
 

 - ندوة مركز الدراسات الفلسطينية بغداد

 يقول ا=خ صخر ابو نزار

دراسات الفـلسطينية والتي تـعنى ـبحدث ها اEـحبة ، وهذه هي ندوة ـمركز اـل كم اـي  :   اMـتحدث اـلسLم علـي
ية في زمن ـعصيب جداً ، وكثيرا هي اEحداث التي بارزة في ـكفاح اEمة العرـب ضخم ـيعد من اEعLم اـل
ضحية وذهب  لوب  تدمي الـق ارها  زالت اـث ما ـيحزن الـقلي ان ـبعض الـعواصف ما  هذه اEمة ، وـم ـعصفت ـب
هذه العواصف الكثير من الطيبh واMناضلh والشرفاء من اEمة العربية ، ويحق لهم بل واجب منهم علينا

 . ان نقف لنقرأ صــورة الفاتحة على روح جميع شهداء اEمة العربية

 قراءة الفاتحة

   نرحب بالسيد عزام اEحمد ن سفير دولة فلسطh في العراق، ونمد الترحيب ايضا باmستاذ صخر ابو
نزار ، ممثل م.ت.ف. في تونس ، ويذهب ايضا الترحيب الى اEخوة من اMنظمة الفلسطينية الحضور هنا
ندوة بـخصوص اEنتـفاضة ، ـكما والى اEساتذة اEـفاضل والى اـلسيدات واـلسادة الذين ـيشاركونا ـبهذه اـل
تعلمون ، هذا هو العام السادس الذي تدخل فيه اEنتفاضة ، و Eشك ان الكثير منا يخالجه ويتسائل مع
Eضا ثــورة وـن سطينية  ضية الفـل يه الـق ستنتهي اـل وماذا  حدثا،  اضة  هذه اEنتـف يه  ستنتهي اـل ماذا  سه ،  نـف
 .وكفاحا وامL سنتناول الدعوة في هذه الجلسة اEفكار التي سيمن بها علينا اEستاذ صخر وهي معنية
جوانب في اـل كون  ما يـمكن ان ـي اعرض  الوقت Eن  لي ـبعض  تاح  قد ـي ثم  اضة ،  لى اEنتـف بأثر الـتسوية ـع
ية ـعلى اEنتـفاضة ، ويلـيني ـبعد ذلك اEستاذ الدكتور ـخلدون ناجي ـمعروف Mعاـلجة ية او البيئة الدوـل الدوـل
Mحات من النضال الفلسطيني ، وبعد ذلك نذهب الى اEستاذ كريم سيد كمبار في اسرائيل واEنتفاضة،
وبعدها اEستاذ منعم حمار في اEثار اEقتصادية ل�نتفاضة على اسرائيل ، ويسمعنا السيد الباحث زكي
حسن عن الوEيات اMتحدة واEنتفاضة، الجدول حافل ولكننا اخترنا التضحية بنوع من الطمع ان نمن او
سطينية في اEرض الفـل ا يحـصل  M ثة صــورة الحدـي في اـل ضعنا  كي ـي اطول ـل تا  صخر وـق نـعطي ل�ستاذ 

 . ويجري ل�نتفاضة ، فليتفضل اEستاذ صخر مشكــورا ليقدم افكاره بصــورة عامة ان امكن

 : ا=خ صخر ابو نزار بسم اI الرحمن الرحيم

   بادىء ذي بدء ، يـعني احب ان اصحح ما نسب الي بأنني مـمثل منـظمة التحرير في تونس، Eن هذا
، Eخ ـحكم ، هذا اوEنا ا به ، اـحسن ـيزعل علـي  (( ))اـMوقع هو ـموقع Eخ اخر E استطيع، سامح ا� من كـت
انا ـمـسؤول اـلـشؤون الفـكـرية هو فـلـيس الحقـيـقة ،  اما  قرأه ،  ن  M وشكرا من كـتـبه  سامح ا�  اقول 
يح دراسات الفـلسطينية الذي يـت دراسات لـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـفتح ، اشكر ـمركز اـل  (( ))واـل
لي هذه الفرصة لكي التقي بهذه الوجوه السمحة في هذا اليوم الذي تعبر فيه، في هذا العصر الذي تعبر

فيه اEنتفاضة عامها السادس ، قوية ، عمLقة، متصاعدة، تتحدى.
ما ـيسمى ـمسيرة عن  حدث  اضة، وـنحن E نـت سوية واEنتـف عن ـمسيرة الـت نا ـنستطيع ان نـتحدث  ومن ـه    
حن دالة ، وـن سLم E يتحـقق اE بالـع شيء ، اـل سوية  عن الـت حديث  شيء واـل سLم  عن اـل حديث  سLم ، اـل اـل
دالة، حـيث ان من الـع شيئا  عرف  ية E ـت سطينية والدوـل ية والفـل ساحتنا العرـب في  قوى  موازين اـل عرف ان  ـن
هذا الـعـصر ، اEمبرياـلـية اEمريـكـية ـتـحاول ان تعـتـصر اـلـشعوب في  كبر  Eهـيـمن اـلـكبير ، اـلـشيطان اMا
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Mصالحها.
   الحقـيقة ، ما كان يـمكن Mؤتمر ـمدريد ان يـعقد لو لم ـتقم حرب الخـليج، هنالك قضية اساسية ـيجب ان
حرب اكـتوبر تبـنت نعرفـها، ان فـكرة التـسوية مـوجودة مـنذ الـقدم، وان الـثــورة الفلـسطينية نفـسها، بـعد 
بار ان موازين اـلقوى ـبعد حرب ـمثل حرب اـكتوبر لم تـحقق ية الفـلسطينية ، باعـت ية ، اMرحـل ـمشروع اMرحـل
كان ية ،  هذه اEمة العرـب لى  ريد ان يطـغى ـع تد ، ـي ريد ان يـم الذي ـي صهيوني  جازات وان الـعصر اـل اي اـن
اMفروض ان تجد الثــورة الفلسطينية استراتيجية تجد فيها طريقا للوصول الى تحقيق اي حل تستطيع ان
من كن  اعدائنا اـلصهاينة، وـل من  تآمر ـليس ـفقط  يه  كان عـل والذي  لم ـيكن ـموجود  الذي  يه اـلشيء  تـحقق ـف
سطيني ، شرعية لـلشعب الفـل ية اـل وية، او الكياـن هو الـه وجود  كن ـم لم ـي الذي  هذا اـلشيء  ية،  مة العرـب اEنـظ
ثــورة نت اـل ولذلك تـب ستقلة،  Mسطينية اـ دولة الفـل امة اـل يق اـق لى اEرض، تحـق هذا ـع وضع  كان اMطـلوب  لذلك 
الفلسطينية، مشروع النقاط العشر، وبدأت هذه اMسيرة، بالبداية الحديث عن التسوية ، لكن هذا الحديث
كا بدأت امرـي ندما  اضة ـع عد اEنتـف قي ، اE ـب شكل حقـي مال ـب جدول اEـع في  يدخل  لم  قة  سوية حقـي عن الـت

كا لم تتـبنى هذا اـMوضوع ولم تـفكر به جديا اE عام  ، ـبعد ان ـحصل ما ـحصل في82 تتـبنى ذلك ، وامرـي
كان سبة ل�مرـي سطينية يعـتبر بالـن ثــورة الفـل وجود اMـسلح لـل سطينية واـل ثــورة الفـل كانت اـل ذلك  نان ، قـبل  لـب

 بالتحديد1970_ 6_7 ، في70 عبارة عن مشكلة عربية، وكان القرار اEمريكي الذي اصدره كيسنجر في عام
ثــورة الفـلسطينية يه اـل واجد ـف ظام ـعربي تـت كل ـن لي ،  ما ـي وهو ـينص ـعلى  في اEردن  لول  ازمة اـي بل   ((، ـق

70_6_7 )). اMسلحة ، عيه ان يقوم بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز سنقوم نحن بتصفيته يعرفون من
 في اMئة من90 ، كم من اMعارك خاضت الثــورة الفلسطينية Mحاولة الحفاظ على الذات، و1982_ 9_1 حتى

 _القتال ومن الشهداء ، كان اقتتال عربي عربي ، واقتتال.. حتى ان بعضه كان فلسطيني فلسطيني ،_
الى ان بدأت مشروع التسوية ، اول مشروع طرح ، في مطلع شهر ديسمبر ونحن في الباخرة ، كنا مع
اEخ ابو عمار في الباخرة، طلع قرار ريغن ، اعLن ريغن، هناك عملية لحل مشكلة الشرق اEوسط، وبدأ
يفكر في موضوع الحل ، الذي هو اEردني ، بمعنى عودة اEرض الى اEردن وموضوع كونفدرالية وشغلة

 من هذا النوع.

ثاني الذي ـتحدث    في عام ـبعد اسبوع من ذلك خرج اـيضا قرار سوفياتي اسمه ـمشروع بريجيـنيف اـل
يه في يوم  عن اـيضا حل عبر مؤتمر دولي ، وـلكن منـظمة التـحرير الفـلسطينية مـمثل شرعي وـحيد ،9_7 ـف

ريغن لم يعترف ب م.ت.ف. اما بريجينيف فكان هذا ، ، وبعد اسبوع من ذلك ، زخم التسوية كيف كان ،،
ربي يان ـع شرعية اMنـظمة كـك اصبحت  ية ، ـف مة العرـب من الـق قرار  واخذ اـيضا  فاس ،  مؤتمر  في  جاء  انه 
معترف به ، الى جانب قرارات الرباط ولكن على مستوى ان العرب اصبحوا يطالبوا بدولة فلسطينية على
ـثــورة وكان ـعـمل اـل هذا  لم يتـحـقق  وجذور ـمـشاريع الـتـسوية، وـلـكن  هذه ـبـداية  جزء ـيـتم تـحـريره   .أى 

الفلسطينية التي كانت من اMفروض انها عبء على اEنظمة يريدون ان يتخلصوا منها وكان عمل اMنظمة,
نذ وحتى82 ـم ابو ـجهاد5  يـنصب وخLل87   هو اـلشهيد  ية  هذه العمـل وكان اMـهندس اEول ـل ية،  سنوات متواـل  

 ,وهو التوجه للعمل داخل اEرض اMحتلة Mاذا ؟ Eنه علينا مادام الجيش العربي الذي ممكن ان يتصارع
مع الثــورة الفلسطينية Eنه موجود على ارضها ، فليخلق الجيش الذي يقاتل العدو الصهيوني حتى تصبح
ثــورة الفـلسطينية بانتـفاضتها ـعبء ـعلى اـلعدو اـلصهيوني فيـقوموا بـتصفيتها، طـبعا ـكنا ـنحن عارفh ان اـل
العدو الصهيوني قام بنفسه بعد ان عجز النظام اللبناني والنظام السوري ان يصفوا الثــورة الفلسطينية
في لبنان ،اضطر العدو الصهيوني ان يجتاح لبنان من اجل ان يقوم بهذه العملية، فتحولت وكانت سبب
عبير عن ارادة اـلشعب عبير الذي عبرت ـعنه اEنتـفاضة ـكما ـيكون اـحسن ـت ثــورة الى الداخل والـت قال اـل انـت
الذي مستعد ان يقاتل بكل الوسائل اMتاحة ومستعد ان يقاتل باEطفال بالنساء بالشيوخ بالرجال ، ووضع

 . استراتيجية جديدة

بدأ اMخـطط لـحل القـضية مع بـداية اEنتفـاضة ،  بدأت  انه هـنا  اردنا ان نتـبع وبـسرعة     حقيـقة ، اذا 
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الفلسطينية على الطريقة اEسرائيلية الذي يريد ان يحقق حكم ذاتي اداري، وصدر ذلك في كتاب ، وقد
 ) في هذا الكتاب وضعواBuilding for peace (اصدروا تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق اEدنى اسمه

ـمواصفات انه اEن قد ـثبت ان منـظمة التـحرير ـغير قادرة ان تـحقق شيء للفـلسطينh ، الفـلسطينيh في
الداخل قد ثاروا اEن ، واصبحوا قادرين ان يعبروا عن انفسهم ، الفلسطينيh بالنسبة Eسرائيل وامريكا
هم فقط الذين يعيشوا داخل اEرض اMحتلة اما الباقيh ، الLجئh فهي قضية عربية يجب ان تحل ايضا
بينهم وبh العرب ، وE يجوز الحديث عن من هم خارج على اساس انهم فلسطينيh، هذا كان هو اMقدر
عب بدأ يـل الذي  هو  وهذا اMخـطط ايـضا  هذا اMخـطط  وضع   ، hسرائيلي Eـقرر بالنـسبة ل�مريـكان واMوا
حتى تـستطيع ، ها اEمكانـيات  الداخل ، اعطائـها الثـقة بنفـسها اعطاـئ من  بمحـاولة خـلق القـيادة البديـلة 
وحاولوا ايضا اغراءات كثيرة جدا على مستوى مشاريع كيف يكتشفوا القيادات من الداخل التي ممكن
في روفة  صارت مـع التي  سطينية  هذه الشـخصيات الفـل كان  لوا ـم نة ليـح زما معـي صاحبة كرـي كون   (( ))ان ـت
ند اـلشعب الفـلسطيني، هم الق مـعh ـع روفة وـل صارت مـع خارج ، ابو ـجهاد ابو اياد ابو ـعمار ، اسماء  اـل
انه اساس  اسماء عـلى  يه  عوا عـل نايت Eين ، وطـل اسمه اـل امج  قوا وعمـلوا برـن ستطيعوا ان يخـل  (( ))كـيف ـي
تظهر ، ومن اEسماء التي ظهرت حنان عشراوي وصائب عريقات وصار يطلع فيصل الحسيني والخ، وهم
بل في م.ت.ف. ـق هم اـعضاء  هؤEء كـل هم يكـتشفوا ان  لة ، واذا ـب يادة بدـي قوا ـق قادرين ان يخـل هم  قدوا اـن يعـت
اEنتفاضة ان تنطلق بعشرين سنة وبالتالي هؤEء جاءت اMوافقة اEساسية عندما بدؤا يخططوا بعد حرب

 . الخليج كيف يجرو الفلسطينيh الى مدريد

   شروط مدريد التي وضعت وهي شروط قاسية جدا ومجحفة جدا وE تنطبق باي شكل من اEشكال مع
واضع كان  الذي  سطيني ،  ركزي الفـل Mجـلس اـMا Eسطيني و الوطني الفـل خذها اMجـلس  التي اـت قرارات  اـل
التي ـيـجب ان ـتـقوم هي  ساس ، وان م.ت.ف.  Eهي ا قرارات اـلـشرعية الدوـلـية  شروط اـسـاسية ، وان 
افة من ـك سحاب  ها، اEـن شارك ، واEعتراف بحـق التي ـت وهي  وفدها  سمى  التي ـت وهي  اشرة،  ية مـب بالعمـل

عام لة  قرارات،67 اEراضي اMحـت هذه اـل سحاب الكـامل حـسب  قدس ، واEـن ها اـل ما فـي هذا242  ، وـب كل   ، 
الذهاب وهذه اـلشروط،  هذه اـلشروط،  وضع  الذي  كن  قرارات منـظمة، وـل في  كان واردا اسـاسا  اـMوضوع 
حتى ستبعد م.ت.ف.  التي ـت نة  فة معـي لوا تولـي وقد عـم كر،  يا بـي شامير، وامريـك اسرائيليا  كان  دريد،  الى ـم
كن ؤتمر ، وـل Mهذا ا الى  هم  يذهب مـع كن ان  من يـم جدوا  ستطيعوا ان ـي حتى ـي لداخل  واغراءات ـل اية،  النـه
خLل اEتصاEت الكثيرة وجدوا انهم E يستطيعوا ان يقابلوا اي شخصية من اEرض اMحتلة ، اي شخص
لى وافق ـع كر اE اذا  ستقبل بـي لة رـفضت ان ـت في اEرض اMحـت سطينية  حترم ، او اي شخـصية فـل مـعh ـم
نه قوا الـفصل بـي ريدون ان يحـق كانوا ـي الذي  هذا اـلشعب  ايديهم ان  رفات و م.ت.ف. لـيسقط ـب اسر ـع ذلك ـي
وجدت شروط، و م.ت.ف.  عة اـل لى طبـي اصبح هـناك التLعب ـع تالي  ها وباـل قادرين علـي ير  خارج، ـغ h اـل وـب
نفسها لها في دائرة مغلقة تبحث عن طريقة لكي تفرض شروطها، ولكن اEحكام او احكام الطوق العربي
حولها كان شديدا وكان امامها واحد من اثنh ، اما ان تقول E وتدير ظهرها ويمكن ان E تجد الى اين
ستذهب ، وهكذا كان تقدير بعض اEخوان ، واEخريh قالوا E نستطيع ان نذهب ، فكروا اEخوان وكان
اخر قرار للمجلس اMركزي انه اذا استطعنا نحن ان نقدر وضع العراق وهو ليس اMكان الذي من اMمكن
لم كن اEردن  راقي اـلصامد ، ـل شعبنا الـع التي يعـيشها  ظروف  عة اـل من خLل طبـي ان ـتستطيع ان ـتستمر 
يكن هناك امكانية، كان هناك امل ان سوريا E تدخل ، واذا السوريh هم اول ناس يوافقوا على اEنخراط

في هذا العملية.
شعب الفلـسطيني ، وان ما يـريده اـل امام  رسائل القـاسية تـتوجه ل م.ت.ف. انـها تـقف عقـبة  وبدأت اـل    
الشعب الفلسطيني عنده فرصة ان يحقق نوع من اEنجاز الداخلي ، ان يحقق انسحاب ، ونLحظ ايضا
انه نحن عندما اخذنا قرارا باعLن الدولة الفلسطينية، هذا القرار وصيغته كان ايضا تنازل عن اMبادىء،

 ، ولكن اضطرينا وكان هذا ايضا لنفس السبب محاولة خلق قياداتE 181ن اMبادىء ، نحن لم نوافق على
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بديلة ، Eن شعبنا ـعندما انـتفض ، حتى اـبناء اMخـيمات في ارضنا اMحتلة يـقولوا بدحر اEحتLل والحرية
كن التراب الوطني الفـلسطيني ، وـل امل  عن تـحرير ـك لة  هذه اMرـح واEستقLل ، يـعني E يـتحدثوا اEن في 
ستراتيجي لـشعبنا الفلـسطيني Eهو الـهدف ا انه  من اللحـظات  في أى لحـظة  هذا E يـجوز ان يـسقط 

 وEنتفاضته ايضا.

سميت مـمر اجـباري شروط اMجحـفة،  سميت اـل الى مـدريد ،  كانت ذاهـبة  التي  من هـنا ، اMـواصفات     
دخلنا فيه ونحن نعرف اذا لم نستطيع ان نحقق فيه اي انجاز وهذا وارد حتى اEن ، يعني النتيجة حتى
هو شعارنا  لل الخـسائر ،  الذات ، يعـني ان نـق حافظ عـلى  ستطيع ان ـن قد ـن نا  صفر، ولكـن اEن اMحـصلة 
هذا اـلـعدو الدخول بمـستوى  في  فرض علـيـنا معـركة ـنـحن لـسنا اـكـفاء  شعار تقـلـيل الخـسائر ، يـعـني 

الصهيوني ، هذا اMحيط العربي اMنهار اMتآمر علينا، وبالتالي كيف نحافظ على هذا الذاتي.
   قلنا مقولة انه وصل اMجلس اMركزي ، انه اذا استطعنا ان نوقف اEستيطان فهو انجاز بالنسبة لشعبنا
وكان هنالك بعض الذين يتفلسفون ، الذين فلسفة التسوية عندهم غالبة على ذهنهم ، انه حسنا، اذا نحن
نا هل سيوقف اEستيطان ، يـعني هل اذا ـنحن لم نذهب سيوقف اEستيطان، مـمكن ان ـيظل ـماشي توقـف
اEستيطان وـيزيد ، اذا عرـفنا ان ـمساحة اEرض التي اخذوها اEن ـتحت شعار اEستيطان واـMستوطنات

 في اMئة من مساحة اEرض ، وبالتفاوض عندما حصل التفاوض في اخر مرحلة معهم ،67 قد وصلت ال
ية وـقطاع غزة ، قالوا ـقطاع غزة هذه ال لو200 صار تـحديد ما هي اEرض الفـلسطينية ، اـلضفة الغرـب  كـي

خذوهم وE نريدهم ، ولكن الضفة الغربية ، قسموها الى اربعة اقسام ، قالوا القدس E تتحدثوا عنها وهي
قدس ـمساحتها ثل ، اـل قدس7 تـم هذه اـل بل  كبرى ،  قدس اـل ية ، وـليس اـل من ـمساحة اـلضفة الغرـب في اMئة   

ها هذه اـMستوطنات والتي، واـلطرق التي شقوها قوم علـي اـلصغرى ، ـلكن قالوا انه ـهناك اEراضي التي ـت
عادل ية ـت ها اـMستوطنات كأبـن ها ، ـمساحة كل اEراضي التي علـي  في اMئة ـفقط من7 واEراضي التي حوـل

 في اMئة من مساحة اEرض اMحتلة، وهي كل60 مساحة الضفة الغربية ، ولكن الطرق الذاهبة اليها تعادل
  في اMئة هي التي عليها القرى واMدن الفلسطينية.33اEرض اMيري ، اEرض الحكومي قد اخذوها ، و

ها ناطق التي فـي Mداري ، انه يـنسحبوا من اـEـفهوم الـحكم الذاتي اM hسرائيليEيه ا    اEخر ما ـتوصل اـل
البلدان واMدن الفلسطينية، هذا اوE ، القدس E انسحاب منها، وهي ابدية عاصمة الكيان الصهيوني ، ثم
اEرض اMيري توزع على نصفh واMستوطنات لهم ، Eحظوا يعني الى هذه الدرجة، يعني الواحد اذا نظر

 ) يعني تلك الجبنة اMغرمة، انه هيSwiss cheese pentinistion (الى هذه الصــورة واحد اEخوان قد دعاها
ية ضمن ـبحر من اـMستعمرات ووجود الـكيان اـلصهيوني ، هذا اـلوجود الذي كان ـعبارة عن محـيطات عرـب
ولوا ان النتـيجة صفر، اكثر وفد ، يـق ـمرفوض ، والذي ـعندما ـنسمع ـتصريحات اEخوان الذين حتى في اـل
من ذلك اEخوان الذين داخلh في هذه العملية يقولون ان اMفاوضات ، يعني اEخ حيدر عبد الشافي يقول
((    )) لسه اMفاوضات لم تبدأ بعد هذا يعني ان اMراوغة التي لعبها بيكر ولعبها شامير والتي لعب فيها
hحتلة وبMرض اEالشعب الفلسطيني في ا hمريكان بطريقة قذرة جدا من اجل محاولة خلق فصل بEا
التي تـعطل اEـنسحاب، هي  مة  وكأن اMنـظ بدو  حتى ـي لة  خارج اEرض اMحـت ته  اـلشعب الفـلسطيني ومنظـم
اصبح واضح جدا انه E ، اEطماع الصهيونية هي التي تريد ان تكرس في مرحلة النظام العاMي الجديد
الذي كان بوش يحلم بأنه سيبنيه ، ان يكون النظام الشرق اوسطي الجديد ، الهيمنة فيه للصهيونية على
بدل ان تـكون هنـالك كل الـعالم  كان مطـروحا ان تـكون الهيمـنة Eمريـكا عـلى  كل اMنطـقة العربـية مثلـما 

 متعددة اEقطار.

   هذه هي الصــورة التي كانت موجودة والتي اصبحت اMؤامرة واضحة بالنسبة لنا بالذات ، خاصة بعد
 ان ضغطوا باتجاه كبير Eلغاء القرار الذي يصم الصهيونية بالعنصرية ، Mاذا هذا اEلغاء ؟.
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الوطني هي حـركة التـحرر  صهيونية  كي يـصوتوا ان الحـركة اـل اصوات ـل عن  كانوا يبحـثوا     اEمريـكان 
للشعب اليهودي ، هذا يعني بهذه اMواصفات ان هذه الحركة تأخذ شرعية دولية للنضال من اجل قضية
ومصير شعب فكل من يقاتل هذه الحركة يصبح ارهابيا ، والهدف من ذلك هو الوصول الى ركيزة ثانية
مم عام ل� هذا اـل الك مـشروع  وكان هـن ية  هي حـركة ارهاـب سطينية  مؤامرتهم ان منظـمة التحـرير الفـل من 
ية ، ويطلـعوها من ارها ـحركة ارهاـب اMـتحدة ان ـيطرح ـلكي ـتطرد م.ت.ف كـمراقب من اEمم اMـتحدة باعتـب
ويأتوا ويفـاوضوا ، لة  من اEرض اMحـت اناس  انه هـناك  هم ،  سبة ـل قى مـدريد بالـن كل اللعـبة خـارجا ، وتـب
من سطينية  قوق الفـل عن الـح نازلوا  شريطة ان يـت اسرائيل  قول  ريد ان ـت ما ـت كل  كل  لى  موافقh ـع عرب  واـل
رمال دسة ـب قدس اMـق بادل اـل ندما  سادات ـع عل اـل ما ـف هم ـك هم  أخذوا ـل ستطيعوا ان ـي ما ـي أخذوا  اجل ان ـي

_ سيناء اMنـقوصة اـلسيادة في كامب دايـفيد، ـعبارة عن ـمشاريع كامب دايـفيد ـجديدة وواضحة بالـنسبة_
لنا هذه اEمور وقد عملوا مسارين لهذه التسوية ، مسار ثنائي يشتركوا فيه العدو الصهيوني مع كل دولة
او كل وفد فلسطيني وعربي علة حدة لكي يشعر هذا الوفد ان الحل معك نحن يهمنا وليس الثاني ، والذي
يLحظ انه مرة اEولوية للفلسطينيh ومرة ل�ردنيh ومرة للسوريh ، واللبنانيh مساكh غLبة مثل حاEتنا

هم اـلخروج ، رغم ان قرار  ومع ذلك242  وهو قرار ـليس له عLقة ب425 ملحـقh مع سوريا ، يـعني ـليس ـل
اولة أخذ كل ـجهة ـلصالحها ، وهذا يـعني مـح اصبحوا شبه ملحـقh واـMساومة تدور حول ماذا يـمكن ان ـت
ما يتـعلق بالعLقة قومي ، هذا فـي لتـكريس اEمن اEقلـيمي ـلكل ـقطر ـعربي ـعلى حدة ـعلى ـحساب اEمن اـل

 .بh اسرائيل وبh كل كيان عربي على حدة

صهيوني عدو اـل يترك لـل جوز ان  انه E ـي ية  في العمـل الدخول  شروط  احد  من  حن  حتى اEن ـن قة ،     حقـي
هذا ولذلك حريـصh ـبـاستمرار ان يـكون هـنـالك تنـسيق ، لـكن  حدة  طرف ـعـربي ـعـلى  بأي  ستفراد  Eا
في عتـمات الـكواليس للعملـية، يـصبح شكلي ، ولـيس تنـسيق حقيـقي، Eنه  هو تنـسيق  التنـسيق حقيـقة 
الشاطر هو كل من يدير النار الى قرصه، ونحن طبعا نحاول باستمرار مثلما قلنا ان القرص الذي عندنا
كون جوز ان ـي وانه E ـي نا  ؤامرة علـي Mان ا hعارف نا  رصنا ، Eـن لى ـق نار ـع ولذلك Eندير اـل نار،  لى اـل يس ـع ـل
عندنا قرص اصL ، ولذلك عايزين ان نقلل هذه الخسائر ، احد تقليل هذه الخسائر هو تكريس مفهومنا
ثــورة الفلسطينية ، E ـنقول جـبهة نا لم تعد وحدة بh ـفصائل اـل لـلوحدة الوطـنية ، اـلوحدة الوطـنية بالنسبة ـل

 . شعبية وديمقراطية وفتح الخ ، هذه كانت زمان

   اEن الوحدة الفلسطينية تعني تكريس العLقة اEزلية بh اهلنا في اEرض اMحتلة والLجئh الذين هم
 .الفلسطينيh الذين ـخرجوا من اEرض اMحتلة هذا يـعني ، هذا التمسك واـلوفد الفلسطيني يعبر عن عن
قول ـبغض الـنظر عن راي اEخوان ية ـبغض الـنظر وـنحن ـن عبير واستطعنا من خLل هذه العمـل ذلك اكبر ـت
داخل الساحة الفلسطينية وراي اEخوان العرب في هذه اMسيرة ، البعض يقول انها غلط والبعض يقول
انها صح ، والحقيقة انه يمكن القول ان اEثنh صح ، Eنه لم يعرف احد لحد اEن النتائج ، لكن هذا يجب
الك انه هـن يرى  ندما  سان ـع حق ل�ـن سيرة Eنه  Mهذه اـ ربط ـل الك  كون هـن شروع ان ـي انه ـم هوم  كون مـف ان ـي
قوم عـلى بدائل ، اMخـطط ـي هو اـل ثاني  سؤال اـل كن اـل هذه اMـبادئ ان يتمـسك باMـبادئ ، ـل ضرب  محـاولة ـل
الى اـلوصول عدو اـلصهيوني  يه اـل عارض بـعضه الـبعض اذا وصل ـف هذا اـMوقف الذي ـي جة  اساس انه نتـي
 _الى اقتتال داخلي فلسطيني فلسطيني ، يكون قد حصل ما يمكن ان يحصله ويريده ، وهذا ما كاد ان

 .ينجح به في محاوEته في خلق الشرخ في غزة بh حماس وفتح

بن مع ان الخليـفة عـمر  اسLمي ،  وقف   hواستراتيجي تعـتبر ان فلـسط واضح     حـماس لـها مـوقف 
الخطاب سمح للنصارى ان يقيموا في القدس مع سوفرونيوس ، وهي وثيقة مشهــورة، ونحن هنا لسنا في
معرض ان يزاود احد على احد ، لكن حقيقة هذا الكLم مقبول ما دام اMوافق على مسيرة السLم امامه
اتل ، من ـهنا ياتي دور اEنتـفاضة التي ـتوحد الجـميع ، يه ان يـق اـلعدو اـلصهيوني وامامه اEستيطان ، عـل
انتفاضة في مسيرة التسوية هي صمام اEمان اEساسي ، هي التي يستطيع بها الشعب الفلسطيني ان
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ها التي ما ـيشاء ، اEنتـفاضة مرتـبطة ـعلى ارض الداخل بقيادـت عم في الوقت اMـناسب وـك قول ـن قول E وـي ـي
مة عبيرات اMؤسـسات القاـئ وها ، ـت التي يرفـع صور  من اـل سواء  سطينية  خارج ، منظـمة التحـرير الفـل في اـل
ها اEنتـفاضة بـجهد ـجبار واEكثر من ذلك انه ـعمل الـكفاح اـMسلح الذي بدأ يـتصاعد ـبقرار والتي ـتقوم فـي
شيء ها  كثير مـن اصبحت  التي  ظاهرات و  Mزخم الجـماهيري واـ ية اـل تال، Eنه عمـل يزد الـق انه فـل رسمي ، 
حن بات ، وـن صير الـه التي ممـكن ان ـت ظروف  تأتي اـل الى ان  اتل  التي تـق حول للنخـبة  صار الـت مـرهق ، ـف
بالنسبة لنا اEنتفاضة عبارة عن موجة اثر موجة ، ليس شيء دافق ، E، عندما يأتي الوقت اMناسب وتكون
حالة امتنا العربية في وضع يكون اكثر ترتيب بتقديرنا انه ممكن ان تلعب اEنتفاضة دور حاسم في هذه
العملية ، اEخطر ما فيه اMسار اMتعدد اEطراف وهو ركيزة اساسية من ركائز اMؤامرة التي يحاولوا عبر
وجود اـلوفد الفـلسطيني الذي من خLل هذه اMـحاولة استطاعت اMنـظمة ان تـغير في طبـيعة اMـخطط الذي
كان ـمرفوض ان ـيكون داخل اـلوفود اMـفاوضة اي احد من اـلخارج ، وـمرفوض ان ـيكون اي احد له عLقة
ترى اMنـظمة ان هي ـتصفية منـظمة التـحرير الفـلسطينية ،  ما ان اMؤامرة  بمنـظمة التـحرير الفـلسطينية ، ـب
تكريس وجودها كممثل شرعي وحيد على مستوى مؤتمر دولي طول عمرها تنادي به وهو عبارة عن انجاز
، ولذلك عندما منع الوفد الفلسطيني الذي تشكل من القدس ومن الداخل ومن الخارج في لقاء موسكو في

كل اMـفـاوضات وـثـبت ان دور منـظـمة التـحـرير92 مـطـلع اـلـعم يدخل ـخـربت   ، الحقـيـقة ـعـندما رـفـضوا ان 
اوتاوا رـئـيس اـلـوفد ـعـضو مـجـلس وـطـني في  استطاعت ان ـتـرسل  قوي ، ـلـدرجة اـنـها  الفـلـسطينية دور 
والذي مر  mالذي يـعـطي ا اصبح اEن ـمـعروف ان  لف وE دوران ، وان اـلـقرار  فـلـسطيني مـبـاشرة ودون 
لن غم من راـبh يـع كم ـن يادة الفـلسطينية مـباشرة، واصبحتم ـتسمعون كـل وفد هو الـق ـيسحب اEمر ويوجه اـل

 .باستمرار ان منظمة التحرير وياسر عرفات هم العقبة في طريق السLم

   نحن ، حقيقة نريد ان نرفض قضية اساسية وهم يحاولوا ان يجرونا فيها ، وهي ان نكون الغطاء الذي
اناس الدنيا  اخر  من  طراف يحـضروا  Eتـعدد اMفي ا ولذلك  مع الـعرب ،  قات  Lسيطبعوا الع له  Lمن خ
ويحضروا من الخليج ويجيبوا حتى من شمال افريقيا، يمكن انتم تعرفون انه بعد حفر الباطن ، لم يعد
، hفينا يعني وا� يريدون غطاء ، ليسوا سائل hللقيم وللمقاييس عند عرب الخليج ، يعني لم يعودوا سائل
E مة العربية التيEستراتيجي له تأثير ، يعني بالنسبة لشعوب هذه اEدى اMيمكن ان اقول ان هذا على ا
يمكن نحن في الثــورة الفلسطينية ان نفقد الثقة بها، وانه هي الى جانب اEنتفاضة اعتقد انه هذا الخزان
فه، ـخلف هذا اـلسد الذي سيكون له دور كبير يلـعبوه ـخاصة وـنحن ـعلى اـMشحون الذي يـجمع ويـجمع خـل
مه كسـياسة قديرنا مخـتلف كثيرا عن الـنظام الذي كان يـحلم بوش بان يقـي ابواب ـنظام عاMي ـجديد في ـت
ما يتعـلق بالكـيان كون هـناك خLف خـاصة فـي في اEستراتيجية اEمريكـية، اي ان E ـي حزب الجمـهوري  اـل
عالم عالم ، بوش كان يـطمح ـب رؤية لـل لق بـقضية اـل ما يتـع كن فـي اـلصهيوني وبالنفط ، استراتيجية واحدة ، ـل
اكثر ، اي ان ته الديمقراطـية  ستكون رؤـي تون  قديرنا كليـن شيء ، بـت كل  لى  يه ـع سيطر ـف ية ـي احادي القطـب
قديرنا ان هذا سـيسهل ـعمل شعبنا عدد اEـقطاب ، في ـت ـيحاول ان يـخلق عالم مـتعدد اEطراف ، عالم مـت

 .ويزيل ويقلل من اثر القبضة التي كان يطمح بوش ان يسيطر فيها على العالم

مدة كون بـمسيرتنا اMعـت نا ـن عن حقوـق نازل  نا الـت نا اEستفراد ، ومنـع طبيع، منـع نا الـت نا ، ـنحن اذا منـع    ـه
على اEنتفاضة، قادرين ان نمنع اي انهيار يكون له تأثير كبير علينا، وE اريد ان اطيل حتى اترك مجال

Lوشكرا جزي hخريEخواني اE. 

الى نا  اخذت ـب التي  فة  لة اMكـث ومات الهاـئ هذه اMعـل صخر ـعلى  جزيL، ـنشكر اEستاذ  شكرا   :   اMـتحدث 
حاول ان ـيضع شك ،  ومن دون  عة  من خLل اMتاـب بار او  من خLل اEـخ نا  بدو ـل التي E ـت جوانب   .ـبعض اـل
الصلة ما بh اEنتفاضة ما بh عملية التسوية ، ويبدو لي اثناء كLمه ، حاولت ان اكثف ما قال فوجدت
ان الوفد الفلسطيني الذي ينتقل ما بh واشنطن ونيويــورك هو في الحقيقة أدمي لباسه ثــورة فلسطينية

 . وعقله م.ت.ف. في آن واحد
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   يبدو لي هكذا في حh ان اEنطباع هو انه يوجد أدمي اخر هو الذي يفاوض ، فهو نفس اEدمي الذي
 . نتوسم فيه كل الخير

ً جزيLً مرة اخرى ل�خ ابو نزار  . وشكرا
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