
 
 
 

 
 



 الممخص التنفيذي 
 أزمة المشروع الوطني الفمسطيني

 اآلفاق المحتممة
 88/6/8108بيروت في 

 
أقام مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في بيروت حمقة نقاش بعنوان "أزمة المشروع الوطني 

من ممثمين عن  43الفمسطيني... اآلفاق المحتممة" توزعت عمى ثالث جمسات، شارك فييا 
نخبة متميزة من السياسيين والمتخصصين واألكاديميين والميتمين  لفصائل الفمسطينية إضافة إلىا

 بالشأن الفمسطيني.
 

أبتتترز النقتتتتاط التتتتتي  مستعرضتتتتاً افتتتتتل الحمقتتتتة المتتتدير العتتتتام لمركتتتز الزيتونتتتتة د. محستتتتن صتتتالل 
وتعطتتتل المقاومتتتة انستتتداد مستتتار التستتتوية لمقضتتتية الفمستتتطينية،  ستتتيتناوليا برنتتتامق الحمقتتتة فتتتي ظتتتلّ 

الفمستتتطينية، وتعثتتتر المصتتتالحة الوطنيتتتة، وتفاعتتتل فمستتتطيني ال يتناستتتي متتت  الت ييتتترات فتتتي البيئتتتة 
العربية، مشددًا عمى ضرورة أن يكون نقاش أزمة المشروع الوطني الفمسطيني ىدفو الوصول إلتى 

 يذه المسارات.لاآلفاق المحتممة و الحمول 
ير االختتتتتالي األيتتتتديولوجي عمتتتتى مستتتتارات العمتتتتل متتتتدى تتتتتأث تستتتتاحالت حتتتتولصتتتتالل د.  أبتتتتدىو 

وأكتد ضترورة ترتيتي األولويتات الفمستطينية،  .الوطني الفمستطيني، وكيتي يمكتن التخفيتي متن  ثتاره
ووجتتتود بيئتتتة واحتتتدة تضتتتم كافتتتة األطيتتتاي الفمستتتطينية، مشتتتددًا عمتتتى أىميتتتة قتتترا ة تجربتتتة المشتتتروع 

د الفمستتتطيني والعربتتتي والستتتالمي لمقضتتتية كمتتتا دعتتتا إلتتتى إعتتتادة البعتتت ،التتتوطني قتتترا ة نقديتتتة جتتتادة
لتتتى التمتتتاس مستتتارات تعيتتتين صتتتناع القتتترار الفمستتتطيني عمتتتى اتختتتاذ القتتترار المناستتتي  الفمستتتطينية، وا 

 .لتفعيل برنامق العمل الوطني الفمسطيني
  
 ، وقدم األوراق كل من:نافذ أبو حسنةأ.  ارتياتسمم إد الجمسة األولى: 

 ."رحية فتلرفعت شناعة: "أ. 
 ."رحية حماس" :أسامة حمدان. أ

 ."لتحرير فمسطين رحية الجبية الشعبية" :ماىر الطاىرد. 
 

ع وطنتي فمستطيني تستاحل عمتا إذا كتان ىنتاك مشترو النافتذ أبتو حستنة بأ. الجمستة األولتى افتتل 
فمستتطين قضتتية ن يفتترض أنضتتالو استتتطاع و  كفاحتتو وأكتتد أن الشتتعي الفمستتطيني عبتتر؟ قتتائم أم ال

 ندات.عمى كّل األج



حركتتة  إن قتتائالً  ؛لممشتتروع التتوطني الفمستتطينيحتتول رحيتتة حركتتة فتتتل ثتتم تحتتدث رفعتتت شتتناعة 
 يالوطنية تق  عمى عاتق مختمت األىدايوتحقيق تحرير األرض  بأن ميمة  منت منذ البدايةفتل 

 األيتتتديولوجياتميمتتتا تباينتتتت ومكونتتتات الشتتتعي الفمستتتطيني فتتتي التتتداخل والشتتتتات، و شتتترائل قتتتوى و 
نو  ،كفتتاح التتوطنيمىتتو اليتتدي األساستتي لفتت ن العتتدو الستترائيمي  داتوالمعتقتت الرمتتز ياستتر  الشتتييد ا 

ومتتن ىتتذه  ،األستتاس لممشتتروع التتوطني الفمستتطينيعرفتتات كتتان لتتو الفضتتل األول فتتي وضتت  حجتتر 
 الوحدة الوطنية.األسس التي وضعيا ىي 

، االحتتالل ضتدّ  وفتي ختوض الصتراعوقد نجل المشتروع التوطني فتي استتعادة اليويتة الوطنيتة، 
 ،(.ت.يم)ة يبمنظمتتة التحريتتر الفمستتطينلتتدولي كمتتا نجتتل فتتي الحصتتول عمتتى االعتتتراي العربتتي وا

متا تعرضتت لتو متن ىتزات مرغم عمتى التنجحت في قيادة مستيرة الكفتاح التوطني حتتى اآلن كذلك و 
 أمنية وسياسية وعسكرية خالل الفترة السابقة.

 م.ت.يومنظمة التحرير، تمكنت ين حكومة "إسرائيل" وبعد اتفاق أوسمو واالعتراي المتبادل ب
ت الستتمطة الوطنيتتة، وعتتاد إلتتى األراضتتي الفمستتطينية أنشتتمتتن التتدخول إلتتى األراضتتي الفمستتطينية وأ

، وأصتبحت ع التوطني وجيتًا لوجتو مت  االحتتاللوىكذا أصتبل المشترو  ،فمسطيني ألي 250حوالي 
إذ كتان االتفتاق يتنص عمتى ة فكتان معركتة يوميتة، المسحوليات معقدة، أمتا تنفيتذ االتفاقيتات الموقعت

فتتي التعطيتتل ثتتم فتتي استتتمر إال أن الضتت ط الستترائيمي  1999 ستتنةانتقاليتتة تنتيتتي فتتي متتة مرحأن 
واألراضتي الفمستتطينية بكامميتا محتمتتة، والعتدو يتنكتتر  2012 ستتنةالتصتعيد، لنجتتد أنفستنا اليتتوم فتي 

 لحقوق الشعي الفمسطيني.
يرة أصبحت مجمل األىتداي والحقتوق الوطنيتة فتي خطتر حقيقتي، وىتذا وفي ىذه السنوات األخ
 يعود إلى األسباي التالية:

سرائيمية المتعاقبة بعد إسحق رابين دمرت أية إمكانية لموصول إلى حمول أواًل: إن الحكومات ال
سي  خر ما سياسية، وأثبتت عمميًا أن الجاني السرائيمي ال يريد حاًل سياسيًا. ثم جا  نتنياىو لين

 تبقى من حل الدولتين.
وقائ  عمى الثانيًا: اعتمدت الحكومات السرائيمية سياسات استيطانية تقوم عمى مبدأ فرض 

 األرض.
ثالثًا: بعد أن حصمت حماس عمى أغمبية األصوات في المجمس التشريعي في انتخابات سنة 

نا بدأت مرحمة جديدة من ، وقامت بتشكيل الحكومة أصبل ىناك رأسان في السمطة، وى2006
أبو مازن، ومشروع  محمود عباس الخالي الداخمي بين المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس

 حماس الرامي إلى إقامة كيان منفصل في قطاع غزة.
رابعًا: لم تعد المعالجة لمواق  الفمسطيني الجديد سيمة بعد الذي حصل، وكانت لو تداعيات عمى 

وقد تعاطت قيادة فتل ب يجابية م  كل المساعي المبذولة  ،بي والفمسطينيالصعيد الدولي والعر 



ووقعت عمى االتفاقات بدون تردد  ،اىتمام في جوالت الحوار التي حصمتلممصالحة، وشاركت ب
في القاىرة، ثم في قطر  2011 / ديسمبر، ثم في كانون األول2011 / مايووكان  خرىا في أيار

ار الموافقة الميدانية من قبل حماس، لكننا فوجئنا بأن االتفاق األخير وكنا بانتظ ،2012 سنة في
  !قد تّم تجميده بانتظار نتائق االنتخابات المصرية

ز مشروعيا السياسي واالستيطاني مستفيد من حالة العجز السائدة في ة خامسًا: إن "إسرائيل" تعزِّ
الحكومة السرائيمية باتجاه الحل عمى وربما تذىي  ،الساحة الفمسطينية، وتخطط لتصفية القضية

 يجري ىذا كمو، والواق  الفمسطيني ال يممك القدرة عمى النيوض. ،حساي األردن
 أمام ىذا المأزق الذي يعيشو المشروع الوطني الفمسطيني ف ننا نرى التالي:

 من العودة إلى وثيقة األسرى الموقَّعة من كافة الفصائل. ال بدّ   .أ 

كالمقاومة  ؛اع إلى صياغة استراتيجية جديدة تشمل كافة القضايا الجوىريةمن السر  ال بدّ   .ي 
بعد المواقي السياسية  إنوونحن نقول  ،وتفعيل أطر م.ت.يالشعبية، وشروط المفاوضات، 

ي أصبل بالمكان االتفاق عمى البرنامق ، والتي ال تختمي عن مواقي م.ت.األخيرة لحماس
 االحتالل. المواجية الحقيقية والميدانية ضدّ السياسي، واالنتقال إلى مرحمة 

عمى االحتالل السرائيمي واعتدا اتو ومخططاتو ال يكون ب طالة عمر االنقسام، وال  إّن الردّ  .ج 
نما يتم ذلك بدراسة الخيارات المطروحة العتماد الخيار األنسي، من  باتخاذ قرارات عشوائية، وا 

دة،  دة، تقبل قيادة موحَّ  وبرنامجًا واحدًا.حمل رحية موحَّ

عمى كافة الفصائل والقوى والشرائل الفمسطينية في الداخل االنخراط في أوس  مشاركة شعبية  .د 
 لمقاومة االحتالل، والجدار، واالستيطان، واالستفادة من تجربة االنتفاضة األولى.

تنفيذ كافة  المني  الذي يعيق وتعمل عمى استمراره ىو السدّ  "إسرائيل"إن االنقسام الذي تشجعو 
نو في غياي الوحدة الوطنية لن تكون ىناك مقاومة فعمية، ولن تكون أوليكن واضحًا  ،المشاري 

ىناك مفاوضات، ولن يستطي  طري فمسطيني ميما ارتف  صوتو العالمي أن يوقي عممية 
 التيويد، أو يمن  االستيطان، أو يحمي المقدسات، أو يمن  استيراد بضائ  المستوطنات، أو

 شيريًا في القدس والخميل ونابمس. تحول دون ىدم مئات البيو يخفي معاناة األسرى، أو يَ 
يمتمك القدرة عمى الفعل والت يير، و  نو شعي مبدع وخاّلقإ ،إن الشعي الفمسطيني ليس عاقراً 

ة نقدية موضوعية ألخذ زمام المبادرة، واالنتقال من دائرة التنظير إلى ينحن بحاجة إلى مرجعو 
 ئرة الفعل وصناعة المستقبل.دا
 
حمدان ىل ىناك فعاًل مشروع وطني فمسطيني أم لدينا مشاري  يحاول كل  أ. أسامة تسا لىنا و 

بحاجة ابتدا  لتعريي بعض المصطمحات"؛  إنناوأكد " ؟واحد منا أن يقول أنيا المشروع الوطني
نعني بالبرنامق السياسي؟ ماذا ماذا نعني بالوحدة الوطنية؟ ماذا نعني بالمشروع الوطني؟ ماذا 



 ةسنحتى  1969 سنةنعني بالمقاومة؟ ىل ىناك فعاًل تداول لمسمطة في م.ت.ي التي قادىا منذ 
 لمقاومة بين الم امرة والعقالنية؟مصطمل ا حتىسنة( أبو عمار؟  35) 2004

 وتستا ل: "ىتتل ىنتتاك عقالنيتة فتتي نضتتال شتتعي يتحترر متتن قتتوة باطشتة تريتتد أن تستتحقو وتعبتتر
 عن سحقو باالحتالل؟ العقالنية الوحيدة أن تتمسك بحقك". 

 تمخيص أسباي األزمة فييا بالنقاط التالية: من الممكن إنووقال 
 .في الداخل والخارجمرجعية االختيار الشعبي  غياي المرجعية الوطنية الموحدة: .0
 األدا  التكتيكي بدل االستراتيجي. .8
إن نقتتل ستتمطة القيتتادة متتن م.ت.ي إلتتى الستتمطة  ة الستترائيمية:إخضتتاع الواقتت  التتوطني لتت راد .3

الفمسطينية أخض  كل أوراق القوة الفمستطينية لت رادة الصتييونية، ومكنيتا متن القتدرة عمتى الجانتي 
 الفمسطيني من خالل ما يمي:

  .التأثير عمى القرار القيادي •
ال فمتتن يتعامتتل أن تكتتون مقبولتتة لتتدى  بتتدّ  إن الحكومتتة ال إمكانتتات البقتتا : • االحتتتالل وداعميتتو وا 

 معيا.
أما األمن فيو بيد العتدو، وال أمتن فمستطيني، ومقيتاس نجتاح األمتن مترتبط بمتدى قيتر المقاومتة  •

 ومنعيا من ممارسة دورىا ومالحقة كوادرىا وجميورىا. 
 .االختالي في تعريي المشروع الوطني الفمسطيني •

 في عناوين محددة: تمخيص األولوياتوأضاي أنو من الممكن 
 .االتفاق عمى تعريي وتحديد المشروع الوطني الفمسطيني (0
 .ترتيي البيت الفمسطيني وتوحيد القيادة (8
وصواًل  إلخ،إعالميًا... -سياسيًا  -إطالق مشروع مقاومة شامل في مواجية االحتالل شعبيًا  (3

 إلى المقاومة المباشرة والمسمحة بكل أدواتيا ضد االحتالل.
 تقويم تجربة التفاوض، من شأنو إعادة توجيو المسار العام لمقضية الفمسطينية. (4
 استعادة الدور العربي والسالمي عمى المستويين الرسمي والشعبي. (5
 استعادة الدعم الدولي لمقضية الفمسطينية. (6

 وما لم يحدث ذلك فستستمر األزمة ويستمر المأزق الفمسطيني.
 68إن  :لدى فريتق التستوية تقتول تسود جدليةىناك  إن، فقال ومة والتسويةالمقاعن تحدث ثم 

 .فيما أدت التسوية الى عودة عشرات اآلالي إلى الوطن ،إلى شي  عامًا من القتال لم تحدِ 
إن عشتترين عامتتًا متتن التستتوية ستتاىمت فتتي ىتتدم مستتار  :منطتتق يستتيل التترد عميتتو بتتالقول وىتتو

ت البتاي لتطتور ستري  فتي مشتاري  االستتيطان وتيويتد القتدس طويل من النضتال والمقاومتة، وفتحت
 .عالوة عمى دخول قضية الالجئين في متاىة سياسية دولية ،وجدار الفصل العنصري



 وحتى ال نست رق في جدل من ىذا النوع ف ن المطموي، الجابة عمى سحال مركزي ميم:
 ىتو اطة متناىيتةالجتواي ببستو  ؟عبو ووطنو تحت االحتتاللما ىو المشروع األصيل لمن يق  ش

ليستت عمتاًل سياستيًا ينجتز أىتدافًا  فيي التسوية أما ،بالمقاومة بكل أشكاليا التخمص من االحتالل
 ، بل ىي استسالم وارتيان لرادة العدو.ةوطني

 :، وىيالبدائلوعدَّد أ. حمدان 
 .أواًل: تقويم السمطة وجعميا رافعة وطنية

 الستمبية الدوليتة السياستة تتأثيرات وتقميل ،الفمسطيني الوطني قرارال صناعة  ليات تطوير: ثانياً 
 .عمييا

 فتتتترص عمتتتتى تنطتتتتوي التحتتتتوالت ىتتتتذه: و المنطقتتتتة فتتتتي الجاريتتتتة التحتتتتوالت متتتتن االستتتتتفادة :ثالثتتتتاً 
 المتفتترج موقتي نقتتي ال أن عمينتا يجتيو  ،وقضتتيتو الفمستطيني ولمشتعي لممنطقتتة بالنستبة وتحتديات

 :الخطوات أىم من اعتبارىا يمكن ما يمي وفيما ذلك، قيقلتح عممية خطوات نخطو بل أن
 .ياأن يكون منسجمًا مع ال بدّ ، و إعادة تقديم المشروع الوطني لألمة .0
 .استعادة دور األمة .8
 االنحياز لألمة واختياراتيا وعدم الوقوي ضدىا. .3
 عدم التورط في معارك جانبية. .4
مذىبيتة  أمن  وقوع فتنة في األمتة )ستوا  كانتت طائفيتة أجل م من العمل م  الجمي  في أمتنا .5
 عرقية(، وتقديم قضية فمسطين وقضية الصراع م  العدو الصييوني كقضية جامعة لألمة. أم

 إن المشيد المنظور في الواق  الفمسطيني يضعنا أمام خيارين:وفي الخاتمة، قال أ. حمدان، 
شروع التحرير والعتودة، وىتذا التذي ستيخرج القضتية إعادة بنا  الواق  الفمسطيني عمى قاعدة م (0

 من مأزقيا.
 ( االستمرار في التجاذي الداخمي، وىذا يعني مزيدًا من الخسائر. 8

وتجميتد  ،مالحظة فتي موضتوع المصتالحة، ىتي أن لقتا  القتاىرة تتّم تجميتدهثم أدلى أ. حمدان ب
مصرية بطمي متن حركتة فتتل حممتو الوستيط المقا ات التي اتُِفَق عمييا بانتظار نتائق االنتخابات ال

مستتار االنقستتام بتتدأ فتتي ظتتّل االستتتقوا  بالمعادلتتة القميميتتة والدوليتتة لستتحق  وأضتتاي أن المصتتري.
 خيار المقاومة، أرجو أن ال يظن أحد أن المصالحة أيضًا ستتحقق بخيارات االستقوا .

 
 
 
 



  ورقتو التي قال فييا: لطاىرماىر ا د. رحية الجبية الشعبية لتحرير فمسطين، قدم حولو 
وال أستتطي  أن أتحتدث باستم رحية الجبية الشتعبية لتحريتر فمستطين وعتن رحيتتي سأتحدث عن 

ن وجيتتتة نظتتتر أطيتتتاي اليستتتار عتتتن متتتا ستتتأقولو يعبتتتر أضتتتمن بتتتأكتتتل اليستتتار الفمستتتطيني ألننتتتي ال 
 المختمفة.

العمتل التوطني؛ فكريتًا ن الساحة الفمسطينية تعيش أزمة عميقتة وشتاممة تطتال مختمتي جوانتي إ
أي أن األزمتتتة ليتتتا أبعتتتاد مختمفتتتة؛ فينتتتاك أزمتتتة سياستتتية وأزمتتتة عمتتتى  ،وسياستتتيًا وتنظيميتتتًا وكفاحيتتتاً 

ستتراتيجية عمتل واضتحة عمتى جميت  الكما ىنتاك أزمتة رحيتة وفقتدان  ،العسكري والمقاومةالصعيد 
 األصعدة.

 ي:وقد مرت القضية الفمسطينية في منعطفات تحول خطيرة تمثمت ف
ولكنو نيض من تحت  ،حالة من الضياعحينيا عاش الشعي الفمسطيني  :1948نكبة  .0

قد تم تأسيس م.ت.ي بقرار عربي وكان قبل ذلك  ،1965 سنةالركام وفجر ثورتو المسمحة 
وتم صياغة الميثاق القومي لممنظمة التي عبرت عن الشخصية الوطنية  1964سنة 

 الفمسطينية.
ُشكمت قد نقطة تحول في الواق  العربي والفمسطيني، و وىي  :1967ىزيمة حزيران سنة  .8

الثورة الفمسطينية كأحد أشكال الرد عمى اليزيمة، كما كانت الثورة في نقطة متقدمة ووفرت 
ذاتو دخمت القضية الفمسطينية في منزلق  الوقتلكن في  ،اليزيمة بعد تعويضًا نفسيًا ىائالً 

شعار تحرير فمسطين بشعار إزالة  ثار العدوان والموافقة خطير، إذ بعد اليزيمة تّم استبدال 
 .1967والحديث عن االنسحاي من األراضي المحتمة سنة  242عمى القرار 

التسوية فكر العممي ل االنتقالتّم وما بعدىا: حيث  1973 تشرين األول/ أكتوبرحري  .3
 .والمفاوضات والحل السياسي

أكبر دولة عربية من دائرة الصراع، وىذا  رمص: الذي أخرج كامي ديفيد قاتفاتوقي   .4
أدى إلى تدمير ىائل لمقضية الفمسطينية، عمى الصعيد السياسي واالقتصادي والثقافي. وانتقمت 
الساحة الفمسطينية ذاتيا، بتأثير الوض  العربي والدولي، من فكر المقاومة والتحرير الشامل 

 موازين القوى. اختالل عميق في  إلى فكرة ونيق التسوية في ظلّ 

وىنا بدأت األزمة في  :1967طرح فكرة الحل المرحمي والدولة الفمسطينية عمى أراضي  .5
وانقسمت الساحة الفمسطينية انقسامًا عميقًا بين نيق التسوية ورفض  ،الساحة الفمسطينية

وصراع  االتفاق عمى اليدي المرحمي بعد مخاضٍ  تمّ  أنوتأسست جبية الرفض إلى  ،التسوية
يل ولكن تم االتفاق عمى ىذا اليدي عمى أساس ربط المرحمي باالستراتيجي واعتبار الدولة طو 

خطوة عمى طريق تحقيق اليدي االستراتيجي بتحرير فمسطين، وتم رف   67عمى أراضي 



كشعار وىدي مترابط  ،شعار حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقمة وعاصمتيا القدس
 م.ت.ي. وشكل ذلك برنامجًا لت

ىتتتل وقعتتتت القيتتتادة الرستتتمية والستتتاحة الفمستتتطينية فتتتي خطتتتأ  :وىنتتتا يبقتتتى طتتترح ستتتحال أساستتتي
ن ىذا شكل تطورًا في عقل السياسي الفمسطيني؟ أاستراتيجي عندما تبنت فكرة اليدي المرحمي أم 

 وموضوعي وصادق في الساحة الفمسطينية. ىذا السحال يحتاج إلى نقاش جادٍ 
ىنتتاك استتتحالة لموصتتول إلتتى حتتل سياستتي متت  أن حمتتي متتا زال صتتالحًا، أم ىتتل ىتتذا اليتتدي المر و 

 الكيان الصييوني؟ 
حيث أوجد واقعًا جديدًا التنازل الفمسطيني عربيًا ودوليًا و  مَ اتفاق أوسمو: الذي رسخ ورسَّ  .6

إخراج أىمنا في  َضْري ميثاق م.ت.ي، وتمتم تم االعتراي بحق "إسرائيل" في الوجود، و 
كبرى حول مصير الالجئين في  عالمة سحالٍ  تطرحمن المعادلة، كما  1948أراضي الت 
قميمية وليس عمى و الشتات؟  أصبل الرىان عند القيادة الرسمية عمى عوامل خارجية ودولية وا 

وليست القضية  ةمسحولية فمسطينيالقضية الفمسطينية وأصبحت  ،العامل الذاتي الفمسطيني
 مركزية لألمة.ال

لمشتتتتعي  م.ت.ي ممتتتتثاًل شتتتترعيًا ووحيتتتتداً التتتتذي جعتتتتل  ،1974ستتتتنة الربتتتتاط  متتتتحتمروقتتتتد كتتتتان 
تجتتاه خدعتتة مدروستتة لمتخمتتي عتتن المستتحولية العربيتتة وىتتو  ،راد بتتو باطتتلُيتت حتتق   شتتعارُ  الفمستتطيني،

 قبل بما تقبل بو قيادة م.ت.ي.القضية، فتصبل الحجة ن
 من األسباي التي عمقت األزمة: 

 لشعوي.العالقة م  األنظمة عمى حساي ا 
 إستترائيلوباتتتت " ،انختتراط حمتتاس فتتي الستتمطة وفشتتل قواعتتد اليستتار فتتي تشتتكيل إطتتار فاعتتل" 

تخطتتط النستتحاي أحتتادي الجانتتي متتن الضتتفة بعتتد تشتتكيل متتا ستتمي بحكومتتة الوفتتاق التتوطني 
 موفاز(. - )نتنياىو

  ّوانيارت االستراتيجية لصالل تكتيك مرتبك.ع في أخطا  ذات طبيعة استراتيجية، الوقو  تم 

  ،غيترت  1987انتفاضتة و مركز الثقل لمثورة كان لفترة طويمة في الختارج مت  إىمتال التداخل
إىمتال تتم الثقتل فتي التداخل و  حيث أصبل ،الوقوع بخطأ معاكس المعادلة ولكن بعد أوسمو تمّ 

 الخارج.
ن و  متتاد إنيتا  االنقستتام، إعتادة االعتبتار لمنظمتة التحريتر، اعت بتاألمور التاليتة: المعالجتة تكتونا 

عتتتتتادة البعتتتتتد العربتتتتتي  المقاومتتتتة كخيتتتتتار استتتتتتراتيجي، إعتتتتتادة االعتبتتتتتار لشتتتتتعار تحريتتتتتر فمستتتتتطين، وا 
 والسالمي والدولي العالمي لمقضية. 

 
 الجمسة األولى:المشاركين عمى أوراق مداخالت وفي 



مستت ربًا ممتن يقتول  ؟المقاومتة الشتعبيةطترح  ُيقصد من م أ. وليد محمد عمي تساحاًل حول ماقدَّ 
نحن ال نجتترح فتتفمستتطين؟  معنتتى عمتتى اً ىنتتاك اختالفتتأن مضتتيفًا و خميا الكفتتاح المستتمل! ال يتتد نتتوإ

إذا أردنا صياغة مشتروع يجتي عمينتا أواًل إنو وقال ، مدارسناُيدّرس في  ج رافيا عمى اعتماد كتاي
  أن نتفق أين ىي فمسطين.

 التوطني الستتكمال المشتروع أنيا فعاًل ىي األرض المحررة ويجي أن ننطمق منيا فعدّ أما غزة 
أن أزمتتتة مشتتتروعنا التتتوطني ىتتتي فتتتي اعتقادنتتتا  الفمستتتطيني خاصتتتة فتتتي ضتتتو  المت يتتترات. وأضتتتاي

عالمية وعمى صييونية الواىم أننا نستطي  وحدنا مواجية المشروع الصييوني المرتكز عمى حركة 
لتتم يتضتتمن أي  . إذااالستتتعمار التتذي ييتتدي إلتتى إبقتتا  المنطقتتة متخمفتتة ومستتيطر عمييتتامشتتروع 

متن  مشروع فمسطين رحية ليصبل ىذا المشروع جز ًا من مشروع لألمتة العربيتة والستالمية، جتز اً 
 سنبقى في الدوامة. أنا أعتقد أننابين من يرفض العنصرية، صراع إنساني، بين العنصرية و 

 اً جتتنموذ تشتتكالنن عتتن رحيتة حركتتتي فتتتل وحمتتاس متيد. مجتدي حمتتاد أن التتورقتين المقتتد رأىو 
ال يوجد مشروع وطنتي  إنوذا ما قمنا إ :أضايو  ،عمى الساحة الفمسطينية الحاصل لالنقسام اً عممي

 !عيان أنيما تقودان الشعي الفمسطينيتدّ  الّ وعمى حماس وفتل أ !ف ذن ال يوجد قيادة
المحتمة سنة  راضياألفي ؛ مجموعة لى ثالث مجموعاتإم الشعي قسّ  أوسمون اتفاق أاعتبر و 

وىحال  حصترًا  في الضفة ال ربية وغزةوالمجموعة الثانية  د ليا ذكر في اتفاق أوسمو،لم يرِ  1948
كتترىم فتتي ذِ  دْ رِ ماليتتين فتتي الشتتتات لتتم َيتت 5.5والمجموعتتة الثالثتتة وىتتم  أوستتمو،عتتنيم تكممتتت التتذين 
في  أبو عمار ا بقمنتقدًا ، السمطة وتداولعن الديموقراطية في ظّل أبو عمار تحدث كما . أوسمو

 اً اقتستتتام دّ عتتتتعيتتتين رئيستتتًا لمتتتوزرا  ألن ىتتتذا يُ  إذ كتتتان يتتترفض ،حتتتتى تتتتوفيعامتتتًا  35 لمتتتدة الستتتمطة
اليتتوم عتتن تعتتديل النظتتام  يتكممتتون إذ، أيضتتاً  حمتتاس لتتيس لتتدييا تتتداول لمستتمطة أن منوىتتاً ستتمطة، لم

وأ ىتي متن أستاالعترافات التي قامت بيا أن عّد م.ت.ي  وحول. بقى خالد مشعلاسي حتى ييالس
حيتتث ثمثتتي األرض، ي عتتن .ترئتتيس م. يتنتتازل متترة فتتي التتتاريخ ألول إذ ؛االعترافتتات فتتي التتتاريخ

 1948 التت % من فمسطين، ويتنازل عن ثمثي الشعي في أراضتي78يعتري بت"إسرائيل" التي تمثل 
حتتق الشتتعي ولتتيس ب ،إستترائيل" كتتان مقابتتل االعتتتراي بالمنظمتتةت"دولة االعتتتراي بتت، و وفتتي الشتتتات

 !67ت ة عمى األقل بحدود البدول
تحريتر إلتى ذا لتم يكتن ييتدي إ وطنيتاً فقتد أكتد أنتو ال يستمى  ،وطنيالتمشتروع ال عنوفي حديثو 

موافقتة حمتاس عمتى لكتن  ،ىتذا معترويو  ،ن فتل تحمتل فكترة التستويةإوقال  ،كامل التراي الوطني
 د.حتتال ب حاليتتاو وشتتبّ  ؟!"لمتتذال"مكتتة  قاتفتتاتوقيعيتتا عمتتى كتتذلك و  ؟!عتتد ميادنتتة لمعتتدويُ أال التيدئتتة 

احتتتترام االتفاقيتتتات عمتتتى  أكتتتدحتتتين ، ينتتتاير 85بعتتتد ثتتتورة  محمتتتد مرستتتي، رئتتتيس مصتتتر المنتختتتي
 بل احترم الشعي وال تقل ذلك!  ؟لماذا تحترميا متسائالً  ،وااللتزامات الدولية

 



أما العميتد أمتين حطتيط فقتد رأى أن المشتروع التوطني البتدييي ألي شتعي تحتت االحتتالل ىتو 
البتتتدييي تبتتتدأ أواًل  التتتوطني الفمستتتطيني أمتتتا أزمتتتات المشتتتروع ،وقيتتتام قتتتراره المستتتتقل تحريتتتر أرضتتتو

ىنتتاك ثالثتتة مشتتاري  أن االنقستتام حتتول المشتتاري  المعتدة لفمستتطين، واآلن نجتتد بالمتأزق األول وىتتو 
 عمى األقل، ىي:

 .طنياً ىذا ليس مشروعًا و  ،الدولتين مشروع غربي تصفوي بأشكال متعددة  خرىا حلّ  .0

 د، وىذا أيضًا ال يعمشروع مرحمي نصي تصفوي يقوم عمى امتالك سمطة ووعد بمقاومة .8
 . مشروع وطني

بتحرير كامل  القولىو  ، الذي يستجيي لبديييات األمور،المشروع الوطني الحقيقي .3
وىنا نصطدم بعقبة أوسمو الذي كان جريمة بحق المشروع  .ن أدنى تنازلدو فمسطين ب

 رة بيا.خافلتوقي عن المالوطني ويجي ا
فتي  تم.ت.ي، ىو تمك النزعة الكارثيتة فتي جعتل الحتق الحصتري لتوالمأزق الثاني، وفقًا لحطيط

نعتتتتري أن ال تتتري اعتتتتدى عمتتتى الجستتتم العربتتتي والستتتالمي ة، ينب تتتي أن قيتتتادة المستتتألة الفمستتتطيني
 ان األثتترالجستتم كمتتو مصتتاي، وفمستتطين ىتتي مكتت ،فمستتطيننقطتتة استتميا وأطمتتق ستتيمًا أصتتاي بتتو 

نساني.لذلك  ،لمسيم سالمي وا   فمسطين شأن عربي وا 
نتتتتو يم تتتتي خطتتتترًا عمتتتتى المشتتتتروع التتتتوطني أل عتتتتدّ يُ التتتتذي  التنستتتتيق األمنتتتتي ىتتتتو ؛متتتتأزق الثالتتتتثوال

 ،المشتتروع التتوطنيبندقيتتة المقاومتتة خطتتر عمتتى  ضتتبطالتيدئتتة والقتترار ب مكانيتتة وكتتذلك  ،المقاومتتة
 مى المشروع الوطني. القول باتفاق م  عدو يحتل أرضي خطر عو 

يجتتي أن ُنتتدرك أن  ،زقتتووع التتوطني اليتتوم فتتي أقصتتى درجتتات م وبالتتتالي نحتتن نتترى أن المشتتر 
أنتا و  إّنا غير قادرين عمى تستوية النزاعتات الداخميتة، ولذلك المصالل ال ربية تتنافى م  مصالحنا،

لذلك يجتي تنظتيم  .خراآلغير متفائل ب جرا  مصالحة فمسطينية بين طرفين كّل منيما يريد إل ا  
الحقيقتتي وىتتو التحريتتر وامتتتالك القتترار  الفمستتطيني الختتالي ونبتتذ النتتزاع واختيتتار المشتتروع التتوطني

 .وحرية تقرير المصير الفمسطيني
 

 ،المشتروع التوطني ىتو نتيجتة نضتاالت شتعوي ولتيس مشتروع فتردن إ :صتالح صتالح وقال أ.
   عميتتو فتتي أوستتمو ثتتم ُأجِيتتز عميتتو فتتي المتتحتمرواليتتوم لتتيس عنتتدنا مشتتروع وطنتتي؛ فقتتد بتتدأ االعتتتدا

كمتا أننتا نفتقتد لممرجعيتة حيتث لتدينا ستمطتان فتي الضتفة وغتزة ولتدينا م.ت.ي  ،انالوطني في عّمت
 أما مرجعية فال يوجد، والمرجعية الوحيدة التي يمكن االعتماد عمييا ىي "الشعي الفمسطيني".  

 
الفمستتطينية تجيتتد مشتتاري  أظيتتر أن القيتادات  متتا تتّم عرضتتو متنإن حممتي موستتى أ.  قتتالبينمتا 

فكممتتة شتتناعة تظيتتر أن عنصتتر "شتتيطنة اآلختتر"؛  أي إعتتادة إنتتتاج األزمتتة""ىتتي مينتتة ميمتتة جتتدًا 



وكممتتتة حمتتتدان تحمتتتل  ،وحمتتتاس والعتتتالم والعيتتتي دائمتتتًا فتتتي "إستتترائيل" خطيئتتتة ةفتتتتل لتتتم ترتكتتتي أيتتت
التتذي قتتال أخطأنتتا لكنتتو قتتال  الوحيتتد ، بينمتتا الطتتاىر ىتتوواآلختتر مستتحولية األخطتتا  ألوستتمو وفتتتل

تمتتتك الستتترعة التتتتي "ن المصتتتيبة تكمتتتن فتتتي فتتت  ، ولتتتذاأخطأنتتتا كأمتتتة كشتتتعي كتتتتاريخ ولتتتيس كتنظتتتيم
والمشتكمة ليستت فصتائل  ".نحتن بترا  منيتاالطتري اآلختر  فتيىي دومًا الخطيئة  بأننتعاطى فييا 
 ،اليتتوم مشتتروع قتتومي عربتتي لتتيس ىنتتاك ، إذفاألزمتتة فتتي الحاضتتنة التتتي نتواجتتد فييتتاإنمتتا مجتمتت ، 

ي الواقتت ؟ وبالتتتالي كيتتي كيتتي نقتترأ السياستتة؟ وكيتتي نوّصتتوأضتاي أن المشتتكمة فتتي األستتاس ىتتي 
 نتعامل معو؟

 
قامتتت بتتو فتتتل والمنظمتتة الوطنيتتة ىتتو نجتتاح إبتتراز اليويتتة أن أبتتو النمتتل عمتتى حستتين  د.ووافتتق 

وتستا ل ير الذي انطمقت من أجمو فتل، تّم الحقًا وحّل بدياًل عن معيار التحر  لكنو عّد ذلك معياراً 
النجتتتاح فتتتي معيتتتار التمستتتك بالثوابتتتت عتتتن حمتتتاس حتتتديث أمتتتا  أيتتتن ىتتتو ىتتتذا المعيتتتار األساستتتي؟

أمتتا اآلن فقتتتد أصتتبل المعيتتتار التتتذي  ،(1987ستتنة )ستتتنة  25 فقتتتد عتتّده كتتتان مقبتتواًل قبتتتل والمبتتاد 
عار؟ كما أبدى توافقو م  كتالم في الوقت الحاضر ىو ماذا فعل وماذا فعمنا بيذا الش نتحاكم عميو

 أن األزمة بنيوية تاريخية شاممة.بالطاىر 
 

عائتد إلتى طتالل عتريستي أن صتعوبة التفتاىم فتي القضتايا األساستية فتي المصتالحة  أ.د.ووجد 
فتتي   ربتتيالمشتتروع مواجيتتة ال؟ أم ىتتو تحريتتر فمستتطينمشتتكمة ماىيتتة المشتتروع التتوطني، فيتتل ىتتو: 

 ،أن تبنتى مصتالحة أو ال تبنتى ؟ عمى ضو  ذلك يمكتنية وفمسطينيةييود نتا؟ أم ىو دولفمسطين
قتتائم منتتذ متتا قبتتل االنقستتام، وقتتد استتتفاد  )االستتتيطان والتيويتتد...( كمتتا رأى أن المشتتروع الستترائيمي

متن وجيتة  ،ت يرات العربية فيجيملكنو ماٍض قبمو وبعده بوجوده وبعدمو. أما الرىان عمى الو منو 
 متتن الثتتورات؟ ىتتل ، ومتتاذا نريتتدالفمستتطينية ار كيتتي نتتدفعيا باتجتتاه القضتتيةأن يكتتون فتتي إطتت ،نظتتره

أن تتدعم مشتروع التدولتين أم مواجيتة المشتروع ال ربتي فتي  ؟التفتاوضأن تدعم المقاومة أم نريدىا 
ن يدعم ن يدعم المقاومة ومَ مَ انقسامًا عربيًا حول  سنشيد فمسطين؟ إذا لم يكن األمر واضحًا ف ننا

  لذي حصل في السابق.كا ؟التسوية
 

، ىنتتاك تستتاحالت ةحتتول العمتق االستتتراتيجي العربتي لمقضتتية الفمستطينيبتتراىيم شترقية: د. إوقتال 
كيي تتوق  أ. أسامة حمدان شكل الدعم العربي لممسألة الفمسطينية خاصة فيما بعد الثتورات؟ أمتا 

أمتتا . ادة الفمستتطينيةلمقيتت ، المحشتترات ىتتي متتن أجتتل تأستتيس  ليتتة محاستتبةالشتتعبيةحتتول المرجعيتتة 
حستتي  حستتي المحشتترات معظميتتا تعطتتي تفوقتتًا ألبتتو متتازن، فتتي الوقتتت الحتتالي المرجعيتتة الشتتعبية



ة جعيتتت ذا ستتتممنا بالمر فتتت ،الفمستتتطينية متتتحخراً استتتتطالعات التتترأي ونتتتتائق االنتخابتتتات فتتتي الجامعتتتات 
 خشى أن تتجو األمور باالتجاه المعاكس؟الشعبية أال ت

  
 في الجمسة األولى: مقدمي األوراقردود 

القيتتادة  إنفتتي معتترض رده عمتتى المالحظتتات التتتي قتتدميا المشتتاركون حتتول ورقتتتو، قتتال شتتناعة 
الفمسطينية ما زالت تحافظ عمى الثوابت وقد رأينا أبو عمار كيي كانت وفاتو في سبيل ذلك، كمتا 

وأضتتتاي أن  .الشتتتعي الفمستتتطيني أن أبتتتو متتتازن وعتتتد شتتتعبو أال يوقتتت  أي اتفتتتاق إال بعتتتد استتتتفتا 
 إننتاوقتال  ،"إسرائيل" تمارس مشتروعيا الصتييوني عمتى حستاي غيتاي الوحتدة الوطنيتة الفمستطينية

"ال نستتتطي  أن نقتتاوم وال نستتتطي  أن نفتتاوض إال إذا كانتتت ىنتتاك وحتتدة وطنيتتة فمستتطينية وكانتتت 
  ىناك مصالحة فمسطينية".

، فيو لم يكن ممكًا أو بقيادة السمطةئثاره تليس من حّق أحد أن يموم ياسر عرفات باسإنو وقال 
اتفتاق ىتو أوستمو "وأضتاي أن . أميرًا، بل كان يعطي حياتو كميا من أجل ىذه القضية الفمستطينية

موضتتوع ، وىنتتاك مضتتامين ومنيتتا "فيتتو لتتيس معاىتتدة أن نم تتي ىتتذا االتفتتاقمبتتاد  نستتتطي  غتتدًا 
ىتتذا و  الضتفة والقطتاع والقتدس،االنتخابتات، التذي أعطتى الشتعي الفمستطيني الحتق أن ينتختي فتي 

قتتال: إن أبتتا عمتتار حتتين تمستتك برئاستتة الحكومتتة و  .2006متتا جعتتل حمتتاس تتتدخل انتخابتتات ستتنة 
كان يشتير إلتى أن الوضت  الفمستطيني مختمتي وأنتو يريتد أن يتبت  النمتوذج األمريكتي؛ أي ال يوجتد 

 رئيس حكومة.
 

 :فقالحمدان وأما 
 تحرير كل فمسطين وأي نقطة محددة وىي ق من ينطم لحماسن المشروع الوطني بالنسبة إ

 فيو خمل ونقص.  خارج ىذا السياقشي  

  النقاط العشر برنامق وىو أمر حصل منذ  ،زمةوليس ىو األ السياسية عن األزمةناتق االنقسام
  فقط. 2007أو  2006 سنةوليس منذ 

  الوحدة  نبنيلن و  ،"تفاوض م  "إسرائيلالجل التحرير وليس أحماس تريد الوحدة الوطنية من
 .من حقوقنا ميما كان ص يراً  اً  " جز إسرائيل"الوطنية لعطا  

 لى إففي المرحمة السابقة تحولت قضية فمسطين  ؛الربي  العربي مستقبل لمتسوية في ظلّ  ال
 ة. ن نعيدىا قضية أمّ أإلى السمطة ميمتنا وميمة القادمين الجدد اآلن و  ،قضية شعي

  جد أن نالشعي كمو س نالو سألو  ،بأسره الشعي الفمسطينيىي ىا قصدني التالمرجعية الشعبية
  .المقاومةم  % منو 70أكثر من 

  سنة نحن بحاجة لتقييم مسار حماس وال مان  لدينا من ذلك 25نعم بعد.  



 
أن األزمتتتتة ىتتتتي أزمتتتتة مشتتتتروع وأزمتتتتة قتتتتوى تطتتتتال جميتتتت  القتتتتوى  بينمتتتتا أكتتتتد د. متتتتاىر الطتتتتاىر

يجتتي أن نقتتوم بعمميتتات مراجعتتة عمتتى صتتادقين متت  أنفستتنا ومتت  شتتعبنا،  حتتتى نكتتونالفمستتطينية، و 
الختاص؛ أيتن أخطأنتا وأيتن أصتبنا ختالل ىتذه المستيرة؟ وىتذا يمعتي  العام وعمتى المستتوى المستوى
 رأى أنو  ،يتا  االنقستامسيستمر بت دارة النقستام ولتيس إن الوض  إنوقال األزمة.  معالجةدورًا في 

الداخميتة تجعمنتتا ال  بأوضتاعناانشت النا  مشتروع الصتتييوني، وأضتاي أنىنتاك مشتكمة عميقتة فتي ال
 .  بالمعنى الوجودي وبالمعنى التاريخي نتاب  أزمات العدو الصييوني التي يعيشيا

 
 تسمم إدارتيا أ. جواد الحمد، وقدم األوراق كل من: الجمسة الثانية:

 .الوطني الفمسطيني" قراءة نقدية تاريخية ألزمة المشروعد. حسين أبو النمل: "
 ."تجربة السمطة الفمسطينيةقراءة نقدية في " :أ. منير شفيق

 .قراءة نقدية في تجربة م.ت.ف"" :د. محسن صالل
 

أكد د. أبو النمل في حديثو أنو يجي تحديد أسباي دخول المأزق قبل تناول كيفية الخروج من 
ا". وقال إن تحديد األزمة ىو رىن المأزق الوطني الفمسطيني "ىذا إن كان من إقرار بوجودى

 .، وسبل قياس األزمةتحديد "المشروع الوطني الفمسطيني"
ليس ىناك من اتفاق وطني، إذ يختمي األمر بين المجتم  السياسي إنو أبو النمل  وقال

الفمسطيني والمجتم  الفمسطيني ككل، وبين من يرى أن المشروع الوطني ىو إعال  شأن اليوية 
فمسطينية، وتق  ضمن ذلك إقامة دولة فمسطينية عمى جز  من األرض الفمسطينية، الوطنية ال

من  ، وبين"صنوًا لتحرير فمسطين من بحرىا لنيرىا"وبين من يرى المشروع الوطني الفمسطيني 
إننا وبين من يراىا من موق  قيادي سمطوي. وقال " ،األزمة من موق  المجو  وقاع المجتم  يعيش

 ".ى داخل التنظيم الفمسطيني الواحدحت واحداً لم نعد شعبًا 
وأضاي أننا أمام ضرورة تحديد مسألتين ميمتين عمى ىذا الصعيد؛ أوالىما: أن تشكل تاريخيًا 
وتحدد مفيوم المشروع الوطني الفمسطيني، الذي يكون واحدًا أو ال يكون، وأزمتو واحدة أو ال 

 ،طني الفمسطيني مستمد من وطن اسمو فمسطينتكون، وحمولو واحدة أو ال تكون. المشروع الو 
مستمد من عام ىو تحرير فمسطين، الذي يوحد جمي  الفمسطينيين. عدا ذلك، ودون تقميل من 

 الوطنية. –أىميتو، يمكن أن نعتبره أي شي  سوى تمميكو صفة العمومية 
ًا، ويقصد منطق يقبل أن نحتفظ باالسم نفسو لشي  ت ير مضمونو جذري يوجد ال إنووقال  

الذي تقادم منذ البرنامق المرحمي في  المشروع الوطني الفمسطيني كما جسدتو م.ت.ي وميثاقيا
. وأكد أن غياي األىداي الجامعة يعني غياي المشروع 1996 ثم 1988، وتكرس في 1974



؛ أزمة انفصال األقوال عن الوطني، وىو ما يحشر بأن ىناك أزمة كممات لم تعد تعكس معانييا
؛ فكشي العدو ازدواجيتنا، وتصري عمى أن الفمسطيني ال يعني شيئًا ألفعال، فكان االنحطاطا

 مصداقيتيم. أال وىو كما ُضِري الفمسطينيون في أثمن ما لدييم كشعي؛ ،مما يقول
م.ت.ي التي بقيت قواىا تراوح مكانيا رجوعًا، كان التجديد من خارج النسق السائد  إنوقال 

. عمى الرغم من إثباتيما 1987 سنة وحماس 1985 سنة د السالميعبر حركتي الجيا
لحضورىما من خالل خطاي م اير، وممارسة كفاحية نوعية، لكنيما بداًل من أن تكونا بدياًل 
لمشروع م.ت.ي، أصيمة أو ُمعدلة، أصبحتا شريكًا متساويًا في أزمة المشروع الوطني 

 الفمسطيني.
مشروع الوطني الفمسطيني إلى أزمة اجتماعية أوصمت المجتم  األمر تجاوز أزمة الإن وقال 

المشروع الوطني إن . وقال أو إنتاج أدواتو البديمة إلى وضعية العجز عن وقي االنحدار
وانقمبت أدوار التنظيمات  ،الفمسطيني تخمى عن نفسو حين تخمى عن جوىره وىو تحرير فمسطين

، توظي الشعي لخدمتيا، بل أمسكت بو من فأصبحت بداًل من أن تعبر عن مصالل الشعي
خالل مشروع سمطوي، ىو الوحيد الذي مكنيا من ضبط المجتم  قسريًا، بعدما كان منضبطًا 

وىذا ما صعَّي والدة البديل، بعد أن  ،طوعيًا ليا من خالل التزامو المشروع الوطني الذي تحممو
 جدد والبداع.كان الشعي الفمسطيني محتفظًا بحيويتو وقدرتو عمى الت

عجز العقل الفمسطيني عن وعي وجود أزمة المشروع ب ىناك أزمة فكرية متمثمةإن وقال 
ترك األزمة تتفاقم ربما إلى حّد الوصول إلى نقطة الالعودة. الذي الوطني الفمسطيني مبكرًا، 

وأضاي أن أزمة المشروع الوطني الفمسطيني لم تتمثل في تحقيق أىدافو فقط بل في عدم 
معنية بمسحوليتيا عن الفشل أيضًا، ناىيك عن أنيا غطتو بفظاظة من خالل اعتراي الجيات ال

وسائل شتى أخطرىا إعادة تأسيس كافة األمور، بد ًا من إعادة تعريي األىداي وصواًل إلى 
أساس كان االنتظام عمى و  ،المصاللأساس عمى الوال  استبدال الوال  عمى أساس المباد  إلى 

 فصار عمى أساس الموازنات. البرامق
أخطر أبعاد أزمة المشروع الوطني الفمسطيني ىو الفشل األمني جرا  إن وقال أبو النمل 

أمن القيادات وحمايتيا من  إاللم يَر منو  قصور فكري لم يفيم األمن إال بوصفو فعاًل عسكريًا،
م يكن يومًا عمى جدول أعمال أما أمن المجتم  الفمسطيني فم ،التصفية، أو التنظيم من االختراق

، الذي لم يكترث جديًا لرخاوة أو صالبة البنية الفمسطينية المشروع السياسي الفمسطيني
يجاد   قاعدةالمستيدفة، التي لم تُترك لكل من ىّي ودّي فقط، بل تعرضت رسميًا لعممية تفكيك وا 

البيروقراطيات  -مى نحو ىائلع- تتجاوز ،اجتماعية جديدة مرتبطة بالمحسسة الرسمية الفمسطينية
العريقة التي تنشأ كضرورات موضوعية أو لحوافز طفيمية وزبائنية عمى ىامش السمطة، ب ض 

 النظر عن اسميا أيضًا. 



 
النظتر تعيد عمى برنامق النقاط العشر أن التي وافقت عمى الفصائل ، فتمنى منير شفيقأ.  أما

امق وكتتذلك أوستتمو وغيرىتتا، فالتجربتتة الواقعيتتة أليتتة عمتتى أساستتيا ىتتذا البرنتتبنتتت فتتي األمتتور التتتي 
غيتر صتتحيل أنيتم فتي أوستمو أنقتذوا متا يمكتن إنقتاذه فمتتو إنتو  قتالسياستة ُتحكتم بالنتتائق الواقعيتة. و 

% ليقيموا عمييتا الدولتة، 20نظرنا إلى الضفة لوجدنا االستيطان مستشٍر بشكل لم يبَق منيا سوى 
ذا نظرتم و   .حدث في ظّل اتفاق أوسموىذا كمو  !تيويديحدث في القدس من ما لا 

فشل المفاوضات  (1994) األولى مرحمةال :السمطة بعد أوسمو مرت بمراحل ثالثوأضاي أن 
ويسجل  (2005-2000والمقاومة ) مرحمة االنتفاضةىي الثانية المرحمة  ،2 في كامي ديفيد
 ،و شيادة منو بسقوط أوسموالمقاومة وىذا الموقي ى صيّ  إلىنو انتقل فييا ألمشييد عرفات 

 إلى اآلن.تسمم محمود عباس منذ  المرحمة الثالثةو 
تتتدار متتن قبتتل الفصتتائل وممثمتتي  محتتررة مقاتمتتة إلتتى قاعتتدةمتتا نحتاجتتو ىتتو تحويتتل قطتتاع غتتزة و 

ألن ميمتيتتتا  ،الستتتمطة فتتتي رام اف واالتفتتتاق األمنتتتي حتتتلّ إلتتتى ، كمتتتا نحتتتتاج الشتتتعي ولتتتيس الستتتمطة
إنمتا حاليتًا، سمطة بديمتة عتن القائمتة بال حاجة لنا بانتخابات وال و عمنيًا،  أصبحت محاربة المقاومة

االحتتتتالل قتتتوات لتنطمتتتق فتتتي مواجيتتة  ؛جمتتتاىير الضتتتفة ال ربيتتةعتتن  القتتتوات األمنيتتتة رفتتت  يتتدنريتتد 
 في ظّل اليدي الرئيسي وىو تحرير كل فمسطين. واالستيطان وتحرير القدس، 

 لمتحقيتتق إذا متتا اتحتتدت الفصتتائل قتتابالً  بيتتة والعالميتتة،، أصتتبل متت  التطتتورات العر وىتتذا اليتتدي
ن مواجيتتتتة العتتتتدو بانتفاضتتتتة ستتتتتحدي إلتتتتى  فتتتت ،مواجيتتتتة االحتتتتتاللة و انتفاضتتتت لطتتتتالق الفمستتتتطينية

تيتتتتات والظتتتتري العربتتتتي والقميمتتتتي اليتتتتوم يستتتتمل ألطفتتتتال وشتتتتباي وف ،انستتتتحاي دون قيتتتتد أو شتتتترط
نمتا  ،االنتفاضتتين الستابقتينكمتا حصتل فتي لتيس فقتط فمسطين أن يشتبكوا م  العدو،  انتفاضتة بوا 

ما يحصل  تخيموا في ظلّ ف .مشكمة أيضًا ىي مشكمة موازين قوى، ألن المنتصرة وأكيدة االنتصار
جتترائم يرتكبيتتا العتتدو الصتتييوني، و ، أنكتتم تتترون معتتارك تحتتدث ودمتتا  تجتتري فتتي فمستتطين، حولنتتا

 ،رار متا حصتل فتي إضتراي األستترىعمتى غت أمريكتا أن تصتمد أمتام ىتذه المعادلتة؟!كيتي تستتطي  
 ،إذا ستتقط شتتيدا  ،ألن ذلتتك قتتد يتحتتول إلتتى انتفاضتتة ،تراجتت  االحتتتالل أمامتتو ،وىتتو مثتتال بستتيط

، من الناحية العسكرية والسياستية ومتوازين مواتٍ ونحن اآلن في ظري تاريخي فكيي سيواجييا؟! 
وحتتدة قيتتادة تفاضتتة ولتتيس إلتتى تحقيتتق وحتتدة قيتتادة فتتي ظتتل ان القتتوى، فمننتقتتل إلتتى اليجتتوم ونتجتتو

لمم البتة، وىتتذا  تتجيتتانالنتخابتات وحكومتة، ففتتتل وحمتاس حتتين تتذىبان لمنقتاش حتتول االنتخابتات 
ستتتنجد أن وحتتتين نشتتتتبك متتت  العتتتدو  ،لتتتيس ىتتتو المطمتتتوي، فمواجيتتتة االحتتتتالل ال تكتتتون بالم البتتتة

 ،ستتتالميمتتتن الشتتتعي العربتتتي والالتفتتتاي بتتتل ستتتيكون حولتتتو  ،وحتتتدهالشتتتعي الفمستتتطيني لتتتن يكتتتون 
 نا"، لسنا وحدنا!دَ حْ وَ يا ولتسقط فكرة "



ألتتتي  071أيتتتن ستتتنأتي برواتتتتي  ، يقولتتتون متتتناالرتيتتتان المتتتاليالباطمتتتة فتتتي  لستتتمطةا حجتتتةأمتتتا 
التتتدعم المتتتالي يتتتأتي بوجتتتود مقاومتتتة ، فمتتتن قمتتتي االنتفاضتتتة البتتتديل ستتتيأتي إنالجابتتتة ف؟ موظتتتي
  .وكفاحٍ 
 حتتتتري أثبتتتتتت فتتتتيقتتتتد و  ،كوكتتتتة بالستتتتالحمد قاعتتتتدة اآلن إنمتتتتا ىتتتتي ،فقتتتتط ستتتتمطة غتتتتزة ليستتتتتو 

ويجتي  مواجية غزو من أعمى المستتويات واالنتصتار عميتو أيضتًا.أنيا قادرة عمى  2008/2009
بالستالح أكثتر، وباألنفتاق أكثتر، وتستتعد لمقتتال أكثتر،  أن تتدكّ و محررة قاعدة  غزة أن نعمل لتكون

نحتن لستنا  ،إال حكومتات حتري حري، ال يكتون لتديناوعندما نكون في حالة  يي في حالة حري،ف
 نحن بحاجة إلى قيادة مقاتمة تقود النضال.بل بحاجة لسمطة مدنية ألننا في حالة حري، 

 
م.ت.ي أيًا يكن تقييميا فيي إنجاز وطني فمسطيني، وتمكنتت إن أما د. محسن صالل، فقال 

 لفترة طويمة من أن تكون مظمة وطنية فمسطينية، ونرجو أن تستمر كذلك.
 في الطار النقدي لتجربة م.ت.ي، ىناك ست نقاط )إشكاليات(:ي: وأضا

إشتتتكالية تمثيتتتل القتتتوى الفمستتتطينية كاممتتتة، م.ت.ي ستتتعت ألن تكتتتون  اإلشككككالية األولكككى: .0
ولكتن المشتكمة أنتو  ،لمشعي الفمستطيني، وأن تمثتل كافتة القتوى الفمستطينية ممثاًل شرعيًا وحيداً 

سطينية ممثمة في داخميا أو في قيادتيا. وىذا معناه أن من ال توجد فييا دائمًا كافة القوى الفم
ألن ىنتتاك فعتتاًل قتتوى كبيتترة  ،المفتتترض أن تحتتدث مراجعتتة حقيقيتتة فتتي تمثيتتل الكتتل الفمستتطيني

 وبالتالي يجي أن تحدث معالجة بشكل كبير. ،وفاعمة ليست داخل ىذا الجسم

شتتتتكالية استتتتتيعاي الكفتتتتا ات إشتتتتكالية المشتتتتاركة الشتتتتعبية والوطنيتتتتة و  اإلشكككككالية الثانيككككة: .8 ا 
واألدم ة الفمسطينية والمستقمين وخصوصًا في الفترات األخيرة ما بعد أوسمو. وىنتاك إشتكالية 

الختتتارج، وىتتتو أم أختتترى تتعمتتتق بتتتوزن المشتتتاركات الشتتتعبية ستتتوا  كتتتان ىتتتذا التتتوزن فتتتي التتتداخل 
ة عمميتة التمثيتل كيفية االختيار والتعيين فتي داختل م.ت.ي وكيفيتثم إن بحاجة إلى مراجعة. 

 داخل م.ت.ي، تثير إشكالية.

شتتتكالية العمتتتل المحسستتتي فتتتي م.ت.ي، ىنتتتاك  اإلشككككالية الثالثكككة: .3 إشتتتكالية المحسستتتات وا 
فيما يتعمق بتعطيل المحسسات التشريعية في  ،خصوصًا خالل العشرين سنة الماضية ،معاناة

ك حالتتة يفتتترض أنيتتا م.ت.ي وفتتي تعطيتتل دوائتتر العمتتل التنفيتتذي فتتي م.ت.ي. وبالتتتالي ىنتتا
دارة محسستتاتيا، ستتوا  كتتان فتتي  إطتتار تحتتتاج إلتتى مراجعتتة فتتي موضتتوع إدارة قيتتادة م.ت.ي وا 

 في إطار القيادة الفمسطينية.أم المحسسات 

ُذكتتر كيتتي يكتتون ىنتتاك  ،إشتتكالية صتتناعة القتترار و لياتتتو فتتي م.ت.ي اإلشكككالية الراب:ككة: .4
ي معتتين عمتتى صتتناعة القتترار فتتي ىتتذه متتنيق أقتتري إلتتى التفتترد يستتيطر عميتتو فصتتيل فمستتطين



المنظمة، وم  غياي المحسسة التشريعية وغياي واس  لقوى فمسطينية م  الض وط الخارجيتة 
 ىنا أيضًا إشكالية أخرى.  لياتوالمختمفة. وبالتالي صناعة القرار و 

م.ت.ي التي يفتترض  إن ،إشكالية تضاحل دور م.ت.ي، وىذا ميم اإلشكالية الخامسة: .5
تضا ل دورىتا وتحتول إلتى قستم يتبت  الستمطة  ،البيت الفمسطيني الذي يجم  الجمي  أن تكون

حتتتى الميزانيتتة ومعظتتم المصتتروفات تأختتذىا متتن  ،الفمستتطينية أو خارجيتتة الستتمطة الفمستتطينية
داة فتتي يتتد م.ت.ي ولتتيس العكتتس. يجتتي مراجعتتة تضتتاحل أيجتتي أن تكتتون الستتمطة  ،الستتمطة

قيقي، وأن ترج  السمطة الفمسطينية إلتى دورىتا الحقيقتي، دور م.ت.ي وأن تسترج  دورىا الح
 إن بقيت السمطة، باعتبارىا أداة من أدوات الشعي الفمسطيني.

إشتكالية االتفاقيتات وااللتزامتات: عنتدما نشتأت م.ت.ي، نشتأت وفتق  اإلشكالية السادسة: .6
 متتنن أي جتتز  الميثتتاق القتتومي الفمستتطيني ثتتم الميثتتاق التتوطني الفمستتطيني التتذي ال يتنتتازل عتت

والذي يرى الكفاح المسمل وسيمة وحيدة لتحرير فمسطين. لكن بعد ذلك أصتبل لتدينا  ،فمسطين
، موضتتتوع نبتتتذ 242ثتتتم إعتتتالن االستتتتقالل، االعتتتتراي بتتتالقرار  ،اتفتتتاق النقتتتاط العشتتتر مرجعيتتتة

طابتتتا، شتتترم  ؛الرىتتتاي ثتتتم االتفاقيتتتات التتتتي التزمتتتت بيتتتا م.ت.ي فتتتي اتفتتتاق أوستتتمو ومتتتا تتتتاله
م.ت.ي رّبطتيتتتا وصتتتّعبت قضتتتية  إن التزامتتتاتإلتتتخ.  خ، واي ريفتتتر، خريطتتتة الطريتتتق...الشتتتي

المشتتتاركة الوطنيتتتة الفمستتتطينية لقتتتوى فاعمتتتة لتتتم تتتتدخل بعتتتد فتتتي م.ت.ي ألنَّ م.ت.ي أصتتتبل 
ىتتتذا فتتتي  لتتتدييا التزامتتتات ال توافتتتق عمييتتتا قتتتوى كثيتتترة فتتتي الحالتتتة الفمستتتطينية، وبالتتتتالي أدخمنتتتا

إشتتكال متترتبط فتتي مرجعيتتة اتختتاذ القتترار والبرنتتامق التتوطني الفمستتطيني ومرجعياتتتو بشتتكل أو 
ب خر. أرجو أن يكون برنامق المصتالحة ووثيقتة األسترى والوثتائق األخترى عمتى األقتل تستاعد 
بشتتتكل مرحمتتتي، ولكتتتن الجتتتوىر األساستتتي التتتذي ىتتتو الميثتتتاق التتتوطني الفمستتتطيني يفتتتترض أال 

 ذا الجو.يضي  في مثل ى

متتن دورىتتا وأىميتيتتا وفعالياتيتتا وتضتتاحل دورىتتا كثيتترًا م.ت.ي فقتتدت  إننحتتن أمتتام تحتتٍد كبيتتر، 
 وبالتالي نحن بحاجة إلى خمسة عناوين: ،السياسي والشعبي واالجتماعي

 إلييا. ونيحتكم إلييا الجمي  ويعود ،نحن بحاجة إلى أن نعود إلى مظمة جامعة .0
الي حقيقيتتتة أو تتتتداول ستتتممي لمستتتمطة فتتتي داختتتل ىتتتذه نحتتتن بحاجتتتة إلتتتى  ليتتتة إدارة اختتتت .8

 المحسسة.

نحتتن بحاجتتة إلتتى تحييتتد التتتأثير الختتارجي فتتي صتتناعة القتترار الفمستتطيني، وبالتتتالي ترتيتتي  .3
فتتتتتتتي موضتتتتتتتوع الحكومتتتتتتتة الفمستتتتتتتطينيون البيتتتتتتتت الفمستتتتتتتطيني وم.ت.ي قبتتتتتتتل أن ينشتتتتتتت ل 
 واالنتخابات واآلليات التي توجد تحت السمطة.

األرض بتين كافتة القتوى  إلتىامق بنا  ثقة فمسطيني حقيقي يتتم إنزالتو نحن بحاجة إلى برن .4
 الفمسطينية.



نحن بحاجتة إلتى أن نجتمت  عمتى ميثتاق وطنتي فمستطيني وعمتى خطتوط حمترا  ال يتنتازل  .5
عنيتتا الشتتعي الفمستتطيني تمكننتتا متتن تحديتتد أولويتتات المشتتروع التتوطني الفمستتطيني وكيفيتتة 

 ات الواجبة لذلك.التعامل م  ىذه األولويات والمسار 

 
 المداخالت في الجمسة الثانية:

الجمستة الثانيتة، نتّوه أ. جتواد الحمتد إلتى ثتالث مالحظتات حتول المقاومتة  أوراقفي تعميقو عمى 
 ىي: 
  .المقاومة أصبحت ورقة ض ط ليس إال 
 .المقاومة تحولت إلى الدفاع وليس اليجوم 
 .فكرة المقاومة غائبة عن دول المواجية 

 
وقتتتد ستتتمعنا حتتتديثًا عتتتن  ،حمتتتاس انتيتتتت حيتتتث انتيتتتى مشتتتروع فتتتتل أن الجمتتتال جتتتابيأ.  رأىو 

 أي وحدة ،حاضنيوجد برنامق وطني وال عمى استراتيجية وال البدائل لكن إن لم نكن متفقين عمى 
 وىتذا يقودنتتا ،إذا كنتا غيتر جتتاىزين لمقتتال وال لممفاوضتات فعمتى متتاذا ستندخل؟ ،لنتدخل بالموضتوع

نحتن واقعنتا صتفر ورصتيدنا التدولي  حتى إدارة األزمة نحن لسنا جتاىزين ليتا! ،أن ىناك أزمة إلى
 ،ولننظتر إلتى الوضت  العربتي متن حولنتا صفر وليس لدينا أيتة مقومتات لنعتود ونتنيض متن جديتد.

مصتتر متتثاًل تحتتتاج إلتتى عشتتر ستتنين لتقتتي عمتتى قتتدمييا، ولتتذا عمينتتا االعتمتتاد عمتتى أنفستتنا أواًل ثتتم 
 عمى اآلخرين.    

 
ياستتر عمتتي عتتن ىتتاجس يجتتي أن يحختتذ بعتتين االعتبتتار ىتتو المشتتروع األول التتذي  أ.تحتتدث و 

كتل  متنيم ىتذا المشتروع أم أكمتل فيتو بالضتم النتاعم لتو   َ انطمق عمى أساسو كتل فصتيل، فيتل راَجت
فالثوابت ىي  ،وانتيى األمر؟ إذ لو فعل ذلك من يتحدث عن الثوابت مثاًل سيجد نفسو ابتعد عنيا

لكن عندنا المشاري  الوطنيتة متباعتدة بقتدر  ،ق منيا ونيدي لموصول إلييا ونسير عميياالتي ننطم
تباعد الفصائل عتن بعضتيا، ولتو حصتمنا عمتى "األيقتونين" ستقُي ثوابتت عتاٍل وبعتٌد عتن المصتالل 

 الفصائمية سيتحقق المشروع الوطني. 
 

 بينما رأى أ. مجدي حماد أن الوض  الفمسطيني أمام ثالث فرضيات:
مكانيتتتتاتيم الحتتتتروي الشتتتتاممة .0 التتتتتي تيتتتتدي لتحريتتتتر و  التتتتتي تجمتتتت  معظتتتتم قتتتتدرات العتتتتري وا 

 .مستحيمة في األجل القصير والمتوسطىي  ،فمسطين



"إسرائيل" سوريا وقد تفعل، أو تذىي سوريا لتحرير  ؛ مثاًل تضريواردة المحدودة الحروي .8
 أراضييا من "إسرائيل".

 ة فيي ضرورية.كانت أو مسمح مدنيةالمقاومة الشعبية  .3

 األمنلصالل "إسرائيل" فال ينب ي أن يكون عنى العسكري مختاًل األمن بالموأكد أنو لو كان 
. وأضاي أن وعد أبو عمار لت"إسرائيل" في جنيي أسوأ أيضًا مختاًل لمصمحة "إسرائيل"النفسي 

 . كفاح المسمل"ونبذ الرىاي أي "ال ،242االعتراي بت"إسرائيل"، وقبول  ؛بكثير من وعد بمفور
 

الختوي متن إعتادة إحيتا  المشتكمة ولتيس متن  المشتكمة فتي أن فقتد أشتار إلتى أما أ. ىشام مّنور
محررة متقدمة توحتد الفصتائل ويمكتن  وأن اعتبار غزة قاعدة ،الربي  العربي ظلّ حميا، خاصة في 

ر غتزة ل أن تحتر  ، والتدلي"أمر افتراضتي وطوبتاوي"ىو  عمى "إسرائيل" لميجوم اعتبارىا جز  أساسي
، والكتل تتوىم أننتا حررنتا جتز ًا متن فمستطين وعمينتا الفمستطينينقسام الل المباشرة سباياألحد أكان 

انسحابيا متن غتزة أن تعمم  "إسرائيل"و ،، وىذا كان سببًا غير مباشرًا لالنقساماقتسام الكعكة ال زية
ال فما الداعي وفّر ليا احتالاًل نظيفاً  الحتل  إنكمتا قتال  األحتادي متن الضتفة؟لطرح االنسحاي ، وا 

الشتتتتترعي لمشتتتتتعي  بتتتتتل ب عتتتتتادة التمثيتتتتتل وال ب عتتتتتادة تفعيتتتتتل م.ت.ي الستتتتتمطة بحتتتتتثال يكمتتتتتن فتتتتتي 
الفمستتطيني أو عبتتر أي  ليتتة تمثيميتتة حقيقيتتة وتحقيتتق  إمتتا عتتن طريتتق المجمتتس التتوطني الفمستتطيني

ات االعتمتتتتاد عمتتتتى ، وبالتتتتذالحقيقيتتتتة بتتتتين الشتتتتعي الفمستتتتطيني فتتتتي التتتتداخل وفتتتتي الشتتتتتات الوحتتتتدة
 .بالحالة الفصائمية السياسيةتأثرًا ، الذين أثبتوا أنيم األقل فمسطينيي سورية

 
د. إبراىيم شرقية عمى ما جا  في ورقة د. محسن حول تفعيتل دور م.ت.ي ك طتار  وافقفيما 

تعاطي م  األزمات بمختمي أنواعيا، وىنا لتيس المقصتود أن يكتون ىنتاك تمثيتل لمجميت ، ولكتن لم
حتتتتتى يكتتتتون ىنتتتتاك لموضتتتتوع م.ت.ي، االستتتتتفادة منيتتتتا إذا نظتتتترت  ،القيتتتتادة الفمستتتتطينيةب مكتتتتان 

لممفاوضتتات إذا اختتتارت القيتتادة  ىتتو داعتتم م.ت.ي فتفعيتتل ،محسستتات لمموافقتتة عمتتى المفاوضتتات
   الفمسطينية أن تنحو منحى المفاوضات في الوقت الحالي.

ة محررة وقاعدة مقاومة" لكنيم ال يممكون أما فيما يخص وض  غزة، فاعتبر أنيا اآلن "دول
حول مدى فائدة القيام  وتسا ل العالن عن ذلك فقط؟ ؟الكثير من الخيارات، فما ىو المطموي

 بانتفاضة حاليًا في ظّل وجود انتفاضة أكثر شراسة حولنا!
 

ىتي  أزمة م.ت.ي، ومن ثم كّل أزمتة المشتروع التوطني الفمستطينيأن  أ. محمد شري نّوهبينما 
التتذي  والنظتتام العربتتيوالكيتتان العربتتي العتتام جتتز  ال يمكتتن عزليتتا عتتن أزمتتة المشتتروع العربتتي العتتام 

لعكس وأزماتتو المتالحقتة، وبتا ، وكانتت تتمقتى انعكاستات ىتذا النظتامإنشتا  م.ت.يكان قائمتًا منتذ 



ونيتة العربيتة حتى ال نست رق في جمتد التذات، متا حققتو الفمستطينيون تجتاه ىتذه المتحامرة الدوليتة الك
ليتتذا الشتتعي أعتقتتد أننتتا أمتتام إنجتتاز تتتاريخي  ختتالل مرحمتتة التواطتتح العربتتي متت  النظتتام الصتتييوني

، ويمكن أن تتقدم كّل الساحات األخترى عنتد حتدوث أي العظيم أنو ال تزال قضيتو مطروحة وبقوة
ي رأس تطتتور درامتتاتيكي، وىتتذا قتتد يحصتتل فتتي أي لحظتتة، لتتقتتدم القضتتية الفمستتطينية وتصتتبل فتت

 ستتتينعكس حتمتتتًا عمتتتى فتتتي الستتتاحة العربيتتتة استتتتراتيجي تحتتتولنحتتتن اليتتتوم أمتتتام  ،أولويتتتات الستتتاعة
المشتروع  في قمياألزمة ألن نست رق في إحساس األزمة عندنا  ويجي أن ال ،القضية الفمسطينية

 السرائيمي.
 

ستطيني يجتي أو تجربتة المشتروع الفمأن جز ًا متن قترا ة تجربتة م.ت.ي  أسامة حمدان أ.وقال 
يتتكمم  ، مثاًل الجميت ، وال بّد من قرا ة الوقائ  الناشئةعمى الوقائ  التي فرضتيا التجربةحتوي ين أ

، "بتتو عمتتارأبتتو متتازن ستتيئة متتن ستتيئات أأنتتا شخصتتيًا أعتبتتر أن "عتتن ستتموك أبتتو متتازن السياستتي 
 نتيجتة اآلدا  المتتراكم عمتى الواقت  الفمستطينيوبالتالي ال بّد من التركيز عمى الوقائ  التي ُفرضت 

لمعالجتيتتا فتتي ظتتّل رحيتتة  ونمضتتطر  وأننتتاأمتتام تتتراكم أخطتتا   إذ ستتنجد أننتتا ،متتن الستتو  والستتمبيات
 م.ت.ي وىتتذا متتن أخطتتر متتا متترت بتتو تجربتتة ؛التتذي أنشتتأ ىتتذه الوقتتائ تتنتتاقض تمامتتًا متت  األصتتل 

 السمطة.و 
ىتتو عتتدم وع التتوطني فتتي تجربتتة المشتتر و نتتا فتتي إدارة الصتتراع بأخطتتر متتا متتّر كتتذلك أضتتاي: و 
بمعنتى  ،ل فنستستمميتوّ يتزم أو نُ نُ ن فَ يتوّ كنتا نُ  "تيوينتًا" أو "تيتوياًل" حجم وطبيعة الصراع إمال ناإدراك
% 99أو ىتحال  كبتار تتدعميم أمريكتا و كنا نقول ىحال  نستطي  القضا  عمييم بضربة واحدة! أننا

نحتتاج إلتى قترا ة دقيقتة نحتن إذن  ىا!من أوراق المعبة فتي يتد أمريكتا، فتاذىبوا وضتعوا أوراقكتم عنتد
الكتالم عتن تقتديم تي أوىنتا يت ،في الموازين ويتراكم فتي المشتروع يصوّ تنشئ عماًل ي لموازين القوى

شتتييد أو ألتتي شتتييد إن كتتان يوجتتد رحيتتة استتتراتيجية فتتال حتترج، أمتتا إن كتتان فتتي م تتامرات  300
 تكتيكية ف صب  واحد ال أقدمو وال أتحمل مسحوليتو.

الذي واجو ظروفًا استثنائية،  أ. معن بشور أن يكون الحضور أكثر إنصافًا ألبي عماروتمنى 
نو كان يتمنى أن إوقال  ،وواجو قسوة من النظام العربي كما واجو قسوة من بعض المثقفين العري

مركتتتز الزيتونتتتة أن يتتتنظم نتتتدوة  عمتتتى ، وأقتتتترحال يخطتتتو أبتتتو عمتتتار بعتتتض الخطتتتوات التتتتي خطاىتتتا
 لنكتئ جتراح لممستتقبل ولتيس فتتل  فتاق، كمتا أتمنتى أن تكتون النقاشتات لىذا الرجتلخاصة بتجربة 

  الماضي. 
 

 الردود في الجمسة الثانية:



فتتي معتترض رده عمتتى المتتداخالت الستتابقة قتتال د. أبتتو النمتتل نحتتن بتتدون ذاكتترة تاريخيتتة والتتذين 
. فتي متى نحتو ستي التاريخ الفمسطيني يعرفون أنو غير ممون وىو تاريخ أشخاص ععمى يعممون 

القيتتادة  إنوقتتال  ،األربعتتين ستتنة األخيتترة أصتتبل تتتاريخ رستتمي ممتتي  بالمتتديل الشخصتتي واألكاذيتتي
 الفمسطينية دفعت ثمنًا باىظًا.

مشتتروع تحريتتر لمجتتال  متتن الفمستتطيني أنتتو لتتم يكتتن ىنتتاك يالبحثتت وخالصتتة عممتتأن وأضتتاي 
ذا حممنا ىذه الشكالية ، و فمسطين من خالل سايكس بيكو الفكرية لممشروع المرجعية  ستطي  حلّ نا 

 .  السياسي الفمسطيني
 

ستتتنة  ثمتتتانينإشتتتكالية القيتتتادة قضتتتية حقيقيتتتة فتتتي م.ت.ي؛ ففتتتي ال إنأكتتتد د. محستتتن صتتتالل و 
ىتتو التتذي يقتتود قيادتتتو، وفتتي كثيتتر متتن  الفمستتطيني الشتتعيفتتي كثيتتر متتن األحيتتان كتتان الماضتتية 

لى أنو يتعامل م  م.ت.ي كخط  أول في إنّوه . كما لوالثورات ىذا ما حصل وىذه ظاىرة تحسي 
وىتتي جيتتة أستتاس مطمتتوي منيتتا تقتتدم الصتتفوي لمتحريتتر، العربيتتة والستتالمية، التتدفاع عتتن األمتتة 

كبر أيو دور ضمن دور أوس  و ف ،السالميةالعربية و األمة باقي لكنيا ستكون رأس الحربة ومعيا 
 ليست وحدىا. ، وىين يزيدأيجي 

 

 
 وقدم األوراق كل من: جياد الزين،تسمم إدارتيا أ.  ة:لثالجمسة الثا

تأثير الثورات ال:ربية عمى المصالحة الفمسطينية والمشروع الوطني " :د. مجدي حماد
 .الفمسطيني"

مكانات تحييده: "أ. أحمد خميفة  ."التأثير اإلسرائيمي عمى صناعة القرار الفمسطيني وا 
 ."يكي( في أزمة المشروع الوطني الفمسطينيالب:د الدولي )األمر " :د. إبراىيم شرقية

 
 

  حول: في ورقتومجدي حماد د. تحدث 
 أواًل: مغزى الثورات ال:ربية:

ال يوجد جزيرة منعزلة اسميا مصالحة وال يوجد جزيرة منعزلة اسميا المشروع الوطني  إنووقال 
نت مركزة عمى الحرية الثورات العربية كانت ذات أفق داخمي، وكا إنوأضاي قائاًل  ،الفمسطيني

االجتماعية والكرامة، ولم تكن القضايا القومية واضحة بالقدر نفسو، ألنو بدا اليدي الرئيسي منيا 
وىذا يثير أربعة موضوعات أساسية، ، بنا  نظم ديموقراطية ونزع القدسية عن الفساد واالستبداد

 ىي:



اط التاريخي الذي فرضتو ىذه إذا كانت الديموقراطية النظام األمثل لمقضا  عمى االنحط .0
االستسالم لت"إسرائيل" والواليات  ىيالنظم الديكتاتورية، فال شّك أن أولى عالمات االنحطاط 

المتحدة األمريكية، وبالتالي الخروج من ىذا االستسالم يعني تشكيل وعي عربي جديد تحتل 
قضية الفمسطينية وبالتحديد عمى وىذا يحكد تأثير ىذه الت يرات عمى ال ،فمسطين فيو المركز األول

 الثورة في مصر بحكم العالقة بين فمسطين ومصر ىي عالقة أمن قومي. 
؛ رغبتانالقضية الفمسطينية بعد الثورات ليست كما كانت من قبل، ألن ما قبل الثورات التقت  .8

 رغبة إسرائيمية ورغبة النظم العربية الحاكمة في مّد أجل الصراع.

ورات أن القوى األساسية التي برزت ىي قوى الجماىير والشعوي بعد أن أىم م زى ىذه الث .3
 كانت م يبة من الساحة.

ل تتتأثير ليتتا متتا قيتتل فتتي َضتتوْ ، أَ ةاألساستتي ةالحاكمتتىتتي ىتتذه النتيجتتة الميمتتة، أي أن الشتتعوي 
"إستترائيل"، بتتأن االنتفاضتتات الشتتعبية العربيتتة المتزامنتتة تظيتتر أن متتا قيتتل عتتن اضتتمحالل العروبتتة 

وال فكتترة التتوطن العربتتي واأليديولوجيتتة القوميتتة كانتتت قتتد اختفتتت متت  وفتتاة جمتتال عبتتد الناصتتر، وز 
 لكن ىذه الثورات تطرح عمينا أي عمى "إسرائيل" ثالثة تحديات:

 القوة التي ظيرت فجأة عند الجماىير. .أ 
 سعي دول أخرى إلى تأجيق الجماىير. .ي 

سقاطيا.وىو األىم، نشاط حركات الخوان المسممين لزعزعة ا .ج   لنظم من الداخل وا 

ىذه الثورات ليست ثورات وليست ديموقراطية بل ىي سيطرة من  إن م  أن "إسرائيل" تقول
 كيين واألوروبيين.يالسالميين عمى الحكم، وىم يقولون ىكذا لممسحولين األمر 

 ىناك مناخ جديد بدأ ينتشر في الوطن العربي أساسو ت ير العالقة جذريًا بين الحكام. 4
كية يوىناك تبدل في موازين القوى الخارجية؛ ألن كّل قوى الييمنة والسيطرة األمر ، والشعوي

 والسرائيمية كان رىانيا دائمًا عمى قدرة ىذه الحكومات الفاسدة والمستبدة عمى االستمرار.
 

 ثانيًا: السياسة الخارجية الثورية:
أي أن التذي نعيشتو اليتوم  ،ارجيتة الثوريتةىناك فرق بين السياستة الخارجيتة لمثتورة والسياستة الخ

في جمي  البمدان العربيتة التتي قامتت بيتا الثتورات ىتو السياستة الخارجيتة لمثتورة، ألن ىنتاك ارتبتاط 
فت ذا كانتت السياستة الداخميتة فتي جميت  ىتذه األقطتار ال  ،بين السياسة الداخمية والسياسة الخارجية

ومت  ذلتتك  ،ظتر أن يكتتون ىنتاك سياستتة خارجيتة ثوريتتةتتزال فتي حالتتة عتدم استتتقرار جتوىري فتتال ننت
 يرد م  ىذا التأكيد عدة اعتبارات:



وىذا يحكد أن  ، ظيار توجيات سياسية خارجية ذات طاب  ثوريببدأت مصر مبكرًا  .0
ىناك عودة لمسياسة الخارجية المصرية لالىتمام بدائرة األمن القومي والقيام بدور 

 قومي ميم.
لثورة أنجزت المصالحة، وىذا إنجاز ميم، ولكن لألسي العبرة بعد أسابي  من قيام ا .8

وصدمت ىذه المصالحة "إسرائيل"، وكان كالم  ،في النفوس وليست في النصوص
ما المصالحة.  نتنياىو واضل عندما قال إما التسوية وا 

 
 ثالثًا: التحوالت الفمسطينية:

اعتبارنا لكي نحكم عمى ىناك مجموعة من التحوالت الفمسطينية ينب ي أن نضعيا في 
 مسار ومسيرة المصالحة والمشروع الوطني الفمسطيني.

 . مفاوضات الوضع النهائي:1
وىو التحول الجذري الرئيسي الذي يترتي  ،من مبدأ صراع الوجود إلى مبدأ نزاع الحدود .أ 

عميو التحوالت الست األخرى، وىو التحول المركزي الذي نقل القضية الفمسطينية من قضية 
والكارثة ىو القبول الرسمي الذي حصل في  ،تحّرر وطني إلى قضية سعي من أجل التسوية

 ، وىو إقرار مشروع السالم العربي.1982قمة فاس سنة 
 من شعار "تحرير فمسطين" إلى شعار "االستقالل الوطني". .ي 

 من شعار "االستقالل" إلى "الدولة االفتراضية"، دولة تقوم في مكاٍن ما من فمسطين. .ج 

 من مبدأ التحرير إلى منيق التسوية. .د 

 من شعار مقاومة "اتفاقات الذعان" إلى شعار "احترام اتفاقات أوسمو". .ه 

 .Wishful Thinkingمن الشرعية الثورية إلى النزعة الرغبوية  .و 

 من مطمي الدولة الفمسطينية المستقمة إلى الدولة "ثنائية القومية". .ز 

 مسطينية.من حّل الصراع إلى إدارة األزمة الف .ح 

  من التسوية إلى "الحري عمى الرىاي". .ط 

 ىذه تحديات جسيمة كان ليا تأثير جذري عمى حركة التحرر الوطني الفمسطيني.
 طغيان التناقضات الداخمية: .2

 ، اليوم الكراىية بين حركتي حماس وفتل أسوأ من الكراىية فيما بينيم وبين "إسرائيل"
صراع بين حركتين أو بين مشروعين، ألنيا تنطوي المعضمة اليوم ىي أبعد من أن تكون و 

من ىذه الصراعات ما بات متجذرًا  ،عمى صراعات مصالل بين قادة كل لو مجموعتو وأجندتو
إلى حّد يصعي اقتالعو عبر اتفاقات بين الحركتين، ما يحدي إلى تحويل المسألة الفمسطينية 

 برمتيا من حال إلى حال  خر.



 ثالث:راب:ًا: حّل الدول ال
لألسي ما ىو مطروح اليوم أن ىناك سيناريوىات قد ال تخطر عمى البال من قبل، أن 

 يكون ىناك حّل ثالثي: دولة إسرائيمية قوية، ودويمتان فمسطينيتان ضعيفتان.
 

 خامسًا: مأزق حماس:
قات بدأ ىذا المأزق منذ دخوليا لالنتخابات، ألن االنتخابات ميما قالوا وقمنا ىي جز  من اتفا

 أوسمو.
 األزمة مستمرة حتى اآلن، وىا ىي بعض األمثمة )حسي رحيتي(:

 الموقي من اتفاقات أوسمو: ألنو ال يوجد انتخابات وال سمطة إال وفقًا ألوسمو. .0
الموقي من نيق المقاومة: ألن نيق المقاومة ال يمتقي عمى وجو الطالق م  نيق  .8

 أنو ال مقاومة مسمحة لمعدو السرائيمي.المفاوضة، وخصوصًا أن أبا مازن يكرر دائمًا 

 الموقي من فتل والتنظيمات األخرى. .3

 الموقي من السمطة الحالية نفسيا بكل ما فييا من فساد وقصور. .4

 الموقي من األوضاع القميمية في ظّل ظروي صعبة تمر بيا المنطقة. .5

 الموقي من المجتم  الدولي. .6

 
 سادسًا: المشروع الوطني الفمسطيني:

الشعي الفمسطيني بمجممو خارج الحوار الذي يدور بين الفصائل، وذلك لكثرة ما تّم  أصبل
ولألسي أصبل ىناك تطم  فمسطيني لألردن وتطم   ،االتفاق عميو وعدم تطبيقيم ليذه االتفاقات

ألن ىذه االنشقاقات أدت اليوم إلى  ،1967فمسطيني لمصر، والعودة إلى الوض  القائم سنة 
وعدد كبير من الفمسطينيين يعتقد  ،ي جديد أن ىناك انقسام بين شطري الوطنسياس-وض  جيو

 إذا لم يكن ىناك مصالحة حقيقية ستنتيي قدرة وقوة الممانعة لت"إسرائيل". أنواليوم 
 

 ساب:ًا: الثورة والهيمنة اإلسرائيمية:
 النقاط: "إسرائيل" ىي اآلن في حالة ذىول مما يجري في المنطقة العربية، وسنعدد بعض

حسني  عنكما قال وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعازر  غياب الكنز االستراتيجي: .0
 مبارك. 

بنظر "إسرائيل" أن ىذه الت يرات إذا اقتصرت عمى األنظمة ال يفرق كثيرًا  مقاومة التغيير: .8
 ولكن الميم صعود دور الجماىير كدور محوري مقرر في السياسات العربية.



ليس ىناك أي معنى لمحري عمى الفمسطينيين وخاصة بعد  سطين وخريف "إسرائيل":ربيع فم .3
ىزيمة "إسرائيل" في غزة وفي لبنان، فال يوجد أي ىدي سياسي لمحري، وأيضًا احتمال أن 
تنشي حري شاممة ىو احتمال غير وارد، واالنقسام في سورية يوفر عمى "إسرائيل" عي  

ىددوا باتفاقات أوسمو، ىي أصاًل ولدت ميتة، وكان دورىا فقط التصري تجاه سورية. ثم عندما 
إلى أي شي . وكانت النتيجة أن "إسرائيل" تكبدت  تحدِ ىو جّر الفسطينيين لمفاوضات عبثية لم 

 خسائر فادحة عمى خمس مستويات:

خسارة الحميي السالمي األكبر في المنطقة وىو تركيا بعد واقعة أسطول  المستوى األول:
 رية ثم بعد ذلك المعاممة الميينة لمسفير التركي.الح

ىو خسارة الشريك العربي األكبر وىو مصر بعد معاىدة السالم، ىذا الموضوع  المستوى الثاني:
 انتيى بقيام الثورة.
 خسارة الشريك الفمسطيني في اتفاقات أوسمو. المستوى الثالث:
 لعالمي وتمممل في دول أوروبا.خسارة جز  كبير من الرأي العام ا المستوى الرابع:

 انييار األوضاع االجتماعية واالقتصادية والمعيشية ل سرائيميين. المستوى الخامس:
أقامت "إسرائيل" عالقاتيا االستراتيجية العميقة في المنطقة م  اثنين من القوى القميمية، ىما 

كنيا المرة األولى في تاريخ ل ،إيران وتركيا ثم أضيفت ليما مصر بعد إبرام المعاىدة بينيما
"إسرائيل" التي تقي فييا بدون أي حميي إقميمي؛ ألن الدول الثالثة اليوم أصبحت في أوضاع 

 م ايرة.
 

 الخالصة:
إن المصالحة الحقيقية ال بّد أن تتجسد في برنامق سياسي موحد، يتحول إلى استراتيجية 

أما المصالحة الجارية،  ،لمفاوضة والمقاومةممكنة عمميًا ومقبولة فكريًا، حتى إذا جمعت بين ا
وخاصة في دول العالقات المتنامية بين  ،فيي في التحميل األخير، ت ميي لحداىما عمى األخرى

الواليات المتحدة األمريكية وجماعة الخوان المسممين التي تقبض عمى السمطة في مصر. 
ت وكان من األفضل أن يقول نحن نحترم ويكفي إعالن الدكتور محمد مرسي أنو يحترم االتفاقيا

 االتفاق م  "إسرائيل"، وىذه كارثة بال حدود.
من ىذا المنظور، ال بّد من التسميم باستحالة التوفيق بينيما، ألنيما عمى طرفي نقيض، 

ثم إن قدرة فتل عمى  ،السالمي –السرائيمي في مواجية المشروع القومي  –المشروع األمريكي 
كم القوى التي تتكتل ورائيا، أكبر بكثير من قدرة حماس عمى "الجذي"، ما يعني "الشفط"، بح

وال شّك في أن التطورات الجارية تحكد  ،بوضوح ت ميي منطق المفاوضة عمى منطق المقاومة
ذلك بجال ؛ من المفاوضات السرية التي تجرييا السمطة، إلى عرض القضية الفمسطينية عمى 



المتحدة، م  تركيز اليدي الوطني األعمى في الوصول إلى وض  "دولة الجمعية العامة لألمم 
 تحت االحتالل" و"دولة تحت الوصاية".

 
متن التحضتير لورقتتو بستبي ضتيق وقتتو، كمتا أن الوقتت أنتو لتم يتتمكن  أحمد خميفتةأ. أوضل و 

 النقاط التي تعالق موضوعو بشكل مباشر. استكمالانتيى قبل أن يستطي  
ىم زمرة في قيادة السمطة )أي عباس ومن حولو(. وعند الفمسطيني يتخذ القرار من  إنوقد قال 

يل ىناك قرار إسرائيمي موحد حولو تطرح األسئمة نفسيا عمينا؛ ف ،التفكير في الحركة الصييونية
 إجماع؟ َمْن يتخذه وكيي يأخذه؟ 

وعمى ماذا  ؟نْ لتأثير عمى مَ ما التأثير السرائيمي عمى ما يسمى بالقرار الفمسطيني فالسحال ىو اأو 
  الفعمي؟ومدى نجاحو أو فشمو في التأثير  ؟نأيومتى و 

 يريدون: ىو أنيم القرار في "إسرائيل"الفمسطينية  الدولة حيث أنو فيما يخص
  .إقامة دولة ييودية عمى كامل األرض الفمسطينية 

 من  إقامة دولة فمسطينية. 

فترابين قبتل  رابتين كتانوا يريتدون دولتة فمستطينية.ق إستحاويجي إزالة التوىم متن أنيتم فتي وقتت  
التتتي تتضتتمن  "دولتتة إستترائيل"اغتيالتتو بشتتير قتتال أمتتام الكنيستتت نحتتن نتترى الحتتل التتدائم فتتي إطتتار 

لتى جانبو ، معظم األرض التي كانت تحت الحكم البريطاني " أي كيتان Palestinian entity" يتاا 
 دولة. توليس
، األرض واالقتصتتتتتاد...(عمتتتتى استتتتتتيطان، ىتتتتدم، ستتتتتيطرة ماضتتتتية فتتتتتي مشتتتتروعيا ) "إسرائيلت"فتتتت

ىتو استتمرار الستيطرة عمتى الضتفة ال ربيتة ريثمتا يتيستر ليتم إحتداث  "سترائيل"إوالعنوان الجام  في 
 .ترانسفير

الترانستتفير ممكتتن حدوثتتو وال يجتتي استتتبعاده، فينتتاك مئتتة ألتتي فمستتطيني  فتت ن وفتتي رأي خميفتتة
فة ال ربيتتتة، وىتتتذه القامتتتات ال يمكتتتن الحصتتتول عمييتتتا إال ُستتتحبت متتتنيم القامتتتة الدائمتتتة فتتتي الضتتت

 بموافقة "إسرائيل".
أن يعتقدوا ن لمفمسطينييويعّد خميفة أن التأثير الصييوني يستيدي الوعي الفمسطيني، فيو يريد 

فالحركتتتة الصتتتييونية متتتا زالتتتت تحكتتتم  ،أنتتتو ال يمكتتتن ليتتتم ىزيمتتتتو وال حتتتتى مواجيتتتتو أو مقاومتتتتوب
 وىي استطاعت التأثير عمى القرار الفمسطيني في: ،آلنإلى ا "إسرائيل"
 فمسطين، حيث تنازلت م.ت.ي عنو.كل اليدي األساسي الذي ىو تحرير  .0

 ت ير اليدي إلى دولة في الضفة وغزة، وأيضًا تنازلت م.ت.ي عنو. .8



فالقيادة الفمسطينية اآلن فقدت  ،االستراتيجية، استراتيجية الكفاح المسمل أو المقاومة .3
األمن ىو من أىم إنجازاتيا وتريد أن تمن  أي ّد يتيا وما زالت تفاوض، وتعشرع

 انتفاضة.

أمتتا فيمتتا يتعمتتق ب تتزة فاليتتدي مختمتتي وىتتو أقتتل اتستتاعًا، يريتتدون إرغتتام حمتتاس عمتتى االعتتتراي 
 . بت"إسرائيل"

  :عمى القرار الفمسطيني، ىي في التأثير ألدوات التي استعممتيا "إسرائيل"ومن ا
لعارية، فيي دولة احتالل وعندما رفض أبو عمار التوقي  في كامي ديفيد اجتاحت القوة ا .0

 ، وحين رفضت حماس شروط الرباعية، أيضًا اجتاحت غزة.الضفة واحتمتيا

عن  اً ليا، وعاجز  اً الوض  االقتصادي المرعي، حيث جعمت االقتصاد الفمسطيني تابع .8
الدول المانحة يعتمد عمى ىو و  ،زانيتوإال جز ًا من مي وفرإعالة نفسو، فالضرائي ال ت

 .وىم يوقفونيا ،أيضاً العري ولألسي ن؟ بيد "إسرائيل" وأمريكا وىي بيد مَ 
 

الجانتتتي التتتدولي ميتتتم وموجتتتود ال ستتتّيما أن "إستتترائيل" قامتتتت بقتتترار إن  د. إبتتتراىيم شتتترقيةوقتتتال 
و كتان مستاىمة متن دولي، وباعتقادي أن ما وصمت إليو القضية الفمستطينية فتي الوقتت الحتالي ىت

  يير األنظمة كان الجاني الدولي.والعامل األساسي في نجاح الثورات العربية وت ،قرارات دولية
قبل أن يصدر القرار السياسي من البيت األبيض ىناك المحسسة السياسية الرستمية والمحسستة 

دث عتتن المحسستتة وعنتتدما نتحتت ،السياستتية ال يتتر رستتمية التتتي تتتحثر بتتالقرار السياستتي بدرجتتة كبيتترة
وتعمتل بشتكل كبيتر  ،عوامتل فتي أمريكتا ىتي تتحثر فتي القترار ةالسياسية غيتر الرستمية ىنتاك خمست
 عمى إخراجو بالصي ة التي تريد.

 .مجموعات الض ط )الموبيات والشركات(أواًل: 
 )الموبي السرائيمي في أمريكا يحثر في المرشحين وفي برامجيم(. األحزاي السياسيةثانيًا: 

)ىنتتاك إجمتتاع إعالمتتي متتن كتتل الصتتحي المتتحثرة فتتي التترأي العتتام وصتتناع القتترار،  عتتالمالثتتًا: ثال
 وىي تتبنى الرواية السرائيمية، والعالم يسيطر عميو الموبي الصييوني ويتم توجييو(.

 .Think Tanks األبحاثمراكز رابعًا: 
 .الرأي العامخامسًا: 

المحسسة الرئاسية  عمىبينيا تفاعل فيما بينيا، تحثر  ىذه العوامل الخمسة الرئيسية والتي يوجد
مجمس  :محسسات السمطة التنفيذية، مجمس النواي، الشيوخ :محسسات السمطة التشريعيةالرسمية )

 (.محسسات السمطة القضائيةو ، CIA, FBI األمن القومي، بنتاغون،



بي والعالقتات العامتة كتل نشتطة المتو أعمتى  "سترائيل"إستالمي ونفتاق العتالم الإنصيي الفرد متن 
، "إستتتترائيل" تنفتتتتق حتتتتوالي (2002ديستتتتمبر كتتتتانون األول/  – 1997ينتتتتاير كتتتتانون الثتتتتاني/ عتتتتام )

 سنت.  2دوالرين عن كل فرد، أما العالم السالمي فينفق حوالي 
أمتتتتا التتتتتأثير متتتتن ناحيتتتتة الصتتتتعيد التتتتدولي، وخصوصتتتتًا أمريكتتتتا، عمتتتتى أزمتتتتة المشتتتتروع التتتتوطني 

 الفمسطيني:
ر المرجعيتتتات التفاوضتتتية وحصتتترىا فتتتي الواليتتتات المتحتتتدة والستتتماح بوجتتتود وكتتتال  ليتتتذه احتكتتتا -

 .المرجعيات
 ...تيمتتيش لممنظمتتات الدوليتتة ذات الصتتمة )الجمعيتتة العامتتة، محكمتتة العتتدل الدوليتتة، الجنايتتات -
 .لخ( وتسخير الجز  اآلخر لتكريس االحتكار والييمنة )مجمس األمن(إ
ستترائيمية )اختتتالل ال - ربمتتا تكتتون خاصتتة بالمفاوضتتات الفمستتطينيةتستتويق منظومتتة تفاوضتتية  -

 .لخ(إ ...موازين قوى، وسيط غير محايد، أزمة تمثيل
منظومة قيمية ومعايير دولية لتصنيي مطالي الشعوي بحيث تعمتل ىتذه المعتايير كتأداة إيجاد  -

متا أن تستمك  زوالً معترىتاي وتصتبل إمتا أن تستمك طريتق ال ،لقياس المطالي الشرعية متن غيرىتا وا 
 مجال التفاوض.

 
 الص:يد الداخمي:عمى 

تأثير بنيوي يقوم عمى خمق محسسات سمطة فمسطينية قابمة لمحياة فقط من خالل الدعم المالي  -
 "، كمشروع سالم فياض.االعتمادية العضوية"الى  "االعتمادية الضرورية"االنتقال من  ،الدولي

لتتتى إ "النتتاس تعتتتيش ألجتتتل"يتتتة الدوليتتة لمتستتتوية )االنتقتتال متتتن صتتقل ثقافتتتة محميتتة تتستتتاوق والرح  -
 ". Fayyadism"بروز ظاىرة الفّياضية  –نظريات ومنظرين( 

تحويل المشروع التوطني الفمستطيني التى محسستات خدماتيتة وازدىتار اقتصتادي وىتو متا ينستجم  -
 .م  رحية نتنياىو لمحل

رىتتتاي ومحاصتتترتيا فتتتي التتتدولي ل عجتتتز حمتتتاس والمعارضتتتة عتتتن تخطتتتي التعريتتتي األمريكتتتي  -
 .الداخل الفمسطيني

 
 :ضيةتفاو الفرازات اإل

المفتاوض "يجي االعتراي بأن االستتراتيجية التفاوضتية الحاليتة قتد وصتمت التى طريتق مستدود،  -
 "نضتوج الصتراع"وىذا االعتراي ميم كونو يتدف  بالصتراع لموصتول لتت "ال يفاوض والمقاوم ال يقاوم

(Conflict Ripeness) لالنتقال لمرحمة جديدة. 



ولكتتن لتتيس فتتي  ،واليابتتان ألمانيتتاالتتذي يتتتم مكافأتتتو قتتد يعمتتل فتتي  "الستتموك الميتتذي"استتتراتيجية  -
لذا وجي الحذر من اقتتراض نظريتات وخبترات الشتعوي األخترى وتطبيقيتا  ، "سرائيل"إالصراع م  

 بجمود. 
 :المت ير والثابت في الرعاية األمريكية لممفاوضات -

، المت يتتتر: المحادثتتتات الموازيتتتة والمحادثتتتات التقاربيتتتة، تفاىمتتتات ميتشتتتل وتطمينتتتات زينتتتي. 1
 .(Quartet)الرعاية الرباعية الرعاية األمريكية و 

 .الثابت: استيطان وتيويد القدس. 2
 .التنازل التكتيكي مقابل التنازل االستراتيجي -
 .ةال بديل عن حالة المصالحة الوطنية لفرض حالة تفاوضي -
 

 :حمول كامنة
ازين القوى العالمية وبنية النظام الدولي متن أحتادي و االستفادة من حالة االنفراج السياسي في م -

 .متعدد القطبية، خصوصًا تراج  النفوذ السياسي واالقتصادي األمريكيإلى 

القيتادة " لتىإ "الييمنتة األمريكيتة"استراتيجيات جديدة تتعاطى م  الت ير في الدور األمريكي متن  -
  ".األمريكية

، تفعيل المحسسات السياسية الفمسطينية كجز  من صن  القرار ولتيس بحصتر دورىتا شتكميًا فقتط -
حتتى نتنيتاىو كتّل متا ينضت ط  ،م.ت.ي أو محسسات السمطة الفمسطينية أو حتى محسسات فتتلكت

سستات السياستية لتذلك يجتي تفعيتل المح  ،يقول أنا ليس لدي مشكمة المشكمة موجتودة فتي الكنيستت
أخطتتتر متتتا تواجيتتتو القضتتتية الفمستتتطينية أن يتتتتم حصتتتر القتتترار السياستتتي فتتتي ىيئتتتة إن  ،الفمستتتطينية

 تنفيذية تفاوض مباشرة ألنو يتم محاصرتيا فيجي أن يت ير.
 ".المفاوض المتوسل"ضرورة ت يير نظرية  -
يجتتي عتتدم تحميمتتو  ولكتتن عمتتى األقتتل ختتالل العشتتر ستتنوات القادمتتة، ،االستتتعانة بالبعتتد العربتتي -

أكثتتتر ممتتتا يحتمتتتل وخاصتتتة البمتتتدان التتتتي ت يتتترت أنظمتيتتتا ألنيتتتا تواجتتتو تحتتتديات كبيتتترة، يجتتتي أن 
 نتعامل بموضوعية.

ضتترورة مراجعتتة حركتتة حمتتاس لخطابيتتا ونشتتاطيا التتدولي ليتتنعكس ثقميتتا التتداخمي عمتتى الستتاحة  -
 .الدولية

)أن ال  ة المصتالل متتن جيتة أختترىالموازنتة متا بتتين ل تة الضتحية والحتتق والباطتل متن جيتتة ول ت -
 ي رق الخطاي الفمسطيني بم ة الضحية وينتقل إلى ل ة المصالل كما السرائيميين(.

طتر التفاوضتية التقميديتة طالمتا لتم يتحقتق انجتازات استتراتيجية مثتل الوقتي التتام العمل ختارج األ -
 .جرا ات التيويد في القدسإلالستيطان ووقي 



ستتترائيمية وبالتحديتتتد فيمتتتا يتعمتتتق فتتتي الصتتتراع لمالحقتتتة االجتتترا ات ال ونيتتتةتفعيتتتل الجوانتتتي القان -
 )جولدستون(.بالقدس 

BDS (Boycott Divest Sanction ،)دراستة تفعيتتل خيتتارات المقاومتة الشتتعبية وحممتتة التت  -
وىي تقوم عمى المقاطعة والمجازات وسحي االستثمارات في "إسرائيل" عمتى نطتاق منظمتات غيتر 

 مات شعبية.حكومية منظ
 

 المداخالت في الجمسة الثالثة:
بحاجة إلى جواي عمى سحال، ىل أزمة المشروع الوطني الفمسطيني ىتو إننا  قال د. أبو النمل

فتي  المأزق في مكان  خر فال تتعبتوا أنفستكمإن ي يقول أألن ىناك ر  مأزق فمسطيني أم إسرائيمي؟
أمريكتتا  إنوقتتال  ."إستترائيل" بوقائعيتتا متتن صتتن  القتترار الفمستتطيني كتتان دائمتتاً  أنوأضتتاي  ،التفكيتتر

ليتتتا سياستتة عميتتتا  دولتتتة متقدمتتة ة"إسرائيل" وأمريكتتتا وأيتت، فتتتليستتت دولتتتة لوبيتتات بتتتل دولتتة محسستتتات
ال ألكتن يجتي رىا كمتا ألشتيا  أخترى تتأثير أيضتًا، ي، والموبيات ليا تأثميمة ترسميا عدة محسسات

ونتّوه إلتى صتن  السياستة والقترار. يست وحدىا التتي تلالموبيات و خر ثانوي، فول أنخمط بين محثر 
 أنتتو قتتد  ن األوانختتالل الورقتتة التتتي تكممتتت عتتن البعتتد األمريكتتي، معتبتترًا المستتتوى التتديني غيتتاي 
األمريكي، وىو أحتد األبعتاد التتي تكتون حاضترة  السياسي في القرار اً الىوتي اً ُبعد ثمةبأن  لالقتناع

 .ة الرئيسصناعفي و  في تكوين الرأي العام
 

 ثالثة مالحظات:أن ىناك جواد الحمد وأوضل 
. تأثير السرائيمي والعربي واألمريكي في القرار الفمسطيني تأثير أساستي وحاضتر وعنتدما نتتكمم 1

عن القرار الفمسطيني نكون نتكمم عن قرار م.ت.ي وقرار السمطة الفمستطينية، والقترار الفمستطيني 
ني السياستتي المتعمتتق بعالقتتات الشتتعي الفمستتطيني متت  األطتتراي معتتروي أيتتن ىتتو، القتترار الفمستتطي

الستمطة وم.ت.ي االثنتتين األخرى الخارجيتة زائتد رايتة التفتاوض مت  "إسترائيل" زائتد إدارة منظماتنتا 
 ىو بيد حركة فتل وعمى رأسيا أبو مازن.

ان، فريتتتق التستتتوية السياستتتية وضتتت  نفستتتو فتتتي مربتتت  ميتتتم جتتتدًا، ىتتتذا المربتتت  لتتتو محتتتددان رئيستتتي
 المحدد األول: األمن السرائيمي.

 في المنطقة.حمفاحىا والمحدد الثاني: المصالل األمريكية في المنطقة وبالتالي 
 وليس ىناك محدد ثالث في القرار الفمسطيني.

التأثير عمى القرار من جية وبمورتو معيم ثم إعطاحىم  ؛وموضوع محاصرة المعارضة بالمقابل
ستترائيميًا بمحاصتترة المعارضتتة أن تأختتذ أي فرصتتة كافيتتة لتنفيتتذ القتتر  ار والتوجتتو المتتدعوم أمريكيتتًا وا 

 اآلخر. الرأيعمى  تأثيرًا بمي اً موقي يحثر 



 :مدخالن ميمان. الثورات العربية والقضية الفمسطينية: ىناك 2
المتتتتدخل األول: يجتتتتي أن نميتتتتز بتتتتين متتتتوقفين؛ الموقتتتتي المبتتتتدئي متتتتن الصتتتتراع الستتتترائيمي ومتتتتن 

وبتتين كيفيتتة تطبيتتق ىتتذا المبتتدأ فتتي الواقتت  العممتتي؛ عمتتى ستتبيل  ،ومتتن التستتوية السياستتية"إستترائيل" 
المثتال، جماعتتة الختتوان المستممين، متتن المستتتحيل أن تتعامتل متت  الصتتراع السترائيمي بدرجتتة أقتتل 
ال تفقتتتد أصتتتاًل صتتتفتيا  متتتن حركتتتة حمتتتاس أو أقتتتل متتتن الشتتتعي الفمستتتطيني، ىتتتذا غيتتتر ممكتتتن، وا 

 األيديولوجية.
وضوعات العالقات الدولية واالتفاقات الدولية: لم ولن تستط  القوى الفمسطينية إال أن تنشئ . م3

الفكرة أن تكون عالقات تبعيتة و  ،عالقات دولية وعالقات إقميمية م  القوى الكبرى والقوى العظمى
والنديتة  عالقتات عمتى قتدم المستاواةالالعالقات التبعيتة مرفوضتة، و ف ،أو غير تبعية، ىذا ىو السحال

 فيي مطموبة.
 

أعضتتا  كتتل المجتتتالس  د. محستتن صتتالل: منتتتذ نشتتأت م.ت.ي حتتتى اتفتتاق أوستتتمو كتتانوقتتال 
عنتدما  0990ل ايتة ستنة أغمتبيم متن الختارج، بالتذات التذي لتو حتّق التصتويت،  تم.ت.يالوطنية لت

التتداخل أىتل لمتبعض متتن متن الناحيتتة الرستمية عضتوية  كوكتان ىنتتاكانتت الضتفة تحتتت االحتتالل 
م.ت.ي. وبالتالي عندما كانتت تعقتد مجتالس في نصاي صناعة القرار في  دون أن يحسبوالكن و 

م.ت.ي، كان يحخذ بمن يحضر متن أىتل الختارج، وبالتتالي موضتوع القترار بوجتود أعضتا  تحتت 
فتتي صتتناعة القتترار الفمستتطيني فتتي م.ت.ي حتتتى اتفتتاق أوستتمو، موجتتود االحتتتالل كتتان ىتتذا غيتتر 

 .ر أنيتتم أعضتا  لتتم يكونتتوا ُيحستتبوا فتتي النصتاي عنتتدما كتتان ُيعقتتد االجتمتتاعوحتتى التتذين كتتان ُيتتذك
االجتماعتات صتارت كمتو وكتل  ،2009المجمس الوطني الفمسطيني الذي عقد في  كانبعد أوسمو 

 م.ت.ي فتي لستمطة أوستوا  فتي اقيتادة الشتعي الفمستطيني و  داختل فمستطين، تعقد تحت االحتالل
 . أيضاً تحت االحتالل سكنت 
 وبالتتالي ،دائترة متن دوائرىتاكأنيتا بشكل ىائل حتى أصتبحت م.ت.ي سمطة نفسيا تضخمت ال

فكيتتي  ...بنيتيتتا التحتيتتة حتتدودىا، ،صتتادراتيا ،أصتتبل االحتتتالل يتتتحكم بكتتل متتدخالتيا ومخرجاتيتتا
حالتتتتة الفمستتتتطينية بعتتتتد أن تضتتتتخمت وأصتتتتبحت ىتتتتي األكبتتتتر فتتتتي ال ستستتتتتطي  أن تصتتتتن  القتتتترار

ىنتتا  ؟فتتي القتترار الفمستتطيني االستتتقاللفكيتتي نتحتتدث عتتن  ؟توابعيتتا صتتبحت م.ت.ي، تتتاب  متتنوأ
وأضتاي أن ىنتاك ثالثتة  ،االحتالل محثرًا في صناعة القرار الفمستطينيمعنى أن يكون قيمة  تبرز

، متتتا يتعمتتتق بموضتتتوع أشتتتيا  مرتبطتتتة بالمستتتارات يحكميتتتا طتتتري ثالتتتث غائتتتي لكنتتتو حاضتتتر فعمتتتي
طي  العمتتتل عمتتتى األرض إال بالموافقتتتة الستتترائيمية أو تشتتتكيل الحكومتتتة التتتتي لتتتن تتشتتتكل ولتتتن تستتتت

بالستتتتكوت الستتتترائيمي، موضتتتتوع االنتخابتتتتات التتتتتي لتتتتن ولتتتتم تتنفتتتتذ عمتتتتى األرض إال بالموافقتتتتة أو 
  بالسكوت السرائيمي، موضوع إصالح األجيزة األمنية كذلك.



ا  البيتتت حتتتى فتتي بنتتإذًا، أصتتبل ىنتتاك تحكتتم إستترائيمي فتتي مستتار التستتوية ومستتار المصتتالحة 
فتتتي  ، وىتتتذا ىتتتو الخطيتتتر التتتذي ُيرجعنتتتا متتترة أختتترى إلتتتى إعتتتادة بنتتتا  م.ت.يالتتتداخمي الفمستتتطيني

 الخارج.
اآلن لمحالتتة الداخميتتة  عائقتتاً ، أنيتتا أصتتبحت ووجتتو ستتحااًل لمتتدكتور شتترقية عتتن شتتروط الرباعيتتة

ىتتتي قضتتتية فمستتتطين، فمتتتا  عمتتتىفتتتي التعامتتتل متتت  االنفتتتتاح التتتدولي  أساستتتاً الفمستتتطينية وأصتتتبحت 
المكانتتتتات الفعميتتتتة لمضتتتت ط الفمستتتتطيني، أو لمضتتتت ط العربتتتتي أو الستتتتالمي لثنتتتتا  األمريكتتتتان أو 

متتى شتترعية العمتتل الفمستتطيني شتتروطيا ىتتذه التتتي ىتتي فعتتاًل المجموعتتة الرباعيتتة عتتن أن تشتتترط ع
 ؟ُمعطِّمة ألي عممية بنا  داخمي فمسطيني

 
ربيتت  العربتتي عمتتى القتترار الستتترائيمي، وأن لثتتورات ال تتتأثيرًا كبيتتراً رأى أ. أنتتس كامتتل أن ىنتتاك و 

جز ًا من أزمة المشروع الوطني تكمن في أننا نعطي مساحة كبيرة جتدًا لمماضتي ىتي أكثتر بكثيتر 
 .  وخططو وُرحاه مما نعطي لممستقبل

  
 الردود في الجمسة الثالثة:  

"إسترائيل" تعتيش أن  أعتقتدميفتة: ال أحمتد خقتال أ. في رده عمى المداخالت فيما يخص ورقتتو، 
عندىا جيش تدعمو إنتاجيا القومي كبير، زمة خطيرة وال ىي عمى وشك االنييار، إنما ىي دولة أ

فييتتا مشتتاكل  ،غواصتتات نوويتتةوألمانيتتا تصتتن  ليتتا  ،ستتمحةاألن تختتزّ ىتتي أمريكتتا بتتأقوى األستتمحة و 
وستتبقى ىكتذا  قتوي شتعبيبرلمتاني و لكتن القيتادة السياستية متماستكة وتحظتى بتدعم نعم، اجتماعية 

 .في االنتخابات القادمة
ن ينتختي فتي ستنة ألتو  أتتيلوعنتدما  ،الصتحيل ىتو قترار الشتعي الفمستطيني القراروأضاي أن 

رار ممتتتتتاذا القتتتتتف ،وحمتتتتتاس لتتتتتدييا استتتتتتراتيجية ،الفمستتتتتطينية حمتتتتتاس ولتتتتتيس الستتتتتمطةانتختتتتتي  2006
أبتتو متتازن ألن الشتتعي  ريتتد التفتتاوض متت أحتتتى "إستترائيل" تقتتول ال الفمستتطيني ىتتو قتترار الستتمطة؟ 

وبمعنتتى  ختتر أنتتا ال أعتتري متتن ىتتو  ؟الفمستتطيني منقستتم وأنتتا ال أعتتري متت  متتن يجتتي أن أتفتتاوض
برأيي ال يوجد قرار  سيمتزم الطري اآلخر بيذا االتفاق؟ اً اتفاق عقدت معووىل إذا  ؟صاحي القرار

 .موحدفمسطيني 
فتي  1996ستنة ن أبتو عمتار، الكل يعري كيتي كانتت صتناعة القترار حتين كتاأن  كما نوّه إلى

عرفتات  أن واستمو محمتود نوفتل حتدثني أحتد أصتدقائي ،عضتو 400يضتم التذي المجمس الوطني 
 ! عندهىكذا كانت صناعة القرار  عضوية ليوزعيا،بطاقة  80 حوالي عطاهأ

 متتا نحتاجتتو عنتتدما يتعمتتق األمتتر بصتتناعة قتترارات ليستتت ىتتذه الطريقتتة، بتتل ىيئتتة منتخبتتة وتمثيميتتة
 . ليا قواعدوىيئة 



 ،الموضتوع كمتلأُ  كتيتل لتي المجتال لتم ُيتقتال:  ،وعن التأثير السرائيمي عمى القرار الفمسطيني
لتتتى تشتتتكيل "إستتترائيل" لمصتتتالحة وكيتتتي عرقمتيتتتاإلتتتى انظتتتر منف، ىتتتذا التتتتأثيرلنعتتتري متتتدى لكتتتن  ، وا 

عمى الرغم ، التي انتيجياالنيوليبرالية  ةوسياسالحكومة وكيي تدخمت فيو، حتى فكرة سالم فياض 
 لم تتحّمميا. "إسرائيل"لكن  ،كانت تخدميا أنيامن 
 

يتمنتى المزيتد  الموبي الص ير الموجود بواشنطن والمحيط بسالم فياضورأى أ. جياد الزين أن 
نية، ألن ىذا ىو الطريق الوحيتد من التورط األمريكي والسيطرة األمريكية عمى المحسسات الفمسطي

 الحتالل السرائيمي.ستطي  فرض وقائ  عمى الي
  

متتتن إدارة أمريكيتتتة إلتتتى  تختمتتتيثيره عتتتد التتتديني نعتتتم موجتتتود ولكتتتن درجتتتة تتتتأالب د. شتتترقية:وقتتتال 
 ،أختترى، فكتتان البعتتد التتديني أكثتتر تتتأثيرًا فتتي إدارة جتتورج دبميتتو بتتوش أكثتتر منتتو فتتي الوقتتت الحتتالي

 الجاني. في أمريكا الصييونية المسيحية التي كانت تمثل وتتبنى ىذا تولذلك نشأ
المحسستة السياستية الرستمية  ،المشكمة ليست في البيتت األبتيض ولكتن المشتكمة فتي المحسستات

المتمثمة في محسسات السمطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية والمحسسات السياسية ال ير 
وليا فاعمية قوية  إلخ. الموبيات موجودة الرسمية المتمثمة بالموبيات والعالم واألحزاي السياسية...

 وتحثر في المحسسات.
ىتذا ال يعنتي أنتو ال  ،الثورات العربية قامت ألجندات داخمية وليستت بستبي القضتية الفمستطينية

يوجتتتد اىتمتتتام بالقضتتتية الفمستتتطينية، ولكتتتن يجتتتي أن ال يتحمتتتل العمتتتق االستتتتراتيجي وىتتتو العمتتتق 
 العربي أكثر مما يحتمل.

)المفكر االستراتيجي لحتزي الختوان المستممين(: تكمتم فتي أذكر أيضًا بتصريل خيرت الشاطر 
 قضية تأسيس تعاون عالقة استراتيجية م  الواليات المتحدة.

عنتدما توصتل  1993في شروط الرباعية: في احتكار المرجعيتات التتي تحتدثت فييتا منتذ ستنة 
ر ليذه المرجعيتة )أي التفاق في أوسمو ووّق  االتفاق في واشنطن لكثرة التذمر وكثرة الفشل المتكر 

الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة( ب صتتدار أو بالتوصتتل إلتتى نتيجتتة، فصتتار يتتتم إعطتتا  حقنتتات حتتتى 
ستتنة متن المفاوضتات لمنقطتتة التتي بتتدأت  18تستتمر وتظيتر دائمتتًا بثتوي جديتد، حتتتى وصتمنا إلتى 

إعطتا  ُبعتد وعندما اختل موضتوع المرجعيتة، أتينتا إلتى موضتوع الرباعيتة حتتى يكتون ىنتاك  ،منيا
 دولي، وال تظير أن ىناك احتكار ألمريكا في الموضوع.

ن تتّم  بحقيقة األمر، من يتحكم بقرار الرباعيتة الدوليتة ىتي الواليتات المتحتدة األمريكيتة، حتتى وا 
إضتتافة االتحتتتاد األوروبتتتي وروستتيا لألمتتتم المتحتتتدة، وتتتأثير ذلتتتك عمتتتى صتتناعة القتتترار الفمستتتطيني، 



إدارة أوباما أختي بيتذا الشترط متن الدارة الستابقة، إذا أردتتم االتحتاد مت   ويجي أن نعتري ىنا أنَّ 
 حماس اتحدوا ولكن لن يكون ىناك تمثيل لحماس في الحكومة.

النقطتتتة األخيتتترة موضتتتوع التتتتذمر متتتن موضتتتوع الجانتتتي الستتترائيمي فتتتي أمريكتتتا، ىنتتتاك أصتتتوات 
خمتتتس إسرائيل"، وىتتتي حتتتوالي محتتتدودة جتتتدًا بتتتدأت تتتتتذمر متتتن موضتتتوع المستتتاعدات األمريكيتتتة لتتتت"

ستنويًا، ىنتاك مشتاكل لمتعمتيم فتي الواليتات المتحتدة يجتي الصتري عمييتا. وىتذه األصتوات  اتمميار 
المحتتتدودة جتتتا ت نتيجتتتة لمجيتتتد الفمستتتطيني عمتتتى الستتتاحة الدوليتتتة وخصوصتتتًا يتتتوم التقتتتدم بمشتتتروع 

تبقى أمريكتتا تستتتخدم االعتتتراي بالستتمطة الفمستتطينية لألمتتم المتحتتدة، أصتتبل ىنتتاك تتتذمر، لمتتاذا ستت
ولكتتن، إذا أصتتبل ىنتتاك تكثيتتي لمجيتتد الفمستتطيني وأصتتبل ىنتتاك اختتتراق  ؟الفيتتتو لصتتالل "إستترائيل"

متتترة الفيتتتتو  45لمفيتتتتو، استتتتخدمت أمريكتتتا  ثمنتتتاً لمستتتاحة الدوليتتتة، يمكتتتن أن تعتتتي أمريكتتتا أن ىنتتتاك 
يعتي أن استتخدام  صان  القرار األمريكي يجتي أن ،مرة استخدمتو 82لصالل "إسرائيل" من أصل 

. وليذا، عندما ض طًا حقيقياً ىذا يمكن أن يشكل  ،الفيتو ليس مجانًا، ىناك ثمن لمصداقية أمريكا
اتصتتتل أوبامتتتا بتتتالمجمس الرئاستتتي البوستتتني شخصتتتيًا ليمنتتت  تقتتتديم المشتتتروع الفمستتتطيني التتتذي كتتتان 

 ذلك حتى يتجني دف  ثمن الفيتو.كان سيستخدم الفيتو ضده، 
 


