق اىل ذلك، هذا ال يعين أنين تركت البعد          
األول، ال يوجد إطالقا اي إمكانية ـرد اسـتمرار         
قضية فلسطني دون أن يكون البعد القومي متجـذر         
وراسخ، ودون أن يستمر الـشعب الفلـسطيين يف         



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 النسحاب اإلسرائيلي من غزةتحديات ما بعد ا 

19

عادة نضاله اليومي يف مواجهة االحتالل ويف حماولة است
  .حقوقه املشروعة

  
ملاذا هذا التخبط يف السياسة الفلسطينية؟، هذا سؤال        

، صحيح هناك درجة من التخبط يف الـسياسة         !مجيل
الفلسطينية، لكن مرة أخرى املسألة موضوعية، وليس  

؟، بدأ هذا التخبط عندما استنتج اجلانب       !فقط ذاتية 
الفلسطيين بوضوح شديد أن اجلانب اإلسرائيلي ليس       

وال حىت نصف   !. جاهزاً، إلبرام تسوية سياسية ائية    
يف نفـس الوقـت أدرك اجلانـب        . تسوية سياسية 

  . الفلسطيين أنه الطرف الضعف، وبشكل واضح
  

كثري من املتغريات حدثت يف العقد املاضي أو العقدين   
املاضيني، ايار منظومة الدول االشتراكية، ويف فترة       

نظام العريب، بعد دخـول     من الفترات شهدنا ايار ال    
العراق للكويت، مث كل التغيريات الالحقة وخباصة ما        

. جرى مؤخراً هو االحـتالل األمريكـي للعـراق        
واملخاطر اجلدية اليت تواجه دول عربية هامة، علـى         
سبيل املثال، سورية، هناك تغيريات كربى أضـعفت        
اجلانب الفلسطيين، بشكل إضايف، باإلضافة إىل أنـه        

  .ألصل الطرف األضعفهو يف ا
  

نقول أن اخلط العام يف السياسة الفلسطينية كان خطاً         
ثابتاً، خط عام يقول أننا نريـد اسـتعادة حقوقنـا           
الوطنية، نريد استقالل وطين، نريد دولة فلـسطني        
عاصمتها القدس الشريف، ويف هذا اإلطار كانـت        
بعض التكتيكات تتغري يف بعض األحيان األداء مل يكن         

 حبيث خيلق االنطباع، أو يزيد االنطباع بأن هناك جيداً
حنن نقر بوجود بعض الـسلبيات، مـع        . حالة ختبط 

اإلصرار أن اخلط العام، اعتقد أنه كان معقوالً مـن          
  .حيث درجة الوضوح

  

، ال اعتقد   !ماذا ميكن لنا أن تنازل عنه؟، مل يبق كثرياً        
ـ    !أنه ميكن التنازل عن الكثري     ذي ، والتنازل اهلائل ال

قمنا به مقدماً، عندما قلنا أننـا مـستعدين لقبـول           
  .67إسرائيل، وقبول دولتني على أساس حدود 

  
 حنن، وشخصياً، عندما كنت أحاول التسلل باجتـاه        

 على أساس قانوين ـ إن مل يكن علـى   181القرار 
أساس سياسي ـ كالم من هذا النوع كنا حناول ولو  

 التكتيكية، إذا   قليالً أن نزيد من بعض أوراق الضغط      
صح القول، من أجل ااة بني اخلطابات السياسية،        
لكن يف النهاية إذا كانت تريد حلًا معقوالً، ال بد أن           

، 1949على أساس اهلدنة لعام     " حل لدولتني "يكون  
إسرائيل تعمل جاهدة !. 1967أو على أساس حدود 

على قتل هذا احلل، نافذة الفرصة تضيع كل يوم من          
اخل، قد ..اجلدار والتوسع االستيطاين، والقدس    خالل  

نأيت للحظة، آمل أن ال حيدث هـذا، يـصبح حـل       
الدولتني غري واقعي، يف هذه احلالة إسرائيل فقط هي         
اليت سوف تتحمل املـسؤولية، ويف هـذه احلالـة          
سيتطلب األمر البحث عن برنامج سياسي خمتلـف،        

 عـام   بوجوه خمتلفة، وبقيادات خمتلفة، وتيار وطـين      
لكن حىت اآلن هذا هو الربنـامج الـوطين         . خمتلف

الفلسطيين املقّر من قبـل كـل اهليئـات الوطنيـة           
الفلسطينية، وهو الربنامج الذي نعمل مجيعـاً علـى         

  .أساسه
  

 أوروبية حقيقـة إلـاء      وهل هناك إرادة أمريكية أ    
االحتالل؟، لو كان هناك إرادة أوروبية ـ أمريكيـة   

بـل  . كان انتهى االحتالل منذ زمن    إلاء االحتالل ل  
هناك رغبة أوروبية واضحة بتحقيق هـذا، وهنـاك         
رغبة أمريكية، أقل، بدأت تتضح اكثر فأكثر نتيجـة         

لكن مل  .  املتزايد للواليات املتحدة يف املنطقة     طاالخنرا
ـ        ةتتحول هذه الرغبة بدرجتيها األوروبية واألمريكي
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وحدوث !. ابعد إىل إرادة حقيقة، نأمل أن حيدث هذ       
أنا بكل تأكيد   . هذا مرتبط مبا نقوم به حنن مرة أخرى       

  . ال أقلل من أمهية العامل الوطين واإلرادة الذاتية
  

مـع  " توافـق "ونأيت للمدفعية الثقيلة، أنـا قلـت        
االحتالل؟، أفكر ماذا يعين هذا الكالم إذا كنت قد         
فهمته جيداً، رمبا كان املقصود، ما حتدثت به حـول          

قف إطالق النار على أسـاس متبـادل يف    موضوع و 
األرض الفلسطينية احملتلة، إضافة إىل موضوع إـاء        

هذا ليس تعايش مـع     . استهداف املدنيني يف إسرائيل   
االحتالل، هذا فهم قد يكون مصيب أو قد يكـون          

؟، لعوامل كثرية، ويف هذا !خاطئ، واعتقد أنه مصيب 
صـحيحاً  ليس  . ةالسياق املصلحة الوطنية الفلسطيني   

تصوير األمور على اعتبار أا خيار بـني املواجهـة          
العسكرية الشاملة من جهة أو التنـازل والتفـريط         

، هذا ليس صحيحاً وهـو      !السياسي من جهة أخرى   
ظلم للشعب الفلسطيين ولقدراته وطاقته وأشـكال       

تقديري أن املفتاح هـو     . نضاله األخرى عرب السنني   
جمنا الوطين، وعدم   الصمود السياسي والتمسك بربنا   

التفريط ذا الربنامج حىت بدون اللجوء اىل مـسالة         
فإذن ميكن أن خنتلف، ولكن هذا      . املواجهة العسكرية 

بالتأكيد ليس جماراة لالحتالل وال صياغة موقف وفقاً        
  .هلذا
  

كل ما أرجوه فعالً أن ينمو وعي وطين ذا االجتـاه،       
" اجهـة املو"ولـيس   " الصمود الـسياسي  "احلل هو   

العسكرية مع العدو، األقوى واألقـدر واألكـرب يف         
قطـاع غـزة    . ظروف إقليمية ودولية ذا الشكل    

موضوع آخر، وأكيد أن االنسحاب اإلسرائيلي من       
القطاع جاء نتيجة صمود شـعبنا، الـصمود أوالً،         
وليس املقاومة أوالً، إضافة اىل وضع خاص بالنـسبة         

نه من أكثر مناطق    للقطاع، مبا يف ذلك حقائق مثل كو      

، ووضعه خمتلف عن وضـع      !العامل ازدحاماً بالسكان  
إضافة . الضفة الغربية إلسباب عديدة وأنتم تعرفوا     

إىل أن هناك زيادة يف اإلدراك احمللي والدويل الستحالة 
قلت كالم شبيه   . استمرار الوضع على ما كان عليه     

ذا حىت بالنسبة للضفة الغربيـة، لكـن انـدحار          
تعمار االستيطاين من قطاع غزة أمـر مقبـول         االس

إسرائيليا أكثر من اندحاره يف الضفة الغربية، فهـو         
ليس بالضرورة أن ما قمنا به هنا ميكن أن نقوم بـه            
هناك بشكل أتوماتيكي، مراجعة التكتيكات اليوميـة       
هي أمر مفيد، وضـروري للحركـات الـسياسية         

  .واحلركات الوطنية
  

، فقط أريد أن أقول أن هناك     "اإلصالح"نقطة أخرية،   
هـذه  . ظلم شديد للجانب الفلسطيين يف هذا اال      

 دف حـصار القيـادة الـسياسية        تاسطوانة بدأ 
لننظـر اىل األرقـام     . الفلسطينية يف ذلك الوقـت    

واحلقائق، الدول املاحنة ال تـصرف فلـساً دون أن          
تعرف أين ذهب هذا الفلس، اإليرادات الفلسطينية       

هناك بعض األخطاء   . ىل حد كبري معروفة   حمدودة، وإ 
الفلسطينية علينا دائما تصويبها، ولكن أيضا هنـاك        
أداء فلسطيين متقدم حىت يف هذا اال، علينا أيضا أن 
نفخر به،  وأن نكـون موضـوعني، وأن ننظـر اىل     
املوضوع ونقيمه تقّيم جدي، لكن بدون االسـطوانة        

 هو املوجـود    التقليدية، حول اإلصالح واخلراب، ما    
أصالً، ليكون كل هذا اخلراب، وبالطبع كل شـيء         
نسيب، عندما يكون قطاع غزة مسحوق فقراً سريى        

، "!الفلوكسواجن اليت تظهر بأن هنـاك مـسخرة       "
وعليك أن تفهم هذا، ألنه باألخري هذا شعبك وأنت         
جزء منه ولكن هي دعوة اىل شـيء مـن احلنـان            

داخلي واىل األداء   واملوضوعية يف النظر اىل الوضع ال     
  .شكراً. الفلسطيين الداخلي
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  :السادة احلضورالسيدات و
  
 

 . سفارة دولة فلسطني/ابراهيم الكسبة 
 أسـتاذ علـم     /الدكتور إبراهيم عثمـان    

 .االجتماع يف اجلامعة االردنية
 . باحث يف الشأن الفلسطيين/ابراهيم مهنا 
  . ناشط سياسي/امحد الظاهر الدهامشة 
 امني عـام احلـزب      /د الشناق الدكتور امح  

 .الوطين الدستوري
 . حمامي/امحد سامل محدان 
 السفارة الواليات املتحدة يف     /امحد صوفان  

 .عمان
 . السفارة الفلسطنية/ أمحد طه أبو ليث 
 . مدير مركز الفينيق للدراسات/امحد عوض 
 .سياسي ناشط /امحد حممد الكسواين 
اسية لعلوم السي  أستاذ ا  /الدكتور امحد نوفل   

 .يف جامعة الريموك
 االمني العام حلزب الـشعب      /امحد يوسف  

 .)حشد(الدميقراطي االردين 
 . ناشط سياسي/أديب حلصان 
 رئيس حترير صحيفة    / أسامة الشريف  السيد 

 .الدستور
مراسم وزارة اخلارجيـة    / حشهأكرم احلرا  

 .األردنية
 السلك الدبلوماسـي يف     /السعيد املصري  

 .االردن
 .اميحم/ أنيس قاسم 
مؤسسات اتمـع    ناشطة يف    /أمرية يعاقبة  

 .املدين
 أستاذ العلـوم    /معايل الدكتور أمني مشاقبة    

 .السياسية يف جامعة الريموك

 املستشار القانوين للمجلـس     /أنيس القاسم  
 .الوطين الفلسطيين

 سـفارة دولـة     /ايسر مهدي أبو غزالـة     
 .فلسطني

 حماضـرة يف    /الدكتورة بارعة النقـشبندي    
 .البتراءجامعة 

 . أمني عام االحتاد العريب/ باسل الشاعر 
 .صندوق القومي الفلسطيينال /بامسة بطاط 
 الشغيلة الـشيوعي     حزب / حنا اجيفار.  م 

 .األردين
 . سفارة دولة فلسطني/مجال اخلالدي 
 مركز القدس للدراسـات     /مجال اخلطيب  

 .السياسية
 رئيس اجلمععيـة األردنيـة      /مجال الرفاعي  

 .نحلقوق اإلنسا
 . عضو الس املركزي/مجال عايش 
 . كاتب صحفي/مجيل النمري 
 .ناشط سياسي/ مجيل زينة 
 . إعالمي/ حابس حمادين 
 . كاتب صحفي/ندس حامت رشيد امله 
 أمني عام  حـزب الرسـالة   /شوع حازم ق  

 .االردين
 الـسكرتري الثالـث يف      /  حاور كالنتري  

 .سفارة اجلمهورية االسالمية االيرانية
 عـضو الـس الـوطين       / فراعنة   محادة 

 .الفلسطيين
 مستشار يف سـفارة دولـة       /   محد حممد  

 .فلسطني
 امني عام حركة جلـان      /  خالد الشوبكي  

 .الشعب االردين
 مركز القـدس للدراسـات      /  خالد وليد  

  السياسية
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 امني عام حزب    /  الدكتور خلدون الناصر   
 .العهد االردين

 .ناشط سياسي /رامي الرنتاوي 
 . سفارة فلسطني/النابلسيندة ر 
 .ناشط سياسي/ املهندس رايق كامل 
 .ناشط سياسي/ رمضان محادة 
، مستشار   كاتب صحفي  /رمضان رواشدة  

 . إعالمي سابق يف رئاسة الوزراء
 عضو جملـس    / الدكتور روحي شحالتوغ   

 .النواب االردين
 أسـتاذ العلـوم     / الدكتور ذياب خمادمـه    

 .السياسية يف اجلامعة األردنية
  األردنيني نقيب االطباء/  الدكتور زيد محزة 

 .سابقا
 السفارة الفلسطنية يف    / ساطع عبد اهلادي   

 .عمان
 . ناشط سياسي/احملامي سامل الزعيب 
 . كاتب صحفي/سامر خري امحد 
  . ناشط سياسي/احملامي سامي الشليب 
 قسم  أستاذ يف /  معايل الدكتور مسري مطاوع    

  . جامعة فيالدلفيااإلعالم،
 مستشار يف سفارة / اهر شكري أبو غربيةش 

 .دولة فلسطني
 . ناشط يف العمل احلزيب/طالل اجلبور 
 الـسفارة  /عبد السالم املهـدي الرفيعـي      

 .الليبية
 رئـيس   /دولة الدكتور عبد السالم اايل     

 .وزارء سابق
 ملحق دبلوماسي يف عمان /عبد اهللا عالوي 
 .حزب االجيال األردين/ عبد اهللا نصار 
ست كنيال نائب   /يد عبد املالك دهامشة   الس 

 .اإلسرائيلي

 القائم بأعمال الـسفارة     /عبد املوىل سعيد   
 .اليمنية يف عمان

 حزب الشعب الـدميقراطي     /عبلة أبو علبة   
 ).حشد(االردين 

 .فلسطنييف  وزارة املرأة /عبري مراغي 
 . األمم املتحدة/الدكتور عدنان هياجنة 
 مركـز    مدير عام  /السيد عريب الرنتاوي   

 .القدس للدراسات السياسية
 حـزب حركـة جلـان       / عصام الشوبكي  

 .الشعب االردين
  . ناشط سياسي/احملامي عمر اخلطاطبة 
 عضو الـس الـوطين      / عمران اخلطيب  

 .الفلسطيين
 . أستاذ جامعي/حمافظةالدكتور علي  
 . سفارة فلسطني/عيد عبد اهللا أبو عمارة 
 .يل مدير عام دار اجلل/ غازي السعدي 
 أسـتاذ العلـوم     / الدكتور غازي ربابعـة    

 .السياسية يف اجلامعة االردنية
عضو جملـس   /دولة الدكتور فايز الطراونه    

 . رئيس وزراء سابقاألعيان األردين،
 . أمني عام حزب الرفاه االردين/ فؤاد معمر 
 عـضو جملـس     /الدكتورة فلك اجلمعاين   

 .النواب االردين
صـحيفة   كاتب يف    /الدكتور فهد الفانك   

  .الرأي االردنية
 ناشط يف قضايا    /الدكتور فوزي السمهوري   

 .حقوق إنسان
 .قاسم عزيز، ناشط سياسي 
 .ات املهنية النقاب/ املهندس قاهر صفا 
 ملحق دبلوماسي، سـفارة     / قيس بلتاجي  

 .فلسطني
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 رئيس الس /معايل الدكتور كامل أبو جابر 
 .االعلى لالعالم االسبق

 .ياسي ناشط س/كمال مضاعني 
 أمني سر اللجنة االجتماعية     / كمال هاشم  

 )حزب الشعب الدميقراطي االردين(
 . ناشط سياسي/ماجد اخلواجا 
  حمامي ناشط يف العمل السياسي/مازن اايل 
 حـزب الوسـط     /  الدكتور مالك املومين   

 .االسالمي
حزب الوسـط    /  الدكتور مالك العمايرة   

 .اإلسالمي األردين
 .اشط سياسي ن/حمجوب الروسان 
سـفارة دولـة    يف   مستشار   /حممد أبو لنب   

 .فلسطني
 عـضو جملـس     /الدكتور حممد أبو هديب    

  .النواب االردين
 حـزب األجيـال   /  احملامي حممد الروسان  

  .األردين
حزب الرفاه  أمني عام    /حممد رجا الشوملي   

 .االردين
 امني عام حـزب العدالـة       /حممد العجرمي  

 .والتنمية االردين
 أستاذ العلوم   / حممد حسني املومين   الدكتور 

 .السياسية يف جامعة الريموك
  ناشط سياسي /حممد خالد يوسف 
 . أستاذ جامعي/ الدكتور حممد سعيد محدان 
ـ     ناشـط  /  احل جربيـل   املهندس حممد ص

 .سياسي
 مـدرس يف وكالـة      /حممد عبد اهللا هديب    

 .الغوث
 الـس الـوطين     /حممد علـي األعـرج     

 .الفلسطيين

دولة  مستشار يف سفارة     / هنود ريحممد قد  
 .فلسطني

 . حماسب/حممد نايف 
 حزب الشعب الدميقراطي     /مروان حجازي  

 ).حشد(االردين 
 عضو سابق يف    /معايل السيد مروان دودين    

 .جملس االعيان االردين
 .طبيب/ الدكتور مروان هالل 
نقابـة املهندسـني    / املهندس مروان هلسة   

 .األردنيني
 عضو جملـس    /اويالدكتور مصطفى العم   

 .النواب االردين
 . ناشط سياسي/الدكتور مصطفى ملحم 
 .ناشطة سياسية/ منال البطاط 
 . سفارة فلسطني/مها مهدي أبو غزالة 
 امللحق التجـاري يف    /الدكتورة مها الصايغ   

  .السفارة الفلسطنية
 . كاتبة صحفية/ هاشم العالولانادي 
 وزير اخلارجية   /معايل الدكتور ناصر القدوة    

 .الفلسطيين
 عـضو الـس الـوطين       /نافذ الرنتاوي  

 .الفلسطيين
 أسـتاذ العلـوم     /الدكتور نظام بركـات    

 .السياسية يف جامعة الريموك
 عضو سابق يف جملس النواب      / ى املعايطة  

 .االردين
 مركز القدس للدراسـات     /هالة خليل سامل   

 .السياسية
  حـزب حركـة جلـان        /هشام الشوبكي  

 .الشعب االردين
مركـز القـدس    صـحفية،    /دي فؤاد هنا 

 .للدراسات السياسية
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 .باحثة/ هند صفوري 
 . ناشطه سياسية/وفاء مكاوي 
 .ناشط سياسي/ الدكتور يوسف الوادي 
رئيس الوزراء  / دولة الدكتور فايز الطراونة    

 .األردين األسبق
  

  :التغطية اإلعالمية لوقائع الندوة
  

  :الصحف) أوالً 
  

  :أـ األردنية
  

 .الرأي 
 .تورالدس 
 .الغد/ مؤيد أبو صبح 
 . العرب اليوم/ هديل غبون 
  .األنباط 

      
  :ب ـ العربية

  .القدس العريب 
 .البيان 
 .احلياة 

 
  :وكاالت األنباء) ثانياً

  بترا 
 .رويترز 
  :احملطات الفضائية) ثالثا 
  .تلفزيون رويترز 
 .قناة العامل 
 .قناة النيل 
 .قناة اإلخبارية 

 .قناة ديب 
 .اجلزيرة نت 
 .أبو ظيب 
 .وكالة األنباء املصرية/ عبد الواحد عاشور 

  
  

  


