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مجدي حماد:
أين النقطة التي بدأ عندها اخلطأ في املفاوضات؟ أبو عمار قّدم في جنيف تنازالت 
جسمية فقط من أجل التفاوض مع األمريكان بال أي مقابل. أهداف التفاوض ملتبسة 
وغير معروفة، وكذلك مرجعيته وأولوياته، فأولويات إسرائيل كانت واضحة في أخذ كل 
شي وبعدها اجللوس إلى التفاوض، القضية املركزية ليست القضية الفلسطينية، بل 

التقدم والوحدة والقومية العربية ملواجهة الصهيونية.

وليد محمد علي: 
دون التمكن من عوامل القوة ال ميكننا احلصول على أي شيء، فالسياسة حاليًا تقوم 
على أساس النظرية الداروينية، البقاء لألقوى، وتخلف األمة وجتزئتها من أهم العوامل 

التي حتول بيننا وبني امتالكنا للقوة. 

رأفت مرة:
هناك مالحظتان؛ مشكلتنا الذاتية في الساحة الفلسطينية تكمن في اإلدارة، نـحن 
أدرنا التسوية بطريقة خاطئة، مثل االستناد إلى مجموعة من القرارات الدولية وغياب 
االستراتيجية الواضحة في التفاوض، باإلضافة إلى ضعف آليات املراقبة واإلشراف 
وضعف الوفد املفاوض. لألسف حتولت التسوية من وسيلة إلى غاية، ومن أداة إلى 
مشروع، التسوية هي وسيلة من وسائل النظام، لكن صارت فرضًا ال نستطيع التهرب 
وتسليم  االعتراف  احلكومة  من  يطلب  من  هناك  صار  الفلسطينية.  الساحة  في  منه 
السالح. مكونات العالقة الفلسطينية الداخلية هي األخوة والوحدة واملصالح املشتركة، 
اخلروج من اخللل يتم عبر احلوار واالقتناع، رمبا يكون الوقت متأخرًا جدًا على هذا 
النهج لذا من األجدى االنتهاء من عملية االنتخاب التي ولدت متثياًل سياسيًا جديدًا، 
واملقاومة  باألرض  التمسك  شرط  مع  التحرير،  منظمة  من  انطالقًا  التجربة  وإعادة 

ووحدة الشعب الفلسطيني. 
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أحمد نوفل: 
بخصوص املفاوضات أحب أن أشير إلى ثالث ثغرات: ضعف املفاوض الفلسطيني، 
فقد كان يستعني بخرائط باللغة العبرية، ولم يكن هناك وقت لترجمتها. عدم االستعداد 
الكافي للمفاوضات، ونقص اخلبرة في التفاوض. بخصوص رؤية الدكتور محمد السيد 
التعبير عن  الفلسطينيني فيما يخص  سعيد فهي مهمة جدًا، فهناك قيود كبيرة على 
وجهة نظرهم في الدول العربية، أحيانًا املواطن العربي يقوم بدعم الفلسطينيني، ولكن 
للفلسطينيني في الدول العربية أن يفعلوا ذلك. بعض الدول العربية تتناول  ال يسمح 
القضية الفلسطينية، وبعضها اآلخر استفاد من القضية الفلسطينية الستعادة أراضيها 
على حساب االعتراف بإسرائيل. وفيما يخص الدعم املالي فإن أي دولة عربية نفطية لم 

تقدم الدعم للشعب الفلسطيني. 

ينظر إلى مؤسسة التحرير منذ تأسيسها على أنها مولود غير شرعي، وبالتالي فقد 
حوربت من الدول العربية، ما عدا مصر، أستذكر في هذا املقام ما قاله املرحوم أحمد 
الشقيري بأن كل الدول العربية تتحدث عن دعم فلسطني، ولكن الواقع غير ذلك، فهم 

يخنقون الشعب الفلسطيني. 

هشام دبسي: 
ال ميكن نقد جتربة منظمة التحرير، مبعزل عن كل ما أحاط بالشعب الفلسطيني، 
االنتقال الذي حصل في النضال الوطني بعد حرب 73، هناك مفارقة لم يناقش بها 
أحد، منظمة التحرير نشأت إلزالة دولة إسرائيل، لكن بعد 73 أصبح النضال الوطني 
أقرب لبناء دولة فلسطني على أراضي 67، وكل القوى نتفق على ذلك. عندما نريد نقد 
جتربة املنظمة ال بد من رؤية املوقف والعالقة مع كل التيار القومي املتجسد في األنظمة 
العربية، ومع التيار اإلسالمي الذي سمعنا منوذجًا عنهم اليوم، يجب عدم جلد الذات 

والتحلي بقليل من املوضوعية. 

حسن نافعة:
هل قدمت منظمة التحرير منوذجًا لقيادة الصراع يختلف عن األنظمة العربية األخرى؟ 
لألسف منوذج إدارة الصراعات هو منوذج فردي، والدرس الذي ينبغي أن نستخلصه 

هو حتويل قيادة الصراع من أسلوب فردي إلى أسلوب مؤسسي. 
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عالقة القضية الفلسطينية: هل هي قضية عربية أو مركزية، مسؤولية إدارة الصراع 
هي مسؤولية فلسطينية بالدرجة األولى، والتضامن العربي طبيعي، عندما تدير املنظمة 
صراعها يجب أن تأخذ بعني االعتبار أن هناك تضامنًا عربيًا وإسالميًا لكن يجب أن 
الفلسطينية.  القضية  توظيف  العربية من  الدول  ملنع استغالل  أو صيغة  جتد أسلوبًا 
ويجب التركيز على عالقة املشروع الصهيوني بالقوى العاملية املهيمنة، الفكر العربي 
منقسم ولكن املشروع الصهيوني آليته منقسمة، ويجب الفصل بني املشروع الصهيوني 
والقوى العاملية في إدارة الصراع. إن أي اتفاق ال يجبر إسرائيل على وقف االستيطان 

ال ميكن الدفاع عنه والتمسك به. 

قاسم قصير: 
هل صحيح أن املتغيرات الدولية ليست في صالح القضية الفلسطينية؟ وملاذا ترفض 
حماس دائمًا املفاوضات؟ هذا خطأ ألن املفاوضات جزء من الصراع. املطلوب من 
حماس االستفادة من جتربة املنظمة وفتح ملوازنة مواقفها. هناك مؤشر إيجابي للدعم 
الدول  بها  تقوم  التي  احلمالت  وهو  الفلسطيني؛  الشعب  لصالح  واإلسالمي  العربي 
احلمالت التي تقوم بها الدول العربية. أحد أخطاء منظمة التحرير أو فتح أنها دخلت 
التدخل في  السابقة وعدم  املهم حلماس االستفادة من األخطاء  في الصراع عربيًا. 

الصراعات العربية. 

منير شفيق: 
يجب تقييم التجربة خصوصًا استراتيجية أوسلو واملفاوضات، لم تعد الوقائع كما 
كانت في البداية، عندنا اآلن نتائج واقعية، واملشكلة ليست مشكلة في كفاءة املفاوضني 
الفلسطينيني، فياسر عرفات كان أكفأ الناس في املفاوضات، املشكلة في جوهر النظام 
العربي الذي رأى أن السالم هو جوهر املفاوضات، جاء أبو مازن وفي يده مشروع 
لإلمالءات اإلسرائيلية.  االستجابة  املطلوب هو  املشروع ألن  استبعاده هذا  ولكن مت 
اآلن أمامنا مشروع أوملرت الذي أصبح مشروع بوش أيضًا، وحني محاولة العودة إلى 
املفاوضات سيقال إن الطريق مسدود أمامها، ال بد من أن تبنى استراتيجية أخرى 
ويجب أن تقتنع بذلك فتح وأبو مازن، وأنها أظن أن أبا مازن سيصل إلى وقت يقدم 
فيه استقالته من الرئاسة كما قدمها من رئاسة الوزراء. املشكلة هي مشكلة مواجهة 
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موازين القوى واإلمالءات، والضعف العربي. كيف نواجه هذه اللحظة مستفيدين من 
جتربة عرفات وأبي مازن، يجب أن تقوم وحدة وطنية ملواجهة خطة أوملرت وإسقاطها، 
يجب على الذين كانوا في املفاوضات أن ينسحبوا منها ويعودوا إلى خط املواجهة حتى 

يقال إنهم يفاوضون ويهاجمون. 

عبد الله األشعل:
حول  التفاوض  وكان  فلسطينية  دولة  هناك  لكانت  ُنفذت  قد  أوسلو  كانت  لو  أواًل، 
املوضوعات للوضع النهائي قد انتهى. ولكن مشكلة أوسلو هي أن إسرائيل دخلتها 
لكي تكون محطة ضمن مشروعها والفلسطينيون دخلوها إلنقاذ الوضع، أو الستثمار 
االنتفاضة األولى. نـحن اآلن أمام خطة أوملرت، وعندنا مشروع جديد، وهذا املشروع 
يريد  ال  أوملرت  وطبعًا  الفلسطينية.  األراضي  من  تبقى  ما  التهام  إلى  يؤدي  اجلديد 
من األراضي  “جزءًا”  أيضًا  يترك  أن  يريد  لنفسه فقط وإمنا  “بالشرف”  أن يحظى 
الفلسطينية لغيره، هذه محطات في “املجد الصهيوني”، حيث أن كل واحد فيهم يحاول 

أن يكون له مكانة ناصعة في التاريخ الصهيوني. 

املطلوب من حماس، أصبح مطلوبًا من قبل فتح، لألسف أصبحت فتح وإسرائيل 
والدول العربية، والرباعية واألمم املتحدة والدنيا كلها أصبحت ضد حماس، وحماس 
ولنفترض أن  لقبول الشروط،  القضية اآلن أصبحت إرغام حماس  يعني  العدو.  هي 
حماس قبلت الشروط، ماذا نفعل بعد ذلك؟  هل سنحرر فلسطني؟ هل سنوقف أوملرت؟ 
هذه مأساة. ما يحدث ليس خالفًا سياسيًا، بل خنقًا حلماس. حماس تقول كالمًا نقيًا، 
أنتم تقضون على شخص في العالم العربي يتكلم لصالح الفلسطينيني. فإذا فشلت 
جتربة حماس في فلسطني،  فالفشل ليس ألنها جتربة إسالمية، بل ألن الدول العربية 
تعتبرها إسالمية، وخائفة من اإلخوان املسلمني، وهذا هو سبب حتفظ مصر عن دعم 

حماس. 

املطلوب من حماس االعتراف بإسرائيل، وما معنى االعتراف بإسرائيل؟ يجب أواًل 
أن تدخل في مفاوضات وتعمل على تسوية، مصر اعترفت بإسرائيل بعدما اتفقوا على 
كل األمور، واتفقوا على انسحاب إسرائيل و... وبعدها اعترفت مصر بإسرائيل، إذن 

االعتراف ال يكون إال باتفاقيات السالم والتسوية.
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اإلطار  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بأن  االعتراف  حماس  من  مطلوبًا  ليس 
الذي يخاطب إسرائيل، وهذا األمر موجود في أوسلو، حماس هي عبارة عن السلطة 
الفلسطينية  التحرير   مبنظمة  َتأمِتر  أن  يجب  الفلسطينية  األراضي  داخل  التنفيذية 
وتأخذ توجيهات منها. إمنا إيصال املوضوع للمنظمة في هذا الوقت هو أمر مشكوك 
فيه، ألن أبو مازن قال أنه لن ينتظر استشارة حماس إمنا سيستشير منظمة التحرير،  
فأصبحت منظمة التحرير هي الفزاعة  للتقييمات. نريد أن ننتهي من هذا املوضوع 
كي يتوحد الشعب، وتبقى منظمة التحرير هي املظلة العامة للجميع. كلكم مهددون. 
عندما يتحدث الكل نفس اللغة، دفاعًا عن فلسطني وليس عن حماس، ستعتبر إسرائيل 
أن هناك صوتًا فلسطينيًا محترمًا، فتقبل باملفاوضات. العالم العربي لن يساعدكم إال 
إذا أنتم ساعدمت أنفسكم، يجب أن تكونوا صوتًا واحدًا، هذا االفتراق الفلسطيني هو 
الطريق الوحيد لتصفية القادة، وأخشى إن اجتمعنا السنة القادمة أن يكون حالنا أسوأ 

بكثير من اآلن. 

أنك  يعني  هذا  اإلرهاب  نبذ  قلنا  لو  اإلرهاب،  نبذ  العنف مبعنى  لنبذ  بالنسبة  أما 
اقتنعت أن الذي متارسونه اسمه إرهاب، كلمة العنف كلمة خبيثة جدًا. اللجنة الرباعية 
كانت تقول إنه يوجد عنف وعنف مضاد. العنف هو العنف الفلسطيني، والعنف املضاد 
هو اإلسرائيلي يعني نقطة البداية هي الفلسطينيني وليس االحتالل وسياسات القمع 
االحتاللية. ويوم أن حتدث الرئيس مبارك في قمة شرم الشيخ أمام الرئيس بوش نيابًة 
الدفاع  يعتبر أن  أنه  الرئيس مبارك  العربية، رجوت أن ال يفهم بوش من  الدول  عن 
الفلسطيني إرهابًا، وأنه هو السبب في تعويق التسوية، أو السبب في وقف املفاوضات. 
طبعًا  يقصدون  فإنهم  العنف،  عن  يتكلمون  عندما  غيرهم  أو  أوملرت  أو  بوش  اليوم 
املقاومة الفلسطينية. وبالنسبة لهؤالء فإن املطلوب من الفلسطينيني أن ميوتوا من غير 

أن يئّنوا.
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