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( ) د. مرعي عبد الرحمن: اBحاضر ابو فارس 

اEخ ابو نزار
لة حديث اللـي كن اـل دولة وتـجسيدها وـل نوان اـل ستكمل ـتحت ـع قاء لـن هذا الـل بدأ  اسم فـلسطA ـن اسم اG ـب    ـب
في ودورها  سطيني  مع الفـل في اMجـت ية  لة العقـيدة الوطـن قاء اللـي الدوافع الخارجـية. عـنوان ـل عن  سيكون 
في عملـية الفـكر وله دور  الذين عـاشوا معـنا الـندوات الـسابقة  خوة  Yاحد ا إلى  تجـسيد الـدولة، نـستمع 
ية اليـهودية. ها اYمبرياـل عدو اـلصهيوني وعنواـن الوطني من مـنظور دراسته ورسالته في الدكتــوراه حول اـل

( ). د. مرعي عبد الرحمن نترك الحديث لgخ ابو فارس 

اBحاضر ابو فارس
   موضوع البحث يختلف عن اMواضيع السابقة وشامل لقراءة تاريخية، لها عgقة بتطور الفكر السياسي

اسة الفـلسطينية وهي ـمساهمة1988-1964 الفـلسطيني من بع ذلك. حاولت ان اـبحث في جذور السـي ، وما ـت
من الحـركة اوسع  سطيني  اسي الفـل مع السـي حول اYصطgح. اMجـت رأيي الشخـصي  عن  عبر  شخـصية ـت
هي وايديولوجيـاً،  يـاً  ظم طبـق الدقيق اMـن ستوى  Mست باـ اسية لـي نا السـي كون حركاـت سطينية،  اسية الفـل السـي
Aح العقيدة الوطنية حتى اكبر اكثر من مسألتgوضوع بالتنظيم واخترت اصطMيختلط فيها ا ًgواسعة قلي
بل تـشمل ايـضا البـناء الـروحي الثـقافي لـيس فـقط الفـكر السيـاسي بمعـنى النـقاط واMـبادئ السيـاسية 
هو ان سيط  سؤال ـب من  ابدأ  احاول ان  حدد  Mاسي اـ كر السـي من الـف اشمل  يدة  مع، فالعـق النـفسي للمجـت
هناك ازمة عامة في اMجتمع تتجلى في ضعف الحماس الوطني والضبابية. الشتات الفكري، اYنكفاء عن
اذا اYـحـباط Mـاسرائيل و ـنا ـب ـثــورة انـتـهت وـكـيف اعترـف بان اـل الذات واـMـصلحة الشـخـصية واYـحـساس 
واYـحساس بالعجز والـقهر من مـمارسات اـلسلطة… الخ، اـليأس من اـلوضع الـعربي ـبعد سقوط الـناصرية
هي تـعبيرات لـظاهرة هذه  كل  سقوط اYتـحاد الـسوفييتي  شتراكية بـعد  Yم اgحYوالـصدامية، انهـيار ا
وحة وهذه الـل امة،  ازمة ـع عن  عبير  نه ـت يار، لـك سميها انـه ية وا�خر ـي يدة الوطـن اهتزاز العـق سميها  الـبعض ـي
التشاؤمية ليست هي السائدة قطعـاً في اMجتمع الفلسطيني، هناك لوحات مشرقة وناس متفائلون يعملون
بتواصل من اجل القضية الوطنية، بداية من الخطأ النظر إلى هذه الظاهرة كأنها جاءت مفاجئة او بسبب
شبهنا فاذا  تاريخي،  طور  سبب ـت ازمة عـامة اY ـب في  ما  عائدين…،  سلطة واـل سبب مجـيء اـل اوسلو او ـب
الحركة السياسية بموجة عقائدية، فهذه اMوجة عند صعودها واستمرارها لسنوات ومن ثم انحدارها تكون
دية في اMجـتمع حـملت مـعها ـعوامل ضعفها واـنحدارها وـهكذا، فكg اـلظاهرتA اـلصعود في اMوجه العقاـئ

وانحدارها يتم عبر مسار تاريخي، لذلك القراءة الصحيحة لهذه الظاهرة يجب ان تكون مختلفة.
في اMرحـلة لو حاولـنا ان نـستعرض نـشوء وتـطور الفـكر السيـاسي الفلـسطيني والعقـيدة الفلـسطينية     
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عبر الـعـناوين والـنـقاط اYـسـاسية، مـيـثاق وبتركيز  عن رد اMجـتـمع السـيـاسي64 التاريـخـية الحاـلـية  عبر   
الفلسطيني على النكبة حامg في طياته تجربة النكبة أي العوامل التي ادت اليها بمحصلتها اMواجهة مع

ها اـلظروف اMحـيطة، الـناصرية، ثــورة اـلجزائر،36 اـMشروع اـلصهيوني وـخاصة ثــورة ها ـمضافا الـي  وهزيمـت
مع حديث للمجـت مع اـل اسة اMجـت كر وسـي لور ـف شكل وتـب هذه اMحـصلة التاريخـية ـت في  اMـعسكر اYشتراكي، 
الفلسطيني، واMيثاق تضمن تماسكا وطنيا عبر عنه في البرامج اYولى بالتطبيقات اYولى بانفجار الروح
وحدة قة ـطموح اYشتراكية واـل دالة اMطـل عن الـع ياة، والـبحث  دالة والـح في الـع وحا  شعبنا طـم ند  هــورة ـع اMـق
ازالة اسرائيل… الخ. هذا كان برنامج الرفض لكافة مستويات الظلم والبحث عن العدالة اMطلقة لشعبنا،

ضحية، فداء والـت في مرحـلة اـل وضوح  شديدة اـل دية  ياته العقاـئ اسي تجـل خط السـي حتى64 هذا اـل وهذه74    
حرب احداث  شهدت  ؤتمر242  إنتـصار الكـرامة، ايـلول اYردن، ؟؟ والتـسوية،67 الـفترة  Mحرب تـشرين، ا  

الدولي وسقوط ـحجر الـتسوية في ـبحر الـفكر السياسي الفـلسطيني، برنامج الـنقاط الـعشر جسد برنامج
كن لم ـيستطع ان يـثبت نصـوصه ية ـل امج يدعو إلى شيء من الواقـع ومات الـتسوية وبرـن كل مـق الراـفضA ـل
ية وكان اسية في اـلساحة الوطـن رية والسـي قالي لم يـحسم الـقضايا الفـك امج اYنـت امل، وخرج البرـن ـبشكل ـك
وبدأت فدائي  مل الـعسكري اـل وبدأ ـيضعف الـع هتز،  يدة ـت بدأت العـق فترة  هذه اـل وفي  داية Mرحـلة جـديدة  ـب
بعض اYشياء تبرز وشكلت مفاجئة على فكرنا، د. حنا ميخائيل احد ابرز كوادرنا عرض عليه سفير في
يدي وعاء العـق واهتزاز اـل كري  جانس الـف ياب الـت عدة، ـغ احداثا  شهدت  فترة  هذه اـل ورفض،  حدة  اYمم اMـت
حد إلى  ووصلت  شقاقات  في اYـن نه  وعبر ـع شر،  قاط الـع عد الـن وبدأ اYهتزاز ـب ستينات  في اـل لور  الذي تـب
نان، في لـب ية  حرب اYهـل مؤتمر جـنيف اـل حرب ـتشرين  طوYت  فد وـب كامب دـي وجاءت  اYشتباكات اـMسلحة، 
،AسرائيليYقاءات مع ا يروت طراـبلس ـمجازر صبرا وشاتيg، الـل اـلصراع اـلسوري الفـلسطيني وـمعارك ـب

 مرحلة تونس، اYنتفاضة العظيمة.

   لو لخصنا هذه اMرحلة نgحظ فيها مسألتA كانت اتجاهات مضادة حادة، بدأت تبرز واتجاهات تراجع
في اMجتـمع، حاد  اسي  وهو اYنقgب1988 وضعـضعة وخgف سـي دولة واعgن اYستقgل   برنـامج اعgن اـل

ثاق ير اMـي دمة التاريخـية لتغـي كان اMـق اسيا  بدأ سـي الذي  امج  وهذا البرـن اسة،  كر والسـي في الـف شامل  64 اـل
 يجد88 وتضمن قضايا جوهرية اساسية تتعلق بكل مقوYتنا السابقة من يريد ان يبحث جديا في برنامج

حدود في  نا  دولة ـل نا ـب اسرائيل وقبـل واعترف ـب امل  شكل ـك ثاق ـب شعب67 انه ـنسف اMـي ضمنا باـل نا   واعترـف
تالي كان برـنامج ثاق والـبرامج اـلسابقة لم ـتصل إلى هذا اـMستوى، وباـل ما ـنصوص اMـي 88 اYسرائيلي بيـن

برنامجا جديدا في الفكر والسياسة.
 لم يسقط من السماء، بل جاء88  نgحظ ان تطور88 – 64    لو استرجعنا نصوص البرامج السياسية من

عبر تغيير طفيف في البرامج السابقة وفي القضايا اYربع او الخمسة اYساسية التي شكلت صلب هذه
، مسألة اMوقف من الدولة العبرية كموقف حيث كنا نرفض اYعتراف باي شكل64 العقيدة التي تكونت سنة

242 من اYشكال بهذا الوجود، اليهودية دين نقطة، Y يوجد مصطلحات Yي تعبير Yي شيء قومي لليهود،:
من الرفض اMطلق لكل قرارات اYمم اMتحدة تدرجنا تدريجيا.. الخ، الكفاح اMسلح.. بمعنى ما وصلنا اليه

لم يأت فجأة وهذا التغيير الطفيف لم يكن يحظى بالنقاش النظري في تلك اMرحلة.
 حتى ا�ن الخgف حول هذه اMرحلة مستمر وسيبقى مستمرأ وستبقى مسألة اوسلو لكن اعتقد88     من

امج قات لبرـن من تطبـي اكثر  هو ـليس  حتى ا�ن  جرى  ما  مؤتمر88 ان  ية،  Mية وعاـ طــورات محـل  أو ـحصلت ـت
من الـصراع، انهـيار اYتـحاد الـسوفياتي خروج النـفط العـربي  اوسلو، احتgل الـعراق للـكويت،  مـدريد، 
واعتقد ان حرب الخليج الثانية ادت إلى اضعاف الشعب الفلسطيني، ضرب اMؤسسة العسكرية العراقية،
وبغض النظر عن النظام القائم كانت خسارة كبيرة لgمة العربية وللشعب الفلسطيني، النفط العربي خرج
إلى درجة كبيرة، من دعم القضية الفلسطينية، قيام السلطة الوطنية وهذا اMوضوع نوقش. ما الذي جرى

وصلنا إلى هذا التغيير؟
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    بعضهم يتكلم عن الواقعية وآخر عن ميزان القوى واخر العرب انهزموا… وآخر عن وجود مؤامرة، انا
اعتقد ان كل هذه اYسباب التي يــوردها البعض ليست دقيقة واقول لقد تطــورنا في الحياة والتجربة عبر

 عام ووصلنا إلى قناعات وافكار جديدة لكننا لم نكتبها في ميثاق جديد وحافظنا على اMيثاق القديم،100
يز الـحركة تم. وهذا اـMوضوع وهو ما يـم اسية لم ـي بمـعنى ان الـجهد الـنظري الgزم لتلـخيص التـجربة السـي
Yساسية لحركة فتح والتي تنحى إلى العفوية التجريبية في حياتها السياسية وYالسياسية الفلسطينية ا
قة gع Aـوضوع بكلـمتMهذا ا ولو تناولـنا  صياغة وتـطوير التجـربة،  عادة  Y زمة gتـبذل الجـهود الفكـرية ال
ستوى Mظواهر واـ اسي لـل ستوى السـي Mاـ Aيز ـب هم ان نـم اية الخـطــورة وـم لى ـغ سألة ـع اسة ـم النظـرية بالسـي
في السيـاسي في السيـاسة، وأي تـنازل او خـطأ  في النظـرية تـجده  قة بينهـما وأي خـطأ  gالنـظري والع
ستحصده في اMجالA السياسي والنظري وتعود من جديد، فالعgقة بينهما معقدة وبحاجة إلى جهد من

البحث حتى Y تقع الحركات السياسية في الضgل.
شعوب من اـل ها فـكثير  من قيمـت هي العـضوية وY اقـلل  ما يميـزها  اهم  سطينية  اسية الفـل    الحـركة السـي
والحركات السياسية تقوم باحداث عظيمة وY تفهمها مباشرة وتعود لبحثها واستيعابها بمعنى التنظير لها

فيما بعد، والسمات العامة لها ونركز على بعض منها:
اضل مـنذ.1 شعب يـن ستحق100 مـسألة اYستمرارية، فـهذا اـل ظاهرة ـت وهذه اـل ضاله  واصل ـن سنة وـي  

سية ية وروحـية ونـف ثل محـصلة ثقاـف شعب يـم هذا اـل الدروس،  واستخgص  يق  ير العـم قاش والتفـك الـن
غرب( ودية واـل ية اليـه اYمبرياـل هائل  عدو  في مواـجهة  في الـنضال وان ـيقف  ته لgستمرار  امة اهـل ـع

ورائها بكل قواه وطبيعة قيادتها اMتطــورة واMعاصرة في مواجهة مجتمع متخلف، وان يستمر هذا�
غاء اـلوجود اـلشعب في اـلصمود ويـمنع اـMشروع اـلصهيوني من تحـقيق هدفه اYول اـMركزي وهو اـل
الوطني للشعب الفلسطيني وتحويله إلى هنود حمر، هذا انجاز هائل للوطنية الفلسطينية، ويشكل
استمرارية من اMـستحيل ان ينـهزم، نقـطة ثانـية  شعب  هذا اـل بان  مادي لgيـمان العمـيق  اساس 
النضال الفلسطيني ولم تنته الحرب بيننا ونحن لم نهزم. العرب لم يهزموا Yنهم لم يحاربوا، هناك

في عرب  حاربوا، اـل عرب  وفي48 اشاعة ان اـل سليم البgد  اسرائيل،56  دخـلوا لـت نا  كذلك67  هاجمـت  
نا، من اYيام،73 هاجمـت يوم  في   Aسط ولم يطـرحوا تحـرير فـل اسرائيل  زالة  Y حاربوا لم ـي عرب   اـل

 قال انا ما61 حاربوا لـتسوية سـياسية، لتـحسA شروط اYنـظمة القـطرية القاـئمة. ـعبد الـناصر في
عندي خطة لتحرير فلسطA، العرب لم يحاربوا من اجل ازالة اسرائيل، بالتالي لم يهزموا.

السمة الثانية للنضال الفلسطيني هو انه نضال يتم على اكثر من جبهة Mواجهة اكثر من شكل من.2
كانت الخ. اYنتـفـاضة  اشكال الـنـضال، حارـبـنا اYنجـلـيز واـلـصهاينة، ـبـعدين اـلـصهاينة واـلـعرب، 
اشكال كل  باYعgم بالدبلوـمـاسية،  ـية اYنتـحـارية باYقـتـصاد، ـبـصامد،  بالحجر باـلـسgح بالعمـل
كون، وهذا يؤدي إلى عدو مـتشعب عاMي وـموجود ـعلى مدى اـل ــورست وحدث هذا Yن اـل الـنضال م
لة في السـياسة وفي التكـتيك، وهذه اـلخبرة ـتؤهل شعبنا إلى ان ـيصمد ويمـتلك مـقومات خبرة هاـئ

النصر، ويمتلك ايضا مقومات التنظيم والسياسة الحديثة اMعاصرة.

ابو.3 تح واYخ  ايدي مؤسـسي ـف درسنا عـلى  عام،  تأخر العـربي اـل في مواجـهة التخـلف واـل ضال  الـن
نزار كيف نحرر فلسطA، وتعلمنا على نظرية التوريط الواعي، نعمل عمليات ونختبئ بA العرب،:

العدو يضرب العرب، يحصل اشتباك وهذا يؤدي إلى تصاعد… ونحن طليعة التحرير واYمة العربية
 سنة من العgقات العربية يجب ان نناقش بعمق50 مادة التحرير، عندما نناقش هذا اMوضوع بعد

مواقفه كانت  شعب العـربي  وشعبنا العـربي وكـيف ان اـل واحد يـشكك بعروبتـنا  وبـهدوء، وY يـوجد 
عظيمة اتجاه شعبنا، نحن نناقش اYنظمة العربية كتعبيرات عن مستوى التطور العام في اMنطقة..
استنتاج بسيط ان في السياسة الفلسطينية لم يكن هناك عرب باMعنى الرسمي كان هناك احرار

3



عرب جماهير يحبون فلسطY Aسباب دينية او قومية لكن لم يكن هناك عرب في التاريخ الحديث
قترب ندما ـت ارها وـع عن اقـط تدافع  اسات  ها سـي ية ـل ومات العرـب لـلصراع الـعربي اYسرائيلي، الحـك
استنتاج، إلى  وصلنا  وهذا ـي قوة،  ضربنا بعـنف وـب كانت الحكـومات ـت به،  حد Y تقـبل  من  اMـسألة 
عندما ترسم استراتيجية للشعب الفلسطيني من اجل التحرير وحرب التحرير الشعبية بالضرورة
ان نرى ميزان القوى في اMنطقة وما هو موقف اMنطقة العربية من هذا، مسألة اخرى وهي عدونا

صهيوني مـنذ شروع اـل Mنواجه اـ حن  صهيوني، ـن انا100 اـل  gفي مفاهيمـنا مث ير  سنة، وحـصل تغـي  
اعترف رافض ان  انا ـكـنت  مع نـفـسي،  مــررت بتـجـربة شـخـصية فـكـرية سـيـاسية ـكـنت اـتـحاور 

عام من  اسرائيل  اعة مـغايرة،86 ـب وصول لقـن ساعدني عـلى اـل ادنى  حد  قراءة  استكملت   وعـندما 
شتات سميهم  الذين ـن هود  بان الـي اعة  إلى قـن ووصلت  ودية،  سألة اليـه Mحول اـ دراسة  قرأت  ندما  ـع
نا نواجه عدو قومي افراد بل هم اكثر من ـهكذا واـخطر، ـموضوع اـMسألة اليـهودية ألـخصه في اـن
ناك وفي اسرائيل، ـه ودية في اوروبا  ظاهرة اليـه يم اـل رية بتقـي عن اYسـتشهادات الفـك ـبغض الـنظر 
ودية، او انة اليـه قة اـلشعب، او بالدـي قة، الطـب ية او اـلشعب الطـب ية او ـبشبه القوـم ـعشرين رأي بالقوـم
،Aبالقومية اليهودية، في مدارس كثيرة للمسألة اليهودية في اوروبا وفي مدارس كثيرة في فلسط
ية وجاء إلى ظاهرة رـجعي عـنصري وـفاشي ومرـتبط باYمبرياـل وـبغض الـنظر عن ان جوهر هذه اـل
طبيعي اـنساني شيء  يد  في اـMستقبل البـع ولد  انه يـمكن ان ـي  Yشعبنا، ا أساة ـل وسبب ـم  Aفـلسط
متى هذه الظاهرة، بعد ان تنتهي كافة التشويهات في اMجتمع اYسرائيلي وربما يشكل قومية ما،
شبه قومية، الفكرة ان هناك بعدا قوميا لصراعنا مع العدو وهذه اMسألة هي اساس فكرة اMساومة
واMصالحة التاريخية، والكثير من الحجج التي نطرحها كاسباب لgعترف باسرائيل وللمصالحة انا
ارفضها شخصيا، واضيف سبب آخر ان هذا العدو يمتلك السgح النووي واYسلحة النووية يجب
دراستها واستخgص الدروس النظرية منها Yنها تضع سقفـاً ما للصراعات في العالم، وقبل كل

شيء تهمنا مصلحة شعبنا، وزج الشعوب في اYسلحة النووية يجب ان تدرس ونفكر بها جيدا.
نا خgل قرارات اYمم100    ـهناك الـعديد من الـنقاط وهي اـن نا Y ـل واقع الدولي، ـنحن انطلـق نا اـل  عام واجـه

ها ما فـي حدة ـب هذا242 اMـت صراع والحـياة والتجـربة ان  من خgل اـل شفنا  حن اكـت اطل، ـن دولي ـب قرار   وأي 
عالم ـخاصة عالم ـيوجد به موازين قوى وسقف وـمكانيزم يحـكمه وـليس باـلسهولة ابدا اـلخروج عن هذا اـل اـل
في اMسألة اليهودية، بمعنى ان العالم Y يعترف باسرائيل فقط Yنها دولة شكلت ولكن اخذ بعA اYعتبار

عند اتخاذ قرار اقامة اسرائيل البعد القومي للمسألة اليهودية.
من قـبل كـافة الـقوى حول اهمـية الجـهد النـظري اMطـلوب ان يـبذل  إلى التـساؤل  تدفع  وهذه اMـسألة     
كل مع  دقة للمـفاهيم العـامة،  اكثر  هذه التجـربة وتحـديد  عادة تلخـيص  Y عرب سطينيA واـل واMفكـرين الفـل
ثاق وـنعرف التـحريض وكان نا ان ـنعدل اMـي بوا ـم اسف تدخل اYيديولوـجية من باب اYمن يـعني الـيهود يطـل
في اMجـلس شكيل لجـنة فكـرية  طالبت بـت انا  هودي،  ضغط ـي من قـبل دون  هذه اMـسائل  ممكـنـاً ان تعـالج 

الوطني وهذا اMوضوع ما زلنا نتحاور فيه مع اYخ ابو نزار.
   حول اعgن الدولة والحديث الجاري كلما اسرعنا بتشكيل هذه الدائرة كلما بذلنا جهدا جماعيا Yعداد

مسودة اولى جادة للميثاق الوطني الفلسطيني القادم.
شوطـاً لو ان الفلـسطينيA يقطـعوا  كثيرا، حـبذا  باب السيـاسة  في  يدخل  عن الفـكر  ما زال الـحديث     
الذي ـيـقع ـعـلى عقـلـنا عن اـلـضغط اـلـيومي الـتـكتيكي اـلـراهن  هذه اـMـسألة وـبـغض الـنـظر  في  للـتـعاون 
واعصابنا حتى نعيد صياغة قناعاتنا وفكرنا من جديد، Yنه بدون عقيدة مستقرة وثابتة اMجتمع Y يندفع

 تكاد تقترب من نهايتها وما تبقى من اندفاعات عاطفية وحماس64 وبشكل موجة للصعود من جديد، موجة
مع في اMجـت دية  وجة العقاـئ Mحدار اـ هي اـن سائدة  ظاهرة اـل سائدة، اـل ظاهرة اـل يس اـل هو ـل وصدق  ضال  وـن
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صاديا او لة اقـت ها مثـق ظر اـن سرعة وـبغض الـن سطينية ـب دولة الفـل إلى اـل حتى ـنصل  سطيني  اسي الفـل السـي
Y جب ان كن ـي سيادة، ـل انواع اYستقgل واـل ارقى  إلى  صل  حتى ـن اضل  قى نـن جب ان نـب فانه ـي سياديا 
من به  عترف  سفر ـم جواز  قومي،  يان  دولة، ـك ريد  حن ـن عالم، ـن هذا اـل في  استثنائي  وضع  نا  نـنسى ان ـل
مه بانه ـخفض سقف التوـقعات كرر عـل ياهو ـي عالم، ومن عدونا اوY من اسرائيل ومن الوYيات اMـتحدة نتـن اـل
لشعبنا وفكرت بها ووجدتها انها تعني قتل للروح وليس الدخول في مساومة، واعتقد ان عدونا يبذل جهودا
ـعلى الصعيد الـنظري السـياسي اكثر وبكثير، وYحظت ان زيارة نتـنياهو Yميركا وتوقيعه على واي رـيفر،
النقاش اYساسي للصحافة العبرية ليس حول النص واYتفاق وانما حول خيانة نتنياهو اYيديولوجية وكيف
ية، يدة الوطـن يم العـق واشنطن، تحـط من  ديد  وعاد ـبشخص ـج كبرى  اسرائيل اـل طالب ـب رفض وـي وكان ـي وقع 
قد ان وانا اعـت هذه اMرحـلة التاريخـية،  في  عدونا  له  ما يفـع اهم  الروح،  اسي، تمـزيق  كر السـي شتيت الـف ـت
ها تـخطط وـتبث وتدرس، ية واـلصهاينة اساتذة ـب Mـحباط واـلضياع، ـيوجد مؤـسسات عاـYاـلشتات الـفكري وا
سب مع واذا  من اMجـت ثــورة والجـماهير يgقي اYستهجان  عن اـل لم  احد يتـك وجدت  ندنا اذا  ابل ـع في اMـق
ها عgقات وـطيدة مع ية يـعتبرونه متـخلف، وـبعض الشـخصيات تفـتخر بان ـل كا او اYمبرياـل واحد ـعلى امرـي
كن كان وـل مع اYمرـي صادية وطـيدة  اسية اقـت نا عgقات سـي شعبنا وحكومـت كون ـل لط ان ـي مش ـغ كان.  اYمرـي

الخطأ ان ننسى ان الوYيات اMتحدة ظلمت شعبنا وقصدت وتتحمل مسؤولية كبيرة.
جب ان صر، ـي ية الـن مان بحتـم يدة واYـي لور العـق شروط تـب من  اساس  شرط  اسي  كري السـي وضوح الـف    اـل

 عام يجب ان ندرس ذلك مع بعضنا في100 نرى ماذا سيكون مستقبل اليهود في بgدنا ومن ا�ن لحتى
قد ان اعة للـنضال، واعـت بوعي وقـن سلحنا  هذه الـقضايا ـي ديد  وضوح، وتـح حددها ـب كي ـن ـقضايا آن اYوان ـل
شعبنا بتجربته التاريخية وخبرته الهائلة مرشح ان يبني في اMرحلة القادمة حركة سياسية حديثة متطــورة
الذي طرف  اذا؟ اـل M سطيني قرن فـل هو  غة  واسميه بg مباـل قادم  قرن اـل ثاق لـل ها مـي لور ـل قادرة ان تـب كون  ـت
كل طبيعي ومـحـاربة  إلى مجـتـمع  في ـتـحويله  من مواـجـهة اـMـشروع اـلـصهيوني واـيـقافه واـلـبدء  يتـمـكن 
التشويهات فيه بشكل جاد، هذا الطرف الفلسطيني مرشح ان يقدم شيئا جديدا لشعبه وللمنطقة العربية
ية ية لgمة العرـب نارة حقيـق كون ـم قراء وـت شهداء والـف ها اـل رضى عـن دولة ـي سيبني  شعبنا  اقول ان  عالم،  ولـل
وتساهم في اعادة صياغة الوجود اMشوه للدولة وللمجتمع في اسرائيل وتحويله إلى وجود انساني طبيعي،
دولة تساهم في اعادة قراءة التاريخ في اMنطقة على الصعيد الدولي كي يدرك العالم حجم الظلم الذي
الحقه بهذا الشعب ويقدم اعتذاره YوYدنا واحفادنا ماديا ومعنويا، نحن لن نفاجئ العالم بهونغ كونغ بل
لــورت روحه وشـخصيته سنفاجئه باYـنسان الفـلسطيني الـجديد، باـلشعب الذي عبر درب ا�Yم اMـخيف وتـب

في الظلم والقهر من كل صوب، شعب يكون له دور في اعادة بناء هذا الكون، وشكرا.

اEخ ابو نزار
   Y شك ان اYخ ابو فارس Yمس الكثير من القضايا بعضنا نسي ان يحكي عنها وهي مهمة جداً، وفي
التي طرحـها خـاصة فيـما يتعـلق باMكـونات اYسـاسية للـشعب الفلـسطيني اطار تـطبيق بـعض القـضايا 
قوم ندما ـي انه ـع صفة اسـاسية بحـيث  استعداده Yستمرارية الـنضال  هوم  كن مـف سياق وـل خارج اـل وضعها 
اريخ هذا اـلشعب وقدرته ـلخوض ـمعارك ـمزدوجة، ية الـنضال، وـت ها جزء من عمـل ته ـفهو قادر Yـن باعgن دوـل

 كان في تدريب الغربي وكنا نعمل لتنظيم الشباب لكي يتسللوا69 لكن في الحديث داخل فتح، في بداية
كن ولم ـن ية التنظـيم  طوير عمـل لدينا مخطـطات لـت كان  وهذه اMرحـلة  واحد،  واحد  يات ـعسكرية،  يام بعمـل للـق

توريط( ية اـل عمـل ها اYخ ابو فارس وهي جزء من استراتيجية الـبعض  نتـبنى اYستراتيجية التي ـتحدث عـن
الواعي وهذا الحديث عن عملية التوريط كان قبل اYنطgقة. وبعد ايلول خرج بعض اYخوان واستخدموا�

ني كان مـب ها  كر فـي طور الـف ها وـت في ادبياـت تح  كن ـحركة ـف عرب ـل توريط اـل اسمه التفـجير اMتسـلسل ـل عبير  ـت
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على حركة التحرير الشعبية وان الثــورة الشعبية اMسلحة هي اYساس ووصلت ذروتها في اYنتفاضة وهي
عد ابو ـجهاد ـب به اYخ  لدور الذي لـع يرى الـبعض وكانت ـترسيخ ـل ما  ها ـعفوي ـك وية وكان جزء مـن لـيست عـف
ما يدل ـعلى ان هذا هو ـعمل ـطويل مـكثف، كان في حرب مخـيمات وبـنفس الوقت التـحضير لgنتـفاضة ـم
التوجه العام حيال هذا اMوضوع، القصة اYخرى التي يجب ان ترى بعA اYعتبار هي ونحن نمسك في
موضوع العقيدة الوطنية ان نرى Mاذا هناك شرخ داخلي في كل واحد فينا بما فيهم اYخ ابو فارس، لكن
بالحق وان كل انـسان، الـضمير اMتمـسك  صراعـاً بـA العـقل والـضمير عـند  نرى ان هـناك  في لحـظات 
ية، وهـنا اYن تجـسيد اهدافنا اMرحـل صلحة تتطـلب ان نحـقق  Mقول ان اـ الذي ـي قل  نا، والـع ها ـل سطA كـل فـل
الدولة في اـلواقع الذي نعـيشه على أي جزء نستطيع ان ـنحــرره اصبح يـحقق مصلحة للطرـفA، وـنحن لن
نغير العقيدة عند اYخوة في حماس او عند القوى اYخرى التي ترى ان وجود اسرائيل باطل وهو باطل
ولكن نحن قمنا حتى باYعتراف بوجود هذا الباطل Yننا غير قادرين على ازالته اYن، الرسول عليه الصgة

 :والسgم وقع صلح الحديبية. مداخgت

د. نافع
يدة ما العـق شقA ـه لى  طوي ـع نوان اMحـاضرة يـن جاد، ـع تدى اYسبوعي اـلشجاع واـل هذا اMـن قد  من ـع    اـث
الوطنية ودورها في تجسيد الدولة وركز ابو فارس بالحديث عن العقيدة اY ان دورها في تجسيد الدولة
ية كان ـنصيب اـلحديث عن دورها في كان مقـتضبا ـقصيرا، وـحA جرى التركيز ـعلى ـعمق العـقيدة الوطـن

تجسيد الدولة مقتضبا، أي عقيدة تنطوي على ثgثة عناصر الفكري والسياسي والروحي قدم لنا وصفـاً:
لتطور الحركة السياسية الفلسطينية لكنه لم يقدم لنا عرضا للعقيدة وكيف تشكلت، من اMعروف ان الحركة
دية رية والعقاـئ يارات الفـك من الـت ديد  وشملت الـع اريخ  في الـت اكثر الحـركات  من  هي  سطينية  ية الفـل الوطـن

 سنة اYخيرة. اعترف باYزمة وهذا صحيح لكن ما هي اسبابها ومصادرها ودور50 خاصة على امتداد ال
نا واين نجـحنا يارات اYخرى في هذه اYزمة اين اخفـق تح، دور الـت ية ـف يار الرئـيسي في الـحركة الوطـن الـت

 % من مساحة فلسطA صحيح ام خطأ، ما هو دور50 وهل كان الرفض Yقامة دولة فلسطينية على حوالي
ية إلى هذا اـلحد من دولة اـلواقع الـعربي واثره في ـتشكيل هذه العـقيدة وMاذا ـهبط سقف اYهداف الوطـن
التي ثم ماهـية اYستنتاجات  مدى حجمـها،  حتى ا�ن  عرف  سطينية Y ـن دولة فـل إلى  ية  ديمقراطـية علماـن
ركز ـعلى ـمراحل رية، كل هذا ـمهم جدا. اgMحظ ان اYخ  استثناء ـتشكيل دائرة فـك باحث ـب ها اـل يوحي الـي
يدة في ها ـكما ـيجب ثم دور هذه العـق تم التركيز علـي ها لم ـي يدة ـبحد ذاـت ـتطور الـحركة السـياسية ـلكن العـق
تـجسيد اـلدولة. اMـفهوم ان هذا الدور يـعني اـلوسائل، اMؤـسسات، اYدوات اـMستخدمة لتـجسيد هذه اـلدولة،
انا شخصيا لم اسمع عن أي حديث حول هذا الجانب في اMحاضرة، ثم انتقل اYخ للحديث عن ضرورة
ايجاد حركة سياسية حديثه وهذه الحركة Y يمكن ان تتم او ان تولد قبل البت في مصير اYهداف الوطنية
الراهنة، ويجب ان نعرف ما هو مصيرنا ا�ن ومصير مطالبنا واهدافنا واY نكون مثل من يستــورد سيارة

حديثة Yستبدالها باخرى قديمة.
   اقول يجب تطوير مبادرة اYخ ابو فارس بمزيد من التعمق لدراسة مختلف التيارات الفكرية والسياسية
التي اثرت في تشكيل العقيدة الوطنية والى التعمق في الوسائل واYدوات التي بموجبها يتم تجسيد هذه

العقيدة والوصول إلى الدولة، وشكرا.

اEخ سعدات
سطينيA اMنظـمات كل الفـل سابقا وYحـقا ولgخ اMحـاضر،  به  قوم  ا ـي M نزار ابو  كبير  استاذنا اـل اشكر     
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الفصائل يرفضون الكيان وينادون بقيام دولة، لكن افهم ان الدولة ليست مرحلة وهي عقد مع اG سبحانه
فاهم سوء ـت  Aالفـلسطيني Aجد ان ـب نا ا�ن ـي إلى واقـع ظر  ومن يـن واصل  ناء مـت مع اـلشعب أي ـب قد  وهي ـع
ني يدة ـب يدة فـلسطA ولعـق هم لعـق يع واYخ ابو ـعمار لم تتـحقق، ـهناك سوء ـف ها الجـم التي طالب ـب وحدة  واـل
صهيون، ولكن يا ريت ان اYخ اMحاضر وضح لنا العقيدتA وما الفرق بينهما وعلى ماذا تقومان، انا اقول

" نا في ـمعرض اـلحديث عن" واعدوا ـلهم ما استطعتم من قوة واذا ـك قوم ـعلى آية  يدة اYسgمية ـت ان العـق
القوة فهي ان Y نخاف من النووي او ما لدى اسرائيل من قوة، وايام الرسول ما كان مجال للتفكير بان
يخوض اMسلمA حربـاً ضد الكفار وعددهم با�Yف، بل حارب اMسلمA الكفار، ماذا تقول عقيدة صهيون؟
ما قول ايـن يدة وقرأت في سفر ـيوشع الذي ـي هذه العـق عن  دراسات  يدة؟ اين اـل وهل درس احدنا هذه العـق
من تحـديدها او ولم يتمـكن مـوسى  وسى  Mالرب ـ كم، اعطـاها  هي مـلك ـل اسرائيل ـف ني  يا ـب اقدامكم  طأ  ـت

زيد عن تــوراة ما ـي ما سجلت في اـل أخذها بالقوة، رـب يك ان ـت  مرة،72 اخذها فانت يا ـيوشع اين ـتعرف عـل
اقول ان من حق الـعقائديA ان يـحثوا السـياسيA وصناع اـلقرار على اـقامة اـلدولة الفـلسطينية وـلكن ـعلى
عاد ابل ذلك اـب ناء وفي مـق عاملA ـفرصة الـب ناء البيت الفـلسطيني ـعلى اسس سليمة، ونـعطي لـل ومات، ـب مـق
Aفسدين بسرعة، القائد السياسي والحاكم يصنع القرار وعلينا التطبيق، اما التفسير واكتشاف القوانMا

.AثقفMهم الذين ينظرون على ا Aلكن اليوم نرى ان السياسي AثقفMفهي من مهمة ا
صناعة من  هو  الذي  بالتنظير  يس  بالتطبيق وـل يادته  شغل ـق سطيني بحـاجة Yن تـن ربي والفـل عالم الـع    اـل

.AثقفMا
   السادات قال عندما جاء إلى فلسطA ان على الفلسطينيA ان يبدأوا كما بدأ هيرتسل في اقامة دولة
ـاصرية من الـن لدينا روح  ما زال  بالقوة،   Yلن ـتـخرج ا وهي  زرعت  اسرائيل  اقول ان  انا  اسرائيل، 
عالم، قرار، اذا هزم الـعسكر Y تـعتبر نـهاية اـل لون هذه الروح الـثورية واـنتم صناع اـل ماذا تقـت واـلصدامية فـل

ولكن اذا انهزم الشعب فهذا نهاية العالم.

اEخ حكمت
   اوسلو قدمت شيء مهم لم ار احد تطرق له بكلمات واضحة وهو خلق عgقة جديدة ما بA الحلم والواقع
في التفكير الفلسطيني ما كان يجمع الفصائل قبل اوسلو هو الحلم الكبير عشناه طويgً، ما حققنا قبل
اوسلو كان ـعبارة عن تgطم وافكار سـياسية متgـطمة وتهديدات ووعودات وشعر، واستطعنا ان نـعمل في
كبير إلى واقع صغير سمي في مرـحلة غزة ها ـبعد ـنظر ان نترجم الـحلم اـل يادة التي ـل اوسلو وـبسبب الـق
طويره صغير وـت واقع اـل هذا اـل في  ساعدوا  خوة ا�خرون  Yلو ا اخرى وبـصراحة  مدن  ذلك  بع  حا وـت وارـي

لوصلنا إلى القدس.
هم ـبصراحة، يتردد في اـعطاء رأـي    اYخ اMـتحدث تردد في ان يـعطي رأيه ـبصراحة وكثير من اYخوان 

 % معناه توافق على ما87 وما يحيرني هو اذا كانت هذه اYغلبية التي انتخبت القيادة الفلسطينية بنسبة
ً ليصبح اتخذ لتحقيق الواقع الصغير وهي توافق على قرار القيادة بتنمية هذا الواقع ليصبح واقعـاً كبيرا

دولة فلسطينية، واطالب بحماية هذا الواقع الذي نصنعه ان نبدأ ونحن الغالبية لحمايته.
   اريد ان أتسائل ما جرى في واي ريفر ليس هو اتفاق جديد واصرار البعض على تسميته باتفاق جديد
استهانة بالعقـلـية الفـلـسطينية واـلـقدرة والتـفـسير هذا يـعـني  هذا اYـتـفاق، ان  ذلك مـحـاولة ـلـضرب   gوت
حظ وهذا اـل طبيعي  شكل  واقع ـب مو اـل صوتها ليـن ية لتظـهر  إلى اYغلـب صغير بحـاجة  واقع اـل سطيني، اـل الفـل
جال ليعـطوا حـظا Mيتركوا اـ من كـافة اYخوة ان  واطالب  ادمة  سنوات الـق مدى اـل نا وعـلى  توفر ـل Mالوحـيد اـ

لgخوان الذين يرون ان هذا الواقع الصغير سينمو، وشكرا.
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اEخ زياد
رية قات النـظ الخ، اMنطـل يار  قوى وانـه موازين اـل باط واختgل  لة باYـح من اYخوان ـيسمون اMرـح كثير   ..   اـل
للفصائل علمتنا دروسا اساسية وهي انه في حاYت مثل هذه يتم فيها العودة إلى نقطة البداية اYنطgق
وـليس إلى اعادة صياغة ـكما ـتطرق اYخ اMحاضر، البداية واYخوة في ـحركة ـفتح ـمارسوها ويـعوها اكثر
وهذه سوفياتي  قوى، اـتـحاد  موازين  ما نـتـحدث عـلـيه ا�ن،  لم ـيـكن  من الـغـير ـعـندما انطـلـقت اـلـثــورة 
ما واضيع ـك إلى ـم رجع  هذه الـحسابات Y ـن إلى  توجه  ظروف اـلصعبة ان ـن في اـل نا  كانت وعلـي الـحسابات، 
الكثير من اYخوان اMنظرين يدعون اليها، مشكلة الشعب الفلسطيني بدأت عندما بدأت الثــورة والتنظيمات
تعمل في السياسة وY تمارس النضال ومن بعد خروج اMقاومة من لبنان حلت حالة اYحباط عند شعبنا،
سمات من  وهذه  بارى  حن نـت كن ـن ضالية، ـل قات الـن من الحـل اضل مـفرز  اسي مـن اضل، والسـي اضل مـن اMـن
يدعو اMحـاضر  Y اذا M انا اتـساءل من ثقـافة الخـيم،  يس  صالونات وـل من اـل مور  Yمع ا اMرحـلة ونتعـامل 
اسرائيل إلى اعادة صياغة لفكرها ونظريتها الصهيونية، Mاذا نحن ندعو انفسنا إلى التغيير في مبادئنا
وقيمنا يوجد واقع فرض علينا بسبب اختgل موازين القوى… الخ، رغم انني غير مقتنع بهذا الكgم، حقيقة
سألة لـيست حـلم. Mرحـلة، اـMهذه ا إلى  شعبنا  سؤولية اـيصال  شاربها تتحـمل ـم كل ـم سطينية ـب يادة الفـل الـق
صحيح حلم ان تعود إلى الوطن لكن ان Y نعود إلى نصف وطن Yن هذا ليس هو اMوضوع، اريد ان اقول
نا ان نـحصن انـفسنا وشعبنا في عـقيدة ان قضية الـحصانة الثقاـفية هي ـمساوية للـحصانة الـنضالية، علـي
هي نفس العقيدة التي انطلقت منها الثــورة، Y احد يستطيع ان يقنع اوYدي بان حيفا ليست بلدي وهذه
حقيقة. اYخ اMحاضر قال اسرائيل دولة نووية لكن ومع هذا Y يطلب اMحاضر منها ان تغير في مبادئها
وفكرها واذا ما غيرت لن يفيد عليها بانها دولة نووية Mاذا نحن ندعو إلى التغيير واريد ان اذكر اخواننا

اMناضلA واMثقفA ويجب ان نتمعن كثيرا في عمليات احباط الناس.
   الثــورة موجودة ومغروسة لكن الذي تحمل اMسؤولية اYساسية هي قياداتنا الفلسطينية، فالعقيدة ليست

مgبس موضة نغيرها فهي ثابتة، وشكرا.

اEخت ام منهل
   ما عرضه لنا اYخ ابو فارس يحتاج منا كل وقفة ويحتاج إلى اكثر من لقاء، سواء بالنسبة للعgقة مع
العرب، بالنسبة Mسألة التوريط والسمات العامة للحركة السياسية، وما هي العقيدة الوطنية، وهل يصح ان
نقول ان العقيدة الوطنية مرتبطة بالعقيدة القومية والدينية، واYبعاد اMختلفة لها، كل ما تفضل به استطيع
ما ان اقول بانه وـمضات سريعة قد تدعونا لـلوقوف ـمطوY ـعند كل مـفصل ـليس ـبغرض الترف الـفكري واـن

Yستنباط كثير من اYمور التي تساعدنا على تقويم اMوقف وان نقيم ما نحن فيه ا�ن.
   اود ان اقف عند نقطتA هما اYولى محاولة العدو باستمرار وتمزيق الروح والتماسك النفسي لشعبنا،
واود ان اتساءل اين نحن من مواجهة هذه الحرب النفسية اMستمرة ماذا نحن فاعلون فيما يتعلق باعgن
تجسيد اعgن الدولة، Mواجهة تيار نتنياهو الذي قال اننا استطعنا ان نخفض حجم التوقعات الفلسطينية،
هذا كن  ية ولـي باجراءات عمـل قوم  هذا لـن ندرس  اسب ان  من اMـن كون  وقد ـي عل  ريد ان نـف وماذا ـن نا  ماذا فعـل
ية هي اYـيمان بحتـمية الـنصر ـكضرورة واYمل اـلكبير ـبداية ـعلى ـطريق تـجسيد اعgن اـلدولة، النـقطة الثاـن
الذي يشع به قلت ابو فارس نقله لنا ونحن لنا كل اYمل ما دمنا على حق وحتمية النصر تدعونا Yن نأخذ

 علينا ان نبدأ بخطوات عملية، ادعوكم Yن تكلفونا بشيء4/5/99 خطوات ونحن اصبحنا على بعد قريب من
جديد ونريد ان يكون الشيء منتظم وحان الوقت ان نبدأ بخطوات عملية وان نتفق على شيء آخر من اYن

، وشكرا.4/5/99 وحتى
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اEخ ابو محمد
   اYخ اعطانا Mحات اشارات لنقاط في مسألة العقيدة وهي بحاجة Mناقشات اوسع بكثير من مgحظات

يدة، انا اـفهم كفـلسطيني ـعمري اكثر من  سنة ان70 عابرة، لم اسمع شيء من اMـحاضر عن مـعنى العـق
خرى، Y يـوجد عقـيدة خـاصة بـنا مـثل الحـركة Yمم ا Yمع ا في اMـساواة  اجل حـقه  من  شعبنا ينـاضل 
الصهيونية. قال يوشع وقال موسى. نحن مثل الذين تحرروا في العالم ونريد ان نأخذ حقنا في ان نكون
اسياد انفسنا متساوين مع اYمم اYخرى، نعيش بحرية اذا في حكم ظالم نقف ضده… الخ. نبني حياة
حلوة لنا، مع اYخذ بعA اYعتبار اننا في محيط عربي نؤثر ونتأثر فيه ونحن من دعاة وحدة عربية حقيقية
ديمقراطية، بهذا اMعنى يكون الشرط اYساس Mا يمكن تسميته العقيدة وهي افكار ورغبات واحgم تسير
ني ارض والتي تـع لى اYرض  سيادة ـع نا  كون ـل اسياد ارض وـي كون  هذا ـيجب ان ـن وحتى نـحقق  ناس،  اـل
الوطني ساس واـMـشروع  Yمع حـقـنا ا سوريا او اYردن… وـنـريد ان ـنـعرف ـكـيف نتـعـامل  مش   Aفـلـسط
اـلضروري الذي ـيجب ان يـحصل بروح واقـعية وـليس بالحق اـMجرد، اضافة إلى اYـفكار التي طرـحها ابو
نا نا، ـك صراع بيـن شاكل وـمصائب،  من ـم يه  ما ـف واقع ـب جرد واـل Mحق اـ صراع ـبA اـل في  نا  اقول ـك فارس 
بعيدين كي نكون واقعيA ولذلك خرقنا كثيرا فيما يسمى بالgواقعية وما ترتب عليها من مزاودات، الواقعية
تــورط كـما ذلك ـن وبدون  مع الواقعـية  يق الحـلم يتمـشى  رفض الواقعـية، تحـق وحده ـي صدم الحـلم، الحـلم ـل ـت
حصل والنقاط العشر كانت بداية همسة Yن نصبح واقعيA وتمشت بتسلسل إلى ان وصلنا إلى برنامج

 موافق على التقسيم وعن تفكير وكنت شخصيـاً في شهر29/11/47  لقد وافقت على قرار التقسيم في88 ال
ايلول ضد التقسيم أي قبل بشهرين.

وجد جاوزاته… Y ـي ياته وـت سلبياته وايجاـب لى  يه وـع ني عـل جب ان نـب دولة وـي سلطة واـل داية اـل اوسلو ـب يد     وـل
.Aتغلب مثل دولة فلسط Y Aعقد، دولة الصMكيان جهات خاصة نحن ووضعنا ا

اEخت زينت
ربي، عد الـع ركز ـعلى الـب اطواق اـلسgمة الـخمس  نزار  ابو  تاب اYخ  في ـك قاطي ـمحدودة اول ـتساؤل     ـن
شعب عرف ان اـل نا ـن مع اـن ضد  وضعه  بل   Y وضع العـربي ست غـياب اـل Mفارس ـ ابو  في كgم اYخ  كن  ـل
وما زلـنا نعتـمد عـلى البـعد العـربي في الـسجون،  إلى الـيوم  عرب   Aوفي منـاضل العـربي تعـامل معـنا 

اYسgمي.. الخ. اريد جوابا، ثانيا الشعب الفلسطيني متألم من بعض النقاط كتلك التي تريد اصgحات:
في اMؤـسسات، اعـتقد ان هذه الـنقاط ـتساعد ـعلى تعـميق العـقيدة ـعند كل اـنسان بان يـعمل ـعلى تـجسيد
الدولة. وثالثا اشير إلى العبارة التي ذكرت بان اYنتفاضة كانت عفوية وY اعتقد هذا والصحيح ان الشيء
Y وهذا اضة  في اYنتـف اضلوا  ساء، ـن مال، اYطـفال، الـن اساتذة، ـع شعب، طgب  يع اـل يه جـم شارك ـف الذي ـي
حن اكثر مـما ـن خاف مـنا  اسرائيل ـت فان  نووي اYسرائيلي،  سgح اـل اما قـضية اـل ويا  كون عـف يمـكن ان ـي
نخاف منها، وفي اYنتفاضة كانت كتيبة اسرائيلية تتدرب على رمي الحجارة، السgح اYسرائيلي لم يعد
Aصغيرة تتـغلب ـعلى قوة كبيرة، ـنحن ـيجب ان نـبقى مؤمن وية، وـهناك قوة  قوة مرات هي معـن مة، اـل له قـي
هو مـكسب وـيجب ان يا  يه حاـل شيء نـحصل عـل قوة وأي  هو  يدنا  في  سgح  قوة واـبسط  هو  الذي  نا  بحـق

نكبره، وشكرا.

اEخ الشيخ عبد السQم
نا الـخاصة وان ظرة الـخاصة لظروـف من الـن شكر واYحترام، ـليس انطgقا  جديرة باـل بذل  التي ـت    الـجهود 
كانت جديرة باYخذ بعA اYعتبار Mا لنا من خصوصية بغض النظر عن التفصيgت، الكل سبقني اليها،
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قدرة قدرة وما كان فوق اـل ـلكن اقول الـنظرة في الكاـئنات الـحية ـخاصة في اYـنسان ان التكـليف ضمن اـل
يعتبر ظلما. فاذا كان التكليف ضمن القدرة فمطلوب منا اMواءمة بA الطموح التنظيري واMطلوب التكليفي
لوب يق اMـط ما. واYمل بتحـق تبر ظـل قدرة يـع فوق اـل كان  وما  وحات، اYحgم  نا طـم ما ـتظل ـب كثير  يذي ـف التنـف

Y ينفع" بامتياز مع مرتبة الشرف اYولى وبA اMمكن تنفيذه واكرر هنا قول عمر رضي اG عنه عندما قال 
تكلم بحق Y نفاذ له اذن Y قيمة للتنظير الفلسفي الخيالي الغير قادر ان ينفع اYنسان في حيز التطبيق."

في عل  من ردود الـف حرر  من الـت بد   Y لذلك ها،  واخواني ـب مذكر نـفسي  بل  من ـق نت  سلمات وان ـك هذه ـم
الصراع السياسي وان نبدأ بصناعة مشروع ضمن اMمكن وطاMا نقول السياسة فن اMمكن او بمثل هذا.
واذا بدأنا هذا Y بد ان نحرر هذا التفكير الواقعي من اسر التفكير ان هذا تطبيع او ان هذا تبعية او ان
هذا تسييس او ان هذا ملكية اكثر من اMلك، فg بد من البدء باللبنة ثم نبني جنبها لبنة. وسمعت مرة نقد
بعض اYجانب لطريقة تفكير العربي فيقول انتم تبدأون بالتفكير باكبر مشروع ثم تتضاءلون وتتضاءلون،
نة فوق ناء اـلجزئي ثم لـب لوا ولو ـبشيء واحد، ـعلى ـعكس طريقـتهم في الـب إلى Y وجود، ما تـحبون ان تفـع
اقول هذا  ناء عـلى  لي وYخواني. ـب عة  هذا منـف تذكير ـب في اـل كون  ارجو ان ـي شروع.  Mحتى يتكـامل اـ نة  لـب
ية ية عمـل ناء Yعادة ـمسودة جادة علـم رية للـب قائل ـبضرورة ضوابط فـك نداء اـل صوتي بل استجيب لـل واضم 
للميثاق وهذا يخدم تعميق النظرة إلى اMستقبل اوY Yستمرار النضال وثانيا Mحاولة ضمان نجاح اMشروع
سgمة اجل  من  الداخلي عـند الـفرد لـضمان تنـاسق الشخـصية  من الـشرخ  اجل ان نـسلم  من  وثالـثا 
السيكولوجية اYجتماعية عند الرأي العام. Y اعلق كثيرا لكن اقول Y بد من معرفة الخط الفاصل اMسيطر
ية والقوـمية واخذ اMـمكن ضمن ية ـبA الوطـن ية واYسgمية والفـلسطينية، الجدـل ية ـبA العرـب في ـقضية الجدـل
نا، واحد حاول يـميز ـبA الـعمل الـعسكري والسـياسي ويـجعل الـعمل اـلقدرة تعلـيقا ـعلى ـبعض اقوال اخواـن
السياسي كأنه جرم في حق العمل العسكري واستذكر مقولة اMرحوم اYخ ابو اياد عندما سئل في هذا
اـMوضوع قال الـعمل الـعسكري زرع والـعمل السـياسي ـجنى ويـحكم كل من الـحضور وـغير الـحضور ـعلى
من يــزرع وY يجني مقارنة دائما مع الفكر السياسي اYسرائيلي واMطلوب من اYسرائيليA واMطلوب منا
ية عـلى ردود ارنا مبـن كون افـك ضرورة ان ـت يس باـل كن ـل صحيح وـل عل اـل من ان نـف ازرنا  شد  ارنة ـت عل اMـق ـل
في دية  ية والعقـي نا التراـث في هويـت نا  قة عقليـت في الحقـي افا  فا وـي سيان حـي وضوع ـن اسلفت. ـم ما  عال ـك اYـف
ية سمرقند وY نـنسى بـق  Yتاج ـمحل و  Yندلس، وYنـنسى ا Y نا اسية Y تـنسى. Y زـل ية والسـي يدة الديـن العـق
اYسماء. انتو خايفA ننسى حيفا ويافا ما تضلوش تدقوا عليها خلينا نمشي لقضية عملية ضمن القدرة

" ا" M Yكة او صلعم ـم رسول  صحابة لـل قال اـل لو  افا  فا وـي سى حـي خايفA نـن اوعوا  قول  ضل ـن ما اـن احـسن 
من شيء  يذ تحـصيل  في التنـف يس  في التنظـير وـل تدخل  ضية  هذه ـق  Yحا او قدس. اوY وY ارـي هاجروا اـل

اYراضي اMسلمA فريضة وفضيلة وتضيع شيء مما في ايديهم جريمة Y تغتفر ابدا.

اEخ علي
عبر كون  اسية Y ـي يدة السـي شكل العـق تداء ـت طرح اYخ اMحـاضر، اـب عض اgMحـظات عـلى  لي ـب قة     حقـي

بدأ ـتـأسس العـقـيدة اـلـصهيونية عـند40  أو30  أو20 عمـلـية زمـنـية ـتـقاس ب انه  وسمعت عـلى لـسانه  سنة   
 علما64  والتأسيس للعقيدة السياسية الفلسطينية بدأ من1897 تأسيس الدولة الصهيونية من مؤتمر بال سنة

من بدأ  انه  طروح لعلمـنا  Mتاريخي اـ سياق اـل سنة2 لو تتبعـنا اـل ثاني  شرين  بدايات اYولى1917  ـت وهي اـل  
سنة وعد بلـفور  هذا التـاريخ  ضوء  في  حزاب1917 لتـشكل العقـيدة الوطنـية الفلـسطينية  Yبـداية تـشكل ا 

 التي64  وصوY إلى محطة56 ،48 ،47 ،46 ،42 ،29 ،28 ،22 الفلسطينية وعلى رأسها حزب العصبة ومن ثم سنة
 هي البدايات1981  وتضع سنة1868 يتبلور فيها فكر حكومة عموم فلسطA. فالحركة الصهيونية تؤسس من

" ملبس من هذا التاريخ" اYولى للتطبيق على ارض الواقع ببناء اول مستوطنة اسرائيلية وهي بتاح تكفا 
بدأ يتشكل الفكر الصهيوني والعقيدة الصهيونية وتتشكل ضمن هذا السياق إلى ان اعلن عن قيام الدولة
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سنة سرائيلية  Y1948 اgاحادي الـجانب مغف من خgل منـظور  ما Mـسته  خر  جانب والـجانب ا� من  هذا   
الفسيفساء الفلسطينية التي ساهمت مساهمة فعالة في بناء العقيدة السياسية الفلسطينية وكان لها الدور
gزاوية احـادية مغف من  انه يعالجـها  قل حـسب فهـمي  Yما طـرحه او عـلى ا من خgل  ها  جب اـن كبير ـي اـل
عبر ربة ـنضالية  هم تـج كل اYخوة الحـاضرين ـل تأثير واـتصور ان  من  ها  وما ـل قومي واYسgمي  عديها اـل ـب

نضاYت القضية الفلسطينية في محطاتها اMختلفة.
جازا ـلوضع حديثه تلخـيصا او اـي تام  في ـخ اجد  وقع ان  ناوله للمـحاضرة وـكنت اـت في ـت كان  ثة  طة ثاـل    نـق
ناء وـتوضيح اYسس التي نا بتشخـيصاته الـجيدة التي ساهمت في ـب عام لـلصور التي رسمها ـل اYطار اـل
تبنى عليها العقيدة اY ان ذلك لم يكن خgل اMحاضرة وبقيت الصــورة بg اطار. مgحظة اخيرة Y بد من
اYشارة اليها وهي القول بسقوط الناصرية والصدامية، بالرغم انني لست ناصريا وY صداميا فيه نفس
الذاتي Y اMوضوعي ومردوده يقع سلبيا على الجماهير ويعمق حالة اYحباط في الشارع الفلسطيني وان
هذه في   Yيمـكن ان يـكون مقـبو Y ـصيريةMفي القـضايا ا عام  خاص عـلى اMـوضوعي اـل الذاتي اـل يب  تغـل

اMرحلة.

د. زاهرة
    سمعت د. حـكمت ـعجوري مع احترامي له يـتهم اـلناس ـهنا بالج� واـنهم Y يستطيعوا ان يتكـلموا مع
نا التي أوصلتنا لـلوضع ونـنسى كم تـعرضت انه اول مرة يـحضر وما له حق ان يـتهم اـلناس. ونـتهم قيادـت
ثــورتنا لضغوط كثير من الدول العربية باYضافة للصهيونية سواء من ايلول وقبله وبيروت وطرابلس حتى
في تونس ما تركوا الثــورة في حالها وهناك قدمنا الشهداء ابو جهاد وابو اياد وابو الهول. وقيادتنا امنا.
Y يادة يادتي وابو ـعمار الذي يـمثل الـق تبروا هذا تـحيز لـق اها وما ـبعرف اذا بتـع في مؤتمر الـحركة انتخبـن
نا الـحلم ته وما ـبعرف انا ضدكم وهذا رأيي الشـخصي واـتفاق اوسلو ـبكل ـمساوئه ـحقق ـل ـيشك في وطنـي
Yنه أدخلنا Yرضنا في الوطن وعقيدتنا الفلسطينية عندنا وعند اوYدنا موجودة وبنتي نوار كنت اجيبها عن
نا يدتنا وقيادـت مان بعـق هذا اـي ها ما تردي ـعلى امك ـف قول ـل اـلحاجز ايام احداث الـنفق وابو نزار ـيرفض وـي

.Gن دولتنا انشاء اgواع

اEخ ابو ليلى
 كان فيه دفع باتجاه68  واعتقد ان ميثاق68  وميثاق64    اوY انا اعتقد ان هناك فرق جوهري بA ميثاق ال

فاح كرة الـك من اYبراز لـف زيد  شيء وـم  Y سطينية او ضية الفـل شمولية الحـلول للـق لى  شديد ـع من الـت زيد  ـم
اMسلح ليس بأنها وسيلة للنضال بل تكاد تكون جزء من العقيدة. واYشكالية التي كان ينطوي عليها الفكر

كانت جـمـيع ـفـصائل اMـقـاومة68 السـيـاسي الفـلـسطيني ـمـنذ والذي  هذا اMـيـثاق ـمـرجع  اصبح   ـمـنذ ان 
كان جمـيع الفـكر ذلك  عدا  ما  كان تـيار الـرفاق الـشيوعيA مختـلف مـعه  الفلـسطينية متفـقة علـيه ربـما 

 أنه73 ،72 السياسي الفلسطيني يستند اليه واYشكالية التي انطوى عليها هذا الفكر والتي بدأت تبرز منذ
بدأ يضعنا جميعا امام خيار واحد من معسكرين اما ان نقبل بتسوية مع اسرائيل او نرفضها ايا كانت
ودائما كان هذا الخط الفاصل الذي يراد لنا ان نقف امامه فاذا قبلت بتسوية مع اسرائيل فأنت تقبل باية
وهو اـيضا ية  بالحقوق القوـم ً ومتـمسكا  وقف مـتشددا Mهذا اـ بدو  قد ـي نا  من ـه انه  قد  وانا اعـت كانت  ـتسوية 
ية او ية والعرـب قول ان اـلظروف الدوـل هذا اـلخط الـفاصل لـت يـنطوي ـعلى الوجه ا�خر Yنه بـمجرد ان تـجتاز 
اية ـتسوية كانت يح لك  هذه الـتسوية هذا الـنمط من اMـنطق يـب بل ـب نة تـملي ـعلى ان اـق ظروف خارـجية معـي
وبالتالي Y يعود في فرق بA واحد يقبل تسوية تقوم على اساس اYستقgل الكامل لدولة فلسطينية ضمن
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قوم ـعلى ـحكم ذاتي مـنقوص اـلسيادة ـعلى جزء من اYرض وـعلى اـلسكان67 حدود بل ـتسوية ـت  ـغير ان يـق
نذ مرة اYولى طـرحت وـم شرة لـل قاط الـع نذ الـن له ـم اشير  وقد  هذا  في  إلى الخـلل اMنـهجي  اشير  68 لذلك 

Aنا وـب بول شكل من اشكال الـتسوية دون التـخلي عن اYهداف التاريـخية لـلصراع اـلجاري بيـن ية ـق إمكاـن
ـقومي اـلـجاري ـبـA اـلـشعب ـرنا ان اـلـصراع اـل جدا اذا اعتـب  Aانا ـنـكون واقعـيـ انا اعـتـقد  اـلـصهيونية. 
الفلسطيني وبA الشعب اليهودي اYسرائيلي، هذا الصراع قومي Y يحل اY بازالة كل اشكال اYضطهاد
كل في  هو الـحال  هذا الـصراع كـما  سياق  في  التي وقـعت بـحق الـشعب الفلـسطيني. ولـكن  الـقومي 
حتى ا�ن يـنـطوي شهدها الـتـاريخ تـحـديداً ـمـنذ ـبـداية اـلـقرن الـتـاسع ـعـشر  التي  اـلـصراعات القوـمـية 
دولة من مـراحل اـل كل مرحـلة  وشروط  ظروف  ها  التي ينعـكس فـي سويات  من الـت سلة  ضرورة عـلى سـل باـل
واYقليمية وموازين القوى بA اMتصارعA واذا نظرنا للموضوع من هذه الزاوية يصبح اMوضوع الذي بدي
اناـقشه اية ـتسوية نـقبل واية ـتسوية ـنرفض او أي ـتسوية نـجحت وY ـنرفض الـتسوية من ـحيث اـMبدأ وهذا

 ينطوي على تعديل جوهري في88 ا�ن ينعكس على اMوقف من موضوع اMيثاق مثg اعgن اYستقgل عام
اMيثاق من هذه الزاوية من زاوية ان اMيثاق كان يقوم على قاعدة رفض أي شكل من اشكال التسوية التي
هو ـليس ـفقط اMـطلوب كن اـلشيء اMـطلوب ا�ن  تا بالوجود اYسرائيلي ـعلى ارض فـلسطA ـل ولو مؤـق بل  تـق
منا تعديل ميثاق ا�ن هو تعديل ميثاق بما يشمل التخلي عن مضمونه اMعادي للصهيونية، نحن ا�ن لسنا
مطالبA فقط بأن نقول نعمل اعتراف متبادل بيننا وبA دولة اسرائيل نحن مطالبA ا�ن ان نقول ان قيام
دولة اسرائيل كان شرعيا وان الصهيونية ليست حركة عنصرية.. الخ، وانما هي حركة تحرر قومية يهودية،
مش ضروري نقولها هكذا بوضوح بس بدك تشطب كل ما يتعارض معها في اMيثاق انا واحد من الناس

ً لصيغة اMيثاق كما كانت قائمة وبقيت حتى  ولكن اعتقد اننا يجب ان نحافظ96 ما كنت من اMؤيدين كثيرا
Aبادل ـب اعتراف مـت لى  جوز ان ـينص ـع ها وـي نا وبيـن اصg بيـن حداً ـف رفض اـلصهيونية ـيضع  ثاق ـي لى مـي ـع
دولتA فلسطينية واسرائيلية في مرحلة تاريخية معينة ولكن Y يبرر قيام هذه الدولة اليهودية Yن اYعتراف
نا نبسط اYمور كثيرا اذا شيء وتبرير قياـمها شيء آخر وـهنا رجـعنا لنـقطة حول التقسيم، وانا اعـتقد اـن

 بقرار التقسيم كان يحسن وضعنا هذا فيه كثير48  أو47 اعتقدنا ان قبول الحركة الوطنية الفلسطينية عام
من التبسيط لو جاء الحاج امA وقال انا بقبل قرار التقسيم انا برأيي العرب راح يسحقوه بسرعة اكبر
مما سحق بها ويتهم بالخيانة ويُظهر ان الفلسطينيون هم باعوا ارضهم وتخلوا عنها، واحنا بنعرف خgل

في رها اMؤامرة  في اYذاعات وغـي بل  ضمنيا  قط  كرر ـليس ـف هذا الكgم يـت ظل  كامgت   Aسن 47/48 ـعشر 
يان وازالة الـك  Aزيق فـلسط اجل تـم من  سيم  قرار التـق استخدام  كانت  ؤامرة  Mسيم ا يذ التـق مش تنـف كانت 
الفلسطيني من الخارطة السياسية في اMنطقة، وهذه نفذت ببراعة شديدة وكانت ستنفذ بغض النظر عن
انه تالي  سبب اـل سيم ولـل قرار التـق من   Aذلك الحـ في  سطينية  ية الفـل ستتخذه الحـركة الوطـن الذي  وقف  Mاـ
مشكلة الحركة الوطنية الفلسطينية مش موقفها السياسي وانما كانت افتقارها اطgقا Yية استقgلية في
مدة ـعلى وقوف في وجه اـMشروع اـلصهيوني لذلك كانت معـت ها فعg اـل اسية التي تمكـن ية السـي ية الوطـن البـن
صهيونية يات الحـركة اـل ربع امكاـن توازي  كن  لم ـت ها  كل امكانياـت حاYت  كل اـل في  التي  ية  الجـيوش العرـب
اMوجودة على اYرض منذ البداية، انا مع تحصيل أي شبر لكن اMسألة هي ما هو الثمن الذي يدفع من
اجل تـحصيل شيء او اكثر Y اـتحدث عن ـثمن ايديولوجي وهو مش ـمشكلة بالـنسبة لي وـلكن في اـثمان

مادية احيانا تعطيك شيء لتخلق اوضاعا تضيع اYمتار الباقية وهذا ما اطلب ان ندقق به بدقة اكبر.

ابو نزار
تاريخي    ـهناك مgحظة حتى Y ـيكون في ـتفاخر في ـموضوع التقسيم هذه ـقضية لها عgقة بالسياق اـل
اللي كل واحد اخذ فيه قراءة، واذا اردنا ان نسقط ذلك السياق التاريخي على واقعنا اليوم تصبح هناك
ابو محـمد ورأي اYخوان واذا حترم رأي اYخ  لذلك ـن يه.  له رأي ـف كان  واحد  كل  لذلك  كثيرة  في خgفات 
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اقحمناه في صراعنا الذاتي هنا Y الحاج امA الذي كان من القدس ورئيس الحركة الوطنية كلها اللي
التقسيم بطلع القدس من كل فلسطA وبعملها دولية، اذن فيه مواقف تاريخية وبعطي لgخ ابو محمد في

ا�خر يوضح وجهة نظره Yنه في خgف لكن هذه تحتاج حوار طويل عريض.

د. انيس
   خgفي في طرح العـقيدة انا مـفهومي للعـقيدة مثg ان العـقيدة اYسgمية هي عـقيدة سماوية وY جدال
في النص سواء اسgمية او مسيحية او يهودية، يصعب أي تغيير او اجتهاد فيها ويقولون Y اجتهاد في
يدة اYسgمية ان ـيطوروا اـلنص، وتطوـيرها ـغير مـمكن وصعب انه ـبعض اYخوان مثg الذين يعـتمدوا العـق
ناك تgحظ ودية، ـه يدة اليـه اسية. العـق في ـقضايا سـي حديث  حتى اـل تالي ـيصعب  كثير وباـل شيء اـل ها اـل فـي
كون حاول ان ـي الذي ـي ياهو  هم نتـن ما فـي حتى ـب  AسرائيليYا Aوـب Aتدين Mهود اـ وصراعات ـبA الـي عارض  ـت

لة مـنذ سنوات طوـي مدى  سطيني عـلى  كر الفـل طور الـف هو ـت طرح  وما  هم  شيء ـل هذا الفـكر64 اقرب  مر   
بمراحل متعددة اضطر كادر فلسطA إلى تغيير هذا الفكر بA الحA وا�خر وYسباب خارجة عن ارادتهم
Yسباب خارجية ودولية. اذن الفكر ليس جامدا وهو قابل للتطوير وديناميكي وقابل للتغيير ونحن ا�ن في
هذه اMرحلة في النص الثاني للتطوير لgستعراض الذي سمعناه هو دور هذا الفكر اMتطور في تأسيس
ها عي ـل في تتـب استمعت  عرف اذا كـنت  ما ـب اني هـنا Y زم انـفي باMحـاضرة  سطينية واعتـقد  دولة الفـل اـل
لى حن ا�ن ـع صيgتها، ـن في تـف يدخل  ولم  وقت  لديه  يس  عن ذهـني او ان اMحـاضر ـل وغابت  اصيلها  ولتـف
تالي مـطلوب ها منتـخبة وباـل وجد سلطة فـلسطينية ـبسلبياتها وايجابياـت ارض فـلسطA وـبA مجـتمع مدني ـي
هذه من خgل سلـسلة  دولة، اMطـلوب ان نـضع  عن تجـسيد  دني، نتكـلم  Mجتـمع اMلـها ان تـمارس بـناء ا
اMحاضرات واللقاءات التي اتمنى ان تعمم على القرى واMخيمات وY تنحصر في غرفة نختلف فيها على
قرى في اـل كرة  هذه الـف يم  نه، ـيجب تعـم لم ـع شيء نتـك قه  كبيرة Y تـف وجد قـطاعات  كن ـي اـلضمة والـكسرة، ـل
سنا جد انـف قد ـن دولة،  صار اعgن اـل لو  ناء جـيد بحـيث  ية ـب نا الوطـن في حركـت ناء  في الـب بدأ  مات وـن واMخـي
هذا ية ـل ضع آـل جب ان ـن ته، ـي ناء قرـي سير حـياة اـب رية ان ـي ستطيع اY مخـتار الـق رية وY ـي في ـق محـاصرين 
بدأ نـجيب ية، وـن الـعمل، فـكرنا السـياسي ـتطور وـنحن امام مرـحلة ـقاسية جداً، ـيجب ان ـنضع برناـمجا وآـل
 …على اسئلة مثل ما العمل؟ وكيف نبدأ؟ وكيف نستمر في بناء الدولة؟ تجسيد دولة هو عبارة عن ادارة

معركة ونحن بحاجة إلى اركان وجيش من الوطنيA للنهوض بهذا العمل.

اEخ الدكتور صبحي
كون في ان ـي نت احـلم  مة وـك هذه اMحـاضرات القـي في  وعد  لى ـم كون ـع عاء ـن يوم اYرـب نا  سرور Yـن انا ـم    
كذلك، وبالنسبة Mحاضرة الدكتور مرعي كنت اود ان يكون العنوان الفكر الوطني في اMجتمع الفلسطيني
وهي طور  يدة Y تـت ها، العـق جال لـلخوض فـي كثيرة Y ـم يدة Yسباب  من العـق  Yبد دولة  في تجـسيد اـل ودوره 
ير، Yـحظت ان اYخ الدكتور يـعطي طابع ير وـلكن الـفكر مـمكن ان يدخله التغـي جوهر ثابت Y يدخلها التغـي

ثاق في مـي قال  وقد  ية،  إلى الواقـع ذلك  موعزا  فترات الـنضال  في  حدث  ا  M تبرير افة64 اـل رفض لـك كان اـل  
( الفكر الفلسطيني ثم تبع ذلك اهتزازات( انواع الظلم وفي برنامج النقاط العشر كان هناك اهتزاز للعقيدة 

اهتزاز واخـشى ان حدث  فر،  في واي رـي اهتزاز  حدث  اوسلو  في  حتى  اوسلو  دريد  إلى ـم وصلنا  كثيرة 
نرضى بما هو اقل مما هو موجود في واي ريفر، تحت عنوان الواقعية، انا اعتقد ان النضال هو القدرة
على تغيير الضعف من امور سنكون مسؤولA عنها، اثار اخي اMحاضر مثg ان العرب لم ينهزموا Yنهم
لم يحاربوا وانا اعتقد ان العرب هزموا Yنهم لم يحاربوا الهزيمة ليست ان تحارب فتهزم لكن الهزيمة هي
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ان Y تحارب عندما يجب عليك ان تحارب، وطرح اYخ موضوع قضية الدولة أي دولة نريد؟ قال ابو فارس
نريد دولة نريد جواز سفر، لكن جواز السفر هذا عنوان Yية دولة، ما هي، ا�ن نقول اYراضي التي احتلت

ما هو اقل؟ احـساسي ـنعم، هل يـمكن ان67  ـحزيران4 ـبعد بل ـب ية ان نـق ، هل من اMـمكن ـتحت اسم الواقـع
نقبل بدولة دون القدس؟ احساسي يقول Y، لكن ربما في الساحة الفلسطينية من ينظر لشيء كهذا تحت
اسم الواقعية وا�ن مطروح دولة في غزة وهناك من ينظر لها تحت اسم الواقعية. وقد طرحت في محاضرة
اخرى، فليست الواقعية هذه نريد ان نرفعها ونضع عليها شماعة لنقول بان اYمور والتوازنات واYوضاع…
يان سـياسي يـحمل بذور نا باي ـك له، واذا قبـل هذه ـقضية خـطيرة ـيجب ان ـتكون ـهناك ـخطوط ـحمر Mا نقـب
الفناء فيه فg بارك اG في هذا النضال، اما اذا قبلنا بكيان سياسي قادر في اMستقبل ان يطــورنا لنأخذ
صفات يان الفـلسطيني ـيجب ان يـحمل  ابى، الـك من  وابى  شاء  من  شاء  افا  ابن ـي انا  ية ـف نا التاريـخ حقوـق
اYستمرارية، واحذر من نقطة واحدة وهي انخفاض السقف، انا اعتقد ان همة اMناضلA انخفضت بغض
ريد ان ينـخفض اضلY A ـن مة اMـن عن انـعكاس Yنـخفاض ـه بارة  وازنات، انـخفاض اـلسقف ـع عن الـت الـنظر 
السقف. نحن مع حل سياسي ونحن نراعي قضية الواقعية لكن Y نريد ان ننحر انفسنا باسم الواقعية،

وشكرا.

اEخت ام طارق
   ندوات اYربعاء منتدى سياسي ثقافي ونحن بحاجة ماسة للكثير من هذه اMنتديات التي تجمع الناس
يون وفي مـل له  طرب  كل ـي ربي، اـل ريت الحـلم الـع إلى الجـمع، يستحـضرني اوـب حن بحـاجة  لون، وـن كل  من 
سيحضرون هذا اYوبريت في بيروت التي حملت العديد من انجازاتنا وجراحنا، ويذكرني بمسيرة اMليون
ـفت ـبـعض وواحد وان اختـل جوهري  ـيق واـMـوضوع  ـما وـث ـباط بينـه ـبة، اYرـت ـيات النـك ـاسبة فعاـل ـنـسمة بمـن
الشكليات، ـهناك في ـبيروت في اضواء والوان وـعطور ومgبس، وفي اMسيرة كانت كل اYلوان وـلكن فيها
جدران يتركوا ادوات الـنضال ـعلى اـل لم  الذين  اضلA اـلشرفاء  يدة للمـن يم لـبطوYت مـج ـعطر اـلشهداء وتراـن
ية ـبكل رـموزها افـلست، تـفضلوا واقع يجعـلني اقول Mاذا الـحركة الوطـن امام زخم ـموجات اYـحباط، هذا اـل
ومرت مـثل الزوبـعة استفادة  بدون أي  يون  مرت مـسيرة اMـل اذا  M ،كوادر ولنـكن نـحن مستـشارين انـتم اـل
في هذا ـعلى اYرض،  كن Mاذا Y يتـجسد  اضجة وـل رؤيا ـنضالية ـن لوا  رين يحـم ناك مفـك هت؟ ارى ان ـه وانـت
Y اذاM ية التي تـعمل ـكسوق ـتجاري؟ ير الحكوـم قرى واMؤـسسات؟ Mاذا Y توجه اMؤسـسات ـغ مات واـل اMخـي

نتعلم من العراقيA الذين يواجهون الحصار.

اEخ نبيل
   هناك جهل كبير وصل إلى كل اMستويات حتى العليا وبالتالي مثل هذه الندوات ضرورة هامة واريد ان
بل ذلك اقول ان اYخ ابو لة ـعلى الـجهل وـلكن ـق اشكر اYخ ابو نزار ومن ـمعه، وسوف اضرب ـبعض اYمـث

فارس بذل جهداً كبيراً لكي يعطينا ما قدمه.
   قد اتفق مع معظم الذين تحدثوا قبلي وقد اختلف مع بعضهم، اعود إلى الجهل الذي نحاربه في هذه

قرار ندوة، وسأتعرض إلى ـموضوع الgجـئA واYعتراف ـب  واـMوقف اـلحالي من ـمسألة الgجـئA حتى242 اـل
تدركوا الجهل، الذي اوقعنا في مشكلة دولية Y نعرف كيف نخرج منها ا�ن، ننحن عندما اعترفنا بالقرار

 واعترفنا بحق اسرائيل بالوجود نحن تنازلنا وبشكل كامل عن حق الgجئA الفلسطينيA في العودة،242
امة ية الـع قرار الجمـع طبيق  طالب ا�ن بـت ذلك ـن سطيني194 ومع  شعب الفـل حق اـل لى  كان يـقضي ـع الذي   ،

افا اسرائيلية وما الgجئ بالعودة او الـتعويض، ـكيف ـيكون هذا، ـعندما اعترـفنا واقرار فـلسطيني يـعني ـي
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 الذي يعطيني الحق بالعودة إلى مدينتي يافا، كيف يمكن ان194 تبع ذلك كله اسرائيل، انا يشملني قرار
إلى كل ال48 يـعود الgجئون  الذي قلـنا فـيه ان  الوقت  في  لم48   سيادة،  دولة ذات  واسرائيل  إسرائيل   

هذا حال لـيس  اقدمنا علـيه، عـلى أي  الذي  عتراف  Yهذا ا عتراف الدبلومـاسي مـثل  Yيحـصل بتـاريخ ا
اYشكال، اYشكال هو مسألة الgجئA كيف يمكن ان اطالب اسرائيل ان تقبل الgجئA ليعودوا إلى دولتها

 وجهل ايضا فيما نتخذه242 وبنفس الوقت نقول حقنا في العودة مشروع هذا تناقض وجهل بمفهوم قرار
من مواقف، طرحت مسألة تتعلق بامكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومن ضمن القضايا التي كان
من اMمكن توجيهها إلى العدل الدولية والبت فيها عن طريق رأي استشاري هي مسألة الgجئA، الخبراء
هذه اMحكـمة وكـنا عـلى اتـصال مبـاشر معـهم لتحـديد امام  يترافعوا  من اMمـكن ان  كان  الذين   Aالدولي

 وهذا194 القضايا قالوا ما هو موقفكم من مسألة الgجئA، انتم اعترفتم باسرائيل وا�ن تريدوا ان تطبقوا
غير صحيح Y تستطيعوا وقالوا انتم توقعوا انفسكم في تناقض وهذا غير مقبول في اYطار الدولي، عندما

، وعندما وقع اوسلو كان اMنطق الذي يسود الذين67 اعترفنا باسرائيل انتهى حقنا في العودة إلى ما قبل
تصدوا للتوقيع والدفاع استندوا إلى شيئA هو ان اسرائيل تبتلع اYرض وهذا اYتفاق سوف يوقف ابتgع
طال من اـب اشرة  هذا مـب سمعت  انا  مع اYسف  ستقلة.  Mدولة اـ إلى اـل فاق  سيقود اYـت ثم  ويدها  اYرض وتـه
قام ـمستوطنة في اـلقدس ولم يـتوقف اYستيطان وابتgع اYرض، ـعلى أي اوسلو، ا�ن وـبعد سنA كانت ـت
اساس كان ذلك اMنطق في ذلك الوقت Y ادري، اما فيما يتعلق بالدولة واقول ان الدولة حق لكل الشعوب
عندما تقرر الشعوب مصيرها، وعادة Y يعترض على قيام هذه الدولة احد ما دام هذا الشعب مارس حقه
Y والذي ها  هو اYعتراف ـل عالم  ها ـعلى ـمستوى اـل امل مـع ته ـيصبح التـع يام دوـل لن ـق رير اـMصير واـع في تـق
ذلك اختـيار النـظام في  حق للـشعب بـما  اما قـيام الـدولة فـهو  يـرغب ان يـعترف ان يـعترف Y يـعترف، 
السياسي واYجتماعي واYقتصادي، نحن الوحيدون في العالم الذي Y نملك هذا الحق وقد وضعنا نحن
بايدينا حق ا�خرين في التدخل وضع قيام هذه الدولة وهذه هي الخطــورة وكان ذلك عن طريق اYتفاقات،
ها فارس ـتحدث عـن ابو  ها اYخ  التي ـتحدث عـن دولة  نه اـل عرف ـكيف ـتخرج ـم في اMأزق وY ـن ـنضع انـفسنا 
نا نريد هذه اـلدولة ولكن ـكيف واين وما هو اـMضمون اـلقانوني كـعنوان وعبر عن اعـتقاده بانها ستأتي، كـل

والسياسي لها، وشكرا.

اEخ ابو نزار
   اMوضوع الذي قدمه اYخ نبيل كان خارجا عن اطار الندوة، وحقيقة ما طرحه يحتاج إلى توضيح اكثر
في ندوة اخرى، وما طرحه اYخ نبيل حساس جدا ومهم، وارجو ان Y تكون ردودنا تعطي اYنطباع لgخ
نبيل ان هذه الندوات بدل ما تفك الجهل تزيد تجهيل الناس، لسبب بسيط وهو اننا قد نختلف في بعض
ما قاله القرار الذي جاء فيه اعgن اYستقgل حدد حدود الدولة وروح اMرحلية موجودة فيها، وثانيا قلنا حق

 هو194 اسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها ليس اMفهوم الحق التاريخي، ثالثا حق العودة
حق الgجئA بالعودة حتى لgسرائيليA من الناحية القانونية نحتاج إلى نقاش خاص حول هذا اMوضوع.

اEخ ابو حس]
    نقل الحوار من مستوى فتح إلى مستوى الساحة الوطنية شي مهم جدا يتعلق بموضوع مهم بالعقيدة
الوطنية في اMجتمع السياسي الفلسطيني يمكن السؤال اYساسي هل هي العقيدة السياسية او اYفكار
السياسية انا اتفق مع اYخوان الذين قالوا العقيدة ليست الفكر السياسي الوطني، اقتراحي اMحدد فيما
يارات الفـلسطينية Yن اوسلو هو مـفصل ها اوراقا من مخـتلف اـلقوى والـت قدم فـي ندوة ان ـت يتـعلق بـعنوان اـل
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كبير للرافض وللقابل وللبA بA هي مرحلة جديدة وافق جديد بمعطيات جديدة وستفرض علينا سياسات
ما ـبA الحـلم يل  ضع عراـق سطينية Y ـت اسات الفـل كون السـي يف ـت هم ـك Mسؤال اـ كن اـل وضوعية، يـم جـديدة ـم
ـاسي ـكر السـي ـراعة الـف اقوى وـب ـوبة  ـسطينية اMطـل ـاسية الفـل ـراعة السـي ـيك والـب يأتي التكـت ـنا  ـواقع وـه واـل

الفلسطيني لgجابة على هذا السؤال الكبير.
طرح كون  قد ـي ية  وهي ـقضايا خgـف فارس  ابو  اخي  ها  التي طرـح من ـبعض الـقضايا  لق  اريد ان انـط    
ية، رؤيا الفتحـاوية والقوـم رؤيا اYسgمية واـل مع اـل لف  التي تخـت وقع اYشتراكي  من ـم من الـقضايا  ديد  الـع
ية اضافة ـMسألة صدام وـناصر وو… الخ انا ارى واـعطى نـموذجـاً ـبسيط حول العgقة مع الـجماهير العرـب
ان اYتكال اYساسي فينا كان يتمثل برؤيتنا نحن التي اصابها كثير من الخلل هي عgقة مع نظام هل
هي عgقة مع جمهور هل هي عgقة مع احزاب وقوى صارت متداخلة مع بعضها واقتصرت احيانا على
في صراع  هذا اـل مع ان  شيء عـربي  إلى  حول  ولم تـت تاني  ظام الفgني والعلـن مع الـن اسية  قة السـي gالع
هذا متى يـخلص  ارعة  لة ـب فارس او جـم ابو  مة طرـحها  طة مـه الخ. نـق جانبه اـنساني…  وفي  جانبه ـعربي 
خر عن احتgل وقـمع ا� سرائيلي انـسان يـجب ان يـكف  Yهذا ا حتى يـصبح  من ظلـمه او  سرائيلي  Yا
كون اسمه الحـلم كـيف ـت شيء  دولة الديمقراطـية او  اسمه اـل شيء مـطروح  حقيقـية يمـكن فتحـاويا هـناك 
مجمل افكارنا وسياستنا بA الواقع وبA الحلم Yنه Y يمكن Yي احد في الدنيا ان يشيل حيفا ويافا من

داخل أي طفل قادم في اMستقبل.

ابو نائل
 هو القرار الوحيد من194    بدي اتعرض لثgث نقاط وY بد لصاروخ اعتراضي لgخ نبيل اقول ان القرار

طالب نا ـن دولة ـمستقلة Yـن ها  اسرائيل اـن عد اYعتراف ـب طبيق اY ـب الذي Y ـيصلح للـت حدة  قرارات اYمم اMـت
دولة" قة اـل بدنا سـياسة وحدود… الخ، بدنا عودة الgجـئA إلى دولة ـمستقلة جدا ـعلى طرـي  Aجـئgـبعودة ال

ً والباقي ما في حدا. الفلسطينية اMستقلة جدا وهاتA الدولتA الوحيدتA اللي بعد كلمة مستقلة جدا
يدة قال ـهناك شيء اسمه العـق يدة انا استكثرت كثيراً ان ـي اية العـق ها حـك    النـقطة اYولى اـللي بدي اقوـل
الفلسطينية الذي اعرفه ان العقيدة في اللغة التي استنبط منها اYصطgح هي هل العقدة الكبرى ويعتقد
الكثير من الناس ان العقدة الكبرى هي من اين اتى الكون والى اين يسير وما هي عgقة مبتدأه بمنتهاه
يادة او كبرى الـق كان يمـثل العـقدة اـل سطينية اذا  يدة الفـل سمي العـق كن يمـكن ان ـت يدة وـل اسمها عـق وهذه 

الوزارة وعندها يكون كل عقدة كبرى لها عقيدة.
وانا ـبـرأيي الخـلل عن التـسوية…  قال  ابو ليـلى  هي مـسألة التـسوية ودخوـلـها اـخـونا     النقـطة الثاـنـية 
دخل ريق الفـلسطيني  قوانA والـف بة  كل لـع ها وـل يدرك قوانيـن  Y وهو سوية  دخوله الـت في  الفـلسطيني ـحصل 
ملعب كرة القدم ليلعب وبذهنه قوانA كرة الطائرة ولذلك حقيقة ندخل لعبة بقوانA لعبة اخرى لذلك اMطلوب

عندما ندخل لعبة ان ندخلها بقوانينها ندخل كرة القدم YبسA بوت مش كفوف نمسك الطابة.
   النقطة الثالثة وهي فعg في اYنتشار اYخير وعgقته واستعدادنا له نgحظ ان عمرنا خمس سنوات في

 بس موظفيها بطلعوا الساعة2:30 اوسلو وا�ن بدأنا بثانية فهذا يذكرنا بقصة انه في وزارة دوامها للساعة
 واMوظفY  12، 1، 2، 3Aن الوزير مشغول في اMفاوضات فيوم اجى الوزير عند الوكيل وتأخر إلى الساعة12

قاعدين بقدروش يطلعوا فيقولوا لواحد روح شوف شو الحكاية بدنا نروح نتغدى فراح اMوظف تصنت وعاد
يا. يـعني صارت اـلساعة  وهو ـبعده3:30 ـيقول واG يا اخوان ما ـبعرف بس سمعت الوزير ـبقول للوـكيل ثاـن

دولة بل في اوYً فاـحنا ـبعدنا من ـخمس سنوات في اوY لذلك اعـتقد ـيجب ان نـهيء انـفسنا ـليس Yعgن اـل
لثانيـاً، وشكرا.

16



رد ابو فارس على اBداخQت
   انا مع الدولة ومع اوسلو ومع اMرحلية ومع واي ريف اYخيرة، وY يمكن ان تفهم مفاوضات اوسلو وما
يجري اليوم وهذا السؤال يؤكد لي مرة اخرى اهمية العودة إلى النظرية، Y يمكن ان نجيب على اYسئلة
سئلة اMطـروحة قـبل ان نعـيد تـكوين Yوكل ا ما العـمل والـدولة الديمقراطـية بـدقة  نافع  التي طرحـها اYخ 
سى جوز ان نـن روحي وY ـي سي اـل طور النـف مع الـت قا  اسي متراـف كر السـي طور الـف ية وفعgً يـت يدة الوطـن العـق
اهمية هذا الجانب، وY يمكن ان نجيب على آYف اYسئلة اY اذا اجبنا على سؤال هو كيف نرى مستقبل

 وهذا اYتفاق كيف338 ،242 ، نحن يجب ان Y ننتظر من يفسر لنا قرار88 اسرائيل بعد ان اعترفنا بها منذ
هذا من  عن ـمصالحنا،  عبر  قة ـت نراه وباـفضل طرـي ما  حل ـك شاملة لـل صــورة  رسم  مه، ـنحن ـيجب ان ـن نفـه

 عام حتى النضال في مواجهة عدو متميز100 اMنطلق نحن معنيA ان نعيد النظر بقراءة تلخيصية لتجربة
خاص قومي من منطقة تحكمها قوانA كثيرة لم نكتشفها بعد، اذا لم نحدد كيف نرى مستقبل اليهود في

 سنة باقرب دقة نظرية لن نتمكن من فهم اوسلو وY غيره.100 فلسطA بعد
   قلت باهمية النظري ووصلت إلى خgصة وهي انني شديد اYيمان وبعد تحليل تاريخي لشعبنا وخبرته
انه نى  يد بمـع لى اMدى البـع اصبح ـمضمونا ـع يه وـمستقبله  بار عـل هذا اـلشعب Y ـغ ية وان  ته التنظيـم وتجرـب
نا وـبA اMشروع الصهيوني، وارى ان اليهود في فلسطA وهذا سينـتصر Yنه لم ـيهزم واـلحرب لم تـنته بيـن
رأيي الشخصي سيشكلوا اقلية شبه قومية وليس لدي وصف دقيق لشكل تكون الظاهرة القومية اليهودية

عد اسرائيل ـب ابن100 في  انا  بار.  أخذه بـعA اYعـت نا ان ـن ظاهرة علـي هذه اـل قومي ـل عد  كن هـناك ـب سنة، ـل  
الشجرة قضاء طبريا، اعيش في مخيم، فقصة عسكر وسياسي وحيفا ويافا، فحيفا ويافا مفاتيحها في
صدورنا ولن ننسى حيفا ويافا، وY يوجد فلسطيني عنده حد ادنى من الحس الوطني ينسى بعد مليون
سنة حيفا او يافا او ماذا عمل اليهود، وY يجوز ان ننسى وعندما اقول ان اYعتراف بالعدو هو جزء من
فهم من واقع التعلم جزء من الحياة، وهذا قدرنا، اليهود اخطر من ان يكونوا كما كنا نقول بانهم افراد،
أقرا لم  انا  اصرة،  اسة اMـع له بالسـي ية Y عgقة  Mاسة العاـ في السـي هود  عرف دور الـي من Y ـي باحث  قول  ـي
دراسة جادة حول حجم الرأسمال اليهودي في العالم، نحن نقول اللوبي الصهيوني فقط ونحن بحاجة Yن

ندرس كثير من القضايا جديا.
دولة الديمقراـطية Y يـمكن ان ـنحدد ذلك نا عن اـل ندما ـنطرح Mاذا تخلـي     ـبعض اgMـحظات التي وردت ـع
نا ان حن علـي بل وـن من ـق اريخ  سجلها الـت لم ـي نا  أساة ـل سببوا ـم هود  ستقبل، مثg الـي يق للـم بدون تحـديد دـق
نا ـليس ان نـبحث عن تـفسير Mاذا جاء الـيهود إلى بgدنا، ـنحن ـيجب ان نـبحث قوميتهم… مهمـت نرـفضهم ـب
ودنا، هي ـحركة عـنصرية ـفاشية حتى اها وجدناها ـعلى جـل ـمستقبلهم في فـلسطA، اسباب قدومهم فهمـن
هود هؤYء الـي ير والـتطور. ماذا نـفعل ـب ماYت التغـي عبر عن احـت يارات التي ـت ها ـبعض الـت ا�ن، بدأت تبرز فـي

 مليون وقالوا لنا نحن ولدنا2 حتى لو حاصرنا يافا ودعمتنا الجيوش ورفعوا الراية وقتلنا منهم مليون وظل
ية يعـيشوا في نا هذه الـلوحة، اقـل في اسرائيل وـنريد ان نـعيش ـهنا مـعكم، ما هو اـلحل اYـنساني لو تخيـل
فلسطA وفي اMنطقة العربية والقانون اMوضوعي ان يستمروا في اMنطقة العربية كأقلية قومية عندما يعاد
كر اYستعgء اما ـف ية  قة كأقـل في اMنـط ندها يعـيشوا  طبيعيA، ـفقط ـع ناس  إلى  ولوا  صياغتهم كـبشر ويتـح
والغطرسة والعدوانية يجب ان يزول، لذلك اعتقد ان القانون النظري الذي يحكم مستقبل فلسطA هو انها
يجب ان تقسم في مرحلة ليعاد توحيدها في مرحلة Yحقة، Y يمكن ان تقسم باMطلق تقسيمها ا�ن اصبح
ند اـلطرف ا�خر شروط ـع توفر  بد ان ـت  Y اية وصلنا النـه نا  هذا Y يـعني اـن وامل،  وعة ـع مـمكن بـفضل مجـم
ية اYسرائيلية، وحيـنها كل واحد حر ية الفـلسطينية اYردـن لوا بالكونفدراـل وتـتضح، ان يتـحولوا إلى ناس يقـب
هذه حل  حل مـشكلة الgجئـY ،A يمـكن  هو تـصــورنا ـل ما   ،Aجئـgحول قـصة ال سكن وهـنا نقـطة  في اـل
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ية، ـعندما ـتصبح ـحرية لgـنسان ـيسكن ايـنما ـيريد، اـMشكلة ـبشكل جدي واـنساني اY في اطار الكونفدراـل
ازمات افة  قديم حـلول لـك بدء ـت دخل اYول ـل Mهي ا صراع  ستقبل اـل Mستراتيجية النظـرية ـYرؤيا ا تالي اـل باـل

اMجتمع السياسي الفلسطيني على مختلف اYصعدة.
ية هي عgقة اYـنسان يدة الديـن يدة وـكما قال احد اYخوة باـنها لـيست ـموضة ومgبس، العـق    بالـنسبة للعـق
اريخ وحـضارة، وقـصدت ان الفـكر سطيني لgسgم كـت صعيد الفـل جدا عـلى اـل انا مـسلم ومتحـمس  ربه،  ـب
السياسي يتطور ويتعدل والحياة تعيد تصحيحه وتعيد فحصه Yن الحياة والتجربة هي معرفة وهي التي

تشق الخط.
وكل نقـطة دم نا  إلى جانـب قاتلت  ية  شعوب العرـب وضوح وقـلت ان اـل مت ـب انا تكـل عد العـربي  سبة للـب    بالـن
بس نـضالنا نـحن، الجـيوش العراقـية مش  ما نـحن فـيه،  إلى  في الـوصول  ساعدت  في تـشرين  سالت 
وصواريخ صدام كل هذا ساهم في وصولنا إلى ما نحن فيه، لكن الحكام العرب وقفوا ضدنا، وهذا يحتاج
إلى فحص. اMفكر اYنصاري طرح فكرة جديدة وهي ان النظام القطري هو الظاهرة الصحية في التطور

التاريخي نحو الوحدة عكس ما تعلمناه بان هذه الكيانات خلقها اYستعمار.
هار، يل ـن سمي الـل كن بgش ـن سلبي، وـل باMعنى اـل لم اقـصد  صدامية  اصرية واـل سقوط الـن    وعـندما قـلت 
هزيمة العراق في الحرب اYخيرة هزيمة لنا جميعا هزيمة عبد الناصر هزيمة لنا اما مسألة اYحباط فانا

متفائل تاريخيا وY يوجد عندي مشكلة ولكن Y احب ان اغطي الشمس بغربال.
التطور والواقعية Y تتعارض مع الفكر اYسgمي.

 )  بمئة عام بل توحدت في هذا اMؤتمر وتشكلت كصهيونية1897       (   اـلصهيونية ـتشكلت ـقبل مؤتمر بال
 كان1840 سياسية وليست دينية ومgمح برنامجها لgستيطان القومي بدأ قبل مئة عام من مؤتمر بال وفي

من برـنـامج الـحـركة جدا  وهو ـقـريب  شديد اـلـوضوح  باريس  في  سرائيلي اـلـعاMي  Yـتـحاد اYبرـنـامج ا
 سنة.50 الصهيونية بعد

    اثني على الكgم الهام الذي طرحه اYخ ابو ليلى واعتقد ان النقطة اYساسية، تعديل اMيثاق ان يبحث
ظر اسية، ان نـن ضغوطات اللحـظة التكتيكـية السـي عن  ثاق جـديد بمـعزل  سطيني بمـي اسي الفـل كر السـي الـف

اية من ا�ن ولـغ سطينية  ودية الفـل صة اليـه حل الـق نرى  يف  لن ـنضع50 ـك شاملة  رؤيا  وبدون امتgك  سنة.   
ميثاق جديد.

نا وـمصلحتنا ان نعلـمهم ـكيف يد ـليس قراءة صهيونيتهم فـحسب، واجـب    ـنحن سنعلم اـلصهيونية ـكيف تـع
يعيدون قراءة تــوراتهم Yن فيها الكثير من التحريفات، وهذا كgم اسرائيل شاحاك في آخر كتاب له. من
يدرس تاريخ اليهودية والتــوراة هناك تيارين في اليهودية تيار انساني سمح يدعو إلى اMحبة والعgقة مع
اما هذا اYساس،  انة عـلى  قرآن الكـريم واعـتبرت اليهـودية دـي يار تكـلم عـنه اـل وهذا الـت شعوب اYخرى،  اـل
اما تــوراة،  في اـل جانب اـMضيء  لذلك اـل له تـحريف  هذا ـك ند هيرـتسل  إلى ـع جاء  ما  وقل  اشية Yشعيا  الـف
هي ان يتـعـلم اYـنـسان ـحـقائق الـحـياة بالـنـسبة للواقـعـية ـهـناك واقـعـية وـهـناك واقـعـيون، الواقـعـية الـثـورية 
سبل حث باـفضل اـل ية ان نـب بالكgم، الواقـع  Aسط حرر فـل قى جـامدين وـن طور، ان Y نـب قوى والـت وموازين اـل
سوى اYنبـطاح من الواقعـية  الذين Y يفهـمون  اما الواقعـيون فـهم  في الـواقع لـشعبنا،   gلـكي ننـجز عم

والتنظير للعدو.
   اوسلو شكلت مفصل بتاريخ الفكر الصهيوني يساعدنا على تحقيق موطئ قدم كما قال الرئيس.

   نحن لم نجرؤ حتى ا�ن على بحث جدي مسؤول نظري سياسي Mعنى السلطة القائمة وY نجرؤ على
بحث اوضاع اMنظمة والتنظيمات اYخرى وY نجرؤ على بحث الظاهرة العرفاتية.
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    ان مستوى تطور شعبنا اوصلنا إلى ظاهرة الزعيم السياسي لكل مالها وما عليها وهذا الزعيم الذي
 وY اوسلو وY وصلنا إلى هنا، ان88 سيدخل التاريخ كونه كان اYشجع في تعليمنا الواقعية ولوYه Mا وقعنا

 نقلنا من البحث عن العدالة اMطلقة إلى البحث عن العدالة اMمكنة الواقعية، من السياسة اMثالية88 برنامج
الحاMة إلى السياسة الحديثة لكن مشكلتنا اننا دخلنا بدون وضوح في ا�يديولوجيا، وبدون بناء تنظيمي
رؤيا وـنضع اسك واـل وحدة والتـم يم واـل من التنـظ ارقى ـمستوى  لى  كون ـع اجة لـن امس الـح في  حديث وـنحن 
مع وضعف اMجـت طور  ياب الـت واقع اـMوضوعي وـبسبب ـغ هذا ـبسبب اـل إلى  قر  فس، وـنحن نفـت لم الـن ـخطة لـع

الفلسطيني.

اEخ ابو نزار
استخدم من  ناك  فارس وـه ابو  ها اYخ  عبر عـن ورية  ية ـث ناك واقـع قديري ـه في ـت ية،  حول الواقـع حديث     اـل
الواقعية وهي ايضا واقعية ذرائعية تبرر عملية النظرة إلى اMبادئ واYهداف واYساليب والثوابت وتمارس
ها مـمكن ان ـتفرط، وهذه اـخطر انواع الواقـعية اما الواقـعية الـثورية ـفهي ية وتكتيـكية بـحيث اـن بـمرونة مبدـئ
تستطيع ان ترى ما هي الثوابت التي يجب ان نتمسك بها بصgبة، وما هي اMرونة التي يمكن ان تكون
اداتها للوصول إلى الهدف، فعندما نقول ان التقسيم هو طريق إلى الوحدة انا ارى في ذلك واقعية ثورية
نا هذا هو مـقدمة اـساسية لتوـحيد كل نا Yـقامة دولة فـلسطينية ـمستقلة ـعلى جزء من تراـب Yن ا�ن معطياـت

فلسطA سواء على شكل كونفدرالية او على شكل الدولة الديمقراطية، وشكرا.
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