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 مداخالت الجمسة األولى من حمقة النقاش

"2102تقدير استراتيجي  - 2102تقييم استراتيجي  "القضية الفمسطينية:  
 

  صقر أبو فخرمداخمة: 

 خماللفي أوراقهم  أمم  وطموراض قضملس فم مطلن  عرضوا األخوة الزمالء قال صقر أبو فخر إن
 هممول ممطلن ممما برهممض وممدور وكممان مممن الواضممب، به ممو مممذأ األورا ، أن قضمملس فم ،2102 مم س 

 ثالثس ع اولن مي:

 فشل المفاوضاض مع "إ رائلل". .1

 المصالهس المؤجمس. .2

 إعادة ب اء هركس وط لس فم طل لس عمى أ س جدلدة. .3

أن أعرض بعض  وم ا أود   ،2102لكن قمما وهدثض األورا  عن االهوماالض المووقعس في   س 
 االهوماالض كالوالي:

إلى المفاوضاض المباشرة مع "إ رائلل". ولكمن، ممذأ الممرة  موكون عودة القلادة الفم طل لس  .1
مممس شمممئ  كبلمممر فمممي أن وقبمممل "إ مممرائلل"  المفاوضممماض بممملن دولمممس ودولمممس وهمممض االهممموالل. وثم 

 .مو األضعفاالهومال مذا ؛ لذلئ ورولو المفاوضاض عمى مذا األ اس

كوضمع قضملس  ،األخمر وخمي القلادة الفم طل لس عن المفاوضاض المباشرة ووعزلز البدائل  .2
فم ممطلن عمممى جممدول أعمممال األممم  الموهممدة. ومممذا األمممر لع ممي  قممل قضمملس فم ممطلن مممن 

 .األقو االهومال ومذا الصهلو ي، إلى  طا  الودولل.  - طا  الصراع العربي 

فم ممطلن دولممس علممر عضمموي فممي وه مملن مكا ممس  اعوبمماره  قممرار األممم  الموهممدة  إذا لمم  ل مم .3
، فمم ن مممن شمكن ذلممئ أن لفمماق  الصممراع بمملن  لا مملس المووقفمس أصممالا فم مطلن فممي العمملممس ال

إن وقمممممف الم ممممماعداض الماللمممممس األمرلكلمممممس  ممممملفاق   ال ممممممطس الفم مممممطل لس و"إ مممممرائلل". ثممممم   
ممما  ؛وفممي عمزة ألضمماا لمس لمفم ممطل للن فمي الضممفس ال ربلمس، األوضماع االقوصممادلس واالجوماع
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بمممما لصمممبب ا ممموخدا  الع مممف ممممو البمممدلل ، ور لجعمممل اهوممممال ا مممدالع ا وفاضمممس ثالثمممس ممك ممماا 
 الوهلد المواح.

ضمممافلس ممممي أن األ مممواذ مهممممود  مممولد عمممرض مجموعمممس ممممن الوعمممود الومممي ل وظرمممما ال قطمممس اإ
وم مما  ،أن الممرئلس أوباممما وهممرر مممن الصمموض اللهممودل فممي واللومم  الثا لممس :الشممعو الفم ممطل ي م همما

 رئلس أمرلكي.  مع كل   لوكرر دائماا  إن مذا الكال  :أوهفظ عن مثل مذا اال و واج، وأقول

ألن "إ مرائلل"  ؛شيء لمكن ا وظارأ من أل رئلس أمرلكي في واللوم  الثا لمس ال  والوجربس وبرمن أ
زالمممممض ثمممممروة ا ممممموراولجلس لمواللممممماض الموهمممممدة. والقمممممرار األمرلكمممممي فمممممي شمممممكن "إ مممممرائلل" والقضممممملس  ال

ملمما ألمرلكمما والثوابممض اال مموراولجلس، ومممن الفم ممطل لس ال لقممررأ الصمموض اللهممودل، بممل المصممالب الع
 مذأ الثوابض "إ رائلل"  ف ها.

 

  عصام نعمان:مداخمة 

 شب  إجماع بلن الباهثلن عمى المقوالض الواللس:من جهو  أشار عصا   عمان إلى أن م ائ 

عمممادة ب ممماء  .1 عمممادة صممملاعس بر امجهممما  م ظممممس الوهرلمممر الفم مممطل لس،ضمممرورة المصمممالهس واب واب
 الوط ي.

وضمرورة إعمادة ال ظمر  ،فمي مضماعفس اال مولطان "إ مرائلل" هج المفاوضماض و جماح فشل  .2
 في الثوابض الوط لس.

عممى قطماع  فمي العمدوان األخلمر "إ مرائلل"فشمل  خصوصماا  ،عودة الزخ  في ولار المقاومس .3
 عزة.

مممما عمممزز ومممد ي مركزلمممس قضممملس  ؛وضمممرر الوجمممود الفم مممطل ي فمممي المممدول العربلمممس المجممماورة .4
 فم طلن.

 :، وميمالهظاض هول مذأ اال و واجاضر  عمان وذك

وذلممئ ال لم ممع مممن  ممموئ طرلمم  المفاوضمماض  ، هممج المقاومممس اعومممادالوككلممد القممول عمممى  .1
 عد  وجملد  هج المقاومس. شرطالجا بلس 
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عممى أن ومو  المصمالهس الوط لمس الهقلقلمس فمي  م ظممس الوهرلمر،ضرورة و رلع إعمادة ب ماء  .2
 إعادة ب ائها.أث اء 

الهممرو فممي عممزة الممدللل القمماطع عمممى إمكممان ب مماء مقاومممس جدلممس فعالممس فممي ظممروف  بل ممض .3
 .بقاع فم طلن  ائر، ووعمل  ذلئ عمى مهدودة كالموجودة في عزة

 

 وليد محمد عمي: مداخمة 

أل ا وصمار، عجمز الكلمان الصمهلو ي عمن وهقلم   أثبومض الوقمائع وأوضب وللمد مهممد عممي أن
ل س الرام مس الومي  واجم  بهما ممذا العجمز،  همن فمي عجمز عمن ن   وبم  إلمى عجمز الصملجمو أ وقال

بل ممما المشممروع الصممهلو ي  ركممز عملمم  مممو الخالفمماض بل  مما،  ا مموثمار العجممز الصممهلو ي، وجممل  ممما
 العاجز لوجد المزلد من الوقائع عمى األرض. كلف   وفلد من مذا العجز الصهلو ي؟

فهمما لم ممع الكلممان الصممهلو ي مممن وهقلمم  م ممائ مو لممراض كو لممس، ومو لممراض دوللممس لجممو أن  وظ
ذا أجبممرض الواللمماض  ،دوامممس و ممولس جدلممدة وإلجممادممم  لخططممون لوخطممي مممذا العجممز إ جازاومم .  واب

 عممد ذخممراا لمم  ل الموهممدة عمممى االفوممرا  عممن المشممروع الصممهلو ي  مموجبر، لكممن المشممروع الصممهلو ي
ممما ورلممدأ وو ممعى إللمم   ن جممل  أو  ،ن عممن شمميءأ  مما عمماجزو ذا وجممدض أمرلكمما إلهمما، لكممن  ا مموراولجلاا 

ووضخ األموال إ قاذ الواللاض الموهدة وا ورضمائها فكلمف  مو لر  أمرلكا، االدول العربلس مو رض
 !وجهوها

 

  محمد جمعة: مداخمة 

ن لمدل ممواجس كمل ،أ عد ي ما  معو  من أ امس همدان بشمكن المصمالهسوقال مهمد جمعس: 
 .المصالهس ض   سمصافهس ولل ال مي   س 2102 أن   سوأوصور  هقلقلس،

وو اءل جمعس، ما مو المقصود بالمصالهس؟ مل المقصود مو ما لمكن أن أوصور فل  إعادة 
عمادة ب ماء  بمورة المشروع الوط ي الفم طل ي من خمالل إعمادة ب ماء ال ظما  ال لا مي الفم مطل ي، واب
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واهممدة، ومرجعلممس واهممدة،  م ظمممس الوهرلممر الفم ممطل لس؟ ومممن ثمم    وصممور أن م ممائ قلممادة فم ممطل لس
 وا وراولجلس واهدة؟

إذا كممان المقصمممود بالمصمممالهس ممممذا المع مممى فممم ن األممممر، باعوقمممادل، بهاجمممس إلمممى إعمممادة  ظمممر، 
 وبالوالي ف ن الوضع أقرو إلى صل س من صلغ الوواف  عمى إدارة اال ق ا  وللس إ هاء اال ق ا !

ل لس لبدو أ ها ل  و فض لمدما بعمد ممن خلمار أوم ى أن أ مع كالماا مخومفاا، ألن ال مطس الفم ط
المفاوضمماض. وهممماس ال لمكممن أن و ممم  ممما بلممدما فممي عممزة قبممل أن لكممون م ممائ ثمممن عمممى صممعلد 

وهولل اال ق ما  م ظمس الوهرلر. وأخشى أن وؤدل األجواء العربلس الهاللس إلجاد وضع ل ه  في 
 إلى ا فصا .

 

  كاظم عايش:مداخمة 

فلممم  بعمممض الوفممماؤل، ولكمممن المعممممو  أن  2102  ممم سهمممدلم عمممما جمممر  ال ذكممر كممماظ  عمممالش أن
عممادة ب مماء الم ظ مممس مممما أممم  عوامممل وقممد  المشممروع المموط ي الفم ممطل ي، لكممن م ممائ  المصممالهس واب

مشممروع  أن المصممالهس قممد وفشممل، وقممد لفشممل ألضمماا مممن مخمماوف مممن خممالل الهممدلم الممذل  مممع اأ 
 لمشروع الوط ي.عمى ا ب اء الم ظمس... ومذا  ل عكس  مباا 

مو مائالا مما ممي آفما  هقلقلمس عمن  جماح المصمالهس، وأشار إلى أن الموهدثلن لم  لوطرقموا إلمى 
الوفاصمملل الوممي وجعم مما  قو ممع أن م ممائ مصممالهس؟ ألممن مممي ايللمماض الدلموقراطلممس فممي إعممادة ب مماء 

هضمورم   قراطلمس كمي لكمونو م ظمس الوهرلر؟ كلف  ملؤخذ رأل الالجئملن فمي الخمارج بطرلقمس دلم
 !ودورم  هقلقلاا؟ مذا الموضوع ل    مع فل  كالماا واضهاا 

 

  أحمد بركاتمداخمة: 

مممل  مموعود االوهاممماض الموبادلممس بمملن  ؟ممماذا لممو لمم  وممو  المصممالهس الفم ممطل لسوو مماءل بركمماض: 
 ،أ  أ م  عمل ما ؟االعوقماالض مشهد  لعودومل  ؟من جدلد أطراف الخالف عمى ال اهس الفم طل لس

 ؟أن  وف  عمى آللس إدارة الوضع الفم طل ي ،لو ل  وهصل المصالهسوهوى 
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في ظل  عمملاض الوهولد واال ولطان واالجوثام عمى أرض الضمفس ال ربلمس ممل لمكمن وأضاف 
مما ممو  وممع وجمود هكوممس لمل لمس أكثمر وطرفماا  ؟قماو  ممذا الممد  لمشمروع المقاوممس الشمعبلس أن لفقط 

وضمع الو  ؟ وممع وجمود ممذأ الهكوممسلمواجهس مذا الط لمانى األرض م وقبل المقاومس الهقلقلس عم
 ؟عمى قطاع عزة 2102جدلد في   س إ رائلمي هالي ما مي إمكا لس عدوان العربي ال

 

 :مداخمة أنور أبو طه 

: أود  أن أو مماءل لممماذا ال لممو  الهممدلم أ ممور أبممو طمم قممال رئمملس الجم ممس  وفممي خومما  المممداخالض
فم ممطل ي؟ أل ال ظممر فممي إعممادة الوفكلممر بجممممس المشممروع المموط ي، لمملس هممول المشممروع المموط ي ال

بالمصالهس أو الهدم اللومي. ألن وصل مشروع وهرلر فم طلن؟ ألن مي عالقس المهلط العربي 
قضمممملس فم ممممطلن؟ ألممممن أخطممممك وأصمممماو الوط لممممون؟ وألممممن أصممممبب المشممممروع اإ ممممالمي باإ ممممالمي 

 الفم طل ي، الذل خرج كهالس اعوراض عمى المشروع الوط ي؟

وجدلر ب ا أن   مكل األ مئمس الكبمر ، خاصمس أن  ،ما أقصدأ مو أن   كل األ ئمس الكبر  اللو 
لممم   شمممهدما م مممذ مطممممع القمممرن  ،المهممملط العربمممي اإ مممالمي لوعمممرض لوهممموالض مائممممس فمممي الم طقمممس

ألمممن  همممن اللمممو  كفم مممطل للن ممممن فم مممطلن الج رافلممما  ،الماضمممي. ممممذأ ممممي األ مممئمس اال ممموراولجلس
 وفم طلن الوارلخ وفم طلن الذاكرة؟

فم طل لاا وعربلاا وم ممماا، إعمادة صملاعس  مفكراا ا وراولجلاا  ووم ى أبو ط  أن وجد مذأ األ ئمس
 الفم طل ي، وف  جممس الوهوالض الكبلرة الوي وشهدما الم طقس والعال .الوط ي اإ المي المشروع 

 

 :عمى المداخالت الردود

  :فتحي ابو العردات 

ن إعمادة ر م  الوقمائع  ،سالومي طرههما رئملس الجم مس مهم م ن األ مئمسإأبو العمرداض  قال فوهي واب
 أركممز أن ود  أض، و  ا ممي، وقممد وهممدث ا عممن و ممولس  عمممل عملهمما فممي المفاوضممافممي الم طقممس شمميء أ

 كممف اقوصمادلاا علمر م   فالكلمان اللمو  لرلمد اهموالالا  ،عمى ما لوعم  في االهموالل وطبلعمس االهموالل
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عالملماا و  مممن  ؛ولرلمد ا ممومرار المفاوضمماض ،مممور عمممى مما مممي عملمم قمماء األولرلمد ب !وال بممكل شمميء اب
  !ال ولطان وعلرأوكون عطاء ال ومرار االهوالل والوهولد وما لجرل في القدس وا أنجل أ

 همن جرب ما مفاوضماض  ؟جل مواجهس االهمواللأا وراولجلس فم طل لس من  لدل اوال ؤال مو مل 
عمممى  األمممورن  قبممل ببقمماء ألممذلئ ال لمكممن  ؛ذلممئ لمم  لهقمم  شمملئاا  ا وكشممافلس ومباشممرة وعلرممما وكممل  

لهقو  واالعوممراف ال بمماإ مم  ال مفاوضمماض إلممذلئ قم مما  ؛وال بالمفاوضمماض عمممى مممذا الم مموال ،هالهمما
 .بها

م ممائ اجوممماع اللممو  و  ،لجابلممس جممداا إم ممائ معطلمماض  قممال أبممو العممرداض وعمممى صممعلد المصممالهس
 ،لكن العمملس ال ضاللس عمملس وراكملمس مر معقدفمج س اال وخاباض كا ض عقدة، األ ،وم ائ ع قد  ع 

الشمهر،  8فمي  اجومماع ن  بقى موفائملن بالمصالهس، م ائ اجوماعاض وفمي القمامرة  ملعقدأولجو 
ن وعممرض عمممى أل قضمملس لجممو أو  ،طممار ثوابممض  وفمم  عملهمماإولجممو وفعلممل م ظمممس الوهرلممر فممي 

لجابلمس إالمؤشمراض  نأ ن وعمرض كمذلئ عممى ا موفواء شمعبي. مضملفاا أو  م ظمس الوهرلر،مؤ  اض 
ن أال لمكمن  .لجمابيإبالضفس واهوفال فموب فمي عمزة شميء  ، وما جر  في اهوفال هماسوموجودة

 واأل ماس ممو ممذأ الوهمدة ووعزلزمما، فماالهوالل لشمكل خطمراا  ،وكون مقاوممس دون مصمالهس ووهمدة
 .األمس وللس عمى الفم طل للن فقط عمى كل  

 

  أسامة حمدان 

قد ال وكون فكرة العودة إلى مفاوضاض مباشرة  أن فكرةفي  واذ صقر األأوف  مع قال همدان: 
بلمس لوفعلمل و عوقد أ  ا   شهد مبادراض دوللس، وبالذاض أور وأ .دلس إن هصمضجعمملس، ولن وكون م

المفاوضمماض، لكممن دون جممدو . ووممدولل القضمملس الفم ممطل لس لبممدو أ مم   ممل ارلو علممر مومماح، ب ممبو 
الموقمممف األمرلكمممي وهدلمممداا، والبلئمممس الدوللمممس بشمممكل عممما . إن ال مممل ارلو األفضمممل لمفم مممطل للن ممممو 

 ضفس عمى قاعدة "الو خلن الموصاعد".و خلن المواجهس مع اإ رائلمي في ال

في موضموع المصمالهس أشمار هممدان إلمى أ م  فمي البدالمس كا مض م مائ أزممس ثقمس بملن الطمرفلن، 
كالو  ممل   ،بممبعض اإشممكاالض االصممطدا إعممادة ب مماء الثقممس، بممالرع  مممن  جلممداا  قطع مما شمموطاا  وقممال

معموقالا فمي إطمار  74 / ل مالرا يفي الشمهر الماضمي كما ون الثمعمى ذلئ أ    مثاالا ضر و األم ي، 
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ممممن المعوقمممملن ال مممابقلن جمممر  ومدلمممد اعوقممماله  بمممالرع  ممممن  02ا مممودعاء، و 74الو  مممل  األم مممي، و
 وجود قراراض  لا لس وقضائلس باإفراج ع ه !

م ممكلس المصممالهس ال بممد  أن وممو ، وال أعوقممد أ همما  ممو وج بر امجمماا وط لمماا فم ممطل لاا فمموراا  افوأضمم
 لا ممي، المطممموو إعممادة ب مماء المؤ  ممس أو ال ظمما  ال لا ممي الفم ممطل ي بممما لشمممل كممل  بممالمع ى ال 

  الفم طل للن في داخل وخارج فم طلن.

وفي موضوع المواجهس مع العدو قال همدان: إن أم  ما أثمرو  معركس عزة مو أن قمدرة المردع 
ملس القادممممس إعمممادة اإ مممرائلمي أصممملبض بصمممدمس، وأظمممن أن ممممن أولمممى أولولممماض الهكوممممس اإ مممرائل

 االعوبمممار لقمممدرة المممردع اإ مممرائلملس، وقمممد  جمممد أ ف ممم ا فمممي مواجهمممس ممممع العمممدو اإ مممرائلمي ربمممما فمممي
 مممموقاول بشرا ممممس  الوهمممموالض الوممممي وجممممرل فممممي الم طقممممس فمممم ن "إ ممممرائلل" الصمممملف القمممماد . وفممممي ظممممل  

 سفمي المرهممس القادمم كا ض األ اللو الوي و وخدمها، فال مموئ اإ مرائلمي لممهافظس عمى ذاوها ألاا 
 أظن أ    لكون  موكاا علر مووقع.

بال  ممبس لعجممز المقاومممس عممن ا مموثمار العجممز الصممهلو ي عممن وهقلمم  ا وصممار، وكلممف  وأضمماف
  خرج من ذلئ؟ فه ائ ثالثس ع اولن:

 ا وعادة الوهدة الفم طل لس. .1

 إعادة ب اء البر امج الوط ي الفم طل ي المروكز عمى ثوابو ا. .2

 وللس المجوء إلى الموقف األمرلكي. ،عم  العربي واإ المي واألمميا وعادة ال .3

 

  :محمود سويد 

 فلما وبقى من ال دوة: من ال قاش اا جزء اوكو  أن موم لاا  ،نوأشار  ولد إلى  قطول

و عممى الم موو  أو لراض  مواء فمي الم طقمس  عوقد أن م ائأ، في الم طقس " رائلل"إموقع  .1
لمو للممر مممن  ، وال بممد  لم ممرو اا ا مموراولجل اا ك ممز  مممع مممذأ الو لممراض "لإ ممرائل"ولمم  وعممد  ،الممدولي

 جهد عربي وفم طل ي.
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 2112 فمي هربهما عممى لب مان " مرائلل"إممل هققمض ممي م مكلس لو ماول ال قماش  أن أرلد .2
 ؟فشمض ع كرلاا  أ هامع  ما ورلدأ  لا لاا  األخلرة عمى عزةفي هربها و 

 

 :أمين حطيط 

ع ا، والطمممرح المممذل وقمممدمض بممم ، ل ب مممي أن  طمممل عممممى الوقرلمممر بال  مممبس لمممما  مممم وقمممال هطممملط
 ، من باو المقامس والمصالهس والمفاوضاض.2102اال وراولجي ل  س 

ولكن الهمواجس الومي بمدأض ومدور بالمذمن  ،لدل ا طمك ل س أن المقاومس  و ومر بال  بس لممقاومس
أن جمماء فلمم   عشممرة ألمما ، م ممذ "إ ممرائلل"فممي وقرلممر  شممر فممي  ؟مممل مممي موجممودة ولكممن علممر فاعمممس

مو الشمهر المذل وممى همرو عمامود هوى اللو   2112   س م ذفي وارلخ "إ رائلل" الشهر األفضل 
 ."إ رائلل"صاروخ واهد عمى  ل قطأل   ل   ؛ال هاو

االوفا  عمى مبدأ ومو المقاومس. و  ،آن األوان لوكون لدل ا جرأة المواجهس المصالهس قالوبشكن 
ممذا األممر فمي الم ظمور ، و مذا جومر المصالهس ،لمقاومس أو وخمي الفرل  ايخرإما الوخمي عن ا

إما الوعمالش والو ماكض ممن علمر اهوكمائ  :أمرلنأهد إذن ال ولجس  ،العاجل علر مهومل الهصول
 أو ا وظار الوقمباض العربلس لوشكل عمبس فرل  عمى آخر.

؛ أل هما  موكون وهدم عن مفاوضاض  ا  أ ال لبدو  2102وهول المفاوضاض قال إ   في   س 
لكون م ائ ا وقرار عا  لن لكون م ائ مفاوضاض إال إذا ا وقرض  أنوقبل  بلن مهورلن وبلئولن،

 .في األف للس  ومذا أمر  وم اأ ولكن م طقلاا  ،الم طقس

 

 الناطور سهيل : 

هس  وو  المصال ،المصالهس شيء وا وعادة الوهدة الوط لس شيء آخروقال  هلل ال اطور إن 
 مموع القمما ون  هممول . ولكمن القضمملس الجومرلممس فممي المصمالهس ممميإلجابمماا الق طبمان  مملبقلان لوكممممان و 

وقمممض، ففمممي المجممممس إلمممى  األممممروممممل  علمممد العممممل الع مممكرل؟ لهوممماج  ،اال وخمممابي المممذل  ممم عومدأ
 .ن لزلد هصو أواهد لرلد  الوشرلعي والمجمس الوط ي كل  
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ن لكممون ألجممابي، فممال لجممو إالدولممس لممن لكممون م ممائ شمميء  لقممال عمممى صممعلد أنقبممل أال  وقممال
 .م ائ المهكمس الج ائلس الدوللس وعلرما ،الموهدة باألم  الودولل مهصوراا 

. فمي االوفا  عمى هصص في المج س الو فلذلس  وكون مصمالهس، و موكخذ وقوماا  ن و   إ وأضاف
المذلن  لممموظفلن أممواالا ن وصمرف أة لجمو ن الموزار اين  وكم  عمن وزارة، ألو  اا لجا البدالس قم ا  رلد 

لجمممابي عمممن إموقمممض بكمممال  برألمممي  ممملكون م مممائ ومرلمممر ل ممملقومون بالمصمممالهاض والمممدلاض وعلمممرأ، 
، وقمد ومو  مصمالهس  ممباا  أو اا لجابمإالمصالهس من كال الطرفلن  قطبا المصالهسي، ومذا قمد ل مو ل 

 ا وعادة هقلقلس لموهدة الوط لس. للس م ائلكن 

 




