
 

الخيارات الفلسطينية في نهاية ا-رحلة ا)نتقالية
" إع>ن الدولة"

23/9/1998

اCخ صخر حبش:
بسم ا4 باسم فلسط- نبدأ هذا اللقاء

   لقاء هذه الليلة تحت عنوان إعMن الدولة، وسيتحدث في هذه الليلة اDخ د. زياد أبو عمر رئيس اللجنة
السياسية في اTجلس التشريعي. ويبدو أن العنوان الذي سنتحدث عنه هو العنوان اTطروح على الساحة
ارحة عدداً الفـلسطينية اbن، ومن ـحسن اـلحظ أن الدكتور نـفسه في اللـجنة السـياسية كان يسـتضيف الـب
من اoخوة اـTسؤول- في اTنـظمات الفـلسطينية حتى ـيستطلع آراءهم حول اـTوضوع، وكان لي شرف أن
سئلة Dعن ا وسيجيب  ومذاكر جــيداً،  جاهز  الدكتور كالــعادة  خوة، وبالــتالي  oء اoهؤ أحد  أكون 

واoستفسارات.
   قضية إعMن الدولة، نحن قبل عشر سنوات حقيقة أعلنا اoستقMل، وفكّر الناس أن إعMن اoستقMل هو

ودولة فلسط- هي" كل ما عملناه، حقيقة نحن أعلنا اoستقMل وفي سياق اyعMن نحن نقرأ إعMن الدولة، 
، ولذلك قرارات اTجلس الوطني الفلسطيني، وهو البرنامج السياسي الذي" دولة للفلسطيني- أينما كانوا

) والذي يعطينا181) ( والشرعية الدولية من أجل أن يؤكد القرار اDساسي وهو338) ( و242 (اعتـمد عـلى
( في( ودورها  غابت اـلـشرعية الدوـلـية  ثم   ، الـقـرارين يأتي اـلـقرار للتنـفـيذ  ثم  حق إـقـامة اـلـدولة،  شرعية 

هذا أناس يحـموا  مع   - - الطرـف فاق ـب أصبح اـت خارج، ـف في اـل ية  شرعية دوـل أصبحت  أوسلو،  يات  اتفاـق
الذي راعي اـلسوفيتي  حاز، واـل هو مـن كم  أصبح ـمعروف  سوء اـلحظ  ومن  راعي اDمرـيكي  وهم اـل فاق،  اoـت
أصبح روسي.. وبالتالي أصبح واضحـاً جداً أن اoتفاق نفسه ستنتهي مرحلته ليس فقط اoنتقالية وإنما

في في4/5 كل اoتـفاق حـسب نصـوصه  تالي  حق منظـمة4/5 ، وباـل من  أنه   يـجب أن يـكون هنـالك مفـهوم 
التحرير الفلسطينية صاحبة القرار اDساسي في التفاوض واستمرار عملية التفاوض بأن تمارس دورها
ية ية والخلـف ية القانوـن نا تأتي الخلـف ية، ومن ـه هذه العمـل استكمال الدور الفـلسطيني في  في الـحفاظ ـعلى 
الشرعية والخلفية النضالية من أجل استكمال العمل، ونحن نعلم أنه عندما نعلن قيام دولة يجب أن نؤكد
على قوة عناصرها اDساسية التي يجب أن تكون موجودة ومتوفرة بقوة، عنصر الشعب الذي كان موجود،

، كان اTجلس الوطني o يمثل شعبنا اTوجود تحت اoحتMل، اbن شعبنا88 لكن عندما أعلنا اoستقMل في
تالي ذية واحدة، وباـل له مـجلس وـطني واحد ولـجنة تنفـي له أصبح يمـث اـTوجود ـتحت اoحتMل وفي اـلشتات ـك

موقف الشعب كأحد مقومات الدولة موجودة.
 كانت كل اDرض محتلة والسيادة فقط حول قوة اoنتفاضة اbن هناك سلطة وطنية، مناطق88    في عام

محــررة، وبالتالي هي جزء من عناصر اyقليم وهو العنصر الثاني من عناصر الدولة، يمكن في الحالت-
سيطرة. من اـل ونوع  سيادة  من اـل نوع  ولى، الحـالة الراهـنة عـندنا  Dفي الحـالة ا كن  اعتراف ـل كان عـندنا 
هدفنا اDساسي أنه عندما تعلن هذه الدولة أن يكون هنالك درجة عالية من دور السيطرة وأراضي أوسع
جو هو اـل هذا  هذا اoتـجاه. يمـكن أن يـكون  في  شعب مـوحد  كل اـل ذلك أن يـكون  من  وأهم  يم  في اyقـل
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اDساسي الذي سيتحدث فيه اDخ زياد أبو عمر، وأنا حاولت أن أطيل قليMً في اTقدمة ليس كالعادة لكي
يحضر أكبر عدد ممكن قبل أن يتحدث الدكتور زياد، Dني أعلم أن الناس o يحضرون جميعـاً على الوقت،
لكن انشاء ا4 من اليوم وطالع كلهم يأتون في الوقت اTناسب، ويمكن أن يكون اليوم مناسبـاً اكثر لنا أن

 نلتقي إما الساعة السابعة أو السادسة والنصف حسب رأيكم أنتم.

وبكل اعتزاز وباسمكم جميعـاً أحيي الدكتور زياد وأترك له الحديث معكم وشكراً.

 اCخ زياد أبو عمر:

   مساء الخير، أتوجه بالشكر ل�خ أبو نزار على هذه اTقدمة، وأعرف أنني مدعو اليوم لMجتماع بقيادات
وكوادر فتحاوية وفلسطينية ووطنية، وكعادتي ومن منطلق الحرص على اTصارحة واTكاشفة، أريد أن أكون
ني ناولي للمـوضوعات بحـرية، Dـن من ـت حد  شيء ـي كم وأن o أجـعل أي  عال بيـن صوت  كر ـب صريحـاً وأن أـف
أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تمكنا من أن نشخص قضية بشكل مفيد ونخلص إلى استنتاجات مفيدة.
أشعر باـلـراحة Dن أـحـاضر فـيـكم  o وأنا هذه الجـلـسة، جـلـسة مراـجـعة ـلـلذات Tواقـفـنا،  أرجو أن نـعـتبر 
فجميعكم معروفون بتاريخكم وعملكم النضالي والسياسي، وأعتقد أنني لن أضيف أمور جديدة ولكن ما
استنتاجات إلى  من جـديد، فـقد نتـوصل ونـحن نـناقش مجتمعـ-  طرح اTـوضوعات  هو  يوم  أريد عمـله اـل

أفضل.
الوطني جدل  يدور اـل كن عـلى أن  ندوة، وـل هذه اـل يس عـلى عـنوان  اعتراض ـل لي  كان  أنا مـنذ البـداية     
والسياسي في بلدنا تحت مسمى إعMن الدولة، Dنه يمكن في السجMت عندنا في اللجنة السياسية وفي
جاء إلى أن  يارات الفـلسطينية،  ية والـخ لة اoنتقاـل اية اTرـح عن نـه ها ـكنت أـتحدث  شاركت فـي التي  ندوات  اـل
قرار، قرار عن ـخيارات فـلسطينية إلى اـل حديث  اشرة من اـل قل اـلحديث مـب اyعMن من اـلسيد الرـئيس وانـت
الوطني ـجدل  ـية التفكــير واـل مع اTــوضوع اختMف منهــجي، Dن عمـل في  Mأنا اخت ـدولة. اbن  إعMن اـل
التي يـجب أن تـرشد عملـية وهي  التي يـجب أن تـسبق عملـية الـقرار  هي  الواعي  والسيـاسي والفـكري 
قرار. كانت ية التفـكير ـلكي ـتخدم هذا اـل قرار، وـليس الـعكس بمـعنى أن ـيؤخذ قرار وـبعد ذلك ـنطوع عمـل اـل
رنا. عالوا نرى ـكيف سنخدمه بتفكـي هذه أول ـمشكلة منهـجية، وـكأكاديمي لم أشعر ـبراحة أن ـهناك قرار ـت
أنا أرى أن العMقة يجب أن تكون معكوسة، ومع ذلك كان هناك في عدد من اTداخMت التي قدمتها في
ندوات مشابهة، ربما لو أمعنا عملية التفكير أو تركنا اTجال لعملية التفكير لتوصلنا لنفس اoستنتاج أنه
ربما يكون اoستنتاج اDفضل هو إعMن أو تأكيد إعMن اoستقMل، أي شيء في هذا اoتجاه، فأنا أرى

 العملية من ناحية منهجية عملية معكوسة.

تم سطيني وأـن قرار الفـل صنع اـل ية  في عمـل أزمة مزمـنة  وهي  ها  التي أود اyشارة إلـي ية     اMTحـظة الثاـن
( أنا أعتبر نفسي جديد في عالم السياسية أنا أعتقد أن الطريقة التي أخذ فيها هذا القرار( اTخضرمون 

نزار أبو  كان اDخ  باDمس عـندما   Mًسطيني، مث قرار الفـل صنع اـل ية  في عمـل نة  تداداً Dزمة مزـم جاءت اـم
سؤال وهذا اـل أنا  سألتهم  رير  مة التـح يادة منـظ من ـق آخرون  وقادة  هو  اسية  نة السـي في اللـج نا  ضيف علـي
سأطرحه مرة أخرى... أن هذا اـلقرار الذي اـتخذه اـلسيد الرـئيس، وأنا o أشك في قدرة اـلسيد الرـئيس
نا كون ـل دولة ومؤسـسة وـيجب أن ـي ني  يان ونـب حن ـك كن ـن رؤياه... ـل صواب  في  أشك   oقرار و خاذ  لى اـت ـع
هذا بل  أتى ليـق ذلك  عد  يع ـب قرار بنـفسه والجـم هذا اـل أخذ  هل الرـئيس  قرار؟ أي  هذا اـل هج. ـكيف اـتخذ  مـن

( ) مع كل احترامي وتقديري مع حزبه الحاكم؟: القرار ويبارك؟ أنا سألت سؤال، قلت هل تشاور الرئيس 
مع اللـجـنة التنفـيـذية Tنـظـمة التـحـرير هل ـتـشاور  مع اللـجـنة اTرـكـزية لـقـيادة ـحـركة ـفـتح؟  هل ـتـشاور 
الفـلسطينية؟ هل ـتشاور مع اTـجلس الوطني الفـلسطيني أو مع اTـجلس اـTركزي الفـلسطيني؟ هل ـتشاور
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مع اTجلس التشريعي الفلسطيني؟ هل تشاور مع قيادات القوى السياسية؟ هل حدث تشاور مع الشعب
بطريقة أو بأخرى، باستطMع رأي أو بندوات جماهيرية..؟ كل هذا لم يحدث أنا مع تأكيدي، أنا أريد أن!

أكرس منهج في التفكير وفي عملية صنع القرار، قلت أنا o أشك، السيد الرئيس عنده تجربة عميقة في
كان ـيجب أن ني،  هذا o يكفـي احترامي اـلشديد  مع  ني،  هذا o يكفـي أنا  كن  اسي، ـل تـحسس اـTوقف السـي
يؤخذ قرار استراتيجي من هذا النوع في إطار عملية منطقية متكاملة وعقMنية ومدروسة، وهذا الكMم لم

يحدث.
التي صغيرة  اصيل اـل عن التـف حدث  ما تMحـظون o أـت وأنا ـك ها،  أشير إلـي أحب أن  التي  ثة  طة الثاـل    النـق
هذا هل  أنه  قرار،  هذا اـل أرضية ـل إطار أو  شكل  التي ـت عن الـقضايا  حدث  كن أـت ها وـل حدث عـن كن أن نـت يـم
وفي غزة  في  قرار  هذا اـل صدر  نذ أن  أنه ـم كن  وأنا يـم كتيكي؟  قرار ـت استراتيجي أم  قرار  تبر  قرار يـع اـل
سات سات متخصـصة كالجـل في جـل وشاركت  ندوة  شر  سة ـع عن خـم قل  ما o ـي شاركت فـي ية  ضفة الغرـب اـل
التي عقدتها دائرة اTفاوضات وأربعة اجتماعات عقدناها في اTجلس التشريعي، اDول ضم أعضاء اللجنة
السياسية، والثاني دعونا إليه اDخ أبو مازن، والثالث دعونا إليه اDخ أبو عMء، والرابع دعونا إليه ثMثة من
o أرجو أن في ـحـركة ـفـتح. واbن  صخر ـحـبش ـعـضو اللـجـنة اTرـكـزية  أـعـضاء اللـجـنة التنفـيـذية واDخ 
تفاجئوا، أنه في كل هذه اoجتماعات وحتى في اoجتماعات التي حضر فيها أناس متعاطف- مع السلطة
ً مائة باTائة أن هذا القرار هو قرار استراتيجي o رجعة عنه. واDدهى أو مع القرار، لم يكن متأكد أحدا
من ذلك أن اDخ أبو عMء قال لنا في اoجتماع واليوم سئلت على شبكة التلفاز Dرد على تصريح له يقول
هذا أسأل أن  أنا عـندما  عـاً  هو، طـب طروح  Tسؤال اـ ية، واـل إلى تمـديد اTرحـلة اoنتقاـل ضطر  قد ـن بأنه  يه  ـف
القرار هو قرار استراتيجي أم تكتيكي طبعـاً ليس معقوoً أن نعقد اجتماعـاً كهذا ونعبئ شعبنا ونريد أن
ية وبآخر لحـظة Dن عمـل قرار،  عالم كـله عـلى  الدولي واـل عام  والرأي اـل عالم العـربي  عبئ اـل نعـمل خـطة، وـن

% واTبادرة دخلت، معناه أن هذا القرار أصبح غير هام، هذا بالتأكيد سيضر بمصداقية13 اTفاوضات وال
والرأي اـلـعام وأصدقائنا وحلفاـئـنا  أشقائنا اـلـعرب  مع  في عMقاـتـنا  شعبها وبـمـصداقيتنا  مع  اـلـسلطة 
اTتعاطف مع قضيتنا، أي القرار السياسي اoستراتيجي ليس موضوع مساومة من هذا النوع. لذلك أنا
أقول أنه ـنحن لسنا أسرى ـلقرار إن لم نكن متأكدين أن ـنتائجه اyيجاـبية ستفوق ـنتائجه اـلسلبية وسوف
( o سمح ا4 وأنا o أقول ذلك( يصب في خدمة أهدافنا الوطنية الثابتة. إذا هذا القرار سينقلب علينا بMء 
Dنه أي قرار يحتاج إلى مواصفات ومقومات لكي يصبح قراراً ناجحـاً، أنا ليس معني بقرار يفشل ويعود
علي بالويل، أنا مستعد أنه حتى هذا القرار نتدارسه ونتدارس كيفية توفير مقومات النحاح له وليس أخذه

كأمر مسلّم به ونتركه للظروف.
اسة، في السـي حدث  حن نـت أنه اbن وـن أقول  أنا  بدائل،  في اـل حث  ضرورة للـب سيقودنا باـل هذا  تالي     وباـل
حتى السياسة أصبحت مثل العلم اTخبري، بمعنى أنه ضع اTواصفات اTعينة وضع مقومات النجاح تكون
نوع هذا اـل من  قرار  ماذا سيحـصل، ـف نرى  ريد أن  حظ وـن ضية  ست ـق هذه لـي ؤكدة، أي أن  شبه ـم تائج  الـن
التي يمكن أن تنـجحه. يـمكن أن يـنجح إذا ما توفرت له شروط الـنجاح اTوضوعي والـعوامل الذاـتية أيضـاً 
والسؤال اTطروح عليكم وعلينا وعلى القيادة الفلسطينية. والبارحة اDخ صخر سُئل سؤال، كان فيه نوعـاً

من اoستفزاز، قيل له هل تعتقد أنه بهذه التركيبة اTوجودة لدينا بهذه الشرائح التي لها مصالح جديدة:
نا إلى أـن ؤشر  هل ـي لى اDرض اbن  جري ـع ما ـي نة  في اللـج آخر  شخص  وأضاف  وكذا،  اطات  ها ارتـب  ..وـل
لم ـيجب هو ولم أستطع أنا في ـمقابلتي التلفزيوـنية اـليوم أن عـاً  نستعد ـلقرار وـطني من هذا اـلنوع؟؟، طـب
أجيب، أن أقول أن ما يجري على اDرض اbن يصب في اتجاه اyعداد والتهيؤ لتجسيد هذا القرار على
سؤول- سطيني- ـم قادة فـل أسمع  أنا اbن عـندما  شديد  لق  وأشعر بـق قول،  ستطيع أن ـن حن o ـن اDرض. ـن
كبار يقولون أننا كيف سنوظف هذا القرار لخدمة اTوقف التفاوضي، هذه عملية غير سليمة أو موقف غير
سليم. أنا o أريد أن أستفيض في اDمور التي أـنتم تعرفوـنها، أي ـقضية إن كان هذا قرار استراتيجي
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رأفت حـضر صالح  خوان واDخ  oالذي تـحدثه ا إعادة الكMم  أريد   o ،رضDالذي يـجب عمـله عـلى ا ما 
مر سريعـاً ارحة وقدّم مداـخلة مـهمة مع اDخ أبو نزار، وأصبح هذا الكMم ـمعروف، اـTشكلة أن الوقت ـي الـب
صعدة القانوـنـية واoقـتـصادية واDمـنـية Dإجراءات مـتـعددة ـعـلى ا شيء، ـهـناك  لم يتـغـير  وـعـلى اDرض 
oرض إDيلمس أحد منا أي تغيير على ا o ،تoجاTوالسياسية والوطنية وإجراءات محددة في كافة هذه ا

إذا كان أحدكم يرى أن هناك شيء صار على اDرض يهيء أو يحضر yعMن قيام الدولة.
نا اoستقMل    وـهنا نأتي إلى هذا اyعMن، Tاذا اyعMن؟، اoشكالية التي ـتثور ـهنا من ـجديد، ـنحن أعـل

، ما هي الحاجة yعMن جديد؟، وكما سأل زميلي الدكتور عزمي بشارة، قال حركة تحرر وطني:1988 عام
كم مرة ـيجب أن تـعلن اoستقMل؟ أنا أرى أنه ما هو اTانع من أن ـنحاول أن نـجسّد أو ـنمارس اـلسيادة
إن" واoستقMل على اDرض دون هذا اyعMن، يمكن أن يكون هذا خيار أقل ضــرراً Dنه إذا نتنياهو يقول 

أنتم أعلنتم اoستقMل أنا سأضم اDراضي، سأضم الضفة الغربية طبعـاً يمكن أن تأخذنا العزة الوطنية،"
يوم اسبة  ية وباTـن لة اoنتقاـل ندما تنـتهي اTرـح أنه ـع كن يـمكن  الخ، ـل هم  توح مـع صراعنا مـف  ينـتهي4/5 ... وأن 

اتفاق أوسلو، وهذا يضعنا أمام مشاكل قد يثيرها الطرف اyسرائيلي، مثل ما هو مستقبل افرازات اتفاق
أوسلو، مثل السلطة، مثل التشريعي، مثل اDمور التي حدثت... الخبراء القانوني- يمكن أن يعطونا فتاوى
تبر أخذه يـع حن ـن إجراء ـن ناك  وجد ـه أوسلو، o ـي فاق  هي اـت ندما ينـت أنه ـع أقول  أنا  كن  شأن، وـل هذا اـل في 
التي تخـتل، أي هي  قوى  وموازين اـل قوة  اسة اـل طق سـي كن مـن إسرائيلي، وـل ستوجب رد  جانب ـي أحادي اـل
يمكن أن يقدم نتنياهو لوحده على إجراءات دون أن نستفزه، ولكن نحن في عملية الجرد الوطني نريد أن
نرى هل هذا اـلقرار سيقربنا من تحـقيق أهدافنا أم سيعطل؟ هل ـنحن بـحاجة له أم لسنا بـحاجة له؟ هل

يمكن أن نفعل ما نريد أن نفعله بهذا القرار دون أن نعلنه؟
هذه كلها أسئلة o بدّ أن نجيب عليها.

   اbن الوضع الداخلي.. أنا غير مطمئن للوضع الداخلي مثلكم تمامـاً، وإن كان هناك أحدكم مقتنع بأن
دولة أوسلو وإعMن اـل فاق  اسبة إعMن اـت حدي، باTـن من مواجـهة الـت نا  سليم ويمكـن وضع  الداخلي  وضع  اـل
باTفهوم الوطني، يعني استئناف الصراع مع إسرائيل، o يوجد هناك شك. Dنه إن أنت مثلما يقول اخوانا
هذه ستعتبر أن  في الجبـهة الديمقراطـية يـريدون أن يبـسطوا الـسيادة، كـيف تـريد أن تبـسط الـسيادة، 
اDرض هي أرضك ولك سيادة عليها، تأتي لهذه الحواجز وتدفشها من طريقك، واTستوطنات تعتبرها غير
استئناف عن  دريد، نـتحدث  أوسلو وـم بل  ما ـق إلى  عودة  عن  لى اDقل  عابر...، ـنحن نـتحدث ـع Tشرعية، واـ
الصراع، انتهاء أوسلو وإعMن الدولة باTفهوم الوطني، Dنه يمكن أن نعلن الدولة لكي تكون غطاء لتسوية

 عندما88 غير مقبولة، أي ليست وطنية، وأرجو أن ننتبه لهذه القضية، نحن عملنا بروفات من هذا النوع عام
قرار نا ـب ما قبـل ويـاً بيـن كان إعMنـاً معـن الذي  نا اoستقMل  وقرار242 أعـل ما338   بذنا  إسرائيل وـن نا ـب  واعترـف

يسمى باyرهاب وما شابه.
ية هذا.. حتى لو ـنحن لم نفسر ذلك ـعلى هذا الـنحو.. هو سنرى في نهاية اTرحلة اoنتقاـل    ـنحن أـيضـاً 
استعداد بدو  الك ـي أنا أرى أن هـن صريحـاً،  أكون  لي أن  واسمحو  أنا  لذلك  أوسلو،  يات  يـاً يـعني اتفاـق عمـل
للقيادة الفلسطينية أو حتى تفكير، غير قادرين على أن نستخدم هذا اTوضوع كتكتيك، أنه بدأ التراجع أو
هذا الـقرار، أي عـندما يطـلع رئـيس اTجـلس عن  هذه اللحـظة  من  بدأت  التراجع  هـناك مـؤشرات عـلى 
التشريعي رئيسنا وصديقنا ويقول أنه يمكن أن نمدّد، طبعـاً أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه أن نمدّد، يمكن أن
oنتقالية وoرحلة اTنتقالية دون أن نتحدث لكن أن نمدّد مصيبة، ويمكن أيضـاً أن تنتهي اoرحلة اTتنتهي ا
الذي نا أن نجـسد إعMن اoستقMل  ومن حـق حت اoحتMل  شعب ـت نا  صرف وكأـن كن نـت دولة ـل يام اـل نعـلن ـق

  دون إعطاء ذرائع إضافية للجانب اyسرائيلي.88 أعلناه سنة

يوم في الجـيب، Dنه اـل ربي ـمضمون  وقف الـع Tقدوا أن اـ أرجو أن o تعـت رفونه،  تم تـع الداخلي أـن وقف  Tاـ   
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الشرع صرح تصريح كان فيه نغمة سخرية من القرار، هناك تردد وتنصل، وانا يمكن اقترحت في أحد
الندوات في ندوة اTفاوضات أنه يجب أن يأتي القرار العربي إذا ما أخذنا هذا القرار ووفرنا له مقومات
الـنجاح، أي إذا ما اعـتمدنا واستمرينا في هذا اـلقرار الذي اـتخذناه، ـيجب أن يأتي اـلقرار الـعربي قرار
اعتراف جماعي بقرار قمة أو جامعة عربية وليس فرادى، أي يجب أن o يترك هذا اDمر لقرار فردي من

كل دولة عربية بل يجب أن يأتي عبر قمة عربية.
   اTوقف اDوروبي، هناك دولتان مهمتان جداً هما بريطانيا وأTانيا وأنا أعتقد باyضافة لعدم وجود موقف
موحد في أوروبا بغض النظر عن فرنسا وبعض الدول الصديقة أنه يمكن أن يتعطل هذا اTوضوع أوروبيـاً
بفعل التدخل اyسرائيلي واDمريكي والضغط على أوروبا من منطلق أنه أنتم تــزرعون بذور الصراع من

جديد وهذا عمل غير صحيح وأرجوكم كفوا عنه، وقد تمارس ضغوط تجاههم.
   اTوقف اDمريكي من إعMن الدولة لن يكون أفضل من اTوقف اDمريكي من الدولة اTعروف. اDمريكان

" ما يقبله الطرفان الفلسطيني واyسرائيلي سيكون مقبوoً علينا ولكن" تستروا دومـاً وراء عبارة تقول أن 
أريد أن أذكر هنا بأن الوoيات اTتحدة اDمريكية لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية حتى اbن بعد أن
اعترفت إسرائيل ـبها، في اتـفاقات أوسلو إسرائيل اعترفت باTنـظمة كمـمثل لـلشعب الفـلسطيني ـكما أتى
عترف لم ـت أوسلو  اقات  بل اتـف مع اTنظـمة ـق  ً حوارا حت  التي فـت حدة  كن الوoيات اTـت أوسلو وـل اقات  في اتـف
رسميـاً باTنظمة حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو في البيت اDبيض ورغم أن الوoيات اTتحدة كانت
حوال Dفي أحـسن ا سيكون  هذا اoتـفاق. فـأنا أعتـقد أن اTـوقف اDمريـكي  وشاهدة عـلى توقـيع  راعـية 

متساوقـاً مع اTوقف اyٍسرائيلي.
   اbن ما هي مخاطر القرار؟ أعتقد أنكم تعرفونها، نتنياهو وضعها اليوم على بMطة أنه يريد أن يضم،
أحد  o وأرجوكم ناطق،  إلى ـم قواته  يد  كن أن يـع لم يـحاصر يـم كن أن يحـاصر، وإن  لم ـيضم يـم عـاً إن  طـب
يستثني هذا الخيار، ويقول مستحيل أن يعود للمناطق، فرضـاً انطلقت عملية أو عمليت- من اTناطق التي

( كان يحـسب أن( نادم Dنه  هو  ياهو ـف نتـن نادم  واحد مـغامر  سبة ـل سطينية، بالـن سلطة الفـل ها اـل سيطر علـي ـت
أوسلو سيقود لدولة، ونادم على ما أرجع للجانب الفلسطيني من أراضي فلسطينية، أنا o أستبعد أنه إذا
ناطق ـمحددة. إلى ـم قوات اyسرائيلية  عود اـل به، أي يـمكن أن ـت خاص  له مـنطق  ـتجدد اـلصراع فاـلصراع 
كن إسرائيل ـعلى اyعMن وـل أنه يـمكن أن ـتسكت  باDمس  طة  هذه النـق عن  حدثنا  ية وـت الك إمكاـن ضـاً هـن وأـي

 وإسرائيل منعتنا من تغيير أي ممارسة4/5/99 تفرغه من مضمونه بسياساتها. أي إذا أعلنا قيام دولتنا يوم
من اTمارسات التي نمارسها اbن معنى ذلك أن إسرائيل تكرس الدولة في قطاع غزة. أي يمكن أن يكون
كرس سنا ـن جد أنـف حن ـن يه وـن كن ـتسكت عـل قرار وـل هذا اـل إسرائيل  رفض  بأن ـت ما  نوع  من  ناك ـمصيدة  ـه
الكيان الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية في قطاع غزة ولكن حتى هذا، إن لم تتخلى إسرائيل عن اTعابر

 مثMً، أيضـاً هذا السيناريو سيناريو غير واضح.

   أحد اTشكMت اTرتبطة بإعMن الدولة مرة أخرى أنه كيف سنعلن الدولة ونعود للتفاوض على مكوناتها،
نا ـمشكلة إعMن اoستقMل نا حلـل افتراض أـن دولة ـعلى  نا اـل رنا أن اDساس88 أي إذا ـنحن أعـل  والذي اعتـب

، واليوم أعتقد أنه يجب أن نحدد حدودها، ويجب أن نحدد ماهيتها، كيف سنعبئ شعبنا181 فيه هو القرار
اـلدولة أين" واـلعالم وـنحن o نزال نـتحدث عن مـفهوم ـغير ـمحدد، ـنحن مطلوب ـمنا اbن وـنحن نُسأل أسئلة 

ستقيمونها؟ نجتهد ونقول في الضفة الغربية وغزة والقدس، نحن مطلوب منا لكي نستطيع أن نعبئ من"
حدود حددنا  حن  أقول إن ـن أنا  ها. ـف دولة وماهيـت هذه اـل حدود  هي  ما  عرف  قرار أن ـن هذا اـل أجل تجـسيد 
الدولة وقلنا أنها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، هل يجوز أن نأتي بعد ذلك ونتفاوض على القدس
..؟ وحتى يمكن السيادة، أي الدولة أن نضطر للتفاوض عليها. هذه أيضـاً أحد ًMجئ- مثMستوطنات والTوا

اTشكMت التي تواجهنا.
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   أعتقد أنني تعرضت لكل النقاط اTثيرة للجدل، أنا o أريد التحدث عن البعد القانوني والسيادة، من أين
هذا كMم شرعية لMحتMل،   oراضي محتـلة، و Dوهذه ا من الـشعب  تأتي الـسيادة؟.. الـسيادة مـستمدة 
معروف ولكن كما تعلمون هذا الكMم o يعني شيء في ظل موازين قوى راجحة لطرف. أي هي موازين

يوم من  في تبـني الـقرار ونجـسده، طبـعـاً التجـسيد o يـبدأ  أردنا أن نـستمر  حتى إن  ،4/5 الـقوة، فنـحن 
يوم ـبشكل تدريجي وتراـكمي. في بدأ من اـل  كانت اـلدولة اليـهودية قاـئمة اyعMن كان48  أيار15 التـجسيد ـي

" ، نحن إن كنا فعMً جادين ونريد أن نقيم الدولة يجب أن نبدأ من هذه اللحظة." تتويج مجرد إعMن رسمي 
فأنا أقول o أريد أن أتحدث عن البعد القانوني وموازين القوى، وموازين القوى طبعـاً نحن o نتحدث عن
التي به،  قوته الخـاصة  واحد عـنده مـصادر  كل  قوى  موازين  عن  دبـابات مقـابل دبـابات، نـحن نتـحدث 
قوى هي ـمصادر اـل وما  قوى  جرد Tوازين اـل جادين ـيجب أن نـعمل  نا  أقول إن ـك أنا  ها، ـف ـيستطيع أن يعبـئ
اTوجودة لدينا وأيضـاً أجد نفسي مضطراً للحديث عن الوضع الداخلي، أنا o أعتقد أن الوضع الداخلي
اbن، مع العلم أن شعبنا شعب ـطيب ومستعد أن يـتجاوز الكثير من شكاواه واستيائه من ممارسات ـهنا
وهناك ومن أخطاء، أي في هبة أو في موقف وطني سنجده يلتف حول قيادته رغم كل مشاكله مع السلطة
وبعض التجاوزات التي يشكو منها هنا وهناك. لكن نحن o نستطيع أيضـاً أن نعبئ على عواطف وعلى
فاهم وـطني، امج وـطني، ـحسب ـت استئناف الـنضال ـحسب برـن لت  ما ـق دولة وتـجسيده، ـك بة، Dن إعMن اـل ـه
حسب مصالحة وطنية، وعودة إلى ما قبل أوسلو، نحن أعتقد بعيدين عن هذه الحالة الوطنية الفلسطينية

الداخلية.
أنا أشكركم على حسن استماعكم، واسمحوا لي أن أتوقف عند هذه النقطة وشكراً.

اCخ صخر حبش:
هذا في  التي تـشكل مـحاذير أسـاسية  إلى مجمـوعة القـضايا  أشار  هو  زياد. حقيـقة  شكراً ل�خ د.     
اTوضوع وإن كان من خMل الندوات التي حضرها وحاضر فيها وجد حتى من القيادات التي اجتمع بها
صحيح وكـيف قرار  هذا اـل من أن  قرار، ينطـلق  ضية كـيف أُـخذ اـل عن ـق ظر  غض الـن ارحة أن الجمـيع ـب الـب
نعمله. وبالتالي بتقديرنا بهذا اللقاء، مهمتنا أن هنالك قرار، وأنا طبعـاً أُضيف أن هذا القرار الذي بحث
عن سمعت  جدي،  قرار  أنه  في اجتماعـها اDخـير واتـخذ الـقرار عـلى  في اللجـنة اTركـزية لحـركة فـتح 

" "ً . وواضح جدا إن كان له رأي شخصي تصريحات ل�خ أبو العMء حول اTوضوع، ولكن ليس من اجتماع 
مفهوم القرار إن كان تكتيكي أو استراتيجي عندما طرح بالنسبة لنا ظروف العمل السياسي، تفترض أن

% واTبادرة13 يكون قرار استراتيجي وليس تكتيكي، ولدرجة أننا تحدثنا أنه إن وصلنا إلى اتفاق يتعلق ب
ولذلك عـندما قرار الحـركة،  هذا  من إعMن الـدولة.  هذا أي محـظور يمـنع  اDمريكـية يـجب أن o يتـضمن 
أتحدث فيه منطلقـاً من أنه قرار حركي باعتباره قرار لجنة مركزية مسؤولة، إذا خرج أحد اoخوة وعبر عن
أنا ضد إعMن  ًMرأيه الشخصي، مرات كثيرة أنا أـعطي رأي وهم يـقولوا هذا رأي صخر الشـخصي. مث

دولة ـبقرار242 اـلدولة ـعلى حدود  هو اDرض181 ، أنا هذا رأيي أنا أقول أنT  181اذا؟ أنا ـعندي شرعية اـل
قول ها، وـن دولة علـي نا سنقيم اـل لن أـن هو الذي ـيضيف اـلقدس إلى هذه اDراضي Dن242 التي ـيجب أن نـع  

 ـغير ـموجودة. يـمكن ـلواحد أن ـيقول أن هذا رأي شـخصي، ـماشي، ـلكن حقـيقة هو مرـتبط181 اـلقدس في
 بالشرعية الدولية التي يجب أن نعود إليها.

إلى أي تـساؤoت أو أي زياد، نـحن بحـاجة  الدكتور  ا طـرحه اDخ  T oًاستكما حوار     بتـقديري yغـناء اـل
إضافات Dن هذا اTوضوع مطروح علينا، وDن هذه هي فاتحة الندوات سيكون خMل اDسابيع القادمة كل
اخوة مع  وضوع  Tهذا اـ حول  قاءات  ندنا ـل سيكون ـع سابعة،  ساعة السـادسة والـنصف أو اـل عاء، اـل يوم أرـب
ارحة أـعضاء اTـجلس يه. والـب نا، Dن ـهناك إـجماع شعبي عـل آـخرين Dنه ـيجب أن نـغني الـنقاش وهذا واجـب
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كون قرار جدي وـليس كل يـتحدث أن هذا ـيجب أن ـي نا، وكان واضح أن اـل الوطني الفـلسطيني اجتـمعوا ـه
% غير محميات، من هنا يصبح3 قرار تكتيكي، وليس قرار تفاوضي، ليس من أجل أن نضغط لكي نأخذ

نا أنه ـكيف نا وـعلى ـمستوى عمـل تداداتنا ـعلى ـمستوى تنظيماـت نا، واـم نا دور أـساسي، ـنحن الجاـلس- ـه ـل
نعطي جدية، وليس دائمـاً القيادة تقود لوحدها، يجب أن يكون هنالك صوت الشعب هو الذي يوجه في هذا
اoتجاه، ومثلما قال الدكتور زياد، يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى صراع، لكن اoستعداد نفسه يمكن أن
له حـسابات، ضـاً  ياهو أـي صراع، Dن نتـن حدث  حن نخـسر إن  وضع عـلى طـاولة اyسرائيلي- ويقـولون ـن ـي
ظروف العـمل هو نفـسه يـؤكد أنـنا يمـكن أن ننـصهر، أي بتحـضيراتنا، Dن  بالـتالي الحـشد الجـماهيري 
حارة كل  يوم ـب-  الداخل، اـل من  حاربوا  خارج وـي في اـل كانوا  أناس  ظروف  ستقبلي لـيست  Tالـتصادمي اـ

" واحد" كل  فل،  وكل ـط كل ـمستوطن  ساحات مواجـهة، ـب-  عن  بارة  وجودة ـع Tسرية اـ نة السوـي الجـب وحارة 
حامل حجر، يجب أن يكون معروف أن هنالك نزعة yمكانية الصراع، والصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى

تفاوض من نوع جديد يكون لنا وقفه فيه.

اCخ أبو داوود:
الوطني، في اTـجلس  أمس  متي  لت كـل أمس، ـق نا  كان مـع الدكتور  يت اDخ  ها اoخوة، ـل ها اDخوات أـي    أـي
وكثير من الذين كانوا حاضرين في اDمس حاضرون اليوم. ووجدتني وحيداً أطرح أمراً مستهجنـاً وأعيد
كن ـبشيء أكثر من اـلصراحة. إني وـبصراحة ضد كــرراً نـفسي مرة أخرى وـل يوم طرح وـجهة ـنظري ـم اـل

، وذلك Dسباب كثيرة، منها ما لم يتطرق له الدكتور من وجهة قانونية4/5/1999 إعMن الدولة الفلسطينية في
قانوني، أن من  أستهجنها  ديب، بمـفاهيم  Dأبو ا ضعيفة اDخ  شيخنا الـقانوني بحـجج  والذي ردّ عليـها 
فرنسا كانت محتلة ومع ذلك أعلنت دولتها، لم يكن يعرف أبو اDديب أن فرنسا كانت دولة قبل أن تُحتل،
وأن بنغMدش استقلت عن باكستان وأعلنت دولة، ولم يعرف أبو اDديب أن الهند بجيوشها حرّرت بنغMدش

" الهند كل هذا لم يقدره أبو اDديب من ناحية قانونية." أرض موحدة وشعب موحد وتخلت له عن السيادة 
. طبعـاً أنا سمعت كلمات4/5    أنا أعتقد أن هنالك سيناريو خطير يمكن أن يحدث إذا ما أعلنا الدولة في

ً منها كلمة شيخنا اTناضل أبو محمد وحبيبنا، ومنها كلمات تحذر مثل أخونا ورفيق زنزانتي متفائلة جدا
أقول أن أنا  دولة،  جاه إعMن اـل جه باـت ها تـت كن كـل ساجي واoخوان ـل ثل اDخ  مات ـم ها كـل رأفت، ومـن صالح 
أخطر ما يكون هو إعMن الدولة Dنه لدي سيناريو بسيط، ف�فترض أن نتنياهو بعد إعMن الدولة وكما كنت
هذه حاجز عـلى إيـريز ويـقول  لي  يأتي ويـضع  غزة؟،  من  أبو عـمار،  سيعلنها  أين  من  أعرف   o أمس
وضوع صير ـم عدها سـي حدود، ـب نى  أنه تـب يرون  ها  مروا علـي من ـي وكل  حدوداً،  عل  ني بالـف وهو يـب حدودي، 
لك Tإلى اـ عود اDرض  - أن ـت صراحة، إذا خـيّرت ـب أمامكم ـب ها  وأنا أعلـن ساومات،  Tرهن ـ ية  ضفة الغرـب اـل
عود للمـلك إسرائيل أو ـت مع  قى  بأن تـب في مـوضوع اTـلك حـس-، إن خـيّرت  يزاود عـلي  أحد   oحـس-، و
حس- أنا مع عودتها للملك حس-. ولذلك فليكن ذلك واضحـاً تمامـاً، إذا كنا نريد دولة فلسطينية يجب أن

، ورضينا بهذا البMء67 ندرس استعدادات ووقت إعMنها لتكون على كامل التراب الفلسطيني اTحتل عام
من شيء  كل  نا  من حـق قول  حن ـن أخرى. ـن سام  جتزئ مـنه أـق ريد أن ـن جتزأ وo ـن Tشيء181 اـ حق  كن اـل  ـل

إلى نـهـاية اTرـحـلة اoنتقاـلـية والـخـيارات أنه ـيـجب أن نـنـظر  زياد  الدكتور  مع  أنا  آخر.  شيء  واـلـقدرة 
الفلسطينية وليس إعMن دولة فلسطينية في نهاية اTرحلة اoنتقالية. أنا لست أكاديمي ولكن أنا أقول أنني
أفضل اTمارسة الجزئية على اDرض اTوجودة معنا اbن، ممارسة دولة عليها، دون إعMن دولة أفضل من

إعMن دولة دون ممارسة.
   اoتفاقات... أي اتفاق يحكمه ميزان القوى، وأنا قلت هذا أكثر من مرة في أماكن كثيرة، اoتفاق، أي
فاق فاق-، اـت نا اـت قوى. ـنحن كمنـظمة تـحرير عمـل يزان اـل مه ـم كانت ـخطوطه عرـيضة يحـك فاق ـخاصة إذا  اـت
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لس. إلى طراـب تددنا  ناني اـم يان اللـب من الـك أقوى  نا  نا ـك رقوب وDـن حدودنا الـع وكانت  نان،  حول لـب قاهرة  اـل
وعملنا اتفاق القاهرة حول عمان، وDننا كنا القوة اDضعف صمدنا ستة أشهر ثم خرجنا حتى من جرش
لن قوى ـيفرض أن نـع يزان  ندنا ـم أنا o أرى أن ـع قوى.  يزان اـل هو ـم فاق  عة اoـت الذي ـيحدد طبـي وعـجلون. ـف
دولة ونحمي هذا اyعMن. أيضـاً وجهة نظر الدكتور مهمة أنه يمكن أن تكون هناك دول غير وطنية، يمكن

 ويكون الخاسر فيها هم معلني الدولة وأصحابها. أنا o أريد أن أطيل عليكم،Compromize أن تكون دولة
ارحة سمعت ـخرطوش ـفاضي من أـعضاء اTـجلس أنا أقول اDـفضل أن o ـنضرب ـفشك ـفاضي Dـنني الـب

... أحدهم يقول لي نحن أيام بيروت قبل سنة بدأنا! الوطني إلى أن شبعت. اoستعداد والكهرباء واTياه؟
نستعد، نعم؟ أين وجه اTقارنة. بيروت كان عندك إمكانية أن نخزن مؤن ومياه وسMح وأربيجهات، هنا ما!

o البيت لـكي أحمـيه، وتـنك مـياه في  اTـوجود عـندك لـكي تخـزنه؟ o يمـكن أن تـخزن كيـلو كهـرباء عـندي 
أستطيع تأمينه. وشكراً

اCخ ساجي:
   أنا في اعتقادي، كأننا قد أُخذنا بالقرار على ح- غرة، سواء في التوقيت، أن اDخ أبو عمار أو القيادة
الفلسطينية أصدرت القرار، أو في الجو العام، فهذا القرار قد وقع على أرضية جميعنا نعرفها، من حيث
اoحباط ومن حيث عدم اليق- ومن حيث كل ما نشعر به إزاء طريقتنا الفلسطينية في العمل ومترتبات هذا

( )o أنه من ناحية منهجية خطأ الذي حدث. في اعتقادي أنه ، اDخ د. زياد الوضع علينا. وهناك من قال 
ها؟ هل ـنمارس اـلسيادة دولة أو o نعلـن ـيجب إغراق هذا اـTوضوع بالكثير من الـتساؤoت حول هل نـعلن اـل
أبو ـعـمار أو الـقـيادة يتراجع اDخ  مر ـتـكتيكي، أو احـتـمال ـبـعد أن ـنـعبئ اـلـناس،  Dهل ا علـيـها وـكـيف؟ 
نا أن الفـلسطينية أو اـTفاوض الفـلسطيني عن هذا اـلقرار. أنا أعـتقد أن هـنالك قرار مُلـكناه أي صدر، علـي
نحدد نحن جميعنا حركات وفصائل ورأي عام، هل نحن فعMً نرغب بإقامة الدولة الفلسطينية؟... أنا أعتقد
قانوني فراغ  أمام  أوسلو،  فترة  في نهـاية  كثيرة للتـوقف أمامـها، نـحن  يس هـناك أمامـنا خـيارات  أنه ـل
وسياسي... أي تردد أو تلكؤ يعني التمديد لهذا اoتفاق الذي انتهى، وجميعنا نشاهد كيف يستثمر فيما
قة هو يه حقـي يتـعلق باoستيطان والتـهويد في اـلقدس... إلخ. الـقبول ـباستمرار هذا اـلوضع ـعلى ما هو عـل

اoمتناع عن عمل أي شيء والقبول بالتشريع أو اTوافقة على استمرار واقع الحال.
   نحن o نملك أشياء عظيمة لكي نقول أنه إن أعلنا الدولة نخسر الكثير، o أنا أعتقد أن بها مجازفة لكن
قادي في اعـت نا  جال أماـم طرف اbخر. o ـم ها اـل كن أن يـتعرض إلـي التي يـم ضـاً  ازفة أـي نرى اTـج نا أن  علـي
صب عـلى جب أن يـن وجدال ـي قاش  يه ـن سيكون ـف وهذا إن  سط-  دولة فـل سيادة  حو إعMن  قدم ـن سوى الـت
آليات العمل الفعلي وعلى اDفكار واTبادرات التي يمكن أن تدفع نحو التعبئة بهذا اoتجاه، واTسألة ليست
فقط إعMن حرب، نحن علينا وهذه الفكرة طرحت في اجتماعات اTجلس في اDمس، علينا أن نعلن مبادرة
o ان نشن حرب، نعلن مبادرة مقنعة للشعب الفلسطيني لكي يستطيع أن يحملها ويدافع عنها، علينا أن
من وجزء  كا  ية وأمرـي والدول الغرـب ربي  عام الـغ الرأي اـل يه  عرب، ونـكسب ـف يه اـل قرار ونـكسب ـف هذا اـل لن  نـع

الرأي العام اyسرائيلي. نحن نعلن حقـاً شرعيـاً ومبادرة سMمية، o نتصور أننا سنشن حرب.
   اoوراق التي نمتلكها اbن... سيدخل فيها السياسي إلى جانب اoقتصادي إلى جانب اTعنوي، ولدينا
أوراق، ليسوا خالي الوفاض نحن. أنا أعتقد أنه من اTهم أن نهتم بالتعبئة الشعبية وأن تشرع كافة القوى
وكافة اTؤسسات بالتحضير. في اTقدمة أنا في اعتقادي هناك مهمة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية والحوار
الوطني، وهذا أعتقد أنه يمكن أن يصنع الكثير على الصعيد اTعنوي وعلى الصعيد السياسي. o ننسى
نا اDمور Dن ندعو إلى وقف اTـفاوضات ووقف التـنسيق اDـمني. وأنه ما رأـيكم أن يـقلب اDخ أن بـلغت فـي
أبو عمار الطاولة ويقذف كل اTشكلة في وجه إسرائيل ويطلع على القاهرة... بما معناه نحن كنا نفكر في
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أنواع شبيهة بهذه البدائل، وطبعـاً استثنيت قصة أن اDخ أبو عمار يحرد في القاهرة أو تونس ويقول لهم
تفضلوا حلو مشاكلكم مع الناس، هذه رفضت، ووقف التنسيق اDمني… الخ، Tاذا هذا اTوقف من جانبنا!

كأنه إدارة الظهر لعملية سMم ماشية، o استنفذت أوسلو تمامـاً فعلينا أن نعلن قرارنا بأن هذا حقنا في
إقامة الدولة ثم كيفية إخراج اDمور والحدود التي تدفع فيها التحديات أنا أعتقد أن اyسرائيلي- عليهم أن
يستنتجوا، وأنا o أدعو إلى إثارة الرعب الذاتي في نـفوسنا، هذه ـقصة نتركها قليMً ل¦سرائيلي- يعتلوا

فيها أكثر. وشكراً

 اCخ الدكتور حسن:

   شكراً أخ أبو نزار وأنا أريد أن أشكر الدكتور زياد على هذه اTداخلة التي تثير التفكير والتأمل وكنت
في كون  ما أخـشاه أن ـت كل  صود هـنا أن  ضوء اTحـتوى. اTـق لى  لف قليMً ـع نوان يخـت كون الـع نى أن ـي أتـم
نهاية اTطاف مسألة إعMن الدولة هي العنق الزجاجي الذي نتــورط فيه في هذا اTوضوع ككل، اDهم هو
هل ندخلها بمـقاييس وطنـية ذاتـية أم  هل  في اTرحـلة القـادمة؟  ندخل  أن مرحـلة انتـهت، والـسؤال كـيف 
هذه قاييس  وضع ـم في  شاركة  ناك ـم كون ـه باDحرى ـي أخرى،  أطراف  مع  ها  فق علـي قاييس مـت ندخلها بـم
اTرحلة وما اTتطلبات في كل حالة. وواضح تمامـاً مما طرحه اDخ زياد، تدور اTداخلة بالدرجة اDولى على
عدم وجود أي مشكلة على إعMن خطير من هذا النوع بمواجهة دولة إسرائيل ووضع دولة غير مهيأ، في

ظل واقع فلسطيني وجبهة داخلية تقريبـاً شبه مفتتة. وهنا اyشكال اDساسي.
   السؤال هو هل نحن إزاء مسألة إعMن دولة أم ممارسة سيادة؟ Dنه حتى في مسألة إعMن الدولة هناك:

ً أن ـيكون هذا اyعMن إعMن ـيمر بسMم ويـمكن أن ـيمر بصخب الخ، ولكن  …ـخيارات، أي أنه ممكن جدا
في كل الحاoت ومن قراءة الخارطة السياسية والوضع على اDرض، نحن نسير باتجاه اTواجهة، والسؤال

هو ما هي شروط هذه اTواجهة للمرحلة اTقبلة؟
   أنا أعتقد أن اyشكال الذي نمر فيه هو إشكال عدم وضوح الخيارات رغم أن هناك ظروف خاصة أدت

" وأختلف قليMً مع أبو نزار في هذا اTجال أنا غير متأكد من أن" إلى صدور هذا القرار وأنا غير متأكد 
هذا إلى  وصلت  ها  امل تفرعاـت ية بـك سطينية الوطـن ناك اTؤسـسة الفـل قرار مؤسـسي، أي ـه هو  قرار  هذا اـل
أكثر من أنه قرار هو تـحصيل ـحاصل  قرار  تالي اـل لة وباـل ية للمرـح اية الطبيـع بدو لي أنه النـه قرار Dنه ـي اـل

ينتج عن قراءة متأنية لهذا الواقع وللمعادoت التي تحيط به ولتداعياته اTختلفة.
هي أنـنا لـسنا بـرأيي تم تجـاوزها وإغفالـها،  زياد هـناك مـسألة أسـاسية  التي طرحـها  في اTداخـلة     
الشخصي وحدنا أصحاب الحق بهذا القرار، وبالتالي هناك مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة
أساسية للتطلعات الوطنية الفلسطينية هي التي يجب أن تحسم هذا التوجه وتحسم هذا القرار واDهم من
ية وأقصد بذلك اTجتمع الفلسطيني كل ذلك فئات اTجتمع الفلسطيني التي o تشارك في اTرحلة اoنتقاـل

ناء شعبنا في فـلسط- ً أـساسيـاً من مMمح اTرـحلة الـقادمة التي48 في اـلشتات وأـب  ـيجب أن يـكونوا جزءا
.4/5 سوف تبدأ بعد

لذلك سيكون  في اTـناورة السيـاسية،  أشار اTحـاضر تمـرين  قرار كـما  هذا اـل كان  أنه إن  أنا أعتـقد     
ً على الواقع الفلسطيني اTعاش، خاصة وأنه بقوة الدفع الذاتي هناك تعبئة شاملة انعكاسات خطيرة جدا
كان تالي إن  الخ. باـل سيادة..  قرار إعMن دولة ذات  هو  قرار  هذا اـل كون  في ـمجال أن ـي بـاً وـمستمرة  تقرـي
هناك توجه Dن يكون هذا القرار هو عبارة عن تمرين في اTناورة السياسية، اDفضل أن o يزج اTجتمع
الفلسطيني في هذه اTناورة Dن اTجتمع الفلسطيني غير مهيأ لتلقي اTزيد من اyحباطات كما هو الحال

الواقع اbن.
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قرار مبـني عـلى هو  إلى أن الـقرار  زياد أن الـوقائع عـلى اDرض o تـشير  مع اDخ  أنا أتـفق تمـامـاً     
استعدادات كمية وكيفية وقرار محسوب بمخاطره وبسلبياته وإيجابياته، ولكن أتمنى أن يكون الطرح في

 كما نريده4/5 هذا اTجال هو طرح محاولة إيجاد القواسم التي تسمح لنا باشتقاق برنامج وطني يقود إلى
 كما يمكن أن تريده إسرائيل أو تريده الصدفة. وهذا يعني طبعـاً أن نحاول أن ندرس4/5 فلسطينيـاً وليس

الخيارات اTختلفة بما فيها الخيار النضالي ومدى واقعية كل منها وأن ندرس أيضـاً الخيارات اyسرائيلية
Dننا لسنا وحيدين في هذا اTطب. أنا أعتقد أنه في مقابل كل هذه الحوارات التي تتم والنقاشات الدائرة
يد تم ـعلى اـلساحة اyسرائيلية ومن اTـف ـعلى اـلساحة الفـلسطينية، ـهناك أـيضـاً نـقاشات وحوارات أخرى ـت
جداً أن ندرس هذه الخيارات من منظور إسرائيلي حتى نستطيع في نهاية اTطاف أن نصل إلى القرار

اDسلم.
يد ً جداً ـلضمان التأـي قدير ـهناك ـحاجة ـماسة جدا أقل ـت قرار تـجسيد اـلسيادة كثيرة، وـعلى  بات ـل    اTتطـل
رأيي أن نـعمل هـبّة نا قادرين ـب يد ـعلى اTدى اoستراتيجي Dـن تم ضمان هذا التأـي اـلشعبي وo يـمكن أن ـي
تة تظاـهرية، وـلكن إن سيكون ـهناك ـحشد باـتجاه ـموقف استراتيجي شعبي، ـهناك مجـموعة جماـهرية مؤـق
ادمة نى أن اTحـاضرات الـق ية وأتـم هة الداخـل صعيد الجـب لى  تم ـع جب أن ـت التي ـي من اoستحقاقات  كبيرة 

تشير إلى هذه اoستحقاقات بشكل أو بآخر. وشكراً

اCخ منذر:
   أنا أوجه التحية ل�خ زياد في الحقيقة هناك مجموعة من التساؤoت اTهمة التي أُضيفت إلى اTجموعة
كن سة وـل هذه الجـل ستكون ـب ها  قد أـن شافية وo أعـت إلى إجـابة  هي بحـاجة  عـاً  ساؤoتي، وطـب من ـت كبيرة  اـل

:،o دولة أم يام اـل ما قال اDخ زياد هل اoستقMل يـعني ـق ادمة، وo ـيوجد شك مثـل إـنشاء ا4 بالجـلسات الـق
ند استراتيجية ـع رؤيا  ضمن  استراتيجي  قرار  هو  دولة  يام اـل قرار ـق أنه طاTا  واـلسؤال اDهم واDسـاسي 
قرار؟ وإن كان ـموجود يذ هذا اـل هي اyجراءات التي أـُتخذت ـلضمان تنـف نا، واـلسؤال اDـساسي ما  قيادـت

 لدينا أرضية واقعية لحماية تنفيذ هذا القرار من الجانب الفلسطيني؟

ومدى له عنـاصر أسـاسية أهمـها الـشعب واDرض والـسيادة،  نزار  أبو  ذكر اDخ     وقـيام الـدولة مثلـما 
إمكانية الشعب الفلسطيني والقيادة على ممارسة هذه السيادة على اDرض؟

 السؤال الثاني اTهم، ما هي الخيارات الفلسطينية اTطروحة إن لم يكن هناك قرار الدولة؟

ية ها اoقـتصادية والقانوـن ية مـن توفير معـطيات ـموضوعية ومعـطيات ذاـت قرار بالتأـكيد سيكون ـمضمون ـب    اـل
والسياسية والوطنية والوضع الداخلي، ذكر اDخ زياد اTوقف الداخلي ولكن لم يناقش كما يجب وأعتقد أنه
هي ما  وروبي واـTـوقف اDمرـيـكي. اbن  Dـوقف اTـوقف الـغـربي واـTـيـجب أن ـيـناقش بعـنـاية، اـ Mًـمـستقب

الخيارات اTوجودة أو ما هي مخاطر القرار، هل من اTمكن أن تقبل إسرائيل بالقرار وتسكت عنه وهذا!
ًMل مثMحتoسيتخذها ا إجراءات معيـنة  شيء مـستبعد، ممـكن أن تـرفض الـقرار وبالـتالي هـناك  طبـعـاً 
غزة في  دولة  مل  اذهب واـع لك  قول  ناطق، أو ـي Tق اـMجزئي، أو إغ شكل  لي أو ـب شكل ـك إعادة اoحتMل ـب ـب
 ..واتركوا الضفة الغربية تتفاهموا عليها أنتم واDردن أو أنتم وإسرائيل الخ، أو القبول بحل وسط، أو عمل
ها أو ـعلى اDقل ـتحديها. ها أو وقـف ير قادرين ـعلى مقاومـت نة من اـلجانب اyسرائيلي ـنحن ـغ إجراءات معـي
وفي الواقع هناك سؤال مهم طرحه اDخ زياد أعتقد أنه يجب أن نقف عنده، هل يجوز التفاوض على بعض
عبئة وأشار للـت ساجي  ذكر اDخ  هذه ـقضية أسـاسية،  قد أن  ها أم o؟، وأعـت عد اyعMن عـن دولة ـب ومات اـل مـق
للشعب الفلسطيني ولكن هل التعبئة بمعناها اTعنوي كافية للخوض في قضية أساسية ومهمة كهذه، هي

جزء بالتأكيد ولكن هي ليست كل شيء. شكراً
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 اCخ واصف:

   أنا في الحقيقة أريد أن أتحدث باتجاه مغاير للحديث الذي سبقني، أنا o أريد أن أتحدث عن شرعية
اتخاذ القرار أو عدم شرعيته، صوابيته أو عدم صوابيته، أنا أريد أن أنطلق من أن هنالك قرار معلن بأننا

 سنعلن عن قيام الدولة، استراتيجي أم تكتيكي لغاية اbن يجب أن نتعامل معه على أنه قرار.4/5/99 في
وعليه سأتحدث عن الواقع، ما هو قائم وماذا يجب علينا أن نفعل لكي نكون في مستوى الحدث.

نرى نأتي ـل سيادة،  سلطة ذات  يم، اـلشعب أو اـلسكان،  هو ـمعروف اDرض أو اyقـل ما  دولة ـك ومات اـل    مـق
إسرائيل ماذا فعلت في هذه اTقومات التي من اTفترض أن تكون في دولتنا، فيما يتعلق باDرض حولتها
إلى أشMء ممزقة في الضفة الغربية ومنعزلة عزoً تامـاً عن قطاع غزة. فإذن وحدة اyقليم وإمكانية توحيد

اyقليم ألغتها إسرائيل على أرض الواقع.
داخل في  في الـجري عـلى الـجواجز للعـمل     فيـما يتعـلق بالـشعب مزّقـته تبـعـاً لتـمزق اDرض، أنهكـته 
هذا خر  ها أـيضـاً لـن الك محاوoـت يـاً. هـن إلى السـادسة ـمساءً يوـم صباحـاً  ثة  من الثاـل فترة  إسرائيل ولـقضاء 
باط في مـكاتب اoرـت إسقاطه  سفلي وخـاصة الحـشيش ومحـاولة  عالم اـل في اـل عن طـريق إغـراقه  شعب  اـل
عندما يذهب للحصول على البطاقات اTمغنطة واغراءات له لبيع أراضيه وبيوته في كل قرية ومدينة. ماذا

فعلت بالنسبة للسلطة ذات السيادة؟ أوoً هناك رفض تام Tبدأ قيام الدولة الفلسطينية وهنالك خلق حقائق!
على أرض الواقع للحيلولة دون قيام الدولة. إذن هذا الذي عملته إسرائيل على مكونات الدولة الثMث. نأتي

" ساجي، إعMن" مع اDخ  فق  وأنا o أـت حرب،  ابة إعMن  هو بمـث دولة  ، إعMن اـل دولة إعMن اـل ية  طة الثاـن للنـق
دولة لـيست ـمجرد ـعلم وـنشيد وـطني، هي يان يـطلق. واـل دولة الفـلسطينية هو إعMن حرب، وـليس ـمجرد ـب اـل
وجود مادي على اDرض، لنأخذ التجربة اyسرائيلية، إسرائيل عندما أعلن بنغوريون عن قيام دولتها كان
قد سبق ذلك إنشاء اTدن واTستعمرات، إقامة اTؤسسات واoتحادات والوزارات وكل شيء، تأسيس القوى
دولة التي لدفاع عن اـل امة ـل الـعسكرية النظاـمية وشبه النظاـمية، وضع اـلشعب في ـحالة طوارئ وجاـهزية ـت
ستنشأ، اتصاoت على الساحة الدولية لضمان اoعتراف بالدولة ودعمها عند إعMن قيامها. في مقابل ذلك

من القـضايا، أوoً تـعبئة عـامة: عدد  وماذا نفـعل؟ اTطـلوب مـنا قـبل أن نعـلن الـدولة  هو مطـلوب مـنا؟  ما 
استعداد Tواجـهة الحـصار: مع الـقوات النظامـية واTـستوطن-. ثانـيـاً  واستعداد للـصدام اTـسلح اTتـوقع 

قويم ـعمل: ثـاً إعادة ـنظر في مـمارسات اـلسلطة وـت ية، ثاـل اyسرائيلي اTـتوقع وآثاره اoقـتصادية واoجتماـع
يق: امة وتحـق رية ـع عبئة جماهـي عـاً ـت قانون. راـب سيادة اـل وضمان  سلطات  بدأ ـفصل اـل واحترام ـم اTؤسـسات 

يادة. خاـمسـاً إـعطاء ية مع احترام ـحقوق اyـنسان لـخلق التMحم ـب- الـجماهير والـق هة الداخـل تـماسك الجـب
ً تفعيل دور اDشقاء واDصدقاء. هذا اTطلوب منا. ماذا48 دور لفلسطينيي الشتات وفلسطينيي ال  وأخيرا

نفعل على أرض الواقع، هناك فوضى اDجهزة وتعددها وتعدياتها، هناك تسيب اTؤسسات وعدم فعاليتها
دولة بدأ  رفض ومحـاربة ـم ثـاً  اسب. ثاـل كان اTـن Tفي اـ اسب  رجل اTـن ووضع اـل ثواب  قاب واـل بدأ الـع فاء ـم oنـت
الحق والقانون واTؤسسات، رابعـاً إهمال اTواطن الذي من اTفروض أن يدافع عن الدولة مما أدى إلى خلق

التي" اجري  مرة  عن ـن حام،  دريد ـل قاله  ما  كرر  سيدافع اTواطن، ـن ماذا  وعن  سلطة  ـفجوة ـب- اـلشعب واـل
، نفعل وo وجود للوحدة الوطنية، الشيء الوحيد الذي نفعله"45  وخرجت وهي35 دخلتها في السجن وكانت

اعتراف قال أن  ومن  عتراف،  Mدولي ل ـيد  ـحاوoت لـحـشد تأـي ـدولة114 هو ـم ـؤسس اـل الذي ـي هو  دولة   
الفلسطينية، الص- الشعبية مثMً لم يكن معترفـاً بها، وفيتنام الشمالية وكوريا الشمالية وأTانيا الشرقية لم

؟..! يكن معترفـاً بها، أي هل هو اoعتراف الذي سينشئ لنا دولة
ضد شرق اDوسط  في منطـقة اـل أطراف  الك  من اyشارة أن هـن بدّ   o بل طرحـها ماoت، ـق    أخـيراً اoحـت
إعMن الدولة وليس فقط إسرائيل. يجب أن o ننسى يا أخ أبو داود اDردن ليس من مصلحتها إقامة دولة
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فلسطينية، سوريا o تزال تعتبر أن فلسط- هي سوريا الجنوبية هذه نقطة، والنقطة الثانية قبل أن أدخل
 دولة يحتاج إلى قرار من مجلس اDمن ومن يضمن موافقة مجلس اDمن، لنصبح114 باoحتماoت اعتراف

" تعبير قانوني تصبح دولة جزء من أراضيها محتل" دولة معترف فيها هو الذي يجعل من اDراضي اTحتلة 
ومن حقها ممارسة كل الوسائل...

( : ً أخ واصف اbن اDخ د. حنا وبعده اDخ أبو نائل( مقاطعة من اDخ أبو نزار شكرا

 د. حنا:

ناء قانوني oستكمال ـب تاريخي واـل عد اـل وسع والـب أخذ الـت لم ـت شكل  ولو ـب مت  التي ـت دمة  لى اTـق شكراً ـع    
o يمكن سماع حق يتولد"181 الدولة وبتصــورات مرت في مراحل عديدة ابتداء من قرار  الذي نص حرفيا 

ناك" ما أن ـه زياد ـب أستاذنا  ها،  وأرضية لننـطلق مـن شرعية  وهذه  دولت-،  امة  قرار ـينص ـعلى إـق لم  عن ـظ
يـاً ـنشوء نه. ثاـن ية وتاريـخية لـلشعب الفـلسطيني وهذا ـمعترف به من ـقبل الجـميع في حـي شرعية قانوـن  ًMفع

دولة التي64 منـظمة التـحرير سنة هذه اـل ية ـل  وـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـفتح هي ـنشوء مرـحلة أوـل
 اoعترافات اTتتالية بمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل جامعة1974 نتحدث عنها اليوم. النقطة الثانية عام

الدول العربية وهيئة اDمم اTتحدة... الخ، هذه كانت مرحلة ثانية في استكمال بناء الدولة. اTرحلة الثالثة
ً للوصول oستكمال اTرحلة هو الوضع الناشئ الذي كان في حينه في اoنتفاضة والذي أحرز تقدمـاً كبيرا

من تداء  ية اـب قات قانوـن من منطـل لذا  ية الفـلسطينية.  دولة الوطـن ناء اـل في ـب عة  حتى338 ،242 ،194 ،181 الراـب  ،
اoتفاق الذي تم لم يتم ب- السلطة الوطنية وب- إسرائيل هو تم ب- منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة
دولة إسرائيل، إذن الفراغ القانوني يا أخي زياد غير موجود إن تكلمنا بأن اTرجعية واTصدر اDساسي
هي منظمة التحرير الفلسطينية فمنظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تختار أسلوب الحل،
أسلوب الطرق Tعالجة هذه اTسألة في حياة الشعب العربي الفلسطيني. من هنا أنا o أتفق مع أحد أن
قانوني، الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية مـوجودة وعـندما وقـعت منظـمة فراغ  قانوني، o يـوجد  فراغ  هـناك 

دولة، إذن نـحن338  و242 التحـرير الفلـسطينية عـلى إلى  دولة ولـكن اoتـفاق يـقود  لم يـنص اoتـفاق عـلى   
هذه من  هروب  ستطيع اـل كي o ـي جانب اDمرـي حتى اـل زمة لجمـيع اDطراف  ية مـل عن مـسائل قانوـن حدث  نـت
هذه اTـحـادثات البيت اDـبـيض Dن ـتـكون  في  كان الكـفـيل السـيـاسي واTـعـنوي واـلـقانوني  نه  D ـسألةTاـ

 أو o، اDخ4/5 واTفاوضات وما يجري على هذه اDرض أن تكون هناك دولة فلسطينية هذه الدولة قامت في
ية، وـعندما ـنقول اسـتشار أو لم يسـتشر أـتصور أخي زياد اـتفاق اريخ وتـجربة كبيرة وغـن عام له ـت قائد اـل اـل
أوسلو عندما كانت مباحثات سرية لم تكن أنت تستشار في حينه، وها نحن أتينا والجميع جالس، وهناك
مسألة إذن اTسألة التكتيكية هي مسألة وطنية تهم الجميع لكن العنصر اDساسي اTوجود ل�خ القائد هي
قيام دولة، اbن تفكيره اDساسي هو كيف تكون هذه الدولة؟ كيف أن نحقق تقرير اTصير؟ حق اoستقرار

وفي حـالة إعMن  ً كثيرا عد  جب ان o نبـت قاء، ـي من4/5/1999 حق الـب قت  هي انبـث دولة  دولة وإعMن اـل يام اـل  ـق
مم اTتـحدة بقـرارها Dاعترفت بـها الجمعـية العمومـية هيئة ا التي  عام143/77 وثيـقة إعMن اoستقMل    1988

اديـاً اسيـاً ـم يـاً سـي ني تاريخـيـاً حـضاريـاً قانوـن هو مـب ته  يام دوـل سطيني لـق باoعتراف الفـل ية  شرعية الدوـل فاـل
معنويـاً، حكومة إسرائيل تخاف نتنياهو يخاف اbن مثلما تكلم في الحلقة اTاضية اDخ صخر عندما قال
مسيرة بM سMم، فعMً هي صراعنا مع العدو صراع مستمر o أطلب منه أن يعطيني اليوم أو غداً سوف
الذي واقع  لى أرض اـل سطيني ـع سMحي الفـل أطرح  ابل ـيجب أن  في اTـق أنا  كن  فاوض ـل قى ـي فاوض ويـب ـي
سيادة ها لـل نى تطبيـق واقع بمـع لى أرض اـل دولة ـع هذه اـل  ًMقامت فع متى  أستمر،  به تاريخـيـاً وأن  سلحت  ـت
اTطلقة. السيادة هي أن تكون سلطة الحكومة على اDفراد واTمتلكات مطلقـاً بمفهومها العضوي واTعنوي

 إعMن الدولة، أو نتحدث عن مؤسساتنا هذا الرجل غير مناسب وفي اTكان الغير4/5 لذا نحن عندما نقول
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ستقMل الحقيـقي ولـيس التفكـير oإلى ا صدد التفكـير السيـاسي للـوصول  في  منـاسب، نـعم نـحن اbن 
بجزيئيات ليس ممكن أن تخدمنا وبالفعل اyسرائيلي- يطرحوا هذه اTشاكل التي طرحها اDخ واصف أنه

o يوجد مؤسسة وo يوجد رجل مناسب بنوك دولية مستشفى هنا، عيادة هناك.. وشكراً

اCخ أبو نائل:
كان بل  كن محـاضرة  لم ـت عال ـف نا ـبصوت  كّر مـع زياد Dنه ـف الدكتور  أشكر  داية  نزار، ـب أبو  شكراً أخ     

عام صحيحة. ـكـنت  كانت  وقد  قال   ممثMً لـلـثــورة الفـلـسطينية أو Tنـظـمة1971 تفـكـير ـبـصوت مرـتـفع ـكـما 
في الـقـيادة أن أـلـخص اـلـثــورة خوة  yمن ا عدد  سألني  عدت  في فيـتـنام وـعـندما  التـحـرير الفـلـسطينية 
عن قصر الوقت أي ما هو أقصر وقت يمكن أن ألخص به الثــورة الفيتنامية فقلت الفيتنامية، وجرى تحدٍ 
لت قة واحدة ـق ثــورة الفيتناـمية بدقـي نا اـل قة واحدة، ضحك الجـميع وقالوا ـلخص ـل أستطيع أن ألـخصها بدقـي
سئلة. وـعـندها Dعن ا سنتحدث عـنـها ـعـند اyـجـابة  جد.. انـتـهت اTـحـاضرة التـفـاصيل  اـلـثــورة الفيتناـمـية 
دية أن قد أن الـج كان الـبعض يعـت دية؟ ـف نى الـج ما مـع حديث  وبدأ  جد  ومش  جد  أنه ـنحن  ضـاً  ضحكوا أـي
تحلف بالطMق أنك جاد، والجدية ليست هكذا الجدية تؤكد أن هنالك جد أو ليس جد من خMل ممارسات
معروفة ومن خMل إجراءات معروفة تؤكد أنه جاد أو غير جاد. أنا شخصيـاً فيما يخص إعMن الدولة لست
مع ولست ضد ولست محايداً ولكنني أشك بجدية هذا القرار... ولم تصلني الجدية إما لسماكة مخي أو
لنحافة الدليل ولكن النتيجة هي أنني لم أستطع أن أقتنع بجدية هذا القرار، وهنا Dهمية الجدية أستعير

 بعد مشروع اDمير فهد، جاء اDخ أبو عمار على عدن وحضرت1983 وأستشهد بموقف ل�خ أبو عمار عام
عن ـمشروع وسُئل  الوقت،  ذلك  في  ها  قون علـي كانوا يطـل ما  ية ـك يادة العدـن ية أو الـق يادة اليمـن مع الـق قائه  ـل
اDمير فهد فقال، وكان حاضراً من السعودية، فقال أنا لم أقل لهم أنا ضد وo مع، لكن أنا سألت اDمير
فهد أنت هل ـتحدثت مع اDمرـيكان في هذا اTوضوع وإن ـتحدثت ـفما هو رأيهم، قال له وا4 لم أـتحدث،
قال له إذن Tاذا تبـلشنا في هذا اـTوضوع، إذن هذا ـموضوع ـغير جدي... في ذلك الوقت الـقيادة الوطنية
أثنت على ذكاء وعبقرية وإبداعية اDخ أبو عمار أنه هكذا هو الرد السليم، أنه بما أنه ليس جاد تدوشوننا
وتدوشون أنفسكم به Tاذا؟؟ وليس معقوT ًoشروع تطرحه السعودية دون أن تستشير به أمريكا وان يكون
عده بـاً واـTشروع ـب لك قرـي Tموت اـ مال أن ـي كانه. واحـت عده ـم كـاً واـTشروع ـب أصبح مـل ير  جاداً واDـم ـمشروعـاً 
في مـوضوع اـلـندوة ـهـنا ـقـيل أن أنه  أنا أرى  لذلك  جاداً.  لم يـكن مـشروعـاً   ًMأنه فع يدل  ـمـكانه، ـفـهذا 
الخيارات الفلسطينية في نهاية اTرحلة اoنتقالية، هذه الدعوة وهذا العنوان، ولكن عند الحديث قالوا o ما
نريد بحثه اbن هو الخيارات الفلسطينية في نهاية اTرحلة اoنتقالية حول الخيار اDوحد، أنه هناك خيارات

وسنرى هذه الخيارات لكي نتعامل مع الخيار الوحيد. وشكراً

اCخ أبو نزار:
   بالتحديد هذا ما طرحه في بداية محاضرته اDخ د. زياد وقال أنه كيف تم خيار وعلينا لي عنق التاريخ

قسراً Dجل تطويعه لخدمة هذا الخيار.

 اCخ أبو فارس:

   شكراً أخي أبو نزار، في البداية أريد أن أشكر الدكتور على محاضرته اللطيفة فقد تناول نقاط كثيرة
o في إيجاز شديد وأراحنا من نقاش طويل، ولو أن هذا النقاش دائر في الساحة الفلسطينية، وأرجو أن
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يه الدكتور، يـمكن أن ـيكون ـمتأثراً بمجـموعة قراءات يـفهم كMمي اbن ـعلى أنه موجه ـفقط حول ما تـكلم ـف
 في الفترة اDخيرة مما كتب حول إعMن الدولة.

ما يتعـلق وأضيف علـيه أن  الخ،  أزمة مزمـنة...  هذه  ذكرت بـشكل جـيد أن  حول كـيف يتـخذ الـقرار،     
له أم o؟ استعداد  ناك  ؤجل؟ ـه ؤجل أو o ـي كن أن ـي كتيكي يـم استراتيجي أم ـت قرار  هو  هذا  هل  باDسئلة 
زمة أو باـلـشيء اـTـزمن لطبـيـعة الـحـركة السـيـاسية Dما ـيـسمى با إلى  أسئلة أعـتـقد ـتـعود أـيـضـاً  كـلـها 

 الفلسطينية.

عرب إذا شرطـاً، بمـعنى اـل هذا ـليس  حول ـقصة ان اـTوقف الـعربي ـليس ـمضمون،  الدكتور  مع  لف     أخـت
هم اسية علـي فرض حـقائق سـي - ـب حن معنـي هؤoء حـكام ـن ها،  مي إلـي التي ننـت مة  ية العظـي مة العرـب Dنا ا أزـل
تاريخيـاً، حقائق مصلحة الشعب الفلسطيني يفرضها الشعب الفلسطيني. والدول العربية، اتخذنا مجموعة
هذه قد أن  لى اـTوقف اDوروبي، أعـت كذلك اDمل يـنسحب ـع يه.  ناهم ـف ثم ألجـم الدولي  في اyطار  قرارات 
الدول ترسم مصالحها، وهناك اتجاه عام لMعتراف بمصالح الشعب الفلسطيني yقامة كيان أو دولة حتى

 في الوoيات اTتحدة اDمريكية في بعض اoتجاهات.

    على كل حال هذا o يمنع من أهمية قراءة ودراسة ومعرفة كيف ستكون مواقف هذه الدول.

   نعود إلى مسألة أساسية أعتقد حول القرار، أريد أن أكون الليلة محامي الشيطان، أصبح السب على
وأنا اعـلن ان قرارات القـيادة السيـاسية الفلـسطينية،  أفترض ، اعـتدت أن  أريد أن  أنا  القـيادة مـوضة، 
ها ما ـيسمى ية. بM شك هذه اTؤـسسة فـي اسية الفـلسطينية هي ما ـيسمى باTؤـسسة العرفاـت يادة السـي الـق
 ..باللجنة التنفيذية واTركزية ومنظمات ومجلس الخ، هذه مسائل o خMف عليها وo يوجد خMف على أهمية
أنا رفات.  اسر ـع سطيني ـي يم الفـل هو للزـع سطيني  اسي الفـل قرار السـي في اـل امل الحـاسم  كن الـع دورها ـل
أعتقد أنه زعيم وطني جاد في قراراته، هكذا علمتنا التجربة السياسية طوال ثMث- عامـاً، سأفترض أن

 هذا اyعMن جاد من قبله وسأحاول أن أفسره.

   الثغرة السياسية اDساسية في أوسلو مثلما أسميناها سابقـاً أنها مساومة تاريخية غير مكتملة بمعنى
أنها لم تحدد هدف اTفاوضات النهائية بقيام دولة فلسطينية. إعMن الدولة الفلسطينية يحدد بوضوح شديد

، بمعنى أننا كقيادة فلسطينية نرى ونفهم هذه اTفاوضات على4/5 هدف هذه اTفاوضات التي ستنتهي في
أنها مسار سيؤدي فقط إلى دولة فلسطينية.

   الجانب اbخر من هذا اTوضوع أعتقد أنه، على عكس ما يعتقد اbخرين أو البعض أن اyعMن قد يؤدي
إلى دولة في غزة، أو شيء شبيه، أنا أعتقد العكس تمامـاً، إعMن الدولة يقطع الطريق على أي محاولة من

هذا يعـقّد أو: هل  من يقـولون  مع  لف  ضـاً أخـت غزة، وأـي في  ياهو أو غـيره لقـيام كـيان هـزيل  مـحاوoت نتـن
عد هذا اـلوضع ـب في  قدس والMجـئ- واoستيطان، وـنحن  ثل اـل لى ـقضايا ـم سنتفاوض ـع ـيصعب، أو ـكيف 

دولة سـيسهل اTـفاوضات حول اـلقدس والMجـئ- واoستيطان: قد ما ـيلي أن إعMن اـل دولة. أنا أعـت إعMن اـل
والسيادة، Tاذا؟ هنا نأتي للنقطة الثانية التي أريد التحدث فيها ثم نعود إلى هذه النقطة.

ً حول الدولة واستحقاقاتها وما الواجب أن نعمله وكيف ننظم    مفهوم الدولة والكيانية، نحن نتحدث كثيرا
لول/ ، أول ما أعـلنت70الـجماهير، هذا الكMم ـمطروح ـمنذ زمن وهو صحيح ـلكن ـعندما دار الـنقاش ـقبل أـي

Mأص نا رـجعي  ها، وـنحن تركيـب سيخرج عـن وماذا  ية...  ودولة رجـع دولة اـTسخ...  قال اـل كان ـي دولة،  كرة اـل ـف
شرار أبو  اجد  طل ـم شهيد الـب رحوم اـل Tتب اـ دولة. ـك هذه اـل من  سيطلع  ماذا  كذا،  نا ـه كانوا يتهموـن تح،  كـف
وقع كان ـي كثيرة،  أمور  ني  ها علمـت ياتي، Dـن ها o أـنساها بـح واحدة مـن أذكر  تح،  قاoت بـنشرة ـف وعة ـم مجـم

" " " ، ما معنى هذا الكMم؟ واحد ديمقراطي" أُريد سجنـاً فلسطينيـاً ً كتب مقالة بعنوان  فلسطيني جدا باسم 
ذلك مع  شرار،  أبو  اجد  كان ـم يادة الفـلسطينية  في الـق قدمي  راطي وـت شخص ديمـق أكثر  قدمي، ويـمكن  ـت
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" الفـلسطنة ، مـفهوم" ية الفـلسطينية،  كان ـيقول أريد سجن فـلسطيني، بمـعنى أن ـهناك شيء اسمه الكياـن
ً بهذه اTسائل ولكن أشعر هكذا كمواطن من الدولة مفهوم مركب، الدولة أهم تعريف لها، أنا لست خبيرا
ثقافتي اTحدودة، أن أهم شيء في الدولة أن الدولة تعني مجموعة من البشر ساكن- فيها، دولة اyنجليز،
ها ماعي، وـل ظام اجـت ها ـن صاد، وـل ها اقـت سوق، وـل ها  دولة ـل هذه اـل ولون  ثم يـق الخ،  يان..  سطيني-، الطـل الفـل

 حدود، لها مياه، مجال جوي، وشيفرة... الخ.

واحد، مـفـهوم الكياـنـية، وأن o نـخـلط بمـفـهوم الكياـنـية حول اـلـدولة ـيـجب أن يتـلـخص بمـفـهوم     الـنـقاش 
والدولة، Tاذا؟ عندما كنا في تونس ووقعنا أوسلو، قبل أوسلو، وعشية أوسلو، كنت أزعج أبو مازن دائمـاً،
أنه ماذا سنجلب في هذه اTرحلة ومن أين نبدأ، نبدأ من البسبور، دولة كيانية، كان يضحك. من كان عنده
أنا هذه اTرحـلة  في  ية  من كياـن بأكثر  سمح  عاTي ـي مي واTحـلي واـل قوى اyقلـي يزان اـل وما زال أن ـم أوهام 
استقMل عن  عن اـلـسيادة،  حديث  حتى اـTـستقبل. أي   oالـتـاريخ و oو ً أنه o ـيـقرأ اـلـواقع ـجـيدا أعـتـقد 
اقـتصادي، عن حل ـTشكلة اـلقدس، لMجـئ-، لMستيطان، في الـخمس أو ـعشر سنوات الـقادمة هو حديث

أناس غير مسؤول-، مثالي-، متحمس-، رغبوي-، هذا في أحسن أحوالهم.
   الوضع الداخلي، أنا موافق على كل الكMم الذي تفضلوا فيه، لكن أعتقد أن تاريخنا الفلسطيني طوال
عمره هكذا، عندنا تناقض موضوعي بتركيبنا وعملنا. نحن نناضل من أجل فلسط- وعندنا وضع تنظيمي

، وظاهرة البادي عواد،65 وإداري سيء، أنا أذكر ذلك منذ أن دخلت فتح، واoخوان الذين عاصروها، قبل
، من يعرف هذا الكMم، يرى أن اDمر لم70 واDغوار، والدوريات الخطأ، والنقود الخطأ، من عمان قبل ال

يتـغير، كبرت بالكم وـليس بالنوع واـلجوهر، باـلتالي أنا أقول أن ـهناك قانون بسيط، هذا اـلقانون نابع من
ضرورة يـاً،  اصرة، ثاـن ثة ومـع اسية حدـي فرز حـركة سـي عن  سطيني  اسي الفـل مع السـي سألت-، ـعجز اTجـت ـم
ية يادة وطـن لذلك عـندنا ـق ها،  مر ـب التي ـن زمة  Dهي ا هذه  ثة ومعـاصرة.  ظروف حدـي في  الوطني  ضال  الـن
عظيمة شديدة اDصالة الوطنية وشديدة باyخMص وحب فلسط-، وهي في نفس الوقت تحمل الكثير من

السلبيات على صعيد اyدارة والتنظيم وتنظيم اTجتمع والشعب.
   الشعب الفلسطيني يحلم بدولة وأكثر من ذلك، يحلم بدولة فيها نظام يرضى عنه الشهداء. ما يجري هو
مان ضعف إـي إلى  هذا أدى  الداخلي،  لى اـلصعيد  رمة ـع ير محـت دولة ـغ ناء  ناك ـمشروع لـب لم. ـه ضرب للـح
سوء من خMل  ياهو  مادة لحكـومة نتـن قدم  حن كـسلطة ـن حل. ـن دولة. هـنا اTـشكلة وهـنا اـل شعب بفـكرة اـل اـل
استخدام السلطة وممارساتها الفاسدة، يركب عليها اoحتMل من خMل أجهزته اTوجودة في أوساطنا في

كل مكان، سياسات تفجيرية للمجتمع الفلسطيني.
مMحظة أخيرة فقط، أعتقد أن التراجع عن هذا اyعMن ضار جداً ، يتلخص النقاش أكثر كيف نبحث في
نا أن ـنطالب ـبها الـقيادة السـياسية كي نـجسر الـفجوة ما ـب- الـقيادة ية اـTحددة التي علـي اyجراءات العمـل

السياسية والسلطة وما ب- الشعب الفلسطيني. شكراً

 اCخ خالد:

   من أجل تحاشي تجاوز الوقت، الذي وقع فيه اDخ واصف فأنا أقدم مداخلة مكتوبة.
 أتفق مع اDخ زياد حول ضرورة تكريس منهج جديد bلية اتخاذ القرار، وأن هناك أزمة مزمنة في   أو)ً:

عملية اتخاذ القرار الفلسطيني.
 يمر دون القيام بأي خطوة4/5  أرى أننا كفلسطيني- نرتكب خطأ استراتيجيـاً، إذا جعلنا موعد   ثانيـاً:

 لها دoلة وارتباط مع تحقيق اoستقMل وإقامة الدولة، وهنا o بدّ من تحديد مفهومنا للدولة.
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 o ـتنازل عن أي شبر عن هذه اDرض67    ـنحن مفهوـمنا لـلدولة، دولة كاـملة اـلسيادة وحدودها حدود عام
ياهو ـعنده استعداد أن يتـعامل مع دولة ـهناك إسرائيلي-، وحتى نتـن ها. ـلكن في مـفهوم اـل التي نـتحدث عـن

ضم: لى  قة ـع عد اTواـف لى اoستيطان، ـب قة ـع عد اTواـف قال ـب صحفي،  مؤتمر  من  أكثر  في  حدث  دولة، وـت اـل
القدس، بعد اTوافقة على إلغاء حق العودة، يطلقون اoسم الذي يريدونه، امبراطورية وليس دولة.

 أعتقد أن السؤال الهام هو هل توقيت إعMن الدولة هو توقيت نهائي أم تكتيكي يمكن التفاوض:   ثالثـاً:
من الجدية واTسؤولية يه حول تأجيله مـقابل ـبعض اTكاسب؟ وبـنظري ـيجب أن نكون ـعلى ـمستوى عالٍ  عـل
لـخطــورة هذا اـلقرار، ولذلك ـيجب أن يـتوقف الـبعض عن الـتصريح عن اـلطابع الـتكتيكي لـلقرار، Tا ـيشكله
ذلك من إرباك لدى الجماهير، فهذا القرار من اTفترض ومن اTنتظر أن يلعب دوراً سياسيـاً وتعبويـاً عند

. 4/5 الجماهير الفلسطينية، ويجب أن يترافق مع تكريس أمر واقع جديد اعتباراً من

ية، بادرة اDمريـك Tنة ـبشأن اـ قة الفـلسطينية اTعـل دولة في ظل اTواـف كن ـكيف يـمكن التـحضير yعMن اـل    وـل
ناطق في ـم سائد  قانوني اـل ير اـلوضع اـل عدم تغـي بادرة ـينص ـعلى  Tهذه اـ في  نود  أهم الـب أحد  ـخاصة وأن 
ومة مع الحـك اوضات  عن ـفشل اTـف سلطة الفـلسطينية اyعMن  زامـاً ـعلى اـل أنه ـل نا أرى  اـلضفة والـقطاع. وـه
اyسرائيلية، ووقف أية اتصاoت أو مفاوضات حول ما يسمى بالــورقة اyسرائيلية، التي لم يكن باyمكان

 طرحها لوo موافقة السلطة الفلسطينية على اDفكار اDمريكية.

   o بدّ من تحويل اختMل ميزان القوى التفاوضى واoقتصادي والعسكري مع إسرائيل، o بدّ من تحويله
إلى حافز أساسي للبحث عن آليات لتفعيل طاقات الشعب الفلسطيني وتوسيع جبهة حلفائه بهدف تحس-

ميزان القوى.
   على الصعيد الداخلي، o بد من تعزيز جبهتنا الداخلية وخلق الظروف اMTئمة لحشد كافة القوى، وفي
التي حـلت كوارث  كل اـل عد  الوطني ـب قاذ  سيـاً ل¦ـن شرطـاً أسـاسيـاً رئـي صبح الديمقراطـية  ظروف ـت هذه اـل

 بالشعب الفلسطيني خMل خمس- عام.

سلبيات، جاوز اـل طوير اDداء، وـت جاه ـت سطينية باـت سلطة الفـل مل اـل هج ـع ظر بمجـمل ـن إعادة الـن من  بد   o   
مات وضوعية ـب- اTـه توازن وـم فاحي، يجـمع ـب شعبي ـك شاط  طوير ـن إلى ـت جب أن نتطـلع  غرات. ـي وردم الـث
لم فاح إن  في الـك شاركة  Tناع الجـماهير باـ كن إـق ما، o يـم ية خMّـقة بينـه ربط بجدـل ية وـي ية واoجتماـع الوطـن
ً عن مصالحها اTباشرة. o بدّ من اoستعداد والعمل لتحويل هذا القرار إلى حافز ومدخل ترى فيه تعبيرا
والتي من اـلشروط  ديد  يق الـع كن ـيجب تحـق دولة، ـل عم yعMن اـل أقول ـن ية ـنضالية مـتشعبة. وباخـتصار  لعمـل

 ذكرت بعضـاً منها في بداية حديثي. وشكراً

اCخ عيسى:
   بالنسبة للوضع القانوني الذي كثر الحديث عنه، أنا أعتقد أن القضية قضية سياسية أكثر منها قانونية،

في نزار  أبو  أخي  مع  ضية194 ، و181 أنا  سبة للـق شكلة بالـن ست ـم ية لـي صة القانوـن قانوني والـق وضع اـل ، اـل
الفلسطينية بقدر ما هي قضية سياسية وقضية نضالية، هي تعلو على القانون وإسرائيل أصMً باDساس

 ليست دولة قانونية باTفهوم اyنساني الحديث.

في سطينية  دولة فـل في إعMن  إسرائيل  إحراج  نا ـنستطيع  شك أـن  o    4/5o حراج ـيجب أنyهذا ا كن   ـل
عرب هذا بتـقديري لـيس كMم زعـماء  ينـسينا الواقعـية عـلى اDرض. أي تهـديد نتنـياهو بـإعادة اoحتMل، 
يريدون أن يرموا إسرائيل في البحر وثاني يوم o يرموها، هذه دولة مسؤولة وهذه دولة ذات مصداقية إذا
قالت فعلت. أنا o أحبط مشاعر، ولكن يجب أن نتعامل مع هذه التهديدات على اDقل بوضع رد فلسطيني
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بدأ استهMكية يومـية  من إعMنات  هذا اTـوعد الـتاريخي أعـلى  أنا أرى أن قـدسية  مMئم لـها. لـحد اbن 
 سنوات أو5 الحديث عنها باعتقادي متأخر جداً. ليس مثلما قال أحد اoخوة أن هذا الكMم نتحدث فيه منذ

 سنوات ليس صحيحـاً، هذا الكMم جاء وتم التركيز عليه بعد فشل اTفاوضات وانسحاب النبضه الثانية،10
هذا واضح، وأنا بتقديري وليسمح لي الدكتور زياد أن أجيب على بعض اDسئلة اTشروعة التي طرحها،
استراتيجيا، يس  يا وـل وضوعـاً تكتيـك سطينية ـم يادة الفـل سبة للـق حتى اbن بالـن وضوع o زال  Tهذا اـ في أن 
فاح أحرر فـلسط-، ـك أريد أن  استراتيجي  شيء  لن  أنا أـع سري،  أمر  يك  لن والتكـت أمر مـع اoستراتيجية 
عد لم ـي نه  تم اyعMن ـع يه. إذا  حر ـف أنا  يك  هذا التكـت فاح اـTسلح،  سأمارس الـك استراتيجي، ـكيف  ـمسلح 
يوم. ارحة أو اـل كـاً ـيخدم هذه اoستراتيجية التي ـطلع ـقرارها الـب يك، ـنحن ـلحد اbن لم ـن§ تكتـي لـيكون تكـت

، طرـحنا بدائل، ووضعنا ـخيارات واحـتماoت، لم ـتشكّل4/5 كان اـلحديث في اـلسابق أنه ماذا سنعمل في
.4/5 حسب معرفتي لحد اbن لجنة عليا Tناقشة هذه اoحتماoت الواردة في

ً    بالنسبة للوضع الداخلي، أنا احتمال أن أختلف مع كثير من اoخوان، أن الوضع الداخلي ليس كثيرا
عن تـقاعس يس ناتـجـاً  وهذا ـل شوارع،  صافرة يطـلع جميـعه باـل شعبنا بـضربة  صحيحـاً أن  يس  جـيد، وـل
الشعب الفلسطيني، بقدر ما هو ناتج عن سوء إدارة السلطة الفلسطينية الحالية وسوء تعاملها مع الناس،
والهوة السحيقة التي تبتعد يومـاً بعد يوم ب- القمة والقاعدة. فأنت تريد أناسـاً يدافعون عن قضية يجب أن
يكون هؤoء الناس مؤمن- أوoً بالقضية ثم مؤمن- بقيادتهم، ثم مؤمن- بأداء هذه القيادة. قد يكون الناس

مؤمن- بالقضية، لكن بالنسبة للقيادة وأدائها أنا أشك بذلك كثيراً. وشكراً

 اCخ إياد:

    في البداية أريد أن أؤكد أن إعMن قيام دولة فلسطينية هو إعMن مقدس وحق للشعب الفلسطيني.

قرارات أو اyعMنات من اـل كثير  واقف أو  Tمن اـ كثير  تبريري،  كر اـل نى الـف مـاً تتـب يادة الفـلسطينية داـئ    الـق
هذا خذنا  اسي معـ-، اـت جة مـوقف سـي أحداث، أو نتـي ضغط  كان هـناك  أنه  تبرير  ها ـب التراجع عـن يمـكن 
إلى نا  التي دفعـت هي  يج  حرب الخـل هو أن  سطينية  يادة الفـل تبرير الـق كان   ًMأوسلو مث فاق  في اـت قرار.  اـل
هذا يع عـلى  جد أمامـنا خـيار إo التوـق لم ـن ثم  ومن  زاوية  في اـل حن حـشرنا  فاق وـن هذا اoـت يع عـلى  التوـق
اoتفاق، عندما وقّع هذا اoتفاق، قرأنا اoتفاق، مMحظاتنا...، قالوا لم يكن باyمكان أكثر مما كان، وبرروا
أننا لن نستطيع أن نحقق أكثر مما أنجزناه باتفاق أوسلو. فأنا أخشى ما اخشاه أن يكون هذا القرار هو
ًMقرار تكتيكي وليس استراتيجي، فيجب قبل أن نفكر بالخطوات القادمة أن ننطلق من أن هذا القرار فع
هو استراتيجي، إن كان قرار استراتيجي يجب أن نحضر الشعب الفلسطيني إلى هذا اTوعد، وإلى هذا
التاريخ. بحيث يكون الشعب الفلسطيني فعMً على موعد yعMن قيام دولة فلسطينية، والقيادة وكل القوى
oوعد، ولكن إن كان قرار تكتيكي، باعتقادي أن الشارع الفلسطيني محبط، وTالفلسطينية تحضر لهذا ا
ًMيحتاج إلى إحباطات جديدة، أي إذا كان قرار تكتيكي يمكن أن نتراجع عنه، ولدينا تبريرات كثيرة، مث
أننا اتخذنا هذا القرار تحت ضغط اDحداث نتيجة تهرب الطرف اyسرائيلي من تنفيذ اTرحلة الثانية أو
أن هذا اyعMن كان تهديد للجانب اyسرائيلي واbن الجانب اyسرائيلي يمكن أن ينفذ اTرحلة الثانية من
أخرى، قوى دوـلـية  ضغط  إسرائيلي أو  ضغط  ضغط أمرـيـكي أو  إعادة اoنـتـشار وـنـجد أنـفـسنا ـتـحت 
باعتقادي أن التراجع عن هذا اTوعد سيزيد من إحباط الشارع الفلسطيني الذي أحبط، بالتالي إن كان

هناك في اTستقبل موعد آخر yعMن الدولة سيكون الشارع الفلسطيني غير متجاوب مع هذا اyعMن.
4/5    أريد أن أؤكد ـعلى نـقطة واحدة، ـيجب أن ـتحدد الـقيادة الفـلسطينية ـبشكل واضح ودـقيق، هل ـموعد

جانب لى اـل يك لـلضغط ـع جرد تكـت اسية أو ـم ناورة سـي جرد ـم هو ـم دولة أم  هذه اـل قدس yعMن  اريخ ـم هو ـت
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اyسرائيلي أو على أمريكا للحصول على بعض التنازoت من الجانب اyسرائيلي، فأنا أحذر من التMعب
دولة سيأتي في هذا اـTوعد، ومن ثم نأتي4/5 بـعواطف اـلشعب الفـلسطيني، أن إعMن اـل  وـجهزوا أنـفسكم ـل

ونقول o، تراجعنا، أصبح هناك مواقف معينة... وكذا...، باعتقادي هذا اTوضوع ليس موضوع سياسي.

ا)خت سامية:
ندوة ية، أنا أـتيت إلى هذه اـل يوم أريد أن أـتحدث ـباسم مواـطنة ـعادية، o عMقة لي بالفـلسفة اDكاديـم    اـل
Dننا منذ فترة مشغوف- بقصة إعMن الدولة، وكان يحب أي واحد أن يسمع ماذا يقول الناس في اDجواء

السياسية العليا، Dنه يعرف ماذا يقول الناس في الشارع.
هو كان  دولة  وسيلة، بينـما إعMن اـل هدف أم  دولة،  هل إعMن اـل أصبحنا نـناقش  أمر خطـير أنـنا  إنه      
هو الـهدف من أرض فلـسط-، لـكن  جزء  إلى  التراب  من كـامل  ستراتيجي، اختـلف  oالوطني ا الـهدف 
نا قرار تجعـل خاذ اـل ية اـت الدكتور، أن كيـف التي طرحـها اDخ  قرار  خاذ اـل ية اـت شكلة، كيـف Tستراتيجي. فاـoا
دولة ـعلى رأيي ـنحن ـنضع ـنقاش إعMن اـل تالي أنا ـب هدف أم وسيلة، باـل هو  هل  دولة  ناقش اbن إعMن اـل ـن
أرضية خطأ من اDساس، Dنه o يجوز أن يكون وسيلة. من هنا فإعMن الدولة بالتوقيت اTطروح به خطير
ـتالي الـقـيادة ستراتيجي، باـل oالوطني ا عن اـلـهدف  ذلك يـعـني اـلـعودة  واـلـعودة ـعـنه أـيـضـاً ـخـطر، Dن 
السياسية وضعتنا في مأزق، كيف سنجسد إعMن الدولة وبذات الوقت o يجوز لنا العودة عن إعMن دولة

هو يمثل هدفنا اoستراتيجي الوطني. هذه أول نقطة o يوجد لها إجابة حتى اbن.
كثير ـلصالح الـقضية الفـلسطينية، ية اـل ناس أرى أن في قرارات اـلشرعية الدوـل من اـل  ًMأمر آخر أنا فع   
وثاني ندوة أسمعها وأسمع عن الشرعية الدولية. يمكن فترة اTفاوضات وضمن اTوقع الذي يشغله الواحد،
أصبح يبحث في قرارات الشرعية الدولية، وقال Tاذا تنفذت القرارات في العراق أما في فلسط- لم تنفذ.

" ، الضالع- في القانون يبحثوا عن" نبلها ونشرب ميتها كل قرارات الشرعية الدولية o تمتلك آلية التنفيذ، 
البند ويقولوا لي o تمتلك آلية للتنفيذ، بالتالي لدينا قرارات في الشرعية الدولية تعترف أن هذه أراضي
فلسطينية وحتى القدس الشرقية زمن اoنتفاضة صدر قرار بأنها أراضي فلسطينية، أين آلية التنفيذ؟ أنا
دائمـاً عندي خوف، أن الشرعية الدولية يجب أن نستعملها لكن نهرب من فشل إلى فشل آخر، أيضـاً هذا

 مشكلة وإحباط.

   بالنسبة للقضية اbخرى، أنا فعMً محبطة قليMً من قياداتنا السياسية مجتمعة، من قال أن التفاوض لم
يكن شكل من أشكال الصراع. يبدوا أننا لم نتعامل مع اTفاوضات على أنها شكل من أشكال الصراع.
ـبما أن ـهناك ـتفاوض يـعني أن اـلصراع لم ينـتهي. من ـمنع اـلناس أن ـتستمر في أشكال من اـلصراعات
من ناس  ستوعب، اـل عد ذهـنه ـي لم ـي واحد  عبئ الجـماهير...، فعMً اـل جب أن ـن دولة ـي كأنه إعMن اـل اDخرى، 
اTفروض أنها من قبل أوسلو وبعد أوسلو وحتى اليوم معبأة، و من يقول أن الشعب محبط، أذكر فقط أن
الشعب كان البارحة على الحواجز، وكان هناك إصابات وجرحى، وعلى حواجز في الخليل. اين القيادات

اـلـحق ـعـلى" الوقت. أـيـضا  في ـنـفس  أخرى  مع منـطـقة  التي ـتـعبئ وتـجـعل منـطـقة تنـتـفض  السـيـاسية 
 - -الجماهير هذه مقولة سقطت منذ زمن. صحيح الشعب محبط، لكن العجز أنا أتفق مع اDخ أبو فارس"

هو في القيادات السياسية التي o تستطيع أن تستثمر زخم هذا الشعب لMستمرار في أشكال أخرى من
رافات نا الـج وضجت، خـلصت، رأـي ناس  عت اـل يم، طـل أبو غـن ظر؟  ماذا ننـت عدو. اـTستوطنات  مع اـل اـلصراع 

.. بيت إيل تتسع يومـاً بعد يوم، من قال هناك إعMن دولة أو o يوجد هناك! تعمل ونحن نمر بطريق الخليل
إعMن دولة، انتهت أشكال الصراع اDخرى Tقاومة اoستيطان على أرض فلسط-، o نحمّل أيضـاً كثيراً
ظر دولة، أن ننـت بإعMن اـل له  قادي o عMقة  هذا باعـت اسية،  واقف سـي لى ـم في ـبعض اDوقات ـع من عجـزنا 
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إعMن الدولة، أن نعبئ الجماهير، لنحشد الجماهير لنقارع العدو، من اTفروض أن تكون هذه آلية مستمرة
في نضالنا. فأنا عندي مشكلة في طرح كهذا.

ـنا ـعـلى في اـلـصغر ـعـندما دخـل صحيح، ـلـكن علـمـونا  موازين اـلـقوى، الكMم  حول  خرى  Dالـقـضية ا   
قط قائم ـف نا  كل تحليـل يرة  فترة اDـخ في اـل بدو  ذاتي، وـي امل  امل ـموضوعي وـع مـاً ـع ناك داـئ اسة، أن ـه السـي
تالي موازين اـلقوى ـعلى ما هو الـعامل اـTوضوعي، وo أحد ـتحدث عن كيـفية الـنهوض بالـعامل الذاتي، باـل

تحتاج إلى العامل- لكي تتغير، عامل واحد تأتينا بركات كلينتون صعب أن تزبط معنا لوحدها.
   بالنسبة إلى قضية أخيرة، أنا برأيي قضية الوحدة الوطنية نتحدث كثيراً بها، الجبهة الداخلية وتماسك
وحدة حوله اـل ستتم  الذي  امج  هو البرـن ما  ماذا؟  حول  ماذا،  لى  ية ـع وحدة الوطـن ة...الخ، اـل ـي هة الداخـل الجـب

" كل طـوشة هـناك" أنه بـعد  سابقـاً  ، وليـست منـاسف كـما كـنا نـقول  حى بوس ـل الوطنـية؟ القـضية ليـست 
منسف...، القضية فعMً هل أصبح هناك برنامج واضح للمرحلة القادمة لكي تتكرس فعMً الوحدة الوطنية،

" نبوس لحى بعض ثم نسمع أن الناس تناقضت واTنابر ظهرت من هنا ومن هناك...، الوحدة الوطنية" أم 
ـية ـوحدة الوطـن ـية واـل ـهة الداخـل ـاسك الجـب ـضمون تـم هو ـم ما  ـضمون.  إلى ـم ـها تحــتاج  ضرورية، ولكـن

الفلسطينية. لم أسمع لغاية اbن ما هي الشروط لكي تتم هكذا وحدة، وفعMً نغيّر في العامل الذاتي.
" أنا أرى" تالي  يولى عليـكم باـل ما أنـتم  مثـل سابقـاً  كانوا يقـولون  أقول،  آسفة  أنا  دولة،  شكل اـل    قـضية 

شكون، شكون، وأعـضاء اللجـنة اTركـزية ـي شكون، وأعـضاء اللجـنة اTركـزية ـي شريعي ـي أعـضاء اTجـلس الـت
وقيادات سياسية كذلك... من اTسؤول... في النهاية أنا خائفة من هذا الشعور بعد أن دخلنا إلى اDرض،
صانعي من  نا  أصبحنا متفرجـ- وتغـير حاـل نا  وجودين عـلى اDرض، كأـن Tناس اـ سلطة لـل أتت اـل عد أن  وـب

أحداث إلى متلقي أحداث وأنا برأيي هذه مشكلة جدّية. شكراً

اCخ أبو محمد:
oمانع و o ،وجودة فيها، وهي واضحة ب- اتجاه-، وهذا شيء طبيعيTالجلسة غنية بوجهات النظر ا   
بأس أن يكون هناك صراع آراء ومواقف فيها. وواضح اoتجاه مع السير قدمـاً في الحركة باتجاه الدولة
هذه قول  حتى أن ـبعض اoخوان ـي  ،ًMقول مه أخرى ـت ها، وحـركة  مة ـل لف اDشكال اMTـئ سطينية بمخـت الفـل
إعMن حرب، وطبعـاً إعMن حرب، أي واحد الغائب أو الحاضر منا فــوراً يقول o نريد، أي حرب سنعمل،
o يوجد مجال لدينا. هل من اTعقول أننا سنعلن دولة yقامة حرب، o أحد يفعل ذلك منذ البداية هل يجوز

" " " العصاة حتى يعلن حرب فعMً، هذا غير" العصاة أو لم يقم بعد من تحت  Dحد لم يلبث أن قام من تحت 
سMم كون هـناك  أجل أن ـي من  بالعكس،  هي   o .أدري o ،هذه التهـمة أين  من  ها.  الدنيا كـل في  مـوجود 
نا كون ـل نا أن ـي وهذا اـلحق ـل ية  وهذه الـن جاه  هذا اoـت أقل ـب الخ، ـعلى  رمرة…  Tطة واـ قي، o تـبقى النطـن حقـي
مع هذه الحـقوق.  عن  حدث  حن نـت يوم وـن قدم لـل نذ اـل يـاً ـم نا، تاريخـيـاً وحقوـق اخوان ـم عدة  ذكر  ما  دولة، وـك
اDسف Dنه كان تاريخيـاً طمع صهيوني في بMدنا، وانتصروا علينا Dسباب عديدة، أصبح عندنا انبهار،
وحتى خطفوا عقولنا، إذن كل شيء يقولوه أو كل شيء يريدونه هو الذي يحدث، كأننا مسلم- إليهم بقدرة

 إلهية، هذا ليس واقعيـاً.

   كان أي واحد يمكن أن يتحدث ممن يسكنون هنا مع منظمة التحرير في الشام أو بيروت أو في عمان،
هي اTمـثل الـشرعي والوحـيد للـشعب بأن منظـمة التحـرير  عتراف  oتم ا سنوات، وعـندما  يحـكم خمـسة 
كانوا راـفـضينها تمـامـاً، اbن ـهـناك ـنـصف اضطروا أن يـغـيروا، ـمـسألة اـلـدولة الفـلـسطينية  الفـلـسطيني، 

اTوجودين في إسرائيل يقولون نؤيد وأحيانـاً يتراجعوا عن ذلك.. إذن هناك حركة في العملية السياسية.
لدكتور، بأي حق أنه كان اTواـفقة ـعلى اـلشرعية ها، حرام، وهذه مMـحظة ـل    نـقطة أخرى أود اyشارة إلـي
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سنة دولة88 الدولـية  في قـيام  قرار التقـسيم بحقـنا  في   باTوافـقة عـلى الـشرعية الدولـية واoنطMق منـها 
كان هذا  سطينية،  دولة فـل في إعMن  له  سيم واoستناد  قرار التـق في  ذكور  Tرير ـمصيرنا وا سطينية وتـق فـل
ها، مع أنه ية فـي لة اـلشرعية الدوـل وافق ـعلى قرار مـجلس اDمن والذي هو من جـم نه ـغطاء Dن ـن اTـقصود ـم
امل ريد تحـرير ـك ولوا ـن قوا تـق ناس o تـب يا  نا  ولون ـل كانوا يـق الذين  عالم،  في اـل أصدقائنا  كل  بـاً ـل كان مطـل
ية، ـهناك ـيوجد ـمجال بوا اـلشرعية الدوـل التراب الفـلسطيني، ـخطأ، هذا شيء ـغير عـملي وـغير واـقعي، اطـل
وهذا ادية..،  أساليب ـم ناك  نوي، وـه عاTي اTـع يد اـل أبواب التأـي تح  جال لـف وجد ـم ما ـي يدكم، ـك ساندتكم وتأـي Tـ
وإسرائيل كانت أمرـيـكا  الدول، وان  في ـمـواقف  ساعة ـنـسمعه،  وكل  يوم  به ـنـحن، ـفـكل  التأـيـيد ـنـشعر 
منعزلتان. حرام علينا كثير أن نبلي أنفسنا. وo يشبه باTوقف اTطروح اbن، أوoً قضية الدولة ليست قضية

، ومن يوافق عليه يكون خائن، كان وقتها هناك تغيير موقف، بينما إعMن242 مختلقة، كنا نقول ليسقط قرار
الدولة الفلسطينية فنحن منذ زمن قــررنا ذلك، ما هو برنامج منظمة التحرير، من الثمانينات لليوم، عن قيام

سنة لة  حدود اDرض الفـلسطينية اTحـت في  قدس  من اـTطالب67 دولة فـلسطينية وـعاصمتها اـل آخره  وإلى   ،
اعترفوا هم  بار أـن أخذ باoعـت مة التحـرير ـن اعترفوا بمنـظ ندما  الخ. وـع ستوطن-، وـمشكلة الMجـئ-..  Tضد اـ
بمنظمة لها برنامج واضح، وهي قيام الدولة الفلسطينية، أي لم يتفقوا مع بائع ترمس، o هيئة سياسية لها
من الـقدم أن وهو الـدولة الفلـسطينية. أي إعMن الـدولة لـيس مفـاجأة، فـهو مـعروف  برنامجـها السيـاسي 
الداخلي- في مــواقف الخــصم والخــصوم  لذلك. يــجب أن نحــسب الحــسابات اbن  اTنظــمة تــسعى 
والخارجي-، وما يترتب علينا في اTسائل الداخلية وفي السياسة الخارجية. والقيادة تأخذ باoعتبار هذه
تزال Dن تتحـقق عـلى اDرض  oكانت و صراع،  هذه عملـية  والدولي  مور بنـشاطها اTحـلي والعـربي  Dا. 
جاهلوه، مـستعد أن نا يـت أناس ـم جاهله، هـناك  ذلك وo نـت عرف  -، ـن شكل جـن وجودة اbن ـب امل، ـم شكل ـك ـب

يتحدث عن كل شيء إo عن وجود سلطة في هذه البMد o يريدون اoعتراف بأن هناك شيء فلسطيني.!
شكراً

 : اCخ كمال الشيخ

   أوoً مساء الخير للجميع، منهجية التفكير اDكاديمي التي تفضل فيها الدكتور زياد، وهو واصف نفسه
بأنه تحلـيل أو تـقدير مـوقف أوصفها  وضرورة هـامة وتفـصيلية يمـكن أن  حق  هي  أكاديمي،  رجل  بأنه 
قرار الذي واقع، ومن ـهنا تبرز أهـمية أن اـل ية ـتجاوز اـل بار إمكاـن سـياسي سليم، ولـكنه لم ـيأخذ بـع- اoعـت
يتم اتخاذه ضمن اoستنباطات واDحكام التي توصلت إليها ستكون قاصرة بالقطع. أعني بذلك بأن تقدير
اTوقف السياسي كتقدير اTوقف العسكري أين ما كان، له طرفان، نحن، عدونا، ماذا يريد، ماذا نريد، هل
الوسائط، والوقت، والوسائل واyمكانات والظروف العربية والدولية والفلسطينية تدعوني أن آخذ هذا اTوقف
يل اTنـهجي قرار. إذا ما أخذت التحـل عدو أن يـتصرف لو أخذت هذا اـTوقف أو هذا اـل أم o، ماذا يـمكن لـل
اDكاديمي البحت كما سمعتم من أخي الدكتور زياد وأخي الدكتور حسن لن تجرؤ قيادة أن تأخذ قراراً
نا ـنحن ثوري، Dـن نا منهـجية التفـكير اـل ية ـيجب أن يـحكم منطـق يادات. ـهنا يبرز أهـم وهذا ـليس من ـطبع الـق
وأعتز حتى الثـمـالة  وأنا ـعـربي  الداخلي  ضدنا اـTـوقف الـعـربي  قل إمـكـانات، ـنـحن  Dضعف وـنـحن ا Dا
وقف Tمع اـ نا  أخذنا موقـف ما  الدولي بمجمـله، إذا  وقف  Tضدنا اـ واقع مـوضوعي،  كن  بعـروبتي وقومـيتي ـل
اTعادي، ليس ضدنا Dنه ضدنا، هو مع عدونا أكثر منا فهو ضدنا بالقطع، سيكون ذلك وأهدافنا. السؤال
ً شجاعـاً اTطروح نفسه، هل نبقى تحت اoحتMل إذا ما انتهت الفترة اoنتقالية؟ التخوف من أن نأخذ قرارا

% معنى ذلك توسيع اoحتMل، يجب أن نرى اDمور بوضوح،3 ثوريـاً نتجاوز به الواقع، وأن يعاد اoحتMل،
في شعبنا  التي تتعـلق بحـياة  ستراتيجية  oقرارات ا في مجمـله تـحت اoحتMل، اـل وطن  حتى اbن نـحن 
حرـيته وفي حرـكته وفي تنقله وفي اقتصاده وفي ـحياته اليوـمية قد تصل إلى درجة قرار بالزواج ما زال
في يد العدو. يجب أن نكون واقعي-، هنا تبرز أهمية أن يؤخذ قراراً ثوريـاً على تقدير موقف ثوري، Dنني
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جانبي، وDن اTـوقف في  ضعيف  الدولي  صالحي، وDن اTـوقف  في  يس  الوقت ـل o أمـلك اyمكـانات وDن 
قراراً آخذ  وريـاً، أن  جـاً ـث صرفاتي منـه جب أن يحـكم ـت ير ـمضمون، ـي وثوق وـغ ير ـم مأمون وـغ ير  ربي ـغ الـع
أدفع ثـمن الـقرار يمـكن أن استعداد أن  أكون عـلى  شريطة أن  به الـواقع بـكل حيثـياته  شجاعـاً أتـجاوز 
ً في مثل أتخذه. من هنا أرى بأن القرار الذي إذا كان اتخذ، وأنا o أعتقد أن هناك قراراً واضحـاً محددا
أثق بـأمانته الثـورية وبنـضاله الـثوري وبـتاريخه الذي  قرار الـسيد الرئـيس  كان  هذا اoتـجاه، ولـكن إذا 

قراراً ـثـوريـاً ـيـعرف الـواقع30 النـضالي وبـشفافية رؤـيـته التاريـخـية بتـجـربة أخذ  أنه  له،  صقـاً  Mـعـامـاً م 
قرار الذي ـيجب أن ياته ـبكل ـثمن يـمكن أن ندفعه، ـليس Dنه قرار صحيح، وـلكن Dنه اـل ويـتجاوزه ـبكل حيـث
يؤخذ، وإo سنبقى تحت اoحتMل. ومهمة قيادة أي قيادة، مطلق قيادة في التاريخ تحلل اDمور مستعينة
ها ـتستنبط اDـحكام، ـتأخذ قراراً ـعلى استعداد أن تدفع ثـمنه، وأنا ها ورجال الـفكر فـي بأكاديميـيها ومثقفـي
سنبقى ـتـحت اoحتMل، أو أن يـتـوسع لم نـعـلن،  ما ـنـسمع ـعـلى اyطMق، إذا  أقول ـلـكم أن اـلـبدائل ـلـكل 

% عند السلطة، أنا كرجل عسكري o أرى أن إمكانية اTناورة عندي ستكون أقل فيما لو حاول3 اoحتMل،
%. Tاذا التردد. أنا إذا كان هناك قراراً في رأيي أنه هو الذي يجب3 احتMل اTناطق الفلسطينية لتساوي

أن يؤخذ، أو نبقى تحت اoحتMل دون اتخاذ أي قرار، فنحن أصMً محتل-، مرة أخرى الوضع اDكاديمي
ـيل ـقط التحـل أخذت ـف ستراتيجية إذا  oـيا ا ـخدم اـTـصالح العـل ـواقع اـTـوضوعي o ـي ـيل اـل ـكن تحـل ـهم، وـل ـم
ندفع ستعدين أن  قرار ـم خاذ  وريـاً oـت جـاً ـث الك منـه كون هـن جب أن ـي بار ـي اDكاديمي، باخـتصار بـع- اoعـت

 ثمنه. شكراً

اCخ أبو الهيثم:
   أنا كنت أصغي بانتباه لكل ما قيل من مداخMت ومن أفكار في هذا اللقاء الهام، وأعتقد أنه اbن يفتح
حول مـوضوع مـصيري، مـوضوع الوطن،  حوار تـشهده الـساحة الفلـسطينية مـنذ أن دخلـنا أرض  أوسع 
يشكل نقطة إجماع وهو قيام دولة فلسطينية، وهذا الحوار الغني الذي يدور اbن في الشارع الفلسطيني،
في كل بيت فلسطيني، في مكتب الشؤون الفكرية والدراسات، في لجان اTجلس التشريعي، في اTجلس

عام التي دارت بـعد  بالحوارات  ويذكرني   ًMحوار غـني فع هو  كل مـكان،  في  طرح73 الـثوري،   عـندما 
" مع حوار الرأي الذي يقول مع،" موضوع السلطة الوطنية. وإذا كان الحوار في ذلك الوقت قد أخذ رأي 

وحوار الرأي اbخر الذي هو ضد، وانجلى الحوار بعد سنوات طويلة على وفاق حول برنامج مرحلي، دولة
عام لة  حدود اDرض اTحـت سطينية مـستقلة، عـلى  طة67 فـل جد نـق حوار ـي لف تمـامـاً،  حوار اbن مخـت فإن اـل  ،

إجماع حول ضرورة قيام الدولة ولكنه يتحدث عن شروط وعن مخاوف، وعن محاذير وعن مجازفة، يتحدث
عن هل هو قرار استراتيجي أم تكتيكي؟ وكيف نخلق أفضل الشروط yعMن هذه الدولة؟ هذا الحوار بهذا
هذه واحد يمتـلك اyجـابة، نـحن جميـعـاً مـعـاً نـستطيع أن نـحدد  فرد  أظن أن هـناك   oصحيح، و اTعـنى 
اyجابة، مثل هذا الحوار الذي يجري هنا، ولكي o يبقى حوار مجموعة من اTثقف- في قاعة مغلقة، كيف
نستطيع أن نضع آلية ونحول هذا الحوار إلى فعل، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك استخMصات من
هذا الحوار، o يكفي أن تقول كلمتك وفقط. سهرنا ثMث ساعات ونحن نسمع أفكار ومMحظات وفي اbخر
قاء هذا الـل من  ريد  يه أنـفسنا ـفقط. o ـن قاء، نـثقف ـف نا ـنحن نـفسنا نـعمل ـل نا بأـن ته واكتفـي إلى بـي يذهب  كل 
من ـيصنعون سطينية، أو  ساحة الفـل في اـل قرار  صناع اـل أمام  وضع  إلى استخMصات ـت جاد، أن ـيصل  اـل
إلى قاء  هذا الـل من  ها  التي ـنخرج فـي قل اoستخMصات  من أن نـن بد   o قرار، أي من ـيصنع اـل قرار، أو  اـل
أفكار مكتوبة، وأنا أتمنى لو أن مثل هذا اللقاء ينقل على شاشات التلفاز حتى اTحلية إن أمكن، Tا o، أو
تدور هـنا، التي  حوارات  فرّغ اـل دراسات ـي شؤون الفكـرية واـل نزار، أن مكـتب اـل أبو  من اDخ  ضـاً  نطـلب أـي
لع قاء يـمكن أن نـط كل ـل نا ـب ذلك، أـن كل  من  أهم  كن  ها، وـل ستفاد مـن حتى ـي تاب  في ـك راريس  في ـك بع  وتـط
دراسات شؤون الفكـرية واـل في مكـتب اـل الذين ناقـشوا  بأن اTجتمعـ-  ها ونـقول  بعـشرة جـمل مفـيدة نكتـب
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موضوع قيام الدولة الفلسطينية، وصلوا إلى اMTحظات التالية، إلى اoستخMصات التالية، إلى التوصيات
التالية. وشكراً

اCخ أبو نزار:
ً لجميع اoخوان الذين تحدثوا. حقيقة يمكن دار حوار حول موضوع القرار    شكراً أخ أبو الهيثم، شكرا

 نوفمبر عن إعMن اoستقMل، كان في حد15 وكيف أُخذ، لو أتينا إلى التاريخ، عندما أعلن فلسطينيا في
جالس Tقرارات اـ كل  في  حتى  أنه  جانب  إلى  يه اbن.  حن ـف الذي ـن هو  قرار  طبيق اـل ية ـت قرار، وعمـل ذاته 
حق اـلـعودة وتـقـرير اـTـصير وإـقـامة اـلـدولة عن اـلـثوابت الفـلـسطينية، داـئـمـاً ـنـقول  كان اـلـحديث  الوطـنـية، 
أبو صرح اDخ  ندما  فذه، وـع ذية أن تـن من الجـهات التنفـي سابقـاً واTطـلوب  مأخوذ  قرار  سطينية، هـناك  الفـل
هذا قوم ـب نا أن ـن اية حـق وعد، نـه Tهذا اـ في  نا،  سبة ـل تاريخي بالـن استحقاق  هذا  مرة، أن  من  أكثر  مار  ـع
أبو أعرف اDخ  وأنا  أبو داود،  هو اDخ  قاء  هذا الـل في  جداً  واضحـاً  موقفه  كان  واحد  أكثر  مل. يـمكن  الـع
من" شعار  صاحب  أنه  شكلته  كن ـم سطينية، ـل دولة الفـل لى اـل نا حـرصـاً ـع واحد ـم من أي  أكثر  وهو  داود، 

نا ـعندما ـنقف" عـاً، كـل نا جمـي بة، واـلوضع الداخلي هو الذي يخيـف قة الغاـئ له ـمخرب هو الـث جرب اـTجرب عـق
ـعند الـقصة ـنقول اـلوضع الداخلي، ـنحن ـغير خائف- من وضع اـلعرب، يـمكن اDخ أبو فارس قال عـمرهم
في شكلتنا  كن ـم هم، ـل نتزع مـن مـاً ـن حن داـئ والدول ـن ها،  نتزع مـن مـاً ـن حن داـئ شيء، ـن نا  أخذوا ـل ما  عرب  اـل

نا أن" ماذا علـي سيكون  مدعوين  وكل اoخوان  شاء ا4  ادمة اـن نا الـق جوهر لقاءاـت الداخلي. وهـنا  وضعنا 
رصة Dي" تاح الـف جب أن o ـت استراتيجي، وـي قرار  هذا اـل كون  جب أن ـي قرار وـي الك  بار أن هـن عل؟ باعـت نـف

إنسان أن يتMعب بهذا القرار ليحوله إلى تكتيك، وهذا قرار اللجنة اTركزية كما أنا سجلته في الجلسة،
أنه لدرجة o يجوز نتيجة Dي اتفاق مع اDمريكان أو اyسرائيلي- حول اTبادرة اDمريكية بأن يتضمن ذلك
عدم حقنا في إعMن اoستقMل في هذا اTوعد، هذا قرار، أنا أتعامل معه باعتباره أنه قرار استراتيجي،
ها ـعلى اDرض ـلكي ية التي نعمـل نزل إلى اTؤتمرات الحرـك ادرنا وـن عبئ ـك هذه الجـلسات أن ـن وأنا مـكلف ـب
نا، ولون ـل قط تـق وضع ـف هذا اـل قول  هل مـع سألوننا  ناس ـي عـاً، اـل سؤوليتهم جمـي هي ـم هذه  ناس أن  عرف اـل ـي
من اoخوان..، كل أخ  يّر،  أجل ـكيف نـغ من  اضل  نا ـيجب أن نـن ؤخذ، إذن كـل كثيرة ـيجب أن ـت أمور  ناك  ـه
نحن في جلسة سابقة حول القضاء والسلطة القضائية، يمكن ليس الجميع عـبّر عن رأيه، لكن طلبنا من
اoخوان، أن أي أخ أو أخت يمكن أن يكون عندهم أي مMحظة أو إضافة يمكن أن يبعثها لنا مكتوبة سواء
سطرين أو عشرة على ورقة إلى مكتبنا، حتى تضاف إلى هذا اTوضوع. وبهذا اTوضوع أيضـاً يمكن أن
تضاف إذا تم كتابة شيء، أو مثMً اDخ خالد أحضر شيء مكتوب، هذا يمكن أن يترك Dنه مفيد، صحيح
نا مدعوين ـليس ـفقط في عه وسيكون في كـتّـيب، ـلكن اـلشيء اDـساسي أنا بـتقديري كـل نا سنفرغه جمـي أـن

الجلسة اTغلقة وإنما كلنا في مجال عمله لكي يكون هذا الخط العام.
   أترك ل�خ زياد حتى يرى ماذا يريد أن يرد عليه من القضايا، كثير من القضايا التي طرحت تؤكد على
جانب واحد أن هنالك نوع من اyجماع الفلسطيني على هذا اoستحقاق التاريخي الذي هو واجب وحق

في نفس الوقت. شكراً
 اCخ د. زياد:

   شكراً، وأنا أريد أن أثني على جميع اTداخMت والتعقيبات التي أغنت هذا النقاش ومثلما ذكر اDخ أبو
مـحمد، التـعددية في اbراء، وـنحن ـكنا نتـمنى أن هذا اـلجدل الوطني اـTسؤول واـلجدل السـياسي كان من
اDفضل أن يدور قبل اتخاذ القرار، حتى نختبر هذا القرار أو حتى يستند هذا القرار إلى دراسة، وأنا
نا اTـنهج اDكاديمي سيادة العـميد يـمكن داية لو اتبـع ـقلت وأحب أن أوجه كMمي ل�خ ساجي ـقلت في الـب
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لوصلنا لنفس اoستنتاج، أنا اعتراضي ليس على القرار، ليس اعتراض حتى، أنا أريد ضمانات أن هذا
" الدولة الفلسطينية ولو كانت" قرار جدي ونحن نهيئ له، فقط، باbخر نعم، من يستطيع أن يقول o لكلمة 

مجرد مداعبة للعواطف، هذا قرار استراتيجي، ويجب أن يكون كذلك ، يجب أن نكون جادين فيه، ويجب
أن نوفر له فرص النجاح، Dنني o أرغب في اتخاذ قرار ثم أفشل، أنا لست مدمن فشل، نحن من حقنا
كفلسطيني- جميعـاً عندما نأخذ قرار أن نضمن له مقومات النجاح، ونحن حددنا الجوانب، وعندنا خوف
مشروع، وعندنا قلق مشروع والكل أجمع على ذلك، أنه هل وضعنا الداخلي يشفع لقرار من هذا النوع يا
نا أن قوo. فM ـيجب علـي حرب؟ ـليس مـع استعداد لـل يد دون  سيادة العـم يا  حرب  يدخل اـل واحد  ساجي،  أخ 
نخلط اDمور، دعونا نتحدث بعقMنية، من قال أن الثــورة عمل غير محسوب، الثــورة أكثر اDعمال محسوبة،
فهذا موقفي الشخصي، أنا مع هذا القرار إذا كان جاداً وإذا وفرنا له فرص النجاح، Dنني o أريد أن
أذهب إلى اoمتحان وأعود راسب في اoمتحان اDفضل لي أن o أذهب، وأستعد أكثر وأدخل اoمتحان
أنا اذا  T ،بأثر عكـسي يأتي   o حتى طبيق  ابل للـت كون ـق جب أن ـي قرار ـي بأن اـل صب  هذا ـي عده، كMمي  ـب
قرار صنع اـل في  شاركوا  هم  حدثت عـن الذين ـت ناس  كل اـل لو أن  قرار واـTشاركة،  صنع اـل ية  عن آـل حدثت  ـت
لكان هناك مشاركة ليس فقط في صنع هذا القرار بل في تحمل تبعاته، كيف سآتي في الغد إلى فصيل
قال ما  قرار مثـل هذا اـل هم…  وقع مـن ثم أـت شيء،  عن  رفون  سطيني، o يـع شارع الفـل في اـل هه  لم ، أو ـج أنا 
العميد رغمـاً عنا وموضوعيـاً هو قرار ثوري، إذا كان اTفهوم مفهوم وطني، إذا كان القصد ليس اoلتفاف،
إن كنا نحن جدي- نريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، ذلك يعني أننا
o ندعو للحرب أخ أبو محمد هذا الترجمة الفعليه له حرب مفروضة عليك، والحرب اTقصود بها استئناف
الصراع، واستئناف الصراع بكافة أشكاله، الصراع السياسي والتفاوضي والشعبي وربما الكفاحي، هو
بدأ غزة واـلقدس ـعاصمتها وـن ية وـقطاع  يام دولة في اـلضفة الغرـب لن ـق ـموضوعيـاً ـهكذا، نـقصد إن ـنحن نـع
ا قـبل مـدريد، Tأوسلو و ا قـبل  T استئناف هذا يعـني  ها  جزء مـن في أي  ها  ية علـي سيادة الفعـل بممـارسة اـل

الصراع، الصراع بما معناه باDشكال اTختلفة بما في ذلك العنف.
   أنا لم أغفل مؤسسات م.ت.ف، Dني عندما تحدثت عن كيفية اتخاذ القرار، قلت لم يحدث مشاورة مع
اللجنة التنفيذية واTجلس الوطني واTجلس اTركزي بما تمثله هذه اTؤسسات، وكان في عقلي شعبنا في
oاسبة، و اسي، باTـن رنا السـي من تفكـي جزء  الرف اbن، وـليس  وواضعينه ـعلى  الذي ـنحن نـنساه،  خارج،  اـل
يحظى بنصيبه o من اهتمامنا وo من مواردنا وo هو جزء من خططنا وهذا الشيء بحاجة إلى استدراك،
الذي نـحن نعنـيه، حديث  خارج معـني باـل في اـل أحد  كان هـناك  أعرف إن   o أنا هذا مـوقف خطـير،  Dن 

( ). وخاصة في لبنان
   ما هي الخيارات غير خيار الدولة، قرار الدولة كما قلت باoستعداد له هذا الخيار الصحيح، من الذي
شروع سيزيل اoحتMل، اyعMن ـم الذي  هو  قال أن اyعMن  الذي  ومن  قى،  ريد لMحتMل أن يـب نا ـن قال أـن

 باTقومات بالتجسيد والعمل، Dنه يمكن أن تعلن عشرين إعMن ويبقى الواقع كما هو على اDرض.

كي قرار ـل صنع اـل في  نا أن ـنشارك  من حـق كن أـيضـاً أـليس  قرار، ـل قرار ـك مع اـل امل  واصف، التـع    اDخ 
نستطيع أن نشارك في تنفيذه وفي تحمل نتائجه، أنت قلت دعونا اbن أن نقبل بالقرار… فرضـاً أن هذا
قرار كان قرار خاطئ، أنا أـتحدث عن شيء منـهجي اbن، أنا أـتفق مع مداخلتك، وـلكن نـقطة اoنطMق اـل
كر دراسة ونـف درسه  ثاني ـيجب أن ـن قرار  كن أي  قرار ـل قرار ـك هذا اـل بل  قرار، يـمكن أن نـق قرار ـك بل اـل لنـق

جديـاً قبل أن نتبناه.
   اDخ حنا، قال كMم إنشائي كثير، وأنا كنت أتمنى أن نتجاوز الخطاب اyنشائي، لقد قولني ما لم أقله،
في تـقـرير في اـلـشرعية التاريـخـية والدوـلـية لـلـشعب الفـلـسطيني ومنـظـمة التـحـرير وحـقـنا  شككت  أـنـني 
اTصير… أنا لم أشر إلى هذا الكMم ولم أقل أن هناك فراغـاً قانونيـاً، ثم يلومنا Dننا لم نشارك في اتخاذ
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القرار في أوسلو، من عمل أوسلو خجل منه اليوم، ويعلن أن إعMن الدولة هو إعMن عن فشل أوسلو، Dنه
الذيب" لو أوسلو ناجح كان أحضر النتيجة التي توخيناها منه، o داعي Dي شماتة، كأن أوسلو أحضر 

من ذيله ويجب أن نلوم الناس الذين اعترضوا على أوسلو، ولكن تعاطوا مع السلطة وانخرطوا. فلم يكن"
 داعي للتذكير.

أنا إسناد اـTوقف الفـلسطيني، ـف في  الدولي وـيسهم  في تـحديد اـTوقف  هم Dنه ـيسهم     اـTوقف الـعربي ـم
هذا الخـطاب لى  أعترض ـع أريد أن  وأنا  ربي،  باTوقف الـع لق  ما يتـع فارس فـي أبو  قوله  الذي ـي ضد الكMم 
وطريقة التفكير أنه يجب على العرب… تصور أننا بدون عرب، هذه حلقة وسيطة بيننا وب- العالم، هناك
 (×)أناس كثير يكرمون لنا لخاطر السعودية ولخاطر مصر…، أنا o أستطيع أن أضع على اTوقف العربي،
ياب في ـغ الدولي، Dنه  وقف  Tوثم اـ ربي  وقف الـع Tيأتي اـ عده  سطيني ـب وقف الفـل Tولى اـDزية ا قة اTرـك الحـل

موقف عربي، العالم سوف يتردد في تقديم الدعم لنا.
   أنا لم أفهم كيف سيقطع القرار على نتنياهو تكريس الكيان في غزة، أنا لم أعرف كيف حاججت في
هذه القضية، وقلت أن إعMن الدولة سيسهل في عملية اTفاوضات، هذا الذي o أريده أنا، أنا o أريد أن
فع أن أـعلن دولة وأحدد ـعاصمتها اـلقدس ثم أرجع آخذ ربع دولة، o يـن أـعمل دولة وأرجع أفاوض ـعلى اـل
هذه اTـكـونات قد أـخـضعت  دمت  ما  ـخارج،  في اـل ـقوا  ـلثي اـTـستوطنات والMجـئـ- يـب وأترك ـث ـقدس  اـل

 أي من سيفاوض في اbخر سيكونCompromise للمفاوضات في البنية الداخلية للمفهوم مفاوضات، هناك
ستوطنات Tقدس واـ حول اـل اوضات  سهل اTـف دولة سـي قول أن إعMن اـل هو ـي نا.  من ـه نازل  نا وـت من ـه نازل  ـت

كون ال ثم ـي بدائي،  عرف تمـامـاً، أن هـناك مـوقف  وأنت ـت -، اTفـاوضات تعـني  هذاCompromise والMجـئ  
وهذا يتنازل قليMً، ونحن رأينا الذي سيتنازل أكثر هو الطرف اDضعف، مثل ما هو حاصل  ًMيتنازل قلي

معنا اbن.
رفع سيادة تتجـسد ـب وجودة، واـل وضوعيـاً ـم سيادة ـم اسبة اـل وجودة، وباTـن ية ـم أؤكد أن الكياـن أريد أن  أنا     
وقالت أترـكـكم إسرائيل نـفـسها  سحبت   ً غدا حتى بـقـرارنا، أي إذا  سرائيلي عـنـها ـلـيس  yعتراض ا oا
وشأنكم، يا فلسطيني- هذه بلدكم. كل مقومات السيادة على اDرض موجودة، السيادة لدينا معطلة بفعل
سيادة ية، اـل سيادة الذهـن ريد أن نـنسى اـل ثم o ـن زمان،  من  وجودة  ية ـم شك الكياـن بدون  يان  اoحتMل، والـك
هي في اoذهان، نحن شعب ذهنيـاً نمارس السيادة، لذلك نحن نصطدم مع اoحتMل، ومارسنا السيادة
أثناء اoنتفاضة والثــورة اTسلحة، Dننا ذهنيـاً كنا نشعر أننا نحن ذوي سيادة وعندما يصطدم هذا اyدراك
أكثر مفـهوم توجت  بل  وكذلك،  ثــورة اTـسلحة  وحدثت اـل مع اoحتMل  بالواقع يـحدث اoصطدام  سيادي  اـل

السيادة باyدراك خMل اoنتفاضة.
ها عMقة دولة، صحيح، ويـمكن أن ـتكون أـفضل ـخطوة ـل امة اـل ها عMقة باoستقMل وإـق    o بدّ من ـخطوة ـل
باoستقMل وإقامة الدولة هو إعMن دولة والنجاح في تجسيدها ولو بشكل تدريجي وتراكمي وبثبات على
موقف، ليس أن نتراجع بعدها، أنا في اbخر مع ذلك، لكن قلقي أنا أين اTقومات؟، وأين اTؤشرات؟ أين

،4/5/99 رؤوس الجسور؟ هذه جميعها حتى اbن لم يجرؤ أحدكم أن يقول أنها موجودة، كيف سندخل في
 بإمكاننا أن نخلق النواة وقوة الدفع لكي نستمر، أنا أتفق مع4/5/99 دعونا نرى إن كنا نحن من اbن وحتى

أناس لـكي يـعود ثم نـعود نـوسط  قالوا أن القـضية ليـست هـبة مـثل هـبة اDقـصى يـومان  الذين  خوة  oا
اDمريكان للمفاوضة من جديد، أو ما شابه. هذا موضوع جدي يحتاج إلى إعداد، وأنا هنا مع الحسابات،
o جب أن هو كMم حـسابات، وـي كل كMمي  وأنا  في الحـسابات،  كر  أكاديمي وأـف أنا  لومني إن كـنت  o ـت
ضـاً هي أـي في اbخر  ثــورة  اسي، اـل ست عـمل حـم ثــورة لـي يد، اـل سيادة العـم مع  لف  وأنا أخـت ذلك،  نا  يعيـب

حسابات.
 هناك نقطة مهمة جداً أشار إليها اDخ خالد،
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ما ــورقة للـمساومة فـي دولة هذا ك نا، أنا أـخشى أن ـيستخدم إعMن اـل أخذ باـل    هذا وارد جداً، وـيجب أن ـن
oن نجامل بعضنا البعض، وD داعي oم أنتم تعرفوه، وMن نتحدث داخليـاً، وهذا الكbن، نحن اbيجري ا
يم، ـمصادر أنه الزـع هو ـمعروف  أحد ـف يم، Dنه ـليس بـحاجة ـTديح من  مدح الزـع Dن نرائي ـبعض، وD oن ـن
شرعيته o يوجد زعيم في العالم يمتلكها، لكن يجب أن نكون عقMني- وجريئ- ونقول الصحيح،أنا أخشى

ً أمام أحد. أن يجري التفاوض واTساومة على هذا اyعMن، عندها منظرنا لن يكون جيدا
   أنا o أريد أن أوازي ب- إعMن الدولة وب- حقنا في الدولة، حقنا في الدولة ثابت، هذه الثوابت الوطنية
وحق تـقـرير اـTـصير واـلـدولة، اyعMن ـيـجب أن o ـنـساويه، Dن اyعMن مثـلـما ـقـلت يـمـكن إذا حق اـلـعودة 
. فأنا o أريد من ناحية فلسفية أو غير فلسفية أن أوازي ًMنتكاسة هل ينتفي حقنا في الدولة مثMتعرض ل
رنا له مـقومات الـنجاح  - -ـب- اyعMن واصور أن التـخلي عن اyعMن وأنا ضد التـخلي عن اyعMن إذا وـف
أحد وهو  ثابت،  حق  هذا اـل جرد إعMن،  هذا ـم دولة،  في اـل نا  عن حـق ني التـخلي  عن اyعMن o يـع التـخلي 

الركائز الثMث Tشروعنا الوطني.
   بالنسبة للغطاء، أنا فاهم إعMن اoستقMل ونحن احتفلنا هنا في الوطن، لكن أنت تعلم ماذا حدث، كان
تم في اـلحزب كم أـن اسية، Dـن مار، وكان ـهناك ـجهود سـي أبو ـع نا وضُغط ـعلى اDخ  ضغط ـعلى قيادـت ـهناك 

، أنتم قبلتم به منذ زمن، لم يكن يشكل غطاء لك، لكن كان هناك قوة242 الشيوعي لم يكن تناقض ب- قبول
لي ها اقـب لت ـل لو ـق سطينية راـفضة،  هم338  و242 فـل ما جعـل لوا،  ا قـب T ،رهابyبذ ا إسرائيل وـن ، واoعتراف ـب

 .يقبلوا هو إعMن اoستقMل، وقبلوا اعMن اoستقMل وتحفظوا، من هذه الناحية وفر إعMن اoستقMل غطاء
هذا ؤكد ـعلى  آخر، يـمكن أن ـن وكافي...، Tاذا إعMن  جاد  كان إعMن  ذلك اyعMن  تبر أن  أنت ـكنت تـع إن 

. 4/5 اyعMن يوم

أنت أـيضا وقف،  قدير ـم صحيح عـملت ـت أنا  حوار،  في  سيدخلوا  قاط ، اTدني- والـعسكري-     بالـنسبة للـن
" " " " " قدير،" ، هذا ـت ية حتـم ية وـليس  إمكاـن واقع ـتحدثت عن  ية ـتجاوز اـل إمكاـن قدير ـموقف ـعندما ـقلت  عـملت ـت

مثلما أنا قدرت أنت قدرت، وكان واجب أن تضع إمكانية القصور، وحتى عدم اoرتقاء إلى الواقع، ما دمنا
نتحدث في احتماoت أو إمكانيات وتقديرات، فكل شيء قابل في اoتجاه وفي اoتجاه اbخر.

   اbن أريد التحدث عن عملية ترشيد القرار، وo أدري إلى متى سنبقى نفرض فصل قصري ب- عملية
التفكير وعملية صنع القرار. أنا واحد في اTجلس التشريعي ممن يوجه إليهم اتهامات، عندما أتكلم يقال

 لي أنت أكاديمي؟ وكأن اDكاديمي...،:

نا وزارة ثم دعـت نا بغنـجرتش  رين، والتقـي ونواب اثـن- آـخ أبو عMء  أنا واDخ  كونغرس  زيارة لـل في  نا     ذهـب
تدريس، ـلكن هي لتي في اـل نا مـكتب أولبرايت، هي كانت زمـي استقبلتنا مادل- أولبرايت، دخـل الخارـجية ـف
أستاذة جامعة، دنيس روس أكاديمي، مارتن انديك أكاديمي، وهارون ميلر أكاديمي، هذا فريقها، هؤoء
هم طاقم وزارة الخارجية اTسؤولة عن الشرق اDوسط. أنا أقول لزمMئي هؤoء o يفهموا، انهم أكاديمي-،

بMش نضيع وقتنا...
   أنا أقول يعني إن كنا مقصرين منذ زمن، ولم نربط ب- عملية التفكير وعملية صنع القرار، o يعني ذلك
ية، أعرف دور نا أن نـبقى..، أنا أعرف كإـنسان دارس ودرّس في الوoيات اTـتحدة اDمريـك أنه مـحكوم علـي

" اDخ حسن أيضـاً بنوك التفكير ومراكز الدراسات في ترشيد القرار. وا4 أنا أذكر أنني رأيت ابن أبو"
" هـيثم ـفتذكرت والده رـحمه ا4، كان قد قدم سنة"  ـقبل اـلخروج من ـبيروت ـلكي يـتشاوروا82 اـلسعيد ـهنا،

في مـراكز التفكـير شرق اDوسط  في اـل واحد متخـصص  يتركوا  لم  هم  أتذكر أـن وأنا  غن،  في مـبادرة رـي
ومراكز الدراسات في الوoيات اTتحدة إo واستعدي إلى البيت اDبيض أو وزارة الخارجية أو حتى من لهم

الـ قة ـب Mع CIAأبو أتذكر اDخ  أنا  قرار،  يس معـيب أن نرّـشد اـل شيء ـل هذا  بادرة،  Tهذه اـ رشدوا  كي ـي  ـل
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o اذاT بادرة، قلت لهTالسعيد عندما أتى وتحدث، كان عنده موعد مع أشرف غربال، وقال نحن نتحدث با
يطلعوها قبل أن نطلع من بيروت لكي يفروا لنا غطاء، قال o. اTهم أنه لم يتبقى أحد إo وشاوروه، وهذه
الدولة العظمى تشاور، فأنا أقول o نريد أن ننبذ عملية التفكير، فعملية التفكير يجب أن تكون عون لعملية
صنع اـلقرار وـهكذا ـيجري باTـناسبة في كل الدول اTـتطــورة، في اDردن ـيجري ـترشيد صنع اـلقرار، في
مصر يجري ترشيد صنع القرار، وفي أي بلد تتوقعونها من البMد التي نعرفها يجري ترشيد صنع القرار
من قبل الخبراء واTتخصص- واDكاديمي- واTثقف-. هذا ما أحببت أن أقوله لكن طرفة أخيرة أحببت أن
نا في اTـجلس الـتشريعي Tناـقشة ذلك، فـعندما يل دعـي فاق الخـل يع اـت ها حديثي، ـبعد ما جرى توـق أـنهي فـي
عقد اoجتماع للمناقشة، كان اoتفاق قد وقع ونُف¨ذ، فذهبنا نضحك على أنفسنا والناس يضحكوا علينا في
غزة يومها، أن اTجلس التشريعي يريد أن يعمل مثل الكنيست ويقر اoتفاق قبل أن يُنفّذ، وأنا أروي هذه

القصة لكي o نأخذ قراراتنا ثم نأتي لنناقش جدواها، إo إذا كان هناك إمكانية لترشيدها.
من أثر  ها  سيكون ـل الوطن  في  جري  جرت وـت لة  أخرى مماـث اعات  ماع واجتـم هذا اoجـت قد أن  وأنا أعـت    
ً وجهة نظري على صانع القرار في كيفية إخراج هذا القرار وتنفيذه واyعداد والتهيئة له لكي يصبح قرارا

مفيداً وقراراً تاريخيـاً للشعب الفلسطيني. وشكراً

 اCخ صخر حبش:

   شكراً أخ زياد، وحقيقة يمكن أحد أهداف هذه اللقاءات هو مناقشة اoفكار، وقد يكون اختMف بوجهات
النظر حول القرار، إنما الشيء الطبيعي أنه يجب أن يكون هنالك ترشيد، وهنالك إجماع وطني فلسطيني
سطيني عـلى أرض الوطني الفـل وسائل للتنفـيذ خـاصة فيـما يتعـلق باyجـماع  حول كـيف تـكون أحـسن اـل

 الوطن.

أنه ـيـجب أن مع مـحـاضرين آـخـرين،  في الـلـقاءات الـقـادمة  هو اـلـسؤال اـTـطروح علـيـنا  هذا     باـلـتالي 
0 يفصفص هذا اoقتراح وهذا اyعMن وهذا التوجه بحيث نناقش فيه

دفاع ستوى  لى ـم ودورها، ـع سكرية  ية الـع ستوى اDكاديـم لى ـم ية، ـع وحدة وطـن ستوى  لى ـم اصيله، ـع    تـف
وطني، كل هذه القضايا ستكون مجال حديثنا في اTستقبل إنشاء ا4.

Mتصبحون على خير وشكراً جزي
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