
 

منتدى الحوار الوطني

 ندوة حول اع0ن الدولة

واBوقف ا?مريكي الراهن من تجسيد اع0ن الدولة

11/11/1998 تاريخ الندوة:

ا?خ صخر حبش
ا?خت د. حنان عشراوي

( ) ابو الهيثم: عريف الندوة يحيى يخلف 

يحيى يخلف:
من راهن  ناول اـ/وقف ا+مرـيكي اـل دولة الفـلسطينية ويـت لق باـل هام يتـع ند ـموضوع  وقف ـع يوم ونـت    نلـتقي اـل
قول ان العـامل عن اـل ستراتيجية ا+مريكـية، وغـني  في ا+ سطينية  دولة الفـل سطينية واـل دولة الفـل تجـسيد اـل
ندما الدولي كان و+ زال له تأثير ـعلى ـمسار منـطقة اـلشرق ا+وسط وـعلى ـمسار الـقضية الفـلسطينية، وـع
نقول العامل الدولي ربما نقصد بالتحديد تلك القوى ا/هيمنة والقوى ا+ستعمارية التي لوت ذراع التاريخ
فور وسايكس بـيكو وحتى هذه اللـحظة السـياسية وان لـعبت ـلهذه ا/نـطقة ـعلى مدى هذا اـلقرن ـمنذ وعد بـل
هذه بارز في ـتدشj اـ/شروع اـلصهيوني ا+ستيطاني من الو+دة فوق  يا ـبشكل اسـاسي الدور اـل بريطاـن
ية استعمارية عاـت شاخت امبراطـوريات  عد ان  ية وـب ية الثاـن حرب العاـ/ فانه ومـنذ نهـاية اـل دسة  ا+رض ا/ـق
فراغ في اـلشرق ا+وسط وكان ية التي جاءت لـتعبئ اـل ـظهرت امبراـطورية شابة هي ا+مبرـطورية ا+مريـك
للو+يات ا/تحدة وما زال التأثير الكبير على مسار ا+حداث وعلى مصير هذه ا/نطقة وعلى ا/صير القومي
من ظواهر  ندرس اـل نا ان  عن الـحاضر علـي سخط او نـل في  إلى اـ/اضي  ته، + يـكفي ان نـنظر  الـعربي برـم
داخلها و+ نتوقف عند دراسة الظاهرة من الخارج ومنذ ان دخلنا باب الواقعية السياسية الضيق والو+يات
ا/تحدة عنوان بارز في ا/شهد اليومي في حياتنا فهي الخصم والحكم وهي الراعي والذئب وبا/ناسبة ما
عة هي طبـي وما  ضية  وهذه الـق هذه ا/نطـقة  سبة ـل نة او اـ/ضمرة بالـن ية ا/عـل اسات ا+مريـك قة السـي هي حقـي
واين ا+خت�ف، اين ا+ئت�ف  واين الت�قي،  قاطع،  اين الـت كا،  اسرائيل وامرـي  jالع�قات ا+ستراتيجية ـب

 اذا كان ثمة اخت�ف؟ واين موقع القضية الفلسطينية في هذه السياسات.

نزار ابو  صخر  ية ا+خ  في ا+ستراتيجيات ا+مريـك سطينية  دولة الفـل وضوع اـل ناول ـم ندوة يـت هذه اـل في     
القائد السياسي الذي عاصر من خ�ل موقعه في اللجنة ا/ركزية في مطبخ السياسة الفلسطينية عاصر
ابو تونس ان ا+خ  ايام  من  كي  سطيني ا+مرـي حوار الفـل بدأ اـل نذ  واذكر ـم يدانيا  وضوع ـم هذا اـ/ طــورات  ـت
نزار كان يتابع هذا ا/وضوع متابعة يومية من خ�ل ما يصدر من نشرات ومن خ�ل اتصا+ت شخصية
مع عدد من الكتاب والسياسيj ومع عدد من الباحثj وا/فكرين الفلسطينيj ا/قيمj في الو+يات ا/تحدة
نزار يـلون ابو  كان ا+خ  ستراتيجية ونـتذكر عـندما  دراسات ا+ عن مـركز اـل ما يـصدر  ومن خ�ل متابـعة 
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ا+وراق والدراسات ويتابع ويضع العبر وا+ستخ�صات، اذن نحن ا�ن نستمع إلى مداخلة ا+خ ابو نزار
من خ�ل هذه التجربة التي عاشها فكريا وسياسيا.

ا?خ ابو نزار:
نا عل ـل ماذا ـف عن  حدث  يت يـت كل ـب هو ان  شعبنا  جاه  ية اـت اسة ا+مريـك في ـموضوع السـي هم     اـلشيء اـ/
الرئيس كلينتون، وماذا استفدنا من مذكرة واي ريفر. ولكن ما يتطلب ان نغوص فيه هو العودة إلى جذور

 الع�قة او جذور اهتمام امريكا بالشعب الفلسطيني، والى أي مدى كانت ايجابيتة او سلبيتة.

لق ية يتـع في ا+دارة ا+مريـك قرار  وهذا اـل قرار  إلى  وقف ا+ستراتيجي يحـتاج  اقول ان اـ/ داية  في الـب    
قانون حدة هـناك  وفي الو+يات ا/ـت ها.  أخذ قراراـت ية عـندما ـت الدول ا+مبرياـل التي تحـكم   jقوان عة اـل بطبـي
ية في فوق رغم كل التجـمعات العرـق عالم، هو قانون الـت يـحكم الـتصرف ا+مرـيكي ـبشكل متـغطرس في اـل
امريكا وحتى في الحزبj الجـمهوري والديمقراطي وهذا اـلقانون يجعـلهم يشعروا انهم هم الذين اوصى
صرف يحـكم هذا الـت تالي  هذا ا+ساس، وباـل صرفوا عـلى  عالم، ويـت اوصياء عـلى اـل هم ان يكـونوا  ا� علـي

سياستهم ويجعلهم اقرب إلى الطبيعة العنصرية لدى ا+سرائيليj الذين يدعون انهم شعب ا� ا/ختار.
   والقانون الثاني الذي يحكم تصرفهم هو قانون ا/صلحة، ويمارسوه بغض النظر كم هو مفيد او مضر
لحلفاء امريكا ا/هم ان مردوده ايجابي عليهم ونتذكر موقف ايزنهاور عندما طرد ا+سرائيليj من سيناء،
وهناك قانون السيطرة وكيف يحكموا قبضتهم ليحققوا مصلحتهم من خ�ل ا+حت�ل ا/باشر او التبعية او

 عندما دعموا اسرائيل ككيان مهم جدا67 التخلف او التجزئة، وهناك قانون مهم آخر وصلوا اليه في عام
بالنسبة لهم بشكل حالة لتكريس الحرب الباردة والتي نسميها استراتيجية التوتر الدائم.

   هذه القوانj تجعلنا نعرف اين و/اذا كان ا/وقف ا+مريكي يتغير اتجاه القضية الفلسطينية، مع بداية
عام في  كانت1914 الـقرن أي  في ا/نطـقة، الحـركة الـصهيونية  واضحة +مريـكا  لم تـكن هـناك مـصالح   

 ضعيفة.

حرب عـندما حـصلوا عـلى داية اـل مع ـب طور  ربي7    وحـصل ـت عالم الـع في اـل فط  عن الـن يب  يازات للتنـق  امـت
مع ذلك  رافق  إلى ا/نطـقة وـت تدخل  يف  كر ـك حدة تـف وبدأت الو+يات ا/ـت هم  وية ـل فط ـمصلحة حـي واصبح الـن
مرة ان ـيـحدث واستطاع ويـلـسون +ول  وعد بـلـفور  اجل تـكـريس  من  واخرى داـعـمة  ـنـشاطات بريطاـنـية 
سون بل ويـل حزب الجمـهوري ـق صوتوا لـل وكانوا ـي هود  اصوات الـي في ا+نتخـابات ـب جح  انه ـن ا+نق�ب بحـيث 

 إلى جانب اليهود ضد العنصرية الروسية، وبالتالي حصل هذا ا+نق�ب وبدأ1881 باعتباره وقف في عام
الـ اصدر ويـسلون مـشروع نـقاط  هذه ا/رحـلة  في  الديمقراطي،  إلى الـحزب   والبـند14 اليـهود يتجـهون 

 يقول ان الشعوب او القوميات غير التركية12 الخامس فيها يتحدث عن حق تقرير ا/صير للشعوب، والبند
من حقها ا+ستق�ل وهنا بدأ حديث اساسي ان حق تقرير ا/صير يشمل الشعب الفلسطيني وهنا بدأت
تتبلور رؤيا، ان الشعب الفلسطيني وضع على الخارطة +ن الشعب له حق تقرير ا/صير عند امريكا، وبدأ

كو، وـقسمت ا/نـطقة،- بـي اهدة سايكس هم في مـع يل عـن ـهناك اـيضا ان الفـلسطينيj هم شعب بـعكس ما ـق
ديس دورا راند  اضي ـب عب الـق فور، وـل وعد بـل هوم الـتصور ـل وكان مـف سا  يا وفرـن قة ـبj بريطاـن وـقسمت ا/نـط
طبيقه مـعادي عول وـت ساري ا/ـف قرار  واصبح اـل اكده  الذي  سون  من ويـل قرار  هذا اـل صدار  اسـاسيا +سـت

للشعب الفلسطيني.
عام في  رير1919    وحـصل  حق تـق عن  سون  ندوب ويـل يه ـم حدث ـف رساي وـت في ـف س�م  مؤتمر اـل حدث   ان 

ارسلها التي  خبراء  مؤهلj ولجـنة اـل هم غـير  وقال اـن سطيني  شعب الفـل استثنى اـل كن  شعوب وـل صير لـل اـ/
وقف ناك ـم كان ـه بدايات  مع اـل انه  واضح  ودية.  دولة يـه كون  كي ـت سطj ـل يأ فـل جب ان تـه قالت ـي سون  ويـل
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من جزء  كانوا يعـتبروا  لة  فترة طوـي سطينيj انفـسهم ـل سبة للفـل سطيني، بالـن شعب الفـل كي مـعادي لـل امرـي
 وعندما جاء ا/ؤتمر الفلسطيني الثالث1920 جنوب سوريا، والحديث عن استق�لية لهم لم يكن واردا، وفي

دولة فـلسطينية ـمستقلة وفي سنة يه اسقاط شعار ـجنوب سوريا وقال ـب  كان ـهناك دعوة1936 والذي اكد ـف
لحكومة ثورية فلسطينية تعمل من اجل ازالة الجيوش البريطانية وعمل دستور للب�د وانتخاب حكومة.

 بدأت اول مؤامرة وكانت عملية التقسيم التي جاء بها بيل، ولم يكن +مريكا يد مباشرة بها37    في عام
شمالي الغـربي ومـساحته مـحدودة جزء اـل دولتj يهـودية تـأخذ اـل إلى   jسط إلى تقـسيم فـل وكانت تـهدف 
وباقي فلسطj لم يقر اقامة دولة بها وانما الحاقها با+ردن وبالتالي استقر هذا ا/وقف با/مارسة العملية

جداً ان قرار التقسيم يقضي47 ، وسنة1947 يعد عملية التقسيم سنة  عملية التقسيم ا+خرى كان واضحـاً 
بدولة عربية ودولة يهودية والقدس عبارة عن كيان منفصل، وكانت سياسة بن غوريون تنبع من ان عليه ان
امة دولة فـلسطينية، وكان في سياق هذا اـ/شروع ودية وـمنع اـق امة دولة يـه قرار إلى قرار اـق ـيحول هذا اـل
قام سطينية ـف دولة فـل يادة  عدم ـق ضمن  كي ـي بن غـوريون ان يعـمل ـل ماذا عـلى  يتj اسـاسيتj ا+ولى  عمـل
بعملية دالت وارتكب ا/جازر في دير ياسj وطرد اهالي القدس وبنفس الوقت جرت اتصا+ت في تموز
دولة الفـلسطينية إلى ا+ردن لـتكون جزء لة لـل ناطق الفـلسطينية ا/ؤـه فاق ـعلى ضم اـ/ مع اـ/لك ـعبد ا� ل�ـت

منه.
كبيرا بالـنـسبة للـقـضية والدور ا+مرـيـكي يـلـعب دورا  الدور البرـيـطاني ـيـسيطر  هذه الـقـضايا جـعـلت    
إلى اوروبا  من  صهيونية  ركز اـل قل ـم عد ان انـت صهيوني خـاصة ـب شروع اـل من خ�ل دعـمه للـم سطينية  الفـل

 في مؤتمر بالتيمور الذي تأكد فيه من خ�ل سياسة بن غوريون ربط مصالح امريكا في1942 امريكا سنة
سيقع ما بj روسيا الشرق ا+وسط مع ا/صالح اليهودية في ا/نطقة باعتبار ان هناك صراعا مستقبليـاً 
وامريكا وفي هذا الصراع كانوا بحاجة إلى استراتيجية التوتر الدائم ويعتمدوا فيها على كيان موجود في

 الشرق ا+وسط يمنع التمدد الشيوعية ويساعدهم في حماية مصالحهم ا/تمثلة بالنقاط.

 قامت حكومة عموم فلسطj ووضع ا+مريكان في حينه برنامج حتى يقضوا على حكومة1947    في سنة
عموم فلسطj واستخدموا تكتيك بهدف ضرب مشروع حكومة عموم فلسطj، وهذا ا/شروع اقره ا/ندوب
ا+مريكي في لجنة التوفيق الدولية والذي طالب فيه باقامة دولة فلسطينية واجتمع ا/ؤتمر في رام ا� عام

 وفع� اقروا قيام هذه الدولة على ان يشكل راغب النشاشيبي هذه الحكومة وتشكيل هذه الحكومة كانت49
وزيرا في ذلك ان ـيصبح النـشاشيبي  ية وادى  عة العرـب غاء ـمشاركة ـعموم فـلسطj في الجاـم سبب في اـل
درجة ان ارضية ـل لك  يل، وبقـيت ـت مد عـلى لجـنة ـب الذي اعـت ضم  قرار اـل ً ـل ية، يعـني تأكـيدا الحكـومة ا+ردـن
ـبرنادوت اـلوسيط الدولي الذي طالب ـبدولة يـهودية بدون الـنقب وطالب ـبضم كل ا+راضي ـبما فـيها الـنقب
لص ريد ان يـق كان ـي يد ا+سرائيليj +نه  لى  تل ـع ذلك ـق ومع  سطينية  دولة فـل لى  وافق ـع ولم ـي إلى ا+ردن 

مساحة ا+رض للدولة اليهودية.
سلة ـمشاريع امـاً وسـل كا ـمشروعـاً ـع نت امرـي اصبحت ـقضية فـلسطj ـقضية +جـئj وتـب  jذلك الـح نذ     ـم
كلها تهدف إلى طمس القضية الفلسطينية كهوية وطنية وامريكا كانت دائما تلعب دورا اساسيا في هذا
ا/وضوع. ولكن النهوض القومي بمجيء الرئيس عبد الناصر والتغيرات في ا+ردن والدول ا+خرى شكلت
سطj عـلى وضع فـل وبدأت محـاولة  إلى قـيام م.ت.ف. وبـعدها انتقـلت حـركة فـتح  هاجـسا اسـاسيا ادى 
الخارطة وكيف يمكن ان يكون التجاوب ا+مريكي مع هذا الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسة الفلسطينية

على ارض الواقع.
   ونتذكر الدور الذي لعبه مشروع روجزر في مرحلة ما، واستخدم ا+مريكان اثناء ايلول وبعده مشروع

 وجاء فيشر بمشروع الكويكرز1970 آخر تكتيكي عشناه وكنا نتحدث عن الدولة ا/سخ التي طرحت في عام
وعرض على القيادة الفلسطينية ان يتم وقف الكفاح ا/سلح ونعمل دولة فلسطينية مستقلة تكون جمهورية
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الرؤى احدى  وهي  في ا+ردن  اسقاط الـنـظام  مع ا+ردن. وباـلـتالي  دولة مـتـحدة  فلـسطينية مـستقلة او 
ا/طروحة مما ادى إلى تفجير ا/وقف بj م.ت.ف. وفصائلها مع ا+ردن الذي بدأ يتخوف من هذا ا/شروع
ومة ـعموم فـلسطj وهذا اـ/شروع كتيكي الذي اسقط حـك يا كاـ/شروع ا+مرـيكي الـت الذي ـلعب دورا تكتيـك
خلق التصادم الذي ادى إلى ضرب الثــورة في ا+ردن وطردها وبعدها كان النظام في سوريا هو الوحيد
ظام كل ـن يه  قول ـف والذي ـي وضعه كـيسنجر  الذي  قرار ا+مرـيكي  عن اـل خرج  والذي  ثــورة  مع اـل وقف  الذي 
قوم بـتصفيتها وكل ـنظام ـيرفض او يـعجز سنقوم يه ان ـي ثــورة الفـلسطينية اـ/سلحة عـل يه اـل واجد ـف ـعربي تـت
نحن بتصفيتها ولكن نظام ص�ح جديد وا+تاسي الخ، رفض وجيء بنظام يسهل لهم عملية تصفية الثــورة
اضطر الـقـيادة التي ـتـحاك ـمـما  ؤامرات  وجدنا ا/ سوريا  إلى  حتى ـعـندما ذـهـبت اـلـثــورة  في ا+ردن 
الفـلسطينية وا+خ ابو ـعمار ـيقول يا سارية الـجبل وـثلج ـجبل اـلشيخ كان ادفأ من اـحضان مـعظم ا+نـظمة

.jالعربية في ذلك الح
 وحرب رـمضان والـتطور الـجديد وبرـنامج الـنقاط73    هذا اـلواقع الذي ـتكرس من ـجديد إلى ان جاء عام

جزء ـيـتم الـعـشر واـلـتوجه الفـلـسطيني اـتـجاه الـتـعايش واـتـجاه الـقـبول ـبـسلطة وطـنـية فـلـسطينية ـعـلى اي 
ـحول ـداية الـت ـناك ـب واضحـاً ان ـه كان  ـكن  ـفاح ـل ـتال وـك إلى ـق ـتاج  ـحق يـح ـعروف ان اـل من اـ/ ـريره،  تـح
ا+ستراتيجي في ذلك الوقت باتجاه قبول الدولة اليهودية على جزء من ارض فلسطj والباقي نعمل احنا
يه حـيث خـلق استمر ـف عب دور اسـاسي  سنجر يـل استطاع كـي هذه ا/رحـلة  في  لي فع�  هذا اـل يه،  دولة عـل
وضع فاقم اـل إلى ـت والذي ادى   jسوري نانيj واـل نا وـبj اللـب وحرب بيـن  jناني نا وـبj اللـب حرب بيـن  ،j حرـب
استطاعت ان وثــورته  وصموده  مع الـحرب ونتائجـها ثـبت قـضية اسـاسية ان الـشعب الفلـسطيني  ولكـنه 
في ا+مم ا/ـتحدة بمـعنى ان م.ت.ف. اصبحت بـاً  ـتفرض نـفسها في ا+مم ا/ـتحدة واصبحت ـعضواً مراـق
عضواً مراقبـاً، هذا الواقع الفلسطيني اللي بدا ينمو ويبحث عن اعترافj مهمj بالنسبة له وكان شعور
ابو الـعروس وام ما دام  الدول  من  كل ا+عتـرافات الـلي بنـاخذها  من  لدى القـيادة الفلـسطينية + قيـمة 
العروس مش موافقj على العريس الي هي اميركا واسرائيل، شو الفايدة انا وامي موافقj وابوها وامها

في وبدأ  مع ا+مريـكان  قاء  جاه الـل سعي باـت وبدأ اـل ضروري  وكان   jموافق عن74 مش   ها+يام بنحـكي 
 واتصا+ت اولى كان من الضروري بالنسبة للوصول +مريكا لكي تعترف بحقوقناCIA اللقاءات ا+ولى مع

لي كن اـل كان ـل j ا+مرـي نا وـب شتركة بيـن صالح ـم كون هـناك ـم من ان ـي اجل  من  استمرار  مل ـب نا ان نـع علـي
حصل فيه تضارب حقيقي ولم يكن هناك مصالح مشتركة واضحة جدا خاصة انو ا/وقف العربي وا/وقف
ازلة عن مواقفه إلى ان جاءت كا مش متـن الفـلسطيني كان يواجه حـليف اـساسي بالـنسبة +سرائيل وامرـي
بوادر الحل السياسي عن طريق السادات ونذكر كيف كان ا/وقف ا+مريكي اللي جر السادات والسمكة
العربية الكبيرة في فخ التسوية واللي كانت نتيجتها انو سقف ا/وقف الفلسطيني عند امريكا اصبح في
تزال متـمسكة بـنفس اـ/وضوع. كود +  اسة اللـي حتى ا�ن سـي واصبح ـمعروف  الذاتي  يد والـحكم  كامب ديـف
في امريكا بدأ تطور لكن الليكود لم يتطور حتى ا�ن لكن في داخل اسرائيل هناك تحو+ت بدأت تتحدث
ها عن ان ا+ستقرار في ا/نـطقة يـحتاج إلى دولة فـلسطينية ـمستقلة وـلكن باـ/واصفات واـلحدود التي يروـن
نا عارفينه لي صار كـل يوم والـتطور اـل لي بنعـيشه اـل واقع اـل له جزء من اـل ناس الذين سيحكمونها هذا ـك وباـل
الذاتي ممـكن يـكون كان يعـيد قـصة ا+ردن ولـيس للفلـسطينيj يعـني الحـكم  جاء مـشروع ريـغان الـلي 
ناداة ية مع ا+ردن وـلكن اـ/ نادي بكونفدراـل ية كانت ـت فدرالي مع ا+ردن واـ/جالس الوطـن يدرالي وـليس كوـن ـف

 خ�ل ا+زمة التي1990 شيء والتحقيق شيء آخر، إلى ان جاء بوش ورأينا ا/وقف الواضح جداً. في عام
jثــورة الفـلسطينية ـبعد اع�ن ا+ستق�ل وـبعد ا+نتـفاضة ا/ـجيدة وـبعد ان اضطر اـ/لك ـحس استطاعت اـل
راضي الفلـسطينية ممـكن الـحديث عنـها +قـامة الـدولة الفلـسطينية ممـكن اصبحت ا+ فك ا+رتـباط  إلى 
الحديث عنها +قامة الدولة الفلسطينية ا/ستقلة عليها، ا/وقف ا+مريكي صار يفكر كيف يعمل هذه الدولة
بحيث تكون دولة النصف دقيقة التي تتحد با+ردن كونفدراليا، يعني تثبيت لسياسة ريغان، هذا ا/وضوع
حصل وجاء بوش لكي يجد ان هناك اجماعا عربيا ودوليا لدعم الدولة الفلسطينية وهناك رفض مطلق عند
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الليكود وهناك مشروع عمل مع ا+ردن اتفاق لندن بj بيريز وا/لك حسj كل هذا يلغي أي شيء مستقل
فلسطينيا والذي حصل في تلك الفترة عندما كان هناك نهوض في ا+نتفاضة وكان هناك دعم حقيقي من

عراق ل�نتـفاضة وانـتصار حقـيقي في تاب8/8/1988 اـل فترة ـنشر ـك لك اـل بهBuilding for Peace  وفي ـت  والذي كـت
سطينية ورـفضت م.ت.ف. دولة الفـل اساس رـفضت اـل لى  قوم ـع كان ـي نس روس،  وساعده دـي انديك   jمارت
ويقوم على اساس ان الحكم الذاتي للمواطنj الفلسطينيj في داخل ا+رض ا/حتلة هو ا+ساس والذين
وفي سيد روس  الدليل لـل يزال  تاب +  وهذا الـك وضوع  في اـ/ هذا ا+ساس   jهم ـقضية +جـئ خارج  في اـل

 وكتبه صموئيل لويسMaking Peace among Arab and Israel ، وبعدين عملوا كتاب92 كتاب اسمه متابعة الس�م
سنة بو+رز  راهام  هذه89 وعـمل اـب وقد عمـلت  هي حتمـية  سطينية  دولة الفـل بأن اـل كي  أوضح مـوقف امرـي  

ـعة ـراكز الـبـحث التاـب ـدراسات ـ/ ـكان ـيـستعينوا باـل وعادة ا+مرـي الدفاع  ولوزارة  الدفاع  لوزير  ـدراسة  اـل
ل�حزاب.

عام في      88jابات ـب كان انتـخ ندما  مرة ـع الة +ول  وجود اـلسوفيات كـح في  اهتزاز  ناك  اصبح ـه ندما   ـع
وضع من الحزـبj ـل من اـعضاء  شكل  اسية تـت دراسية رـئ واشنطن لجـنة  هد  في مـع شكلوا  ودوكاكس  بوش 
مخطط للسياسة ويصبح منذ ذلك الحj وحتى ا�ن السياسة الخارجية ا+مريكية ا/تعلقة بالشرق ا+وسط
شكيلته واشنطن وـت هد  اصبح مـع وضوع،  في اـ/ كي  ناك رأي امرـي عد ـه ولم ـي هود وا+سرائيليون  ودها الـي يـق
ته ـكيف ـيحافظ ـعلى دولة اسرائيل ـخاصة ـتخوفهم ـعندما ينـتهي دورها ا+ستراتيجي في ـموضوع وتركيـب
الذي شروع  هذا اـ/ لوا  هم ان يعـم ما جعـل تايوان ـم عن  ما تخـلت  ها ـك كا عـن شيوعية فتتخـلى امرـي مواجـهة اـل

يشمل سلسلة هذه الدراسات.
   النتائج التي ادت إلى تغيير موقف واضح جداً هو شعور امريكا ان العراق يشكل خطر اساسي على

 صدام في خطاب له في ا+ردن أعتبر هذا1990  شباط سنة26 مصالحها مش بس على اسرائيل، +نو في
الخطاب اع�ن حرب على امريكا، والذي تحدث فيه عن ان دور امريكا في الخليج لم يعد له ضرورة بعد
ان انـتهت اـلحرب وباـلتالي على امرـيكا سحب قواـتها من الخـليج وان بترول العرب ـيجب ان ـيكون لـلعرب،
عاون العـربي وفي مجـلس الـت  ،j عرب متمزـق كن +ن اـل وية وـل ها ـق عرب +ـن صر عـلى اـل لم تنـت اسرائيل  وان 

تحدث حديثا كان له تأثير كبير عندما تحدث عن القدس والنفط.
ية عـندما حـشد الحـلف ال من العمـل بوش  نرى  ريد ان  فترة ـن هذه اـل في  كان30     الذي  عراق  ضرب اـل  ـل

الداعم ا+ساسي ل�نتفاضة اللي كان ا/ؤيد للدولة الفلسطينية واللي يشكل قوة قومية عربية، هذا الحلف
اصابات ضرب او أي  ترد عـلى أي  كانت ان مـستعدة  اسرائيل  لو ان  كان ممـكن ان يـتم  ما  الث�ثيـني 
فاق ا+ربع ـنقاط اـللي اهم ما لوا اـت ها إلى ـهجوم ـعراقي صاروخي او ـغيره، كانت النتـيجة اـنهم عـم بتأدـي
فيها ان على امريكا وبعد انتهاء الحرب اصدار قرار من ا+مم ا/تحدة ان الصهيونية هي حركة التحرر
الوطني للشعب اليهودي وهذا يقتضي ان كل من يحارب حركة التحرر الوطني فهو ارهابي وهذا يقتضي
عدد قوم ـعلى ـمسار مـت تالي مؤتمر اـلس�م ـي ية وباـل ارها ـحركة ارهاـب طرد م.ت.ف. من ا+مم ا/ـتحدة باعتـب
استق�لية بحـيث ان الـوفد وفد فلـسطيني لـيس هـناك  مع  طراف يـشاركوا فـيه الـعرب ومـسار ثـنائي  ا+
لي حزب لي بدو ـيشارك في اـحسن حا+ته ـيوصل لـحكم ذاتي او لـلحل ا+قلـيمي اـلوسط اـل الفـلسطيني اـل

 بعد انتهاء91  سنة7/3 العمل كان متفق فيه مع ا+ردن هذه السياسة اللي سيطرت على بوش إلى ان في
الحرب ولحسن الحظ لم تنتهي الحرب كما يريدها ا+مريكان و+ كما يريدها العرب ولكن ا/وقف العراقي
ضعف ولكنه لم ينتهي وا/وقف الفلسطيني نسب له انه كان وراء كل ما جرى في حرب الخليج ا+خرى
كي يرـفـضوا أي ـمـشاركة لـلـوفد وبوش وبـيـكر  ـفـكان مـطـلوب ـمـعاقبته وكـلـنا ـنـتذكر ـكـيف وـقـفت امرـيـكا 
الفلسطيني وهذا الجزء اعتقد ا+خت حنان هي اكثر من يتحدث عنه +نها مما عاشته وكتبت كتاب كامل
هو الـلي بخـلي ا/ـوقف ا+مريـكي والسيـاسة ا+مريكـية بالنـسبة للمـوقف الفلـسطيني هذا ا/ـوضوع  عـنه 
عد ان وصل ـب لي  في اـل سلل الخـل اصبح الـت إلى ان  رفوض  هذا اـلشيء ـم قي  سطينية وـب دولة الفـل رافض اـل
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اصبح دينيس روس ومارتن انديك يلعبوا بالسياسة واصبحوا عقبة اما التفاهم ا+مريكي ا+سرائيلي انه
وصّلتنا فر  إلى واي رـي هون. ا�ن  وصّلتنا ـل اوسلو  مع الفـلسطينيj ـعشان يـعمل  انو ا+ـتصال  وجد  يرس  ـب

تلـميح من اـلسيدة هي�ري كليـنتون بأن اـلشعب الفـلسطيني/ ا�ن إلى ع�قات امريـكية تتراوح ـبj ـتصريح
قاله ما  وآخر  دولة  بأن اـلشعب الفـلسطيني ـيستحق  تون  من كليـن مار  ابو ـع إلى ا+خ  يح  دولة وتلـم ـيستحق 
ساندي بيرغر +طراف كامب ديفيد الجديدة انو يا اخوان عندما يأتي الرئيس كلينتون إلى فلسطj ويلقي
خطابا في الشعب الفلسطيني في التجمع الوطني الفلسطيني مش في ا/جلس الوطني. هذا سيكون اهم
اعتراف بالنسبة لفلسطj في الدولة الفلسطينية احنا شايفj قديش امريكا وقفت بشكل آخر او بآخر من
هود ها ـبعض ا/تـعصبj الـي استبعدنا مـن ية اذا  ية الحاـل شعور ان ا+دارة ا+مريـك يه  اجل ـمصالحها ا�ن ـف
تالي التـمسك بدورنا في امة دولة فـلسطينية ـمستقلة. انا ـعندي هذا اـلشعور وباـل اصبح من ـمصلحتها اـق

في دولة  هذه اـل هذه4 التـجسيد ـل في  وضع  لم ـي لي  ية واي ب�نتـيشن اـل في اتفاـق رضه  قدرنا نـف لي  أيار واـل  
 أيار + يجوز ان نعلن دولة +ن4  أيار لكن قبل ممنوع تعتبر احادي الجانب وحتى4 ا+تفاقية ما يمنعنا بعد

في قائم ولـكن  يزال  هذا الـشعور4 ا+تـفاق +  استحقاق فلـسطيني  أيار ينتـهي ا+تـفاق وتـصبح الـدولة   
بتقديري سيجد له الكثير من ا/ؤيدين في امريكاوان كان اعطوا ضمانة ان + يكون هناك اع�ن خ�ل هذه

الفترة ولكن بعد هذه الفترة لكل حادث حديث.

كلمة د. حنان عشراوي
   شكرا جزي�. وجدت نفسي في موقف حرج +ن ابو نزار قال كل شيء، ما اريد ان اقدمه ليس بحث
مع ا/ـوقف استراتيجية مـستقبلية للتعـامل  مح  ووضع م� إلى تـشخيص وتحلـيل  اكاديمي ونـحن بحـاجة 
ما ا+مرـيكي وبدون سطحية وانـفعال وبدون ا+ستقطاب اـلواضح في اـ/وقف من الو+يات ا/ـتحدة وانا داـئ
اقول يجب ان + نكون اسرى ا/وقف ايام الحرب الباردة عندما كانت واشنطن هي العدو، فنحن نقاطعها
ونضع كل خطايانا وكل مشاكلنا على ظهرها، و+ نتعامل معها باعتبارها العدو ا+كبر كما انني لست من
من بد  نا. ف�  يه علـي ما تمـل كل  بل ـب بان نـق نا  عالم وعلـي في اـل قوى عظـمى وحـيدة  ناك  قول ان ـه من ـي دعاة 
حدي خوف وـت وعدم ـت سطيني  بالحق الفـل ية  اعة ذاـت الذات وبقـن واحترام  دية  حدة بـن مع الو+يات ا/ـت امل  التـع

لهذه السياسة بشكل جريء.
   أبدأ ببعض ا/حطات ولن اقدم السرد التاريخي عادة في نهاية كل حرب كونية وحروب متعددة ا+طراف
حرب عد اـل عل ـب حدث بالـف ما  وهذا  صياغات للمنطـقة  اعادة  عالم او  يب اـل حاو+ت +عادة ترـت ناك ـم كون ـه ـت
العا/ية ا+ولى والثانية وبعد حرب الخليج الثانية والتي هي شبه حرب عا/ية +نها متعددة ا+طراف، فنحن
دائما وجدنا انفسنا بالسابق كعرب و+حقا كفلسطينيj الطرف ا/تلقي +عادة الترتيب هذا وليس كطرف
ية ية التفـاوضية وعمـل حتى العمـل شعبية او  اما قومـية او وطنـية او  اساس حـقوق  مـبادر او مـشارك عـلى 
صرا كن ادخـلت عـن عالم وـل يب ا/نطـقة واـل اعادة ترـت سياق  في  اتت  ضا  هي اـي يج  حرب الخـل عد  س�م ـب اـل
جديدا هو عنصر احتمال الس�م وانا في رأيي هذا العنصر ممكن ان يشكل عنصر عدم استقرار اكثر
إلى جـمود داخـلي يؤدي  كان  من الخـطر الـخارجي  من احتـمال الـحرب، +ن احتـمال الـحرب والتـخوف 
فردي او ماط الـحكم ا+ستبدادي او اـل استمرار ـمكن ـبعض اـن ياب اـ/ساءلة ـب ية ـغ والـحفاظ ـعلى انـظمة عرـب
قومي او بار ان الخـطر اـل سان والديمقراطـية وا/ـساءلة باعـت ية وغـياب حـقوق ا+ـن الدول العرـب في  ا/ـركزي 
الخطر من الخارج هو اهم بكثير من معالجة القضايا الداخلية او التعامل بمساءلة، ولكن احتمال الس�م
عن مرـحـلة اـلـثــورة او مرـحـلة اـلـحرب اـلـباردة او اساس يخـتـلف  اعادة ترـتـيب ا/نـطـقة ـعـلى  او احـتـمال 
يا سيكون تلقاـئ ها  عض مـن في ا/نطـقة ـب كبيرة  يرات  إلى تغـي ستؤدي  إلى مـعاد+ت جـديدة  ساخنة ادت  اـل
وطوعيا وبعض منها سيكون بفعل مطالب شعبية وتحرك جماهيري. النظرة ا+مريكية للقضية الفلسطينية
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تاريخي وبـموجب مـفاهيم سياق اـل ضمن اـل بالنظر اليـها  يس  تاريخي وـل سياقها اـل ضمن  اتت  بـاستمرار 
ا/رحلة، يعني واشنطن حديثة في ع�قاتها با/نطقة فهي ليست دولة ذات ارث استعماري وحتى مفاهيمنا
الراهنة تنبع من عدم ا/ام حقيقي بالثقافة والتاريخ وغياب التفاعل ا+ستعماري الذي نجم في معظم دول
من حدود  قة ـم ها للمنـط وحتى ا�ن مفهوـم حديث  فدخولها  ربي  عالم الـع ها فـلسطj واـل ما فـي ثالث ـب عالم اـل اـل
الذي وبان ا+طار  كي  بالنمط ا+مرـي كر  عالم يـف فترض ان اـل والتي ـت اسية  ية والسـي رية والثقاـف الناحـية الفـك
تضعه لحل النزاعات هو اطار كاف لجميع النزاعات، فلم تنطلق من مفهوم ان كل نزاع له خصوصياته وكل

حل يجب ان ينبع من خصوصيات النزاع نفسه وليس من النظرة الفوقية ا+ستع�ئية.
   ومنذ البداية كان ا/نطق العربي القومي هو السائد وليس ا/نطق الوطني، لم تكن فلسطj قضية وطن
وانما قضية عرب، وعندما دخلت واشنطن في هذا ا+طار السياسي لم يكن مفهوم الدولة بالفعل قائمـاً ولم
تكن قضية الشعب الفلسطيني قائمة، انما كانت ضمن ا/فهوم العربي و+حقا في ع�قة تقابلية مع اقامة
من الـقومي العـربي قة العربـية وا/فـهوم العـربي وا+ وكانت الع� لم نـكن ا/ـحور،  الـدولة اليهـودية، يعـني 

والتحرك العربي هو اساس الع�قة ا+مريكية مع ا/نطقة.
   ثانيا اصبحت بعد قيام دولة فلسطj هذه الع�قة مع اسرائيل هي ا/قرر او العامل الحاسم في ع�قة:

واشنطن معنا وهذه ع�قة تقابلية او معكوسة أي بقدر ما تؤثر على شرعية وامن واستقرار اسرائيل بقدر
 واعادة ترتيب181 ما نحن تتعامل معنا واشنطن برد فعل، وحتى عندما قامت بالتصويت إلى جانب قرار

jسط في فـل ية  واخرى عرـب ودية  دولة يـه نص عـلى  قرار ـي سطينية واـل دولة فـل امة  هدف اـق كن ـب لم ـت ا/نطـقة 
امة ية باـق صهيونية العاـ/ إلى اـل وعود  يذ اـل ما تنـف ية اـن دولة العرـب امة اـل كن اـق لم ـي هدف  وحة، فاـل قدس مفـت واـل

 الدولة اليهودية ولم تكن هناك نية لتنفيذ الشق ا�خر ا+ اذا كانت هذه الدولة في صالح الدولة اليهودية.

   ايضا من العوامل ا+ساسية في ا+ستراتيجية ا+مريكية اتجاه فلسطj عقدة الذنب اتجاه الهولوكوست
يعني هذه قضية غربية مزمنة ويجب ان + نتغاضى عنها في أي مرحلة وما زالت قائمة وهي عنصر مؤثر
في صنع اـلقرار السـياسي وا+قـتصادي يـعني حتى سوـيسرا ـيجب ان ـتقر بذنبها وتدفع ا+موال وتـعطي
التعويضات وا/انيا تعطي، واسرائيل اعتبرت نفسها الوريث الشرعي كدولة سياسية اعطت لنفسها الحق

قانون!! فوق اـل ومن  حق الـتصرف  سها  اسرائيل تـعطي لنـف اصبحت  هودي  لدين ـي طالب بالتعوـيضات  ان ـت
وتطالب بالتعويضات على اساس العذاب التاريخي ا/توارث لليهود في العالم، وهذا اعطى +سرائيل نوع
صلب في  زالت  ما  وهذه  ربي  عالم الـغ في اـل والديني وخـاصة  عاطفي  نوي وا+خ�قي واـل من ا+بتزاز ا/ـع
ية دولة وظيـف ارها  ظرة +سرائيل باعتـب كانت الـن باردة وا+ستقطاب  حرب اـل ايام اـل عا  ية، طـب افة ا+مريـك الثـق
الترابط يج وظـهور  في دول الخـل فط  عد ظـهور الـن شيوعية وحمـاية ا/ـصالح ا+مريكـية وخـاصة ـب /واجـهة اـل
وا/صالح ا+مريكية ا+قتصادية في ا/نطقة ومن هنا بدأ التحالف ا+ستراتيجي ا+مريكي ا+سرائيلي ولم
يكن مثل هذا التحالف منذ البداية وبدأ مع النفط وفي ظل الحرب الباردة، ومن هنا بدأ منطق ا+ستقرار
هذه سرائيلية عـلى ا/نطـقة،  ضمان الهيمـنة العـسكرية ا+ من خ�ل  من  وهي ا+ بفـعل الـقوة ا+حتـرازية 
ايام التي ـظـهرت  مع مـحـاربة القوـمـية العرـبـية  في اـلـعالم الـعـربي، طـبـعا  ستقرار  اصبحت تلـخـيص ل�
غل في محـاربة تغـل اسرائيل. يتجـسيد  في  ية  دولة الوظيـف جدا لـل سيط  هوم ـب كان هـناك مـف كن  اصرية وـل الـن
قدرة هو الـحفاظ ـعلى اـلسيطرة او اـل شيء اسـاسي  من خ�ل  كن  ية وـل اية اـ/صالح ا+مريـك شيوعية وحـم اـل
في وجودة  اها ـم زالت بقاـي وما  سنوات  بل  حتى ـق هذه النظـرية  واستمرت  سكرية ا+سرائيلية،  النوعـية الـع
صنع السياسة ا+مريكية، طبعـاً مع ذلك ترافق بروز نفوذ اللوبي الداعم +سرائيل وخاصة الجالية اليهودية
ما ـيـسمى ومؤخرا وـبـعد اـقـصاء  ثم ا+ع�م والثـقـافة  في ا+قـتـصاد  بدأت  التي  يات ا/ـتـحدة  في الو+

با+رابيسك بدأ ظهور النفوذ اليهودي في ا/ؤسسة السياسية ا+مريكية وهذا كان آخر مدخل لها.
   طبعا اضافة إلى ذلك استمرار الشرذمة والضعف العربي وكذلك ع�قة الفلسطيني مع العالم العربي
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نه ـمهم جدا. ويـمكن ا+شارة إلى ـبعض اـ/ؤشرات ا+ـساسية تاح /ناـقشة هذا اـ/وضوع ولـك ير ـم والوقت ـغ
+حقا، لكن الع�قة مع م.ت.ف. كمنظمة باعتبارها ا/مثل للشعب وللحق الوطني وحق تقرير ا/صير ايضا
كانت باردة  حرب اـل استقطاب اـل اسرائيل، وخ�ل  وتأثير ا/نظـمة عـلى  سرائيلي  من خ�ل ا/ـحك ا+ اتت 
ا/نظمة ونتيجة لظروف موضوعية ضمن ا/عسكر ا/عادي باعتبارها مع الثــورات ومع حروب التحرير. ولكن
يا ما تحالـف ايديولوجيا واـن هذا ا/عـسكر  ضمن  كن  لم ـت تح بالتحـديد  من ناحـية فكـرية ان ا/نظـمة وـف اقول 
ناك ع�قات وقف وـه لم يـت ما ـبj ا/نـظمة والو+يات ا/ـتحدة  غزل  كن اـل ظروف ـموضوعية، وـل جة  يا ونتـي ومرحـل
كانت تتم تحت الطاولة وكانت هناك ع�قات سرية غير منتظمة وحسب الحاجة ولم تكن هناك قطيعة ومن
ية ية او ا/ؤسـسة ا/خابراـت اسية ا+مريـك عن ا/ؤسـسة السـي عة  كن منقـط لم ـت مؤسـسات اـلشعب الفـلسطيني 
ثل هذه ها بـحاجة ـ/ قد اـن كا التي تـفكر وتعـت استمرار ـهناك ـخطوط ما ـبj ا/نـظمة وامرـي ية، ـفكان ـب ا+مريـك

الع�قة مع ا/نظمة.
   ا/فهوم ا+ساسي لع�قة امريكا با/نظمة هو ما يتعلق بشرعية اسرائيل، في فترة وحتى ا�ن كان في
اسرائيل وان شرعية  غاء ـل هو اـل سطيني  شعب الفـل صير لـل رير اـ/ حق تـق بول ـب انو الـق طاغي  ساري  هوم  مـف
بالحق عتراف  وسط وا+ حل  ـجاد  واما فـلـسطj و+ يـمـكن اـي اسرائيل  اما  ـهـناك تناـقـضـاً أي بمـعـنى 
إلى وصولنا  مع  حتى  كا  في امرـي هذا  كرون ـب كثير يـف وجد  شرعية ا+سرائيلية وـي غاء لـل هو اـل سطيني  الفـل

التقسيم والتعايش.
كا +نه اسرائيل وامرـي بل  من ـق تم رـفضه  ستينات  آخر اـل في  ية  دولة الديمقراـط حل اـل قدم  ندما     أـيضا ـع
بدأ يفـكر حزب العـمل بالثمانيـنات عـندما  إلى قـبول  ذلك  صهيوني با+ساس وادى  مع الفـكر اـل يتـناقض 
بالقضية الديمغرافية والوصول إلى دولة ثنائية القومية وبهذا قبوله ومغازلته لحل سلمي مبني على الفصل،
الوطني عد  واستخدامها الـعنف واـيضا الـب رير  ثــورة وحـركة تـح ضمن  بار  اتت باعـت مة  عاداة ا/نـظ ضـاً ـم اـي
لم مع ا+ردن، الو+يات ا/تـحدة  ية  قة جدـل في ع� صهيونية وتايخـيا  مع اـل والتمثـيل لهـوية وطنـية تتـناقض 
عة يه وـموجود واداة طـي بار انه ـنظام ـيركن عـل ها مع ا+ردن باعـت تـحسم في مرـحلة من اـ/راحل كانت ع�قـت
هو ما  بار  ية باعـت مع ا+نظـمة العرـب امل  كا تتـع ية، امرـي اسة ا+مريـك في السـي ثوابت  من اـل يس  هذا ـل كن  وـل
نه وتتـعامل ـهكذا مع ا+نـظمة ومع الدول لـيست نافع وما هو با+ـمكان التـخلص ـم اـ/وجود ما هو ال�زم واـل
لديها نظرة ثابتة بان هذه الدول ثابتة وبانظمة ثابتة وما زالت لديها نظرة متحركة وهذا البعد الخطير بما
قائم وانـما وضعها  لم تـكن تـركن ان  التي تـعاملت با/ـفاهيم ا+مريكـية  والدول  ذلك مـصر وا+ردن،  في 
وضعها وظيفي والتقييم متحرك والو+يات ا/تحدة على استعداد ل�ستبدال عميل بعميل، بموجب مصالحه
هي ا/تحركة، فلم يكن هناك ثابت في التحالف بj ا+نظمة العربية باستثناء انظمة الخليج التي ضمنت

مصادر النفط وا+ستقرار.
سياق الخـطاب في  هو ا/ـهم  ومن  حتى ا�ن  ية مـستمرة وغـير مـستقرة  هي جدـل قة ا+ردن معـنا     وع�

السياسي ا+مريكي والخيار ا+ردني لم يختلف حتى ا+ن، ولكن ضعف.
في معظمـها وا+مريـكان يتكلـموا ا�ن بـشكل كانت معـادية للـدولة الفلـسطينية     أيـضا ا+نظـمة العربـية 
واضح وصريح حول هذا ا/وضوع وقالوا وصلتنا كثير من الرسائل من العرب تحذر من الدولة الفلسطينية
+نها تشكل خطر على ا+نظمة العربية، وما زالت بقايا وآثار هذا التخوف وا/فاهيم قائم في ذهن صانعي
ما دولة الفـلسطينية اـعطت الو+يات ا/ـتحدة دـع ية لـل عاداة ا+نـظمة العرـب بان ـم ية.  ية وا+مريـك اسة العرـب السـي
في معاداتها /فهوم الدولة الفلسطينية، ولكن طا/ا واشنطن ضمنت مصادر النفط وتبعية ا+نظمة العربية
بحيث + تهدد ا+ستقرار وا+نظمة بدأت تتعامل بشيء من الليونة مع فلسطj خاصة وان سياستها تحولت
مع رسمي  حوار اـل وبدأ اـل نان  ياح لـب عد اجـت قي ـب حول حقـي وحدث ـت ثــورة وا/نظـمة  شعب واـل تدجj اـل إلى 
ا/نظمة والشرعية في التعامل مع فلسطj تحصل عليه واشنطن من خ�ل اسرائيل او ا/نظمات اليهودية
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لة منـظمة ـبصراحة، وكان الدور اـلسويدي والهوـلندي في اـيجاد اـيضا ـقنوات شبه سرية وـلكن رسمية /قاـب
التحرير با+ضافة إلى ايجاد قنوات للقاءات اسرائيلية فلسطينية. كان في تحول نحو التسييس التدريجي
للمنـظمة كل ما خف الـعنف وزاد الـتسيس كل ما كان اـفضل للو+يات ا/ـتحدة، واضعاف الـبعد الـعسكري

عام الوطني  قرار ا/جـلس  تونس، وبـعد  إلى  الدولتj واع�ن88 وخـاصة بـعد انتـقال ا/نظـمة  حل   بقـبول 
ا+ستق�ل، يعني بدأت ا/نظمة تدريجيا تحوز على نوع من القبول السياسي والشرعي بمعنى انها ليست
منظمة عنف وارهاب كما كانت تسمى ولها بعد سياسي وتمثيلي، وبنفس الوقت كان في قضية ا+حت�ل
ساكت شعب  ا اـل سرائيلية، طا/ مع السيـاسة ا+ وا+نتفـاضة وخ�ل ا+حت�ل تـواطأت السيـاسة ا+مريكـية 
لى ضاء ـع حت ا+حت�ل والـق شعب ـت مع اـل امل  في التـع استها  ضمن سـي بول  طف ومـق اشي وبـل وا+حت�ل ـم
يارات مناهـضة ودعم ـت توجيه  ية ولجـنة اـل هة الوطـن بالظهور مـثل الجـب ها  سماح ـل وعدم اـل ية  القـيادات الوطـن
قامت حـماس ايـضا عن التـيار ا+س�مي وبـعدما  دعم وتغـاضي  في  كان  شك  وبدون  /نظـمة التحـرير 
تم يار ا+س�مي ـي ما شباب من الـت نزل ـعلى شبابنا، بيـن ية كانت العـقوبات ـت شاهدنا في ا/واـجهات ا/يداـن

التغاضي عنهم.
لة ـمثل روابط اـلقرى ولم تـنجح في ية عمـي يادات محـل    أـيضا ـباستمرار ـتعاملت مع اسرائيل في اـيجاد ـق
دية ـخاصة اونة من ما ـيسمى ـبصنف الشـخصيات التقلـي ية متـع يادات محـل هذه اـ/حاو+ت وحاولت اـيجاد ـق
تلك التي لها ارتباطات مع ا+ردن ولم تنجح وتعاملت مع اسرائيل على اساس ان يكون ح� وظيفيا وليس

له ع�قة با+رض.
    ثم +حقا الو+يات ا/تحدة ومع اسرائيل حزب العمل عملت على ايجاد قيادات وطنية بديلة للمنظمة وهذا
يادات إلى ـق سطينية  عا تـقسيم الـقضية الفـل اولة وطـب هذه ا/ـح وجدنا  اوضات  داية ا/ـف في ـب وحتى  لم يـنجح 
حرب الخـلـيج، في اـلـخارج والـقـضاء ـعـلى ا/نـظـمة ـخـاصة ـبـعد   jال�جـئـ jوتوط محـلـية وطـنـية مقـبـولة 
إلى فك ا+رتـباط ادت  وفي البرنـامج السيـاسي الجـديد وبـعد  في ا/ـبادرة الـسلمية  ساهمت  ا+نتفـاضة 
ضم من  في ـقـضية تمكـنـها  اسرائيل  اسرائيل وـفـضحت محاو+ـتـها لـتـطبيع ا+حت�ل وانـهـزمت  احراج 

 وـلكن لـنقل ان ـمحاو+ت ما ـبعد ا+نتـفاضة74 ا+راضي بدون اـلشعب، بدأت عدة ـمحاو+ت من ايام جـنيف
رير حق تـق وبدون  يل محـلي  شك بتمـث بدون أي  سقف وا+طار  هو اـل وكان  يد  كامب ديـف اطار  ضمن  حل  ـب
قال محـورية العـمل ومع انـت استمرار ا+حت�ل  استحالة  مع ادراكـهم ـب الوظيفي ا+داري،  عد  ا/ـصير وبالـب
ـهاء مرـحـلة هذه ا/رـحـلة اـيـضا بانـت والى اـلـشعب ـعـلى ا+رض تزاـمـنت   jإلى ارض فـلـسط ـمام  وا+هـت
ية ية ا+مريـك في الخارـج من ا/ثقـفj ـخاصة  امل  طاقم ـك ها  كان فـي والتي  حدة  في الو+يات ا/ـت ا+رابـيسك 
يدرسون الثقافة العربية واللغة العربية وكان لديهم فهم حقيقي للواقع اخذ محلهم معهد واشنطن الذي هو
من لوزارة الخارجـية او+ و/جـلس ا+ خط مبـاشر  ضمن  الذي  وانديك  ناس مـثل روس  وخرج  يد ايـباك  وـل
ما اسية ـك ية سـي قة الخـطة لعمـل واشنطن يكـتشف حقـي هد  وعة مـع شــورات مجـم قرأ مـن والذي ـي يا  قومي ثاـن اـل
حاول ان نا ـن تــوراة، وـك هي اـل وكانت  شــورات  هذه ا/ـن لة ـب دريد ـموجودة كاـم عد ـم صاغتها الو+يات ا/ـتحدة ـب
استعداد ودخـلت ا/ؤسـسة اليهـودية بـشكل كان عـندهم أي  ما  حتى قـضية ا/رحلـية  من خـطواتهم  نغـير 
تدريجي وواضح إلى القرار السياسي واصبحت خريطة وزارة الخارجية تعكس التيارات وا+حزاب داخل
اسرائيل وتعكس التيارات ا+سرائيلية فقط فيما يتعلق بالشرق ا+وسط وهم الذين شكلوا سياسة ا+حتواء
ا/زدوج وفشلت بالنسبة +يران والعراق وا�ن حولت إلى سياسة ا+حتواء الشمولي ورسمت هذه السياسة

من ايباك عن طريق معهد واشنطن وقدمها مارتن انديك، واصبحت سياسة رسمية.
   ـبعد حرب الخـليج كان ـهناك اـجماع ـعلى الـقضاء ـعلى م.ت.ف. ـعربي با+ساس وامرـيكي واسرائيلي،
قرار الـغلط وانـهزموا مع صدام، يـعني كان يادتكم اـنهم اـتخذوا اـل ولوا لـق نا ـق نا قال ـل وـعندما اجـتمع بـيكر ـب
مطلوب شطب منظمة التحرير وكان في موافقة عربية شاملة وقالوا لنا ا+مريكان بشكل واضح ان العرب
ضية واصبحت ـق مة ا/نظـمة  نذكر كـل نا ان +  لة وطـلب ـم يادات بدـي جاد ـق هاء منظـمة التحـرير واـي ريدون اـن ـي
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تحدي حماية ا/نظمة وادخالها وقلنا سبب من اسباب وادخالها وقلنا سبب من اسباب قبولنا ا/جيء إلى
هنا هو اعادة ا/نظمة إلى الشرعية السياسية الدولية وادخالها إلى العملية التفاوضية.

   من شروط اط�ق وا/شاركة في عملية الس�م هي قضية الوفد ا/شترك اردني فلسطيني وكانت الع�قة
صاء عا اـق كانت مطـروحة، طـب ما نخـتار  ية وايـه ية او الكونفدراـل ضية الفدراـل نة وـق زالت مهيـم ما  مع ا+ردن 
واستبعاد الذين معهم هويات القدس أي اشخاص من الخارج +نو كانوا رافضj يعترفوا بان هناك شعب

فلسطيني خارج الضفة وغزة باعتبار ان هذا الحل هو للشعب الذي تحت ا+حت�ل فقط.
دخول أي مؤسـسة او شدة  وقاومت ـب س�م  ية اـل كار عمـل هو احـت حدة  لدى الو+يات ا/ـت كان  شيء  اهم     
شروط ا/جحـفة اناقش ا+سس واـل اريد ان  تو +سرائيل، +  حق الفـي قرار واعـطت  صانع  رها ـك منظـمة غـي
التي دخلنا فيها عملية مدريد ولكن اقول انها تغيرت في معظمها. كانت الوعود مع وصول مفاوضات الحل
دريج ير بالـت وهذه اـلشروط تتـغ وقائع  في ا/ذكرات واـل وعود ـموجودة  وهذه اـل ادلة  بة وا/ـع ير التركـي الدائم تتـغ
نـعمل ـعلى وقف ا+ستيطان وا/ـفاوضات سـتصنع ح�ً ل�ستيطان وسـنصل إلى ما هو اقل من دولة وـلكن
اكثر من حكم ذاتي وانما في مفاوضات الحل الدائم نكون قد وصلنا في مرحلة نسيطر فيها على معظم
ا+رض وـنستطيع ادخال قوى اخرى في ا/ـفاوضات وا/نـظمة ـتستطيع الدخول.. الخ، كانت هذه اـلشروط
مرحلية ولكن بقي السقف السياسي تحت التعريف ا+سرائيلي و+ اريد ان ادخل في الع�قة بj اسرائيل
لوم ـعلى اسرائيل وعدم ـتقديم أي ـموقف امرـيكي قاء اـل والو+يات ا/ـتحدة وتعرفوـنها با/ـفاوضات انو عدم اـل
وكانت نا  قدم ـل اسرائيليا وـت كانت ـتصاغ  ية  كل ا+وراق ا+مريـك اشرة.  اسرائيل مـب مع  ناقش  عد ان ـي ا+ ـب
تأخذ موافقة مسبقة عشان هيك ا/بادرة ا+مريكية هي اسرائيلية والصدمة جاءت عندما رفضت اسرائيل

ا/بادرة التي صاغتها مع الجانب ا+مريكي.
زالت اـ/صالح ما  ية  اسرائيل، الع�قة واـ/صالح الداخـل مع  حالف ا+ستراتيجي الـعسكري  استمرار الـت    

ا+نتخابية والذاتية ولكن حدثت نقلة نوعية على ضوء التطــورات ما بعد ازمة الخليج.
بس: مش  كي  الدعم ا+مرـي ماد عـلى  من ا+عـت اسرائيل  من فـطام  بد  انه +  حدة     او+ رأت الو+يات ا/ـت

من بد  شرعية. +  قوة واـل ها اـل حدة يعطـي إلى الو+يات ا/ـت استنادها  انو  من ناحـية  طام  كن الـف صاديا وـل اقـت
ووجود صادية  صادر اقـت ها ـم في ا/نطـقة وـل وشرعية  ووجود  يان  ها ـك دولة ـل إلى  ية  دولة وظيـف من  ها  تحويـل
واستمرارية في ا/نطقة، فعملية الس�م اتت +يجاد هذا الواقع الجديد +سرائيل او ايجاد ا/وقع الطبيعي
عداء، إلى تحالـفات متنقـلة وتعـريف ا+ ضافة  في ا/نطـقة واـمـتدادات اقتـصادية وهيمـنة اقليمـية با+ لـها 
صالح، لة حـسب اـ/ فات متنـق جاد تحاـل ضرورة اـي عالم العـربي  ضرب اـل حدة رأت ـل بار ان الو+يات ا/ـت باعـت
فمث� محاولة تجزئة ا/نطقة بحيث تصبح تحالفات شمال افريقيا مع اوروبا تحالفات امنية والعنصر ا+خير
والديمغرافي فيها هام جدا ان محاولة نزع الخليج العربي ونقله إلى الشرق باعتبار ان ع�قاته الطبيعية
هذه واعادة  مع مـصادر العمـالة الهنـدية والباكـستانية ومحـاولة ايـجاد تحالـفات عربـية وغـير عربـية  هي 
رهاب س�م وا+ صولية وا+ وهو ا+ عدو مـشترك  لدينا  هو الـعدو ان  من  إلى تعـريف  ضافة  ا/ـحاور، با+

وليست قضية مصالح قومية ووطنية في ا/نطقة او مفهوم ومنظور عربي متماسك.
   من هنا اتت محاو+ت تختلف نوعا لتجزئة العالم العربي عما كانت في السابق مش من خ�ل اسرائيل
وانما من خ�ل ايجاد تحالفات ضيقة على مصالح محددة ومتنقلة، ومحاولة صياغة مفاهيم وقيم مشتركة
ما بينها وبj اسرائيل بحيث تصبح ما بj بعض الدول، بحيث تصبح اسرائيل مشروع استراتيجي ولها

اهداف ذاتية بد+ من مشروع وظيفي وامتداد غربي.
   ا+ستقرار وا+من اتى بمفهوم جديد وبادوات معاصرة فرضتها العو/ة مش بس ا+قتصادية، العو/ة من
خ�ل التقنية تغيير نوع الع�قات مث� وهذه واضحة بمشروع بيريز الشرق ا+وسط الجديد، العو/ة والتقنية
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وا+قتصاد، فهذه نوع من ا/ـحورية +سرائيل مع استمرار قضية اـلقوة ا+ستراتيجية العسكرية +سرائيل
قرن ظل اـل في  بد  كن +  ها21 وـل ما فـي ومات مـستقبلية ـب وهي مـق سيطرة  قوة واـل ومات اـل لديها مـق كون   أن ـت

التقنية ونقل التكنولوجيا في تاريخ طويل مش بس للمشاركة في ا/علومات الدقيقة… الخ، وانما في تواطؤ
وتعاون وتجسس مثمر.

   سياسة الو+يات ا/تحدة ا�ن في راي اكثر فيبرغماتية مبنية على ا/صلحة ولكن على مصلحة إسرائيل
أيضـاً، فإذا كان ا/فتاح هو فلسطينيـاً فهناك استعداد للتعامل على هذا ا�ساس.

   ا/وقف الرسمي ما زال رفض الدولة الفلسطينية ولكن ليس با/طلق في تغيير على اللغة مث�ً يحكوا عن
غة ـموجودة في اـلسابق أيام ا�رابـيسك اسية لـلشعب الفـلسطيني، كانت هذه الـل الـحقوق والطـموحات السـي

اختفت وا�ن تعود بمصطلح جديد ولكن أقل من حق تقرير ا/صير وإنما الحقوق السياسية ا/شروعة.
دولة بمـعنى حدودها ما هو الـنظام، وبالـنسبة للمنـطقة ـككل    ا�ساس ـنحن ـنمر بمرـحلة تقـييم من هي اـل
من هي الدولة القائمة يعني هل إسرائيل وفلسطj باعتبار أنهم في معادلة اما فلسطj أو إسرائيل وهل
نة في مرحـلة معـي ظام ا/تغـير؟  هو الـن وما  ثابت  ظام اـل هو الـن ما  هو دور ا�ردن ؟  ما  عايش  با¡مـكان الـت
شطبت الو+يات ا/تحدة لفترة قصيرة ا+عتماد على ا�ردن وانتقلت ل�عتماد على القيادة الفلسطينية، ا�ن
في سؤال كبير من هو النظام الثابت ومن يمكن ا+ستغناء عنه في ا/نطقة بعد أوسلو الخيار كان خيار
داخل مخـتـلف سرائيلية، ـهـناك ـتـيارات مختـلـفة  فـلـسطيني وـلـكن ـبـصيغة أمريـكـية وبمـفـهوم اـ/ـصالح ا¡
مؤسسات صنع القرار ا�مريكي، التركيز ما زال في صنع القرار على الخارجية ولكن في محاولة ¡عادة
التركيز على البيت ا�بيض �ن الخارجية استأثرت بالقرار السياسي لفترة طويلة خاصة بعد قدوم روس،
رفع ـمستوى اسة الخارـجية وـفشلت ـب عد قدوم أولبرايت في تفـعيل السـي تون ـفشلت ـب ـخاصة وأن إدارة كليـن
ا/شاركة في عملية الس�م وفي صنع القرار واستمرت عملية الس�م خاضعة للمستوى الثاني وفشلت في
إيجاد فريق متميز أي كان هناك ك�م عن عمل فريق استراتيجي لصنع استراتيجية للخارجية ا�مريكية
والبيت ا�ـبيض ومؤسـسة ية  قومي والخارـج من مـجلس ا�من اـل ظور ـطويل ا�مد  يز وبمـن هوم متـم كون بمـف ـت
واشنطن ظور فـريق معـهد  وضعت بمـن التي  استراتيجية مـستقبلية غـير خـاضعة للقـيود  صياغة  اسة ـل الرـئ
لى يل ـع عدد قـل استحواذ  في  وصبت  ية  في وزارة الخارـج كم انق�ب ـحصل  رفون  تم تـع اسة روس وأـن وبرـئ
صنع القرار واقصاء حتى مساعدي وزير الخارجية ومحاولة إخضاع كل السياسة الخارجية ا�مريكية في

 ا/نطقة لعملية الس�م فقط وبإدارة روس.

استراتيجي ومحـاولة رفع ا/ـستوى وإيـجاد فـريق  في إمكانـية  عات  لديها تطـل كان  اولبرايت     وبمجـيء 
كن واشنطن وـل هد  أسيرة مـع ية  اسة الخارـج ومازالت السـي لم تـنجح  ها  لف ولكـن ية تخـت اسة خارـج جاد سـي إـي
هناك عدة مواقف داخل ا/ؤسسات وفيه مقاومة /فهوم الدولة وما زال قائمـاً خاصة من قبل اليمj اليهودي
الداعم ¡سرائيل ولحكومتها الحالية وهذا موجود أكثر في الخارجية وهناك تيار لديه استعداد لتقبل فكرة
من مؤـسـسة ـدولة  أكثر تقب�ً لفـلـسطj واـل ايه  سي آي  ستخبارية مثً�  لدى ا�ـجـهزة ا+ ـدولة ـمـوجود  اـل
الخارجية ا�مريكية وا/ؤسسة العسكرية وا�منية يعني توني لينغ وساندي بيرغر كانا أكثر تفهمـاً �ن لهما
حزب من منطـلق  كن  سطينية وـل صالح الفـل مام باـ/ ما اهـت يس �ن لـه س�م ا�ن ا¡سرائيلية ـل مع اـل ع�قات 

 العمل ا¡سرائيلي وحركة الس�م، هناك الكونغرس وع�قاته الداعمة ¡سرائيل.

ً هناك انفصام بj الناخبj وما بj الكونغرس في صنع القرار الخارجي،    الكونغرس وضعه غريب جدا
الكونغرس ليس من ا/فروض أن يدخل في السياسة الخارجية ولكنه يتدخل على أساس ا/وازنة ويتدخل
من خ�لها بالسياسة الخارجية وهو + يسأل من قبل ناخبيه على أساس السياسة الخارجية ولهذا يشعر
باك واـمتداداتها ية ـكما أن اـي تم ـفقط ـعلى ا�مور الداخـل تدخل �نه + ـيوجد اـ/سألة التي ـت بمـطلق الـحرية لـل
يدعم كونغرس  فإن اـل لذا  الديمقراطي والجمـهوري   j الدعم للحزـب قدم  كونغرس وـت تدعم اـل أكثر مؤسـسة 
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إسرائيل با/طلق وـبعدم ـمسؤولية وـيتدخل مع ا¡دارة ا�مريـكية ـلكي تـتخذ ـمواقف ـلصالح إسرائيل. وـلكن
قول ية ـت عام ا�مرـيكي ـبشكل عام ـغير ـمعادي لـحقوق اـلشعب الفـلسطيني واستط�عات الرأي الـب الرأي اـل
ضائح ية خـاصة الـف أزمة داخـل ناك  البيت ا�ـبيض ـه في  سطينية  دولة فـل سطيني  شعب الفـل كون لـل اذا + ـي /
والضعف الذاتي واضعاف مؤسسة الرئاسة بشكل عام والفضائح ا/الية كما أن البيت ا�بيض ليست لديه
رفض بد  لم ـي عدة مـقاب�ت  في  تون  فراد، مث�ً كليـن لدى ا� كن  ية وـل قدرة أو ا+ستعداد /واجـهات داخـل اـل
مطلق لفكرة الدولة الفلسطينية وتصريحات هي�ري كلينتون لم تأت بالصدفة وهي ليست آراء ذاتية، هناك
تحرك داخل البيت ا�بيض ولكن يجب عدم التعويل عليه �نه + يوجد استمرارية، كما يجب عدم النظر إلى
الحزبj باعتبار واحد معادي وآخر غير معادي هناك تقاطع بينهما الحزب الديمقراطي تاريخيـاً كان أقرب
إلى الصهيونية وإسرائيل �ن الصهيونية بدأت اشتراكية ونفس مبادئ الحزب الديمقراطي وكان الصهاينة

في أمريكا يشكلوا البعد الليبرالي الداعم للحقوق ا/دنية وا�قليات.
   الحزب الجمهوري أيديولوجيـاً اقترب إلى إسرائيل واقترب إلى اليمj ا+ن خاصة وأن أموال الحزب في
ياء ـفكانوا اـبعد إلى إسرائيل ـعندما كانت إسرائيل ـتشكل مـفهوم اشتراكي السابق كانت من أموال ا�غـن
وحقوقي، ا�ن صار في تقارب أكثر مع الجمهوريj وصياغة التحالف مع اليمj ا�صولي ا/سيحي أدى

فراغ وراءه من  لم يتكـلم  كبير وعـندما تكـلم غينتـشر  تداخل  ية وبـشرية60 إلى  وقوة ماـل يون مـسيحي   مـل
تحاول كسب ا/عركة للحزب الجمهوري. مع هذا وبظهور ا�غنياء اليهود في الو+يات ا/تحدة الذين أخذوا
ية هي ير ـعلى الـخارطة لـلحزب الجـمهوري وا/ؤـسسات البحـث في الدخول في اـلحزب الجـمهوري ـهناك تغـي
ضرورة إـقـامة اـلـدولة واشنطن معظـمـها تـفـهم وـتـعي  صنع اـلـقرار ـبـاستثناء مـعـهد  عادة ـتـشكل ـمـصدر 
دولة الفـلسطينية وـهناك امة اـل الفـلسطينية وا/ثقـفj والنـخبة با¡ضافة إلى ا/نـظمات اـلشعبية التي تدعم إـق
ضعف للـتـحرك والـخـطاب الفـلـسطيني واـلـلوبي الـعـربي داخل اـلـلوبي الـيـهودي والجاـلـية وـهـناك  انـقـسام 
الفلسطيني داخل الو+يات ا/تحدة وكذلك التقصير ا¡ع�مي بالنسبة لنا والتقصير في مخاطبة ا/ؤسسات

ا�مريكية وضعف التمثيل الفلسطيني والعربي في الو+يات ا/تحدة.
مع أن دولة أم +،  هل هـناك  الوظيفي، لـيس  ودورها  هو نوعـية الـدولة  داخل الو+يات ا/تـحدة     الـحوار 
حول قاش  دولة والـن بول باـل حو الـق هو ـن اسي  كري والسـي التراكم الـف كن  ضـاً وـل مازال راـف رسمي  وقف اـل اـ/

نوعيتها ودورها الوظيفي وأيضـاً استخدام مفهوم الدولة كأداة للضغط على إسرائيل في ا/فاوضات.
 :العوامل التي تدفع باتجاه الدولة بالنسبة للو+يات ا/تحدة

نجاح العملية السلمية وتعريف ماهية هذه العملية وهل ستنجح با/فهوم ا�مريكي أم +..1
طبيعة النظام الداخلي في هذه الدولة..2
الع�قة مع إسرائيل وا/وقف ا¡سرائيلي منها..3
الع�قة مع الدول العربية وا/وقف العربي منها وا/صالح ا�مريكية في هذه الدول العربية وقضية.4

ال�جئj وإمكانية حلها من خ�ل هذه الدولة ومن خ�ل العرب.
 التحالفات وا/حاور وموقع الدولة منها..5

هل هي عامل استقرار أو بالعكس..6
امل هي ـع هل  مر به  يار الذي ـت دولة في ا+خـت استقرار إذن اـل رأيي بـحاجة إلى  الو+يات ا/ـتحدة ـب

استقرار أم عامل عدم استقرار أم هل غياب الدولة سيكون عامل لعدم ا+ستقرار.
في.7 الدخول  استطاعتها  وهل ـب إسرائيل  لى  ً ـع ديدا دولة تـه هذه اـل هل سـتشكل  ستقبلي،  ظور اـ/ ا/ـن
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أح�ف عسكرية ـأم +.
هل الدولة تجسيد للتطرف أو مصدر له، �ن واشنطن تنظر إلى ا�صولية باعتبارها العدو..8

   السؤال ا�ساسي ا�ن الذي يختبره ا�مريكان هل الدولة من الثوابت الفلسطينية أم +، هل تقبل بأقل
ريد أن من دولة وإلى أي مدى بإـمكان تخـفيض سقف اـ/طالب والتوـقعات الفـلسطينية، والو+يات ا/ـتحدة ـت
ضعيفة لة  إلى دوـي وصول  كان اـل هل با¡ـم عات،  طالب والتوـق هذه اـ/ لى  من التخـفيض سيـحصل ـع كم  ترى 
ملحقة، منزوعة الس�ح عازلة تحت السيطرة عليها وما ترفض به إسرائيل إذا كان هذا هو ا/وجود ستقبل

 ذكرت هناك رسالة أمريكية ¡سرائيل برفض4/5/99 به الو+يات ا/تحدة حاً+ أما إع�ن بسط السيادة في
حديها للو+يات في غطـرستها وـت إسرائيل  مادت  كن إذا ـت مذكرة واي وـل ضوء  دولة عـلى  هذه اـل عتراف ـب ا+

ا/تحدة هناك احتمال تغيير ا/وقف هناك مناورات مختلفة.
   العامل ا�خير إذا كان الحزب الحاكم في إسرائيل هو حزب العمل سيكون ا/وقف ا�مريكي منسجمـاً
كليـاً أما إذا استمر حزب الليكود فهذه معاد+ت مازالت قائمة بحاجة إلى تقييم وبحاجة إلى نضال كبير.

وشكراً.

 :اBداخ0ت

أبو محمد فائق وراد:
   حقيقة أن الشعور ا�ولي مما سمعناه يبعث على ا+رتياح الكبير من غــزرة ا/علومات التي قدموها لنا
ا/تكلمj سواء د. حنان أو أبو نزار. معلومات غنية جدا تاريخية وآنية ليس القديم وإنما لغاية ا�ن وهي
كثيرة جداً وتساعد ا+نسان في مواجهة ما هو اليوم وما يمكن أن يكون غدا هذه ا/سألة ا�ولى بناء على
ذلك + يعفي أن أتكلم في قضايا أخرى �ن الوقت محدد ا�ن بالنسبة للمعلومات التاريخية يعني ا+هتمام
حط ما  نابليون  وقت  من  فور  وعد بـل بل  في فـلسطj ـق ودية  دولة يـه وفي   jوفي فـلسط في ا/نـطقة  الدولي 
رجليه في مصر أصدر أول بيان /ناشدة اليهود في مساندة فرنسا في حربها في الشرق ا�وسط وأنهم
تدقيق كن اـل الخ وـل حرب ا�ولى و…  صارت اـل ا  زبط الحـكي و/ ما  عدين  في فـلسطj وـب دولة  هم  مون ـل يقـي

التاريخي يعني كانت ا/صالح ا+ستعمارية تقوم بتجنيد هالشغلة واجا دور بريطانيا في الحرب ا�ولى.
حتى قرار  هذا اـل جد �خذ  واشتغلت ـب حدة  في ا�مم ا/ـت كا  أيدته أمرـي سيم  قرار التـق صحيح أن  يـاً     ثاـن
ثاني آخر ـتشرين  في  صار  كا نـفسها ا+قرار  جوز ـتستغربوا ان أمرـي كن ـي الدول وـل رشوات لـبعض  يدفع 

قرار التقـسيم47 سنة اقتراح بمـشروع جـديد بإلـغاء  الدولي  من  شهر آذار طـرحت عـلى مجـلس ا� في   
وصوتوا بوضع فلسطj تحت الوصاية الدولية + دولة يهودية و+ عربية والوصاية الدولية تعني أمريكا �نها
كان لها دور مبرز في وصاية هيئة ا�مم يعني هي صاحبة الحظ السعيد في الوصاية والنقطة ا�ساسية
التي تحدثت عنها د. حنان أن أمريكا تشتغل على مصالح وليس على موقف ثابت حتى لو وقعت السماء
قالوا  jسط في فـل عراق  اشتداد اـل بترول  سائله واي مـصالح، اـل مش  سماء  عـلى ا�رض وا�رض عـلى اـل
وقف لى اـ/ نوا ـع ما راـه كن  وقف وـل زبط اـ/ نا ـن قالوا خلـي ية  له أهـم ندهم  بترول ـع وكان اـل هتز  جوز ا/نطـقة ـت ـي
ورجعوا عنه للحال السابق لفترة بسيطة، لكن تصحيح تاريخي يعني مش هالقد ماسكj فيها، ابداً. صار
في معـارضة /ـشاركة كان  صح   ،jومؤتمر الـس�م ومـشاركة الفلـسطيني حرب الخلـيج  انه بـعد  حديث 
الفلسطينيj وكان وارداً حقيقة موضوعية ان الدول العربية ما حدا طارح مسألة اشتراك ا/نظمة و+ دولة
فلسطينية حتى ان كثيرين منكم يتذكرون أن كارتر اجا بزيارة على ا/نطقة وزار دول عربية عديدة وختمها
بمؤتمر صحفي في تل أبيب وقال زرت دول عربية كثيرة ولم أسمع من أي مسؤول عربي أنهم بدهم دولة
ثاق الوطني الفـلسطيني فـلسطينية ما حدا في هالوارد من اـلعرب وـيجوز ـتستغربوا أكثر من ـهيك ان ا/ـي
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اللي الحكي ا�ن عليه لم يتعرض لليوم وأرجو أنكم تقرأوه ما فيش فيه كلمة دولة فلسطينية فيه فقط أنه
وهذا جوهره السـيـاسي  وهذا  وإسرائيل. وبـنـرفض التـقـسيم  بدنا نـقـضي ـعـلى اـلـصهيونية  ـكـيف ـنـحن 

ائة أو مائة با/ ناقض  في منظـمة180 يـت شريعية  سلطة ـت هو أعـلى  الذي  الوطني  قرار ا/جـلس  مع  درجة   
1988ً التحرير في قرارها سنة  انه صارت تقول اننا نريد دولة فلسطينية وهذا طبعا حق مشروع استنادا

يام دولة وهو نا في ـق قول هذا ـباطل و+ يزول وصار هذا هو ا/ـطلب ا�ـساسي لحـق قرار التـقسيم الذي ـن ـل
نا في ظروف ا/نـطقة وبدناش نا من ا�ساس الحقـيقي اـ/فروض علـي أساس حقـيقي وكان يـعj موقـف فع�ً 
يوم وـقبل ستة ية وضعنا السـياسي الذي نـعيش ـفيه اـل ـنقول وقـعنا في الـخلط في وقـتها. ـهناك م�ـحظة ثاـن
 ..شهور وسنة وسنتj الخ نسمع كثير منا بنقوا على بعض السياسيj وكأشخاص شو احنا بدنا نساوي

 دولة ما هذه ا�نظمة العربية هي أطقع من بعض يعني بدنا نسوي نظام مثل هذه20 دولة عربية حسبتهم
ا�نظمة طيب شيء جديد ك�م ممتاز الغريب بنصير نقاتل في بعضنا مش متفقj مع ها ا�نظمة العربية

 …وا� شغله محيرة هاي هي السياسة اللي الواحد يقرأها بالجرايد وبسمعها في الندوات الخ.

   في سـياسة ـتصفية للمنـظمة أنا شـخصيا يـعني أقر أنه كانت وبرزت هذه السـياسة في فترات ـخاصة
في ا�رض ا/حتـلة يعـني هذه السيـاسة  هل تجـلت  أسأل ل�ستيـضاح فيـها  بـعد التـسعينات لـكن يـجب 
تصفية ا/نظمة وا+بتعاد عنها وكيف تجلت وتحت أي شعارات أنا أعتقد كان فيه وتحت أي شعارات وكل
شيء، في سؤال طرحته د. حنان ان اميركا مرات بتظهر بدها دولة وبدها تحرث عليها زي أي بلد وهيك
مطالبها بدها تستغل وغيره وهذا عا/هم مخبوط في بعضه البعض. لكن شو حدود الدولة إذا كان ا/طلب

حدود قول  جداً وبـن واضح  حدود  سطيني عاـل شو67 الفـل واضح  وقف  يوم ـم كل  خترع  بدنا ـن ني  اعدين يـع  ـق
واضح +نه /ا أعلنا اع�ن ا+ستق�ل كان واضح شو نظام هالدولة ديمقراطية فيها تعددية نظامها أيضـاً 

ومساواة ودولة لكل الفلسطينيj هذه هي الصفات شو بدنا نظل نصف ك�م عليها بكفي ونعمة كريم.
   يا أخي دائمـاً في الشبهات ان استخبارات وابصر شو هو صحيح اليهود زي ما يحكو ويقولوا مثل بده
شيء حرب فـهو  بدها تـسوي  س�م و+ يعـني  طبيعي ان ا/ـسيرة الـسلمية بتـسوي  اشي  س�م  يـصير 
طبيعي مثلما بدو يصير بj ها الدول يصير عنا س�م بدو يقوم على العدل وحقوقنا وغيره صحيح مش
+زم نزعل إذا أمريكا بتأيد و+ الصj و+ الهند أما إذا أكلوا حقوقنا بنزعل وبنرفض. بعدين هل صحيح ما
ينشر في اـلصحف أن رسالة الضمانات ا�مريـكية التي نشرت هي فع�ً رسالة أمرـيكا �ن ـهناك شكوك
شان اها ـع بدهم اـي التي  قة  بترجموا ا�شياء وبالطرـي مرات   jترجم j وا/ مـاً ا/حلـل انه داـئ قة  كبيرة وحقـي

يبرروها لجماعتهم، بدنا نعرف الحقيقة مش أقوال الجرائد. في الرسالة الفلسطينية +زم نعرف عنها.

ا[خ أبو داوود:
   أوً+ ا�خ أبو نزار قال هناك قانون التفوق أنا أعتقد قانون التفوق ليس دائمـاً يمشي بدليل أن هناك قوة
عالم في اـل قانون ا�هم  أنه اـل قد  قانون اـ/صلحة وأعـت هو  ثاني  نام اـل في فيـت يؤثر  لم  هائل  كا اـل فوق أمرـي وـت
ً وإذا رجعنا للتاريخ وعندما نرى أن ا/صلحة ا�مريكية تهدد جديـاً في ا/نطقة سيصبح تحول جذري جدا

 رضى ا/لك عبد العزيز ويطمئنه أن فلسطj لن تتضرر و+ بتروح و+48 كان الرئيس ا�مريكي يترجى قبل
يج /ا في الخـل ية  ديد اـ/صلحة ا�مريـك موقفه وتـه زيز متـمسك ـب بد الـع لك ـع ظل اـ/ لو  عا  تـعطى ¡سرائيل طـب
ية قال أبو نزار وأعـتقد أن اـلسادات ما لة كثيرة وما بدي أطول. اـلشغلة الثاـن صار اـللي صار وـعندي أمـث
أضاف شيء جديد في ا/وقف ا�مريكي والذي أضافه حقيقة هو الذي صار في حرب الخليج الثانية أي
صار هناك معيارين واضحj + التباس فيهما لذلك قرر بوش أن ينتقل بعد انتهاء الحرب /داواة جزء من
ا/عيار و+ أقول كله زيارة كلينتون لغزة أعتقد من ناحية قانونية + تشكل أي قيمة اعترافية بدولة فلسطينية
كن دية ـل قول الـن ية ا�خت حـنان ـت إضافة قانوـن شكل أي  قانون + ـت هومي لـل ومن مـف وهو زائر  رجان  هذا مـه
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قوة مـتعددة والع�قة مع ا/نـظمة توازي واـلحق ـغير ا/دعوم بالقوة ـليس له قـيمة واـل دية بدها شيء من اـل الـن
كان فيه ع�قات من تحت الطاولة كثيرة لكن أي طرفj بخلقوا ع�قات أحيانـاً بواسطة أقنية مخابرات لكن
هذه + تعتبر عمليـاً ع�قات الفلسطينيj ما كانوا ا�مريكان يعترفوا فيهم وآخر مثال /ا كانت غولدا مئير
تقول أين الشعب الفلسطيني ا�مريكان كانوا موافقj معها أنه ما في شعب فلسطيني وأويد د. حنان في
وجهة نظرها في النظام ا�ردني وأعتقد أنه في السبعj حضر السفير ا�مريكي و زار ا/لك حسj وكان
موقف عنه ا/عونات فقال ا/لك للسفير ليش انتو موقفj ا/عونات فقال له السفير يا ج�لة ا/لك نحن نراهن

على الحصان الرابح وطبعا هذه كانت إحدى وسائل التحريض من أجل أيلول.

ا[خت هند الحسيني:
لم يـتـركا ـلـنا تـساء+ت هذه ا+ستفـاضة الحقيـقـية  خت ـحـنان عـلى  نزار وا� أبو  كل اـلـشكر ل¤خ     أو+ً 
واستفسارات وأعطيانا كل ما نريد من معلومات ولكن التساؤ+ت فقط من موقفنا نحن الذي من ا/فروض
بل سطيني ـق الوطني الفـل قد ا/جـلس  من ـع خوف  طة ا�ولى الـت ية النـق قاط التاـل حول الـن صلبا  كون مـت  :أن ـي
تنفيذ إسرائيل ا/رحلة النهائية �نه لن يبقى لدينا أي ورقة ضاغطة للتنازل تنازلنا بما فيه الكفاية. ثانيـاً:

:4 إع�ن الدولة في أيار هل مازالت القيادة عند موقفها مهما كان موقف إسرائيل وأمريكا منها. ثالثـاً قرأنا/
اليوم في الصحف موقف ا�خ أبو مازن وهو يقول قطعت يدي إذا وقعت على أي معاهدة دون أن نحصل

 هذا معناه أن هناك معلومات عند القيادة وأتمنى أن ا�خ أبو نزار يجيبنا67 على كامل أرض فلسطj بعد
فهل يعني أن القدس الشرقية لن يتم التنازل عن سنتمتر واحد منها أتمنى ذلك.

نا سيادة ـعلى اـ/عابر فـليس ـهناك    ما توـقعات ضرب اـلعراف في اـلوضع اـلحالي. وأـخيراً إذا لم ـيكن ـل
 دولة فلسطينية وشكراً.

نافع الحسن:
   أشكر ا�خ أبو نزار ود. حنان على هذا التشريح القيم وإذا صح ما أبلغنا به ا�خ أبو نزار هذا ا/ساء
ـقاء تـبـعات دولة فـلـسطينية ـفـهذا يـعـني اـل في إـقـامة  ـها ـمـصلحة أـكـيدة  أصبح ـل من أن إدارة كليـنـتون 
فرص هذه اـل استثمار  فإن مـسؤولية  هذا الب�غ  صح  سطينية إذا  ومـسؤوليات متعاظـمة عـلى القـيادة الفـل
اسة ا�مريكـية والسيـاسة ضروري أن نتفـحص السـي من اـل كن  سطينية ـل وبالكـامل عـلى كـامل القـيادة الفـل

في إسرائيل  صحيح أن  قوة تقوـيـضية ـحـيث  إسرائيل ذات  سرائيلية باعـتـبار أن  في67 ا¡ لم تحارـبـنا   
الس�ح ا�مريكي بل بالس�ح ا�وروبي خاصة الس�ح الفرنسي وانتصرت علنيا لكن حj كانت تحاربنا
ية حدة ا�مريـك إلى الو+يات ا/ـت قل  كان ينـت قل أو  قل انـت ركز الـث ها أن ـم عن ذهـن لم ـيغب  باـلس�ح ا�وروبي 
سيد كلينـتون ووشـوشات الرئـيس كلينـتون اشارات اـل ضروري أيـضا أن نتحـقق ونتـأكد أن حقيـقة  ومن اـل
للرـئيس أبو ـعمار حول ـقيام دولة فلسطينية من الضروري أن ـنعرف أين ستقوم هذه اـلدولة هل هي على
أجزاء من الضفة وغزة هل هي على كامل أراضي الضفة وغزة، هل هي في ا�ردن يجب أن نعرف أين
تقع حدود هذه الدولة ضمن ا/نظور ا�مريكي �نه حتى ا�ن + نعلم ولم يصدر أي تصريح يفيد أو يعلن
في هذه الفـرصة التاريخـية  استثمار  في ا/ـستقبل وأيـضـاً ونـحن نـحاول  هذه الـدولة  حدود  عن ماهـية 
السياسة ا�مريكية إذا صحت يجب أن + يغيب عن الذهن أن هناك قوة اقتصادية وسياسية متعاظمة في
يا بـحاجة يا وفرـنسا أ/اـن أوروبا في ـقلب هذه اـلقوة ـهناك أـيضا قوى اقليـمية في أوروبا تـتعاظم وهي أ/اـن

jسنوات لتعوض ما أنفقته على توحيد أ/انيا حتى تصبح ذات قوة اقتصادية وسياسية كاملة بكل10 - 5 ب 
ا/عاني أيضـاً يجب أن ن�حظ أن ا/وقف ا�وروبي ليس مضمون كما نعتقد دائمـاً أنه في الجيب وأود أن
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 حj كان معروضـاً على الجمعية العامة ل¤مم ا/تحدة التصويت أو تأييد أوسلو97 ،96 أؤكد أنه في نهاية
وكان نص القرار يقول دعم تنفيذ أوسلو فقط صوتت النرويج وهي موطن أوسلو ضد هذا القرار أما أ/انيا
80 فقد امتنعت عن التصويت ورفضت تأييد القرار طبعـاً كان ا/يزان التجاري بj أ/انيا وأمريكا قد بلغ

في ا/نـطـقة ـيـجب أن + نـنـسى أـنـنا اـ/ـصدر مارك وـهـناك أـيـضـاً ـحـj نـحـلل السـيـاسة ا�مريـكـية  بـلـيون 
هر نة وا�ن تـظ كانت دفـي قة  في ا/نـط عاظم  أخرى تـت أزمات  ناك  كن ـه وهذا ا�ـخطر ـل قة  في ا/نـط زاعات  للـن
ما تـكون زمة ا�ن رـب كن مـصدر ا� سودان وـل عن ليبـيا أو اـل أريد أن أتـحدث  أزمات و+  ثة  إلى ث� وأشير 
قة من خ�ل عـملي ـكوسيط ـبj البـيكا والحـكومة الترـكية خ�ل اـلعراق الخ�ف التركي اـلسوري وفي الحقـي
السنوات ا/اضية لحل بعض ا/شك�ت ا¡نسانية تأكدت أن هناك مشكلة كبرى في تركيا وأن هذه ا/شكلة
+ يمكن حلها إ+ بالحرب مع سوريا أيضـاً هناك مشكلة ال�جئj الفلسطينيj الو+يات ا/تحدة وإسرائيل
تدركان أن الترتـيبات في غزة واـلضفة لـيست هي اـلحل الـنهائي ان ـمشكلة ال�جـئj هي اـ/شكلة ا�ـعظم
يج العـربي هـناك قة بالخـل صلة وثـي له  نووي الهـندي الباكـستاني  سباق اـل ضـاً أن اـل شك أـي في ا/نطـقة + 
مصالح هندية سياسية واقتصادية هناك أربعة مليون هندي عامل في منطقة الخليج وهناك مصالح مماثلة
لباكستان في الخـليج ويريدوا أن ينقلوا ـمركز ـثقل اـلنزاع إلى منـطقة الخـليج في ا/ستقبل ـيجب أن نتـهيأ
هذه حل  عاظم و+ يمـكن  ها تـت ظري ا�زمات فـي من وجـهة ـن قد أن ا/نطـقة  ادمة وأعـت ما+ت ا�شهر الـق +حـت

ا�زمات إ+ بعملية جراحية عميقة وقد نجد أنفسنا في اتون حرب إقليمية واسعة ذات أبعاد دولية.

عمر أبو ليلى:
من قادي وانط�قـاً  تم وبـحاجة إلى أـجوبة. ـحسب اعـت لة إذا تكرـم أسئلة عاـج قة سأنطلق ـب    أنا في الحقـي
نا متلقj ـكطرف في ا/نـطقة أو ا/ـفاوضات ومن ما تفضل به ا�خ أبو دورنا حسب ما ذكرت د. ـحنان أـن
عن سؤال ا�ول  ها ا�ن اـل وجودين فـي حن ـم التي ـن بة  قوانj اللـع كي أو  وقف ا�مرـي في اـ/ ثوابت  وفي  نزار 
نا. شروعة ـل سطينية والحـقوق اـ/ دولة فـل امة  حول إـق كي  وقف ا�مرـي في اـ/ قي، أو ا�سـاسي  كز الحقـي ا/رـت
ها فات فـي قات وا/ختـل كا وإسرائيل في ـقضيتنا ا/تـف قاطع أمرـي ثاني موجه ل¤خ أبو نزار أين تـت واـلسؤال اـل
بالنسبة للسياسة، وهل أمريكا تستفيد أكثر في حالة السلم أو الحرب يعني لو قيمنا مصالح أمريكا في
أسلوب في ا/نطـقة ـب اسيةوهيمنة  فرض سـي س�م وـل مدخل +سـت هو  س�م أم  في اـل جادة  هي  هل  ا/نطـقة 
جديد وبالتالي يمكن أن يكون هناك دعوات للحرب �نه انط�قـاً أن مصالح أمريكا أحيانـاً يقودها الس�ح
 …وا/ال والنفط الخ. سؤال آخر د. حنان حول ا/وقف ا�مريكي من القدس وأعتقد أنها لم تذكر شيئـاً عن
من سابقا  يره  شيء ـغ ناك  اوضات أم +. ـه في ا/ـف قدس  سبة لـل سطيني بالـن خط أحـمر فـل ناك  وهل ـه ذلك 
الثوابت أننا الرقم الصعب في ا/عادلة هل + زلنا ا�ن رقمـاً صعبـاً وانط�قا من هل نحن جزء من ا/صالح
في قوي  طرف حقـيـقي أو  س�م حقـيـقي مـعـنا �ـنـنا  من ـعـمل  بدّ  في ا/نـطـقة وباـلـتالي +  ا�مريـكـية، 
ا/فاوضات ولذلك مصلحة أمريكا تتطلب أن يكون الس�م مع طرف قوي وليس مع طرف ضعيف وبما أن
السلطة الفلسطينية ا�ن طرف قوي فهل حقيقة تريد أمريكا أن تقيم س�مـاً معنا إذا كنا طرف قوي في
ا/نطقة أو طرف يعتمد عليه. سؤال أخير ا+خوة جميعا ذكروا أو ا�خ أبو نزار ذكر أن حرب الخليج كانت
زالت هت ا�ن أم + يج انـت حرب الخـل كانت  وضح إذا  أريد أن أسـت ذلك  بع  وما ـت مدخل �وسلو ومـشتقاتها 
نة في عراق مـحاصر وـهناك ـمواقف متباـي تـتجدد وتدعو للـقلق الحقـيقي كل يوم وكل لـحظة و+ زال شعب اـل

العالم مختلفة.
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ا?خ أبو نائل:
نزار كـكل ومزجتهـما مـعا فـأنا + أبو  خت حـنان عـشراوي وا�خ  أخذت ك�م ا� أقول أنـني إذا     بـداية 

أعترض عليه ككل ولكن سأقوم حتى يتأكد عدم اعتراضي بما يلي:
   أوً+ سأعمل منتاج وثانيـاً سأكتب ما أريد بحروف بارزة حتى يستطيع ا+نسان أن يلمس ما يقال. بداية
ير في اـ/وقف ا�مرـيكي من م.ت.ف في هذا اـ/جال اـنني اقر بـمحض ارادتي ودون إكراه أنه ـحصل تـغ
ولكن ما الذي حصل هل ارتفع ا/وقف ا�مريكي الينا أم هبط موقفنا إلى أمريكا وهذا سؤال قد يبدو أنه
رجع يـقول ا  قاهرة و/ أنه زار اـل هذا ا¡شكال حـيث  صعايدة حـصل مـعه  أحد اـل ساذج ولكـنه عمـيق �ن 
زلك. رابع يـن طابق اـل لى زر اـل تدوس ـع صغيرة ـب رفة  تدخل ـغ اشي عجـيب ـب قاهرة  في اـل شفت  أما  +خوانه 
لي يا ـعمي ـنحن اـل نزل +  وقف ا�مرـيكي  كر ان اـ/ هذا اـلشكل بـف تدار ـب اسية  الك ـبعض الـقضايا السـي هـن
اطلعنا اله هذا كما اتوقعه بالفكر الصعيدي وبلغة العصر الحديث هناك تضليل اقتصادي وتضليل مالي
ما سعره وإـن فع  لم يرـت يا  لد وعمـل في الـب الدو+ر  سعر  فع  قول ارـت ما ـت قدي حيـن ضليل ـن اليون ـت سميه ا/ وـي
من نا  مدى اقتراـب ندوة  كون اـل ذلك يمـكن أن ـت قاش وعـلى  ضا ـن اسة أـي وفي السـي شيكل  سعر اـل انخـفض 
استنبتنا الواي،  ستنبت  في ـم في واي  حن  كي فـن جاه ا�مرـي سطيني با+ـت ير الفـل كي أو التـغ وقف ا�مرـي اـ/
من ـمـقاييس أمريـكـية وصرنا ـنـضبط اـ/ـصلحة الفـلـسطينية  في ـجـسدنا وزرعـنـاها  اـ/ـخابرات ا�مريـكـية 

في ا¡دارة ا�مريكـية تعـكسCIA ومـقاييس أشارت أن الخـارطة السيـاسية  إلى د. حـنان عـندما  وأشير   
الخارطة السياسية ا¡سرائيلية أي أن إسرائيل دخلت في ا¡دارة ا�مريكية ونحن ا¡دارة ا�مريكية دخلت
فينا النقطة الثانية أن ا�خ أبو نزار قال ان هناك مشكلة بسيطة كثير أنه إذا استبعدنا اليهود ذوي ا/يول
من كرة  استبعدنا اـل فإذا  صحيح  هذا  أقول  وأنا  نا  كا مـع ستكون أمرـي ية ـف في ا¡دارة ا�مريـك اـلصهيوني 
ا/لعب فلن يكون هناك خ�ف بj الفريقj. النقطة الثالثة قالت د. حنان أنها + تعلم عن الغزل الفلسطيني
ا�مريكي وأنا أقول لها من خبرتي عن الغزل ممنوع منعا باتا بنقطع راسها اللي بتغازل ولكن إذا حصل

ً وتزوجت ببطل عيب �نهم تزوجوا فإنا بعد ما تزوجنا احنا و  بطل فيه خجل ممكن يطلعCIA وغازلت سرا
كتاب بكره أنه تنامي الع�قات الفلسطينية ا�مريكية وما يكون فيه مشكلة ويمكن يطلع عنها كتب. النقطة
ا�خيرة د. حنان طمنتنا تماما أن أمريكا تعمل فطام ¡سرائيل وأنا أرى أكثر من فطام بزوجوهم عشان
jيخلصوا من غسيل أواعيها وبالتالي إذا تزوجت إسرائيل بتبطل أمريكا معنية فيها وبنصير احنا معني

بأمنها واقتصادها.. الخ.

ا?خ ساجي:
دولة الفـلسطينية وكانت طــوره حول اـل حول اـ/وقف ا�مرـيكي وـت مة جداً  ومات قـي نا استمعنا /عـل قد أـن    أعـت
لوبي اـلصهيوني وتداخله مع ـموقف إسرائيل إضاءات ـهامة تداخل هذا اـ/وقف وتأثره بـموقف اـل ا¡شارة ـل
نا دولة الفـلسطينية وعلـي جداً أعـتقد أـيضا أن اـ/وقف ا�مرـيكي ـكما عرض + يدعو للـتشاؤم في ـموضوع اـل
لى ها ـليس ـع لى حاـل يم ا�مور ـع ير وأن نـق بأن + تنـظ نان  له د. ـح أشارت  الذي  تاح باـلشكل  مه بانـف أن نقـي
اشير ان احب ان  أنا  قة  في الحقـي كن  نة وـل وازنات الراـه حال والـت واقع اـل مع  ما  باردة وإـن حرب اـل ية اـل خلـف
علينا أن + نغيب مطلقا ا/وقف الذاتي الفلسطيني أي علينا أن + نقلل من فعالية ا/وقف الفلسطيني في
وقدرتنا عـلى اـلـتأثير وأعـتـقد أن ا/ـوقف التي نمتلـكـها  ـمـوضوع اـلـدولة الفـلـسطينية وا¡مكاـنـيات اـلـواسعة 
الفلسطيني يجب أن يصاغ على قاعدة ارتباطه بالهوية الفلسطينية يعني حتى ا�ن نريد نقاش موضوع
الدولة الفلسطينية باعتباره أحد الخيارات وعلى خلفية موقف أمريكا، إسرائيل، اللوبي الصهيوني اللوبي
كن أن تحـمي سطيني و+ يـم الوطني الفـل حق  كن أن ـتضمن اـل باره ـقضية ـمصيرية + يـم يس باعـت ربي ـل الـع
كان نذ أن  ناه ـم الذي قطـع دولة فـلسطينية ـمستقلة فلنـتصور اـلشوط  نا  كون ـل وجود الفـلسطيني دون أن ـي اـل
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من نا شوط ـطويل جداً  ية لـلشعب الفـلسطيني يـعني قطـع وية الوطـن ديد الـه اسمها ـطمس وتـب ـهناك مؤامرة 
أجل الوصول /رحلة نمتلك فيها هوية ودولة وكيان سياسي نقيض للمشروع الصهيوني الذي بدد واستطاع
كر للحـظة جب أن نـف نا و+ ـي ستقبله و+ خـيار أماـم سطيني وـم شعب الفـل لى حـساب اـل جازات ـع أن يحـقق إـن
واحدة أن الدولة الفلسطينية هي خيار دولة النصف ساعة و+ خيار لنا سوى هذا وهذا يعطي ثقل وفعالية
/وقفنا مع كل التقدير كما ذكر حول أهمية ا/وقف ا�مريكي وأعتقد أن ما ذكر هو على قاعدة أن الندوة
خصصت لهذا ا/وضوع وليس على قاعدة تغييب ا/وقف الفلسطيني لكن علنيا فع�ً أن نتذكر ذلك ويجب
أشير إلى عامل مهم تطرقت له د. حنان وا�خ أبو نزار وهو الدور ا+ردني. مؤخراً نريد ان نرصد بعض
في ا/ـوقف ما يقابلـها  لم نـجد  التـصريحات والتلميـحات والحقيـقة ربـما +عتـبارات دبلومـاسية وتكتيكـية 
الفلسطيني أو يعالج أو يرد عليها هناك شيء اسمه الدور ا�ردني في مفاوضات الحل النهائي يعني في
jيه ـقضية ال�جـئ نة وصريحة أن ا�ردن تعـن اـلقدس ـهناك دور ل¤ردن وفي ال�جـئj ـهناك ـتصريحات معـل

صحف أوساط  من  ناك ك�م  سطينية محـضة3وـه حدث أن ـقضية ال�جـئj لـيست ـقضية فـل سطينية تـت ية فـل
شيء هذا  قد أن  عرب وأعـت مة لـل هي كـل بل  مة فـلسطينية  كون كـل ها + ـيجب أن ـت مة الـفصل فـي بمـعنى أن كـل
من ضمن الـظروف وا/عطـيات والتـوازنات الراهـنة  كان  هذا ا/ـوقف ونحلـله وإذا  خطـير عليـنا أن نـرصد 
الصعب أن نقول الكلمة التي قلناها دوما ان موضوع الدولة ومواضيع الحل النهائي هي قضايا فلسطينية
والقدس هي موضوع فلسطيني وأي دور أردني أو عربي أو إس�مي يجب أن يتم على قاعدة دعم ا/وقف

الفلسطيني + أكثر و+ أقل وبالتفاعل ا¡يجابي معه ليس لصياغة موقف بعيد عنه.
   يجب ان أشير لسيناريو يتحدث عن الدولة الفلسطينية يخطط لها أن تكون في غزة أما الضفة فيخطط
هذا أخذ  فإن ا�ردن ـي وإسرائيل   jنة فـلسط بات معـي يه دور ل¤ردن وحـيث تستـعصي ترتـي كون ـف ها أن ـت ـل
سطينية عليـنا أن نـبدي يقـظة دولة الفـل في مـوضوع اـل في قـصة معـقدة وأعتـقد أن  سيدخلنا  الذي  الدور 

كبيرة.

نمر سرحان:
سطينية د. حـنان دولة فـل بول  كي بـق يح أمرـي نزار هـناك تلـم أبو  من ا�خ  أهم م�حـظتj ا�ولى  صور     أـت
دولة جد �نه نـحن نـريد  مور  وأنا قـصدي نقـبض ا� اعتراف بطمـوحات سيـاسية فلـسطينية  قالت هـناك 

في ريد  ستقلة وـن قول أن ا/رحـلة4/5/99 ـم شيء ـت عن أي  ظر  ضمانات وـبغض الـن تب اـل عن ـك ظر   ـبغض الـن
عن معـوقات كأنـنا نـحارب الـهدف دولة نـظل نحـكي  فراغ سيـاسي ونعـلن  صار  ا+نتقالـية انتـهت وا�ن 
اسة + ـيوجد عدو أو صديق رها في السـي ية وغـي كا عدونا وا¡مبرياـل قول أمرـي نا يـعني ـنظل ـن اـ/وضوع أماـم
دائم الحكم الفرنسي كان ضدنا في حرب السويس وشيراك جاء على فلسطj وأعطانا أكثر مما نتوقع
من اعتراف معنوي +زم نمسك بالنواحي التي تصب في صالحنا، نكون براغماتيj ليش نقول صرنا في

دولةCIA جيـبة في قـيام  هذا يـصب   خليـهم يطلـعوا عـلى خطتـنا ا�منـية ويـسمعوا ويـقرأوا ونـغازلهم إذا 
فلسطينية مستقلة اللي بصيحوا ويقولوا أوقفتم الجهاد والكفاح ا/سلح نعم أوقفناهم هو يعني هدفنا حرب
دائمة مستمرة الكفاح ا/سلح هدفه كان الوصول للس�م ما حدش يحارب ل¤بد لذلك أقول خلينا نوقف عن

 نعلن هذه الدولة4/5 محاربة أنفسنا ووضع العراقيل في طريقنا نحن عارفj ماذا نريد، دولة فلسطينية في
وكل الوسائل البراغماتية نستخدمها عقد ا/جلس الوطني نصفه كله.. الخ. وأعتقد أن الرجل الوحيد اللي

فاهم هذه اللعبة ويشتغل عليها هو ياسر عرفات.
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 زينب حبش:

يبي يل حـب رحوم اـم مة اـ/ نا بكـل نزار لخرـج أبو  مة  مع كـل نان  مة د. ـح نا كـل لو مزـج نا  أقول أـن أستطيع أن     
( في( صور  ني ـق فائلj نحـلق ونـب درجة ا¡حـباط و+ مـت شائمj ـل كون مـت نا أن + ـن وهذا جـيد وعلـي شائل  ا/ـت

دولة وا�خت ستحق  سطيني ـي شعب الفـل فر وان اـل إلى واي رـي أوسلو،  إلى  أوصلنا  نزار  أبو  هواء. ا�خ  اـل
ثابت من أي ها ـموقف  ذكرت أن الو+يات ا/ـتحدة ـليس ـل  jهذا الك�م ـح ؤكد  أمور ـمشابهة ـت ذكرت  ـحنان 
دولة أو كيان حتى مع ا/نظمة حيث طبطب على ظهر أبو عمار وحيا صموده مع شعبه مع أنه في ا/اضي
قال عنه ارهابي. أريد أن أسأل أو+ً هل هناك ع�قة بj الفريق الذي يعمل في العراق في التفتيش على
حتى + تـرفع حل  أجل عملـية الـس�م هـناك مطـلوب أن + يـجدو  من  الذي يعـمل هـنا  سلحة والفـريق  ا�

العقوبات عن العراق وهناك مطلوب نظل ندور في حلقة مفرغة، ما شاء ا�. السؤال الثاني ا�خت حنان:
يس معـاديـاً كي ـل عام ا�مرـي الرأي اـل هم وهـنا نقـلت أن  حدثت إلـي عدة و+يات وـت في  جولت  كا وـت زارت أمرـي
بل من ـق ير  ناك تغـي كون ـه تأملي أن ـي هل ـت رأيه ودوره  شعب  ية لـل دولة ليبراـل ترى ـك يا  سطيني  شعب الفـل لـل

الشعب تجاه قضية فلسطj، وهذا في ا/ستقبل القريب أو البعيد يؤثر علينا.

أحمد غنيم:
   ا/وضوعات ا/طروحة واسعة ومهمة اختتمت ا/داخلتj بالتلميح بأن ا�مريكان يلمحوا بإمكانية ا/وافقة
على دولة هذا ما ذكرته د. حنان وما ذكره ا�خ أبو نزار أن أمريكا لها مصلحة في إقامة هذه الدولة وإذا
ربطنا ا/سألتj بما قالته ا�خت حنانأن الو+يات ا/تحدة تريد ا+ستقرار في ا/نطقة وهذا يدفعني أسأل
مجـموعة أسئلة إذا كان الك�م صحيح هل استقر النظام العا/ي لتـبحث أمريكا عن استقرار في ا/نـطقة

ؤشراتها قة وـم في ا/نـط استقرار  وصفه  ناك  هل ـه  % ومحميات.. الخ، وهذه التسوية وما لها من13 يـعني 
إلى أن يل يـستند  كان التحـل ها إذا  وأنا فهـمي ـل ها كتـسوية سيـاسية  نا فـي الذي قبـل عادي  التعقـيد الغـير 
التي  jقوان قول + واـل نا ـي كان فهـم لف وإذا  اسية تخـت اوضات السـي نا للمـف كا بحـاجة +ستقرار، ادارـت أمرـي
تكلم عنها ا�خ أبو نزار التفوق والسيطرة والتوتر الدائم قائمة أيضـاً إدارتنا يجب أن تختلف وهذا + يعني
كان و+ أرى نا مع ا�مرـي هم آخر في ع�قـت استناداً لـف كن  بل أوسلو ـل وافق أن نـق أنا ـم بل أوسلو أو+ً  أن تـق
استقرار في العالم + في الهند والباكستان و+ في العراق و+ في التحريض على سوريا هذا كله يشير
من السـيـاسية عدم الـخـشية  عدم اـلـخوف،  وهي  ستقرار. أعجبـتـني كـلـمة د. ـحـنان  وصفه ا+ أنه ـلـيس 
ية عة التبادـل دية وـهنا اـلسؤال ما هي راـف ية والـن نا قدرة ـعلى التبادـل ية من قـهرهم وظلـمهم وـيكون ـع ا�مريـك
ً على ا¡بداع والندية ليس ميزان القوى طريقة للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي كان دائمـاً قادرا
اسة صنعوا السـي قد ان ا¡سرائيليj + ـي الذي يعـت سذج  أحد اـل ني  أمامكم أـن وأعترف  هذه ا/ـسألة.  في 
وهي مـوضوع أخرى  عالم. نقـطة  في اـل اسة  صنعون السـي الذين ـي كان  ما ا�مرـي في ا/نطـقة إـن ا�مريكـية 
 -البديل للمنظمة من يوم تأسيس م.ت.ف من يوم أن تحولت /شروع كفاحي نضالي ¡قامة دولة فلسطينية
كانت أمريكا تبحث عن البديل لهذه القيادة وتوقفت عندما بطلت بحاجة لهذا البديل وكادت تحققه والكثير
يعرف هذا سمعت غالبية العائدين من واي ريفر وأنا مع ما تم إنجازه هناك �سباب كثيرة ولكن عندي قلق
من هذا الوهم بالدفء ا�مريكي اتجاهنا وا/وضوع له معطيات مختلفة يجب أن تؤخذ بعj ا+عتبار بشكل
ير ها ـغ دولة ا+تزان فـي من اـل كانت ـخطوات ا+قتراب  نح وإذا  دولة و+ تـم من اـل قترب  الذين ـن بآخر ـنحن  أو 
كامل ولكن شروط الذهاب لها هي بيدنا نحن واقرار ا�مريكيj أنها قادمة هي اندفاعنا لها كما قالت د.
حنان إذا كانت الدولة ثابت فهي قادمة و+ بدّ أن تأتي وإذا لم تكن ثابت فلن تولد وسنكون من الدول التي

لم تولد وكان لها فرصة في الو+دة.
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مداخلة د. حنان عشراوي في الرد على اBداخ0ت:
أثارت ـقضايا جوهر  إلى اـل وصول  ية واـل في ا�هـم اية  كانت ـغ كن ا/داخ�ت  قط ا�سئلة ـل قة ـليس ـف    حقـي
كثيرة لم نثرها نحن لعدة أسباب، لست أعرف من أين أبدأ ولكن سأبدأ بما قاله السيد ابو محمد وراد
وإسرائيل للـقـضاء عـلى منـظـمة واضح بـاستمرار أن ـمـحاو+ت أمريـكا  الداخل.  في  بالنـسبة للتحـركات 
التحرير مستمرة في الداخل والخارج في الداخل تجلت كما قلت في عدة نقاط مث�ً إيجاد روابط القرى
كان ¡يجاد نظام عميل داخل مش بديل حتى أنه رضينا با+حت�ل الذي كانوا يسموه ا+حت�ل غير مؤذي
تحسj ظروف ا/عيشة أقاموا ا¡دارة ا/دنية باعتبار تحولت من حكم عسكري إلى إدارة مدنية وعرضوها
ها وـيجوز أوجدوا روابط قرى ولم تـنجح، حاولوا إـحياء ـقضية الشـخصيات ـخاصة الشـخصيات يا لقبوـل علـن
استمرار وأرادوا شـخصية ية ـب يادات وطـن ضربوا أي ـق لة،  هذه مرـح في ا�ول  وها  من ا�ردن وغازـل بة  القرـي
هذه ا�مور كل  شلت  عاون وتتعـامل مـعه وعـندما ـف قوم بمـهام الحـكم العـسكري وا+حت�ل وتـت ية ـت غـير وطـن
بالفعل مث�ً ا¡دارة ا/دنية استلموها ا¡سرائيليj وليس الفلسطينيj ولكن ضربت الجبهة الوطنية وضربت
كل تجمع بما فيه القيادة ا/وحدة والقيادات السياسية التي تشكلت في الداخل لكن كان هناك وعي، يمكن
وما قـبل ية التفـاوضية  في العمـل جاد شخـصيات بديـلة  يم محـاولة إـي كان يحـكي عـنه ا�خ أحـمد غـن الذي 
بل عـرضت نازل أو ـق شخص ـت الوطني مـثل ا¡صرار عـلى م.ت.ف يعـني أي  عد  قاذ الـب كان ¡ـن ا¡صرار 
ومؤتمر ماع  كل اجـت في  حدي ـف ضية ـت كانت ـق مة منظـمة التحـرير ـف رفض كـل عدم  كن ـل بة ـل أمور رهـي نا  علـي
والترابط يـعني ـنحن شعب يادات في الداخل إـيجاد اللـحمة  قول م.ت.ف �ن ـمسؤولية الـق صحفي ـنقف وـن
ليس محصور في الداخل وإنما قضية وطنه لها أبعاد حق تقرير ا/صير يعني با¡مكان الدخول بكل هذه
ا/راحل وبعد ما اكتشفوا ان اسرائيل لن تستطيع إيجاد قيادات بديلة في ا+نتفاضة حاولت ضرب التيار
 - -الوطني من خ�ل + أريد أقول دعم التيار ا¡س�مي على أساس يحدث شرخ في التيار الوطني مثل
أما بالنـسبة للمـوقف أمور مـستمرة  وهذه  وجه القومـية العربـية  في  في الـسابق   jخوان ا/ـسلم دعم ا+
ا�مريكي في القدس باعتبار القدس جزء + يتجزأ من ا�راضي الفلسطينية وعندما نتكلم عن الضفة وغزة
وا�راضي الفلسطينية القدس جزء منها لكن هناك موقف أمريكي رسمي تبنى وهذا الخطر تبنى وذكرنا
نا وـليس اـلشرعية بار هي مرجعيـت بادئ، وما ت�ها باعـت ية، إع�ن اـ/ ية ا/رحـل يات ا+نتقاـل عدة مرات ا+تفاـق
ما كانت مادلj أولبرايت في ا�مم ا/ـتحدة صار ـهناك قانون الدولي فـل ية وقرارات ا�مم ا/ـتحدة واـل الدوـل

قدس" قول اـل لة و+ ـن عن ا�راضي الفـلسطينية ا/حـت لم  + نتـك قول  حاولت أن ـت ندما  صراع ـطويل ـعريض ـع
قانون" قانوني حاولت استـئصاله من اـل هائي ـفأصبحت أن اـلقدس وضعها اـل لة هذه ـخاضعة لـلحل الـن محـت

ووضعها قانوني  وضع  ها  وجد ـل هواء + ـي في اـل وضعها  يـاً  قدس حاـل يات أن اـل لى ا+تفاـق به ـع الدولي وتركـي
القانوني يبحث في مفاوضات الحل الدائم على الحل النهائي بينما نحن نصر أن القدس وضعها القانوني
ها هو الـخاضع للمـفاوضات لة ـمصيرها اـلقدس شرقها وغرـب هو اـلوضع ا/نـفصل جزء من ا�راضي ا/حـت
وليس وضعها القانوني خاضع للمفاوضات لكن باستمرار حاولت أمريكا استخدام ا+تفاقيات وهي ليست
مل الذي يـع وما زال  دولة  شرعية اـل الدولي واـل قانون  غاء اـل ية +ستبدال وإـل يات انتقاـل س�م اتفاـق اهدات  مـع
صرية صهيونية عـن غاء أن اـل وقت إـل من  داية  اسية ا�مريكـية ـب غوي عـلى ا/ـصطلحات السـي يل لفـظي ـل تحـل
أنا عـندي تحلـيل لـهذا التـآكل وا+نـحدار ومحـاولة مع الـقدس،  ستيطان وقـضايا التعـامل  مع ا+ وقـضايا 
من تـفاوض غـير متـكافئ فـهي تـقول نـحن نقـبل بـما يـصل إلـيه تأتي  التي  استبدال الـحق ببراغماتـية 
يه الطرفان ـفيه أمور التي موازين اـلقوى فـيها ـغير واضحة وـنحن ـنقول الطرفان، ـكيف تقبلوا ـبما يصل إـل
ل¤وروبيj باستمرار يجب أن + تقولوا نحن نقبل بما يقبل به الطرفان �ن هناك طرف أضعف يقبل بشيء
ضد صالحه ونحن قبلنا أشياء ضد صالحنا بما فيها إعادة فتح اتفاقيات تم إقرارها وهذا منهج خطير
يرات علـيها وأحدثنا تغـي ها ـثغرات أـيضـاً  ية التي ـب يات ا+نتقاـل جداً ـتحت ضغط أمرـيكي أعدنا ـفتح ا+تفاـق
من اتفاـقـيات ا/رـحـلة أقل  هي  التي  ـنا واي ـبـإطار أمرـيـكي ومـفـهوم ا�ـفـكار واـ/ـبادرة ا�مريـكـية  ودخـل
إعادة نا ـب شار وقبـل إعادة ا+نـت من  لة ا�ولى  غاء ا/رـح نا بإـل ديدة ل¤رض وقبـل نا بـتصنيفات ـج ية. وقبـل ا+نتقاـل
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مع أنا  وجودة  كن ـم لم ـت هذه ا�مور  كل  ية  يات طبيـع نا بمحـم ني وقبـل جدول الزـم إعادة اـل نا ـب فاوض وقبـل الـت
جانب اوضات فاـل كن مع إرادة واستراتيجية في ا/ـف درجة ا�ولى ـل اسية من اـل ركة سـي اوضات ـفهي مـع ا/ـف
ا�مريكي يتعامل مع ا¡سرائيليj في تخفيض سقف التوقعات في تغيير ا/رجعية وا/فاهيم وا/صطلحات
في إعادة فتح ا/لفات عندما ترتطم بحائط التعنت ا¡سرائيلي وهي باستمرار تضع الضغط على الجانب

" بون ـنحن أو+د شاطرين �ن إسرائيل +" طـي نا  وايا +زم نـثبت أـن بدي من الـن نا أن ـن الفـلسطيني وـنحن علـي
تستطيع الضغط عليها فهي ترفض التنفيذ… الخ. فلكي تبينوا أنه أنتم طيبون ا/رونة يجب أن تأتي من
اـلجانب الفـلسطيني وهذا بالـفعل ما حدث بـحيث وصلنا إلى مـنزلق مـنحدر الذي صار ـفيه ـتجزئة وتـقسيم
في استراتيجي  لدينا منـظور  بد أن يـكون  في ا/فـاوضات ف�  في ا�ول  كانت جوهـرية  التي  للقـضايا 
التعامل مع هذه ا�مور التي كانت جوهرية دخلنا على أساس ا�رض مقابل الس�م وا�ن نتنياهو يحكي
ابل ا�من يـعني بدنا نـلغي ابل ا�من أو اـلس�م مـق قول ا�رض مـق يـاً اـلكل ـي ابل اـلس�م حاـل عن اـلس�م مـق
ني ابل ا�من يـع قول اـلس�م مـق غي ا�رض وـن بدنا نـل أما  ابل ا�من  قول ا�رض مـق اهدة وـن من ا/ـع اـلس�م 
ـاستيعاب للـمـطالب ـعب وـب هذا ا/ـل في  بذكاء  ـكا تـلـعب  ـها تـغـيرت أمرـي سس كـل ـية، ا� اـ/ـعاد+ت، ا/رجـع
ضمانات اـلـقروض ـعـلى في ـقـضية  إسرائيل  أمام  واحدة وـقـفت أمرـيـكا  مرة  سرائيلية حقـيـقة يـعـني  ا¡
أمام حرج  وقوف ـب لى اـل كي ـع قائد أمرـي يم أو  جرؤ أي زـع لم ـي عدها  كن ـب يـاً وـل ها غاـل عوا ثمـن ا+ستيطان ودـف
إسرائيل أو أمام موقف حتى لو كان متعنت مهj للو+يات ا/تحدة وهذا واضح وعليه عدة أمثلة بالعكس /ا
مادلj أولبرايت قدمت مبادرتها في واشنطن وقضية التنفيذ ا/توازي وا/تبادل وقضية الخمس نقاط صار
عليها تآكل وعدت بشكل واضح لن يكون هناك أي تغيير في ا/ضمون لن يكون هناك أي تنازل لم نضغط
عليكم إذا قبلتوها �بو عمار قالتها له بصراحة ولن نغير الجدول الزمني وسنعلن أن إسرائيل هي ا/سؤولة
بادرة ا�مريـكية عن اـلرفض والتـعنت وا�زمة ومع ذلك ـتعاملت واستوعبت وـغيرت اـلجدول الزـمني وأجت اـ/
إضافية عـلى الـجانب الفلـسطيني �ن هـكذا عـندي شروط  ووضعت  سرائيلي  من ا¡ وأعادت محـورية ا�
ءنا ا/فـاوضj بطـلوا أصدقاءنا وزم� ها  التي فـي في القـضايا التفـصيلية  أدخل  هج +  هذا الـن من  خوف  ـت
زخم والـحقوق وإعادة اـل فاوض  ية الـت ظرة ا+ستراتيجية لعمـل إعادة الـن من  بدّ  من اـلشجر +  ابة  ـيشوفوا الـغ
بات جابي ¡ـث امل ا¡ـي وية والتـع يات وا�مور الثاـن هذه الجزـئ زلق ـب صير نـن ما ـب فاوض  ية كـأساس للـت وا/رجـع
حسن النوايا بينما الطرف ا�خر ليس لديه أي نية أيضـاً في قضية الرأي العام ا�مريكي أنا ذكرت أن
ً يتأثر با¡ع�م والع�قات ا¡نسان ا�مريكي العادي بسيط أبسط مما نتصور بسيط وكلكم عارفينه كثيرا
أساس قات الخارجـية عـلى  في الع� قرار خـاصة  وصانع اـل الرأي الـعام   jهي بـ الخ. الثـغرة  العـامة.. 
ا/ساءلة تتم على قضايا داخلية ليس على قضايا دولة الكونغرس عضو مجلس النواب أو الشيوخ ما عنده
لذلك ية  لى ـقضايا ثاـن ساءل ـع بل ـي ساءل  ضد ـمصلحتنا �نه + ـي قرار  أخذ أي  ناخبيه إذا  مع  أي ـمشكلة 
الداعم لوبي  من اـل تأتي   jناخب أصوات اـل في ا+نتخـابات  بالقرار خـاصة أن ـمصلحته الشخـصية  يدخل 
ير ستويات تغـي كل اـ/ لى  ية ـع ساحة ا�مريـك لى اـل مل ـع جب الـع ضية جوهـرية ـي حتى ا�ن ـق حن  ¡سرائيل ـن
مع مع الـكـنائس، ا/ؤـسـسات الجماهيـرية، ا¡ع�م  تمثيـلـنا حقـيـقة تـوسيعه إـيـجاد برـنـامج متـكـامل للـعـمل 
ازلة بـبعض ية ـن ية ا�مريـك ندنا ا/ـقومات وـلكن + ـنستخدمها حتى ا/ؤـسسات العرـب كونغرس لوبي + بدّ ـع اـل
بدل ما نشتغل على أساس برنامج متكامل عندي ثقة إذا استطعنا وضع خطة عمل حقيقة على الساحة
 -ا�مريكية ستؤثر ولكن ليس بشكل تلقائي إذا + يوجد عندنا س�ح، راح أقول لكم مثال واحد صار معنا
له خـارطة أساس غـيروا  كونغرس عـلى  في اـل عده  بونير مـهدد أن يخـسر مـق كان  واشنطن عـندما  حن ـب وـن
الدستور هو من الديمقراطيj اللي لنا ع�قات صداقة معهم اليهود /ا يعرفوا الهم صديق مهدد من غير
نا مع عدة جـماعات وـقلت يا جـماعة في ما ـيسأل و+ يـحكي يعـملوا له تـبرعات ويجـمعوا ا�موال ـنحن حكـي
فرا وساعدوه وجـمعوا تـبرعات حتى نا مجـموعة ومن بيـنهم مـحمود اـل واحد الذي فاهم الـقضية ـعلى ما عمـل
ية ير كاـف وهذه ـغ كونغرس  مع اـل جاد ع�قة  لى إـي ساعد ـع نة ـت مرات اـتصا+ت معـي كثير  ـكسب ا+نتخـابات، 
بدهم خلق وعي عام خطاب عام للتأثير في صنع القرار للدخول من ناحية ا/صالح وأيضـاً بدك دعم عربي
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وراح أقول لكم + نستطيع تقييم ا/وقف ا�مريكي باتجاهنا ونحن ما حكينا عن موقفنا الداخلي �نه من
هذا هو ا/جال لكن أنا قلت مدى تمسكنا نحن بحقوقنا ومدى تعريفنا /صالحنا وكيف ا�رضية ا/شتركة
بيننا وبj ا�مريكان /اذا هناك قضايا مشتركة إسرائيل عملت على مدار السنj على إيجاد لغة ومفاهيم
ومصالح مشتركة مع أمريكا دخلت في سياق ا/فاهيم الغربية باعتبارها ليست دولة ا�خر الغريب وإنما
دولة ضمن ا/فاهيم ا�مريكية نحن مش معنيj نتخلى عن ثقافتنا وحضارتنا.. الخ. ولكن بتقديم انفسنا
ومدى تـمـسكنا ـبـهذه ذلك  بداخلها وحقوـقـنا القانوـنـية والثقاـفـية والـحـضارية والوطـنـية وـنـستطيع أن نـفـعل 
أما بالـنـسبة للمرـتـكز هذه بالـنـسبة ـلـنا داخـلـيـاً  يؤثر ـعـلى ـكـيف تتـفـاعل مـعـنا الو+يات ا/ـتـحدة  الـحـقوق 
ا�ـساسي بالنسبة ¡ـقامة الدولة والـحقوق ا/شروعة الحقـيقة أمريكا ليست دولة أيديولوـجية أنا ما بعتـبرها
يارات تـعمل في آن واحد وأين فة ـعندها ـتضارب وـت كذلك يـعني ـمثل ما ذـكرنا دولة ـعندها سـياسات مختـل
صحفية لة اـل وكوين عمـلوا ا/قاـب رغر  وساندي بـي أولبرايت   jمادل تذكروا  قرار. ـت أخذ اـل صب مـصالحها ـت ـت

 لم يتوقعوا أو+ أن يكون موقف عربي رافض لضرب العراق ولم يتوقعوا أن يكون رأيCNN ا/شهــورة مع
سعيد التي ـيسميها ادوارد  ظرة  هذه الـن ندهم  وله ـع امات  مع الزـع عاملوا  كانوا يـت هم  رافض �ـن ربي  عام ـع
اياه، يعـني بدك  لي  احترام وبمـشيلك اـل بك وبتعطـيه  الذي بتحـتو بجـي ست يعـني بت�في الزعـيم  اورياننيـل
عندهم هذه النظرية ولم يتوقعوا أن الرأي العام العربي يتمرد على زعامته ويطلع مظاهرات ضد الحرب.
استنفاذ رفض للـحل العـسكري قـبل  وفي تـيار  داخل الو+يات ا/تـحدة فـيه مـسائلة  لم يتوقـعوا أن  ثانـيـاً 
بة في الجـي يس  واقع ـل في ا/نطـقة �ن ا/نطـقة واـل وكذلك  كانت عـندهم  ظر  صر ـن وهذه ـق وسائل ا�خرى  اـل
هذه اـ/ـعاد+ت بعـj ا+عـتـبار �ن أمريـكا تـعاملت مـعـنا داـئـما كل  أخذ  من  بدّ  ومتـغـير وـفـيه مـساءلة و+ 
عض شراء ـب أنه  إسرائيل،  دولة الديمقراطـية  يس ديمقراطـيj واـل حن ـل أنه ـن سلمات  وسذاجة وـم  -ـبسطحية 
أما ا�ن ..الخ،  سرائيلية،  من قـبل الهيمـنة العـسكرية ا¡ القـيادات تكـفي، أن ا/ـصالح ا�مريكـية تحـمى 
دولة حتى ا�ن لذلك سألت هذه بول اـل اعة بـق دولة، أنا أقول لم ـتصل الو+يات ا/ـتحدة إلى قـن اـ/وقف من اـل
ا�سئلة �نها بدها تعرف أي نوع دولة، أي نوع نظام، ما وظيفتها في ا/نطقة، ع�قتها بإسرائيل، ع�قتها
بالعالم العربي بالدول ا�خرى، هل ستكون دولة يمكن أن تشكل محور ل�ستقطاب الجديد للطرف الديني

% بالجيبة في ناس تقول ليس خطأ100 أم + هل ستعمل جهدها من ا�ن إذا سيكون دولة أن تكون تابعة
ً ً جدا /اذا + نكون في الجيبة وبعدين يتعرف شو بدنا نعمل لكن قضية الجيبة والحدود قضية مهمة جدا
و+ نستطيع القبول بأي دولة �ن ثمن القبول بما هو أقل هو إلغاء الحق ا�كبر يعني مث� إذا جعلنا دولة
نا �قل ـمما هو حـقنا نا الدولة بشكل عام ـيجب أن ـنكون واعj �ـبعاد وما يـنتج من قبوـل في غزة يـعني لغـي
من وهذا الـخوف  هذا ¡لـغاء الـحق ا�كبر والـصــورة ا�كبر  في ا/ـستقبل �ن يـستخدم  ومعـلش بتغـيروا 
حدة تقـيم سألها �نفـسنا �ن الو+يات ا/ـت جب أن ـن با�خر ـي سألناها  التي  سئلة  زلق وا� هذا ا/ـن الدخول ـل
واـلوضع مازال مـتحرك أنا مع أن الو+يات ا/ـتحدة تـقبل اـلدولة لتـجسيد اـلحق وتـقرير اـ/صير. �ن ساعتها
نفرض نفسنا كدولة، ويجب أن نقبل ذلك ولكن ليس نحن الذي نريد أن ندفع الثمن ويجب ا¡صرار أو+ً أن

ية من قرار بع من قرارات اـلشرعية الدوـل يـا181ً هذا حق يـن  وـليس من أي قرار آخر و+ من ا/ـفاوضات ثاـن
هذا اـلـحق ـثـاً ـيـجب أن + نـخـضع  هذه اـلـدولة ثاـل في  حق تـقـرير اـ/ـصير  ـيـجب أن ـتـقول أـنـنا ـنـمارس 
للمفاوضات + يعني مثل ما قالت أمريكا إذا انتم وا¡سرائيليj بتوصلوا /فهوم الدولة بتقبل /اذا يخضع
عدم اخـضاعها جب  واقول ـي احذر  انا  اوضات  إسرائيل او للمـف بول  سيادة لـق سط اـل دولة وـب امة اـل نا ¡ـق حـق
هذه قـضايا إزالة ا/ـستوطنات يعـني  جدول ا�عـمال الـقدس ا�رض الـحدود  ا تـحط عـلى  للمفـاوضات و/
ضمنية ولكن يجب أن + نتنازل أن نأخذها من ا/سلمات بدك تناضل من أجلها �ن إسرائيل رأت الو+يات
ا/تحدة تشرع لغة وتجد تداول للغة معينة ل¤سف إذا نحن ما كنا قادرين نستوعبها بتصير جزء من لغتنا
في شيء  مل  مش +زم تـع ولوا  قدس بـق عن اـل تدافع  ناس ـب في  ني  كثيرة يـع لة  بديش أـعطي أمـث نا  ومفهوـم
وما لة  أراضي محـت ها  قدس �ـن في اـل شيء  مل  مش +زم تـع الدائم، +  حل  اوضات اـل في مـف ها  قدس �ـن اـل
تفعله يتناقض مع ميثاق جنيف الرابع ومع حقوقنا ومتطلباتنا ليس �نها قضية مؤجلة بل هي قضية قائمة
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وية الدفاع عن اـلقدس ـقضية جوـهرية ولـيست ـقضية مؤـجلة بل هي جوـهرية وحـي يـاً ـف هود ـتهود يوـم وـعند الـي
عرف ا+ستقرار استقرار وـت ريد  رأيي ـت أنا ـب استقرار أم +؟؟  بدها  حدة  حتى ا�ن إذا الو+يات ا/ـت مة  وقاـئ
سى أن ا/نطـقة طة و+ نـن ة ول�ستثمارات العا/ـية ا/تراـب هي �ن ا+ستقرار ا+ن مطـلوب للعو/ بمفاهيمـها 
كانت سوق كبير وكانت في اـلسابق سوق كبير ل¤سلحة وأنا + أعرف إذا كانت ـتجارة ا�سلحة + زالت
مهمة أم تحاول إيجاد بدائل اقتصادية للتسويق في العالم التسويق والع�قات التجارية العا/ية تحتاج إلى
نوع من ا+ستقرار ا/حدود لم تعد كأيام الحرب الباردة التوتر ا/سيطر عليه ويمكن يكون سوق للس�ح في
إيران والعراق حيث كانت تبيع للطرفj في آن واحد ومبسوطة على الوضع النزاعات ا/حدودة ليست في
الشرق ا�وسط ا�ن �ن ا/نطقة قابلة للتفجر �ن فيها النفط ا/طلوب وأيضا فيها السوق الكبيرة وع�قتها
مع أوروبا ومع الدول النامية اقتصادية ففيها ترابط اقتصادي وسياسي وبحاجة إلى استقرار ولو محدود
قول ان ية أن ـت بل معـن دالة  لى الـع ني ـع استقرار مـب لك  قول  نة ان ـت ني لـيست معـي هي يـع ها  وضمن مفهوـم
ناء ع�قات لذلك الع�قات واـلصفقات ا¡قليـمية ا+ستقرار مـبني ـعلى مـفهوم أمرـيكا ـ/صالحها التـجارية وـب

قائمة على قدم وساق �ن هذا هو مصدر ا+ستقرار بالنسبة لها.

رد ا[خ أبو نزار على مداخ0ت الحضور:
   + شك أننا الليلة راح نأخذ أكثر من الوقت ا/حدد �ن ا�خت حنان حقيقة أغنت وكانت لوحدها تغني
أجاوب ـبعض ا�سئلة بدي  مة  كثير مـه شغلة  ها اـل يوم مـع كويس اـل حالي  مل  امل ـمساعد وبـع وأنا ـع ندوة  اـل
أجوبة صاروخية ا�خ أبو داوود حكى عن قانون التفوق وصحيح هو + يعني التفوق العسكري وإنما تفوق
العرق العنصري والذي ربطهم بمصلحة إسرائيل كشعب عرقي وعملوا الثقافة اليهودية ا/سيحية وارتبطوا
مع الثقافة القريبة مع بعضهم وينظروا إلينا نظرة استخفاف وتخلف ولكن من هذا ا/نطلق نحن كان لنا
كثير من ا/واقف أثبتنا فيها قدرتنا على الصمود في وجه هذه النظرة وإثبات حقنا وما قاله ا�خ عمر أبو
jليلى هل ما زلنا الرقم الصعب بتسأل السؤال الذي بدأ من ا�خ أبو محمد وانتهى بأحمد غنيم وا/تحدث
ثل عن ـتصفية منـظمة التـحرير الفـلسطينية يـعني ـتصفية ا�مل الفـلسطيني ـتصفية ا/ـم هم بدأنا ـبسؤال  كـل
الشرعي والوـحيد للشعب الفلسطيني وكل ـمحاو+ت التصفية التي فشلت و+ تزال ـمستمرة إلى هل ـهناك
قبول �مريكا بالتلميح في هذا ا/ضمون يعني قديش فيه بj الطابق الرابع وبj ا�رض اللي بدو يطلع
واحد يـعني اـللي ما كانش مـمكن اـحنا نـطلع ـلوحدنا او هم يهـبطوا ـلوحديهم كان ـهناك في ا�صـنصير اـل

حل شتاين  تالي ايـن نا3 شيء ـنسبي وباـل اين ـك سبية  هذه اـ/وضوع الـن اقترح  ندما  كون ـع أرباع ـمشكلة اـل  
وكيف اصبحا ولذلك شيء طبيعي اننا تغيرنا +ننا اجرينا تناز+ت كبيرة جدا كنا نحكي على تحرير كامل
التراب الفلسطيني ا/يثاق الوطني الفلسطيني هذا عالم واحنا اليوم في عالم آخر نضحك على بعض، في

 يعني242 نفس الوقت كان دايما سايروس فانس يقول للسعوديj انتو بس اقنعوا الفلسطينيj يوافقوا على
242 م.ت.ف. واحنا بنخليها تدخل في مؤتمر جنيف كان السؤال بالنسبة لنا ان م.ت.ف. مجرد تعترف ب

نا نـتحدث وـنحن ا/ـهزومون عة ـخاصة اـن قة واـق تالي بـتصير شيء آخر هذه حقـي بتـبطل ـتصير م.ت.ف. وباـل
في حرب داحس والغبراء الحرب العراقية الكونية بj العراق والكويت والخليج كان فيه حرب كانت امريكا
استطاع فيـها الـرقم خت حـنان بتجـربة الـكورودور الـلي  هذه حـالة وعـاشتها ا+ بتقـاتل الـعرب وبالـتالي 
وفد هو اـل سطيني  وفد الفـل انو يخـلي اـل مة  لوش قـي تونس ـم في  شطوب  وجوده ـم ها  غي فـي لي مـل صعب اـل اـل
ا+ساس ويفصله كوفد ثاني إلى ان يحقق شيء واللي بنقوله احنا + نزال نصارع في غابة كلها مرصوفة
بالرمال ا/تحركة اللي عايزه تمتصنا وبالتالي ما فيه مركتز امريكي اللي يرى ضرورة وجودنا اللي +نه
jقابل مش  سطينية احـنا  صرية فـل خر و+ عـن مش ـف انو  قديري  ناء وبـت ابل للـف ير ـق شعب ـغ هذا اـل شاف ان 
س�مي من حـماس للجـهاد ا+ يوم وبـكل تـياراته  كل  قادر ينـاضل  وشعبنا  يوم  كل  للفـناء احـنا بـنزداد 
عالم كان  ا  زمان / ركا ا�ن  ركا وامـي هاي مـخوفة امـي بة  كل هالتركـي وهون  هون  وها  لي برتكـب وبا+ـخطاء اـل
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هذه في  كا بالتـحديد  يوم امرـي وكانوا بـحاجة +سرائيل اـل الدائم  توتر  كانوا بـحاجة +ستراتيجية اـل  jالـقطب
في اخذوا ا+ستقرار  بدهم ـي ديد  عا/ي الـج ظام اـل في الـن ونوا ا+ساس  قدروا يـك هم ـب توا اـن كي يثـب قة ـل ا/نـط
ا/نطقة، احنا نقبض القضية ا+ساسية سواء استقرار او عدمه +ن العنصر الفلسطيني هو مصدر قوتنا
احنا وبالتالي هاي ورقتنا. لو صحيح اجا كلينتون عنا وخطب في ا/جلس التشريعي او ا/جلس الوطني

jنا في فرق ـب ها مـعنى كبير جدا ـقبل شوية اـحنا قـل ها شرعية ـلكن ـل ) وب56j (او التـجمع الوطني ـليس ـل
شيراك /ا اجا عا/جلس ا/وقف ا+وروبي كيف يتغير +ن احنا تغيرنا مش سلبا بل ايجابا قصدك التعامل
مع الوقائع من اجل خلق وقائع تديرها عبقرية السياسة وليس ا+ستس�م لها +ن ا+ستس�م بكل بساطة
بقولك ا+مريكان واسرائيل في العالم ليس عو/ة وانما امركة، اسرائيل تحاول ان تؤسرل ا/نطقة وبالتالي
اسرائيل تريد دولة حتى بيرس يريد دولة لكن يريد الدولة اللي بتشكل له جسر عشان يعمل نظام الشرق
اوسطي الجديد، اجا نتنياهو + يريد نظام شرق اوسطي جديد بل هو ضد هذا النظام +نه يريد اسرائيل
لي ندورة وا+سماء ا+خرى اـل دولة زي الـب عن  دولة ويحـكي  طاء  ريد اـع هو + ـي لذلك  في ا/نطـقة  الجـديدة 
ياهو اـللي حاول اول ما اجى ـعشان يـخفض قول ـهيك ـلكن نتـن ياهو ـب مة جمـهورية ا/وز هذا نتـن مـلهاش قـي
فق، وهـبة حرب الـن كانت   jسنت تذكر قـبل  نا بـن سطيني وكـل رفض فـل فوجئ ـب سطيني  شعب الفـل توقـعات اـل
ا+قصى كانت في عز شعــوره ومش سائل في اشي انو انا بدي خفض التوقعات وراح على كلينتون اللي
لي ية واـل يه نوع من عدم ا+ستلطاف كليـنتون كان مع بـيريس و/ا صار انتـخابات الدورة الثاـن هو بيـنهم ـف
كلينتون دعا +جتماع ايام هبة النفق وكان على ابواب انتخابات وبالتالي استطيع ان اقول اشعر ان هناك
تعاقب زي ما كان عند كارتر في يوم من ا+يام اتجاه الوطني القومي واللي اعتمد فيه على تقرير بروكنز
يه عن دولة فـلسطينية ـلكن أي دولة، لي ـحكى ـف نه ا+خت ـحنان واـل لي بتـحكي ـع يام كوين اـل له وـل لي عـم واـل
لي مش م.ت.ف. اـل كذب  يا.  عراق وليـب مع اـل حالف  دولة تـت يس  في ا/نطـقة وـل ركا  لي بتحـقق ـمصالح امـي اـل
كانت عاملة جبهة الرفض والصمود كذب مش م.ت.ف. اللي كانت عاملة جبهة الرفض والصمود كذب مش
صحيح � فيه شيء بدو يصير ولكن هذا الشيء قديش يمكن تطويره ونحن نؤمن ان شعبنا الفلسطيني
اللي عنده تطلعات وعنده وجود وان قضية ا+ساسية وهون ا+خت بتحكي عن الثوابت في حدا في الدنيا
jسهران بارح  بارح واول ـم طول اـم يم  ني ا+خ اـحمد غـن قدس يـع قول، اـل مازن ـيستطيع ان ـي ابو  بس  مش 
عدد اصوات فيـها يـكون  حاول يطـلع قائـمة عربـية عـشان يجـيب  رت الـلي  عـشان يـسقطوا مـشروع +و/
صوتوا للمجـلس لي  من اـل  jصوت ولو ـب اكثر  ية  مة العرـب صوتوا للقاـئ لي  قدس اـل شرق اـل في   jسطيني الفـل

 ألف واللي صوتوا كانت النتيجة بتقول شايفj هاي ا+ستفتاء لكن النتيجة فارطة20-18 التشريعي اللي هم
شيء يـصنعوا معـجزة حقيقـية اذن احـنا كل  عز  في  عز ا+حت�ل،  في  هؤ+ء  شباب  واسقطوا القائـمة اـل
نا وان اـلوضع ها مرتكزاـت قول اـن نا بـن لي اـح لى اـل نا يا ـعمر ابو لـي هي مرتكزاـت كا  ند امرـي لي ـع كزات اـل ا/رـت
صنع شوية بـنـحاول نـثـقف ـكـيف ـنـعرف اـ/ـوقف ا+مرـيـكي وـنـحن اـلـقادرين ـعـلى  الذاتي ـبـالذات، طـبـعا 
السياسة ا+مريكية من خ�ل مواقفنا احنا بننتقد كثير من ا/رات ا/وقف التفاوضي الفلسطيني اللي خلى
نتنياهو يسرح ويمرح فينا سنتj، +ن كنا نعطيه غطاء ان ا+مور ماشية على ما يرام اي القرار وامريكا
عايزين كان ما مـمكن هم  صارت ـهيات ولو لـقيت ناس ـنخوا زي ما  عن ا+ستقرار ولو ما  كانت راضية 
ربطوا نتنياهو تسعة او عشرة ايام رغم انفه في امريكا +ن مصلحة امريكا هناك كذلك زي بتقول مصلحة
هي نـتائج فازت وواي ريـفر  ولى يعـني الـحزب الجمـهوري ونـتائج ا+نتخـابات  هي ا/ـصلحة ا+ كلينـتون 
انه بالنـسبة +مريـكا ومش راح يـسقطوه بتـقديرنا  من ا+عتـبار  نوع  انتخـابات بالنـسبة لكلينـتون واعطـته 
الع�قات الشخصية لها معنى عندهم لكن مش هي ا+ساس، ا+ساس ان اقسم وحنث باليمj و+ يجوز
هذا رئيس، لكن خ�ل الث�ث اربع اشهر ا+خيرة بدأت عنده مشك�ت جديدة سواء في ايرلندا او مناطق
من نوع  ياهو  فرض عـلى نتـن وقدر ـي فر  في واي رـي بترول  نار واـل j اـل ها الجـمع ـب ما فـي عالم ـب من اـل اخرى 
ها ارسة +ـن يه مـم يه عـل تزال ـف سه +  ها وـل وهو ـيضمر تخريـب ياهو  اجى نتـن انو   jعارف نا  لي اـح اسة اـل السـي
قدرت امريكا تلعب في السياسة داخل اسرائيل عندما ذهب معه شارون ليكون عبء على نتنياهو يعني
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هود ما الـي كان داـي في ا+دارة ا+مريكـية  انه  اقول  وانا  وكذلك مـردخاي  مش ب�دك لحـالك  هاي  له  قول  ـب
يسعوا انهم يأثروا على الرأي العام عشان يكون لهم صوت في الكونغرس عشان يقدروا من خ�له يأثروا
من خ�ل ـلوا ا+دارة  ـاسية فاخـتـصروا الـقـصة ودـخ ـلى ا/نـظـومة الرـئ تأثر ـع ـقدر ا+دارة  ـلى ا+دارة وـت ـع
عدد رفوا ان  سطj وبتـع في فـل هودي  وجود الـي من اـل اكثر  كا  في امرـي وجود  له  لي  صهيوني اـل شروع اـل اـ/

ويــورك اكثر من " م�يj ولهم دور في دولة عظمى وهذا ما حذر منه في الزمانات5 "سكان الـيهود في نـي
سنة  jفرانكلـ jفي ردة فـعل امريكـية اتـجاه1889 بنـيام احذروا هـجرة اليـهود للمنطـقة وا�ن  قال   حـيث 

الفلسطينيj انهم هم اللي بعانوا من الخايفj يعانوا منه ا+مريكان من السياسة اليهودية العنصرية اللي
الة /ا في ا+ـخير حاولوا يـبرروها وـلكن مرات بـتعاملوا ـمعاه انو هذا الـيهودي وانا استخدمتها مرات با/ـق
مع نتنـياهو ا/ـبادرة وضع  هو الـلي  شيلوك ودنـيس روس بتـقديري  هذا  اضطروا يخـلوا الـناس يعـتذروا 
عات لي حـاصل ان التوـق سطينيj اـل عات الفـل له بتخـفض توـق وقال  فذهاش  ما تـن قال  لي  وهو اـل ا+مريكـية 
الفلسطينية انخفضت +نو احنا حطينا وكلنا بنحكي عن خيارات مفتوحة لكن حقيقة ليس لدينا سوى خيار
ا/فاوضات وهذا اسوأ شيء يمكن كانت ا/فاوضات في واي ريفر احسن من غيرها، +نو صارت فيها نوع
انا عراق  في مـوضوع اـل قرار.  وصاحب  باره حـاسم  خط باعـت كا عـلى اـل يدخل امرـي بدو  لي  وقف اـل من اـ/
كن ان ـتضرب كان مـم ما  كره +نه  عراق ـب كا الث�ث ـقضايا اسـاسية بـتضرب اـل قديري اذا احـكمت امرـي بـت
العراق الضربة ا+ولى ا+ اذا اخذت موقف امريكي جماعي، ثانيا موقف دولي جماعي، ثالثا موقف عربي

وهذه الث�ث شغ�ت ضرورية عشان يضغطوا على الزر عشان يطلع الصاروخ في شباط ا/اضي.
   شوف قديش اخذت لسه فيه دوليا معارضة معارضة روسيا وناس بقولوا فيتو وعربيا العرب ا�ن مش:

، كانت اقوى ويقال ان بتلر واللي معه جواسيس وا+خت زينب1 في نفس الدرجة اللي كان فيها في شهر
بتسأل شو الفرق بينهم وانا بقول ا/جموعتj سواء في العراق او هنا موساد، وكل مرة بتنخلق النا ازمة
انا كن  حتى ا�ن يـم نا  ديد اـح ولوا بالتـح حتى يـق عراق  ندوبنا لـل عث ـم نروح بنـب نا ـب ها واـح عراق علـي لع اـل بتـط
صدام شيراك ـل رسالة  وكانت   jصدام حـس مار ـل ابو ـع من ا+خ  رسالة خـاصة  سابقة ـب رة اـل في ا/ بت  ذـه
حسj من خ�لنا عشان اسرائيل دايما تقول حتى سفيرهم في العراق وزير اليوم عنا، وفي كتاب مخاطر
الدولة الفلسطينية مذكور ان الدولة الفلسطينية تشكل خطر على اسرائيل من جهة وا+ردن من جهة ثانية،
ويحاولوا يركزوا على هذا ا/وضوع ويقنعوا ا+ميركان فيه اما الدولة اللي يعملوها زي ما بدهم +زم احنا
jهذا الـجسم الفـلسطيني اـ/وجود ـبشكل اسـاسي من جـن ها ـليش +ن  اها وما ـنرضى فـي قول بدناش اـي ـن

عام لة  داخل ا+رض ا/حـت تداد جـناحه  كن اـم رفح وـل في ـبعض48 إلى   jعرب طاحـش حظ اـل سوء  وهذا ـل  ،
jنه بـخلي ا+سرائيلي حديث ا�ن ـع وجود ـلشيء ـمستقبلي واـل هذا الـجناح ـيشكل  كن  دية، وـل انتـخابات البـل
يك بـنصير نده جـناحj وـه لي ـع يق اـل طائر الفيـن صــورة +سمه  هي اـل وهذه  سبة ل�ردن  وكذلك بالـن خافوا  ـي

ية وهذه ـقصة بترجعهم لقصة ـجنوب افريـقيا كل هذه ا/واصفات بتخلـيهم8 اـحنا  م�يj وهم بصيروا ا+قـل
نا، صحيح قد يكون لدينا ـبعض اـلناس ضعاف الـنفوس ـيخافوا من اـلدولة واـحنا ما ـبصير ـنخاف من حاـل
قرى كانت ـموجودة وا+سرلة كانت ـموجودة ـلكن الـجسم لي مـمكن ـيساوموا مث� روابط اـل ناس اـل وـبعض اـل
كا ان وفي ـمصلحة +مرـي ية  قوة حقيـق نا  لى ا+رض ان اـح لي بتـحقق ـع ا+سـاسي لـلشعب الفـلسطيني، واـل
تة ما ـتهدي في هذه ا/نـطقة واـحنا ـنستفيد من هذه اـ/صلحة اذا استطعنا ـلكن الـقضايا ا+ـساسية والثاـب
حدش بتنازل عنها حق ال�جئj، حقنا في اع�ن الدولة، وحق تقرير ا/صير، و/ا نقرأ النصوص ا/وجودة

ها قرار، ان + ـيجوز اع�ن4/5 واضح ـهناك مـحاولة ضغط كبيرة جدا ـعلى ـموضوع  اـللي ـيجب ان ـيؤخذ ـب
، هذا التمديد اللي كان طالبه يوسي بيلj يعني اننا2000 الدولة وكان ا/طلوب تمديد الفترة ا+نتقالية لسنة

نسقط في خطيئة التفاوض مع ا+سرائيليj على حق تقرير ا/صير وانا بقول اذا كان اشي مهم ايجابي
في اوسلو وان كان فيه كثير من ا+جحاف ان ما حط في اوسلو انو بنتفق احنا وا+سرائيليj على الدولة
يعني باعتبار صار هذا حقنا حق تقرير ا/صير + يجوز التفاوض عليه ويصير موضوع ا+عتراف حق ان

يعترف او + يعترف و/ا عمل بولر دراسة عن ا+نتفاضة وقال عن حتمية الدولة الفلسطينية قال التالي هذه:
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الدولة راح تقوم ولكن امام ا+سرائيليj ان تقوم رغما عنهم في طريق طويل وشائك، ومليء بالدماء سيجر
jعلى ا/نطقة خسارة /وقف اسرائيل، لذلك احسن لها توافق على قيام هذه الدولة والتفاهم مع الفلسطيني
دراسة انا عـملت  قة  فر حقـي فاق واي رـي قرأ اـت ا ـت جاه اـلس�م، و/ ياب الـحقد باـت في اـ/ستقبل ـغ كون  حتى ـي
وهذه ا/رة با+من  بدأت  لك  بادرة، يـعني ـت عن اـ/ نوده  في ـبعض ـب شوية  انه اـحسن  ووجدت  نه  تـفصيلية ـع
من اما كـلـمة ا+ مرة  كذا  س�م ـغـير ـمـوجودة +ن كـلـمة ا+رض ـتـكــررت  با+رض وا+رض مـقـابل  بدأت 

 مرة اما كلمة س�م مرة واحدة ظهرت في الحديث عند تعديل24  مرة، وكلمة ا+رهاب تكــررت17 فتكــررت
ياهو ان ند نتـن هاجس ـع يه ا+  كان ـف ما  ابل ا+من +نه  يدل ان الحـكي ـمشي ان ا+رض مـق هذا  ثاق،  ا/ـي
هو قد ان ا+من  ريز يعـت كن بـي ند راـبj ـل هذه ـع وكانت  وطة  رية مغـل وهذه نـظ لي يـحقق اـلس�م  هو اـل ا+من 

نتيجة الس�م، انا وابو نائل اتفقنا ان ا/صعد وقف في دور وطلعنا مشي ناس نزلوا وناس طلعوا.
   ا/هم كيف واين ومتى الخ، الدولة يجب ان نتمسك بقضية اساسية وهي ان الذي يجعلنا او يمنعنا من

في هي  التي تنـت اوسلو  اطار اتفاقـية  في  جانب +نه  احادي اـل يس +نه عـمل  شيء5/1999 /تجـسيدها ـل  اـل
jقه اسرائيل هو ا+ستيطان وـلكن اسرائيل اـتخذت قرار بـتسم ا+حادي اـلجانب ا/ذكور ومع ذلك + تطـب
لى وهذا ـع ذلك  خالفوا  كن ا+سرائيليj ـي رفوض وـل كان ـم هذا  نى ان  يذه بمـع طويره او تنـف ا+ستيطان او ـت
سيقرون واي هم  قال اـن ها ـي التي + يحترموـن ية  من ا+تفاـق وقف انط�قا  فترض ان يـت ا+رض وا+ستيطان ـي
الليلة ولكن ضمن شروط اخرى او رسالة التطمينات واضحة من ا+صل من بعد بروتوكول الخليل وسموا
بروتوكول الخليل عشان ما نقول ان اتفاق جديد وواي ريفر سمي مذكرة حتى ما نقول انه اتفاق جديد،

jقة في كثير من داـخله اتفاـقيات ـجديدة مث� ـنحن متفـق  مرة ـعلى ـفتح اـ/طار، والذي اصر ـعلى100 حقـي
عدم تسمية اتفاق هو الجانب الفلسطيني ومرات يكون فيه نوع من خداع الذات، لكن الذي ثبت انه ليس

 وتنتهي بانتهائه، يعني لو لم3 ،2 ،1 اتفاق ان ثبت ا+ساس اوسلو بالنص ان هذه الخطوات من اجل تنفيذ
يحدد ا/وعد الزمني وصار تنفيذ بكون اتفاق جديد.

في ـبعض لى ا+رض  دولة او +، ـع بدنا  هل ـنحن  شها  التي نعـي وقف، اـ/شكلة  هذا ـلصالح اـ/ نا  ومن ـه    
الناس لهم شعور ذاتي بان هذه الدولة مش حتكون قدر يديه وانا + اريد ان اهاجم احد ولكن مستغرب
ها ان ـيضربوا فترة اـلسابقة والتي كان مـمكن فـي عد ما سكتوا خ�ل اـل ـكيف اخوان في الـجهاد وـحماس ـب
سياسة ا+ستيطان فجأة واذا بعمليات عليها ع�مات استفهام وكيف يموت هؤ+ء الناس، انا اعرف عمليات
استشهادية في بيت ليد وغيرها يستشهد ويقتل معه ناس، لكن ن�حظ في بعض العمليات ا+خيرة موت
ا/فجر فقط، وهنا اضع ع�مات استفهام وكأن هناك محاو+ت +نقاذ نتنياهو ل�لتزام بهذا ا+تفاق السيء،
لكنه بالنسبة لنتنياهو عدم تنفيذه ي�قي حجة من هنا جزء منا + يريد دولة فلسطينية، وجزء منا يشعر بان
هدف الس�م يحتاج إلى نوع من التراكم ا+يجابي وفي تقديري نحن نراكم ايجابيا، ا�ن نحن نعيش في

ظروف نستطيع بها عمل الشيء الكثير.
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