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حسن عصفور
عبير ـلغوي فاق وهذا ـليس ـبسبب ـت عبير مذكرة وـليس اـت داية ان اـ=صطلح اـ=ستخدم هو ـت    اوضح في الـب
ً ـبT حـكومة اسرائيل ومنـظمة التـحرير واـنما ـنوقع اقـاً ـجديدا ـفقط، واـنما له دXلة سـياسية ـنحن X ـنوقع اتـف
ية اـلس_م في ها عمـل مذكرة في سياق تنـفيذ اXتفاـقيات التي ـتشكل ا=رجـعيات اXـساسية التي ـتسير علـي
تم ارجو ان ـي وضوع  هذا اـ= هائي،  حل الـن اوضات اـل تالي مرجعـية ومـف ية وباـل وسياق ا=رحـلة اXنتقاـل اطار 
التعامل معه بدقة بعيدا عن الحالة اللغوية Xن حكومة نتنياهو تحاول ان تظهر بأن هناك مرجعيات جديدة
حدثت في هذه ا=ذكرة وهذا غير دقيق Xن اXساس ما زال هو اتفاق اع_ن ا=بادئ في اوسلو الذي يحكم

مفاوضات الحل النهائي ومن ثم اXتفاق اXنتقالي الذي سيحكم تطبيق القضايا ال_حقة.
   ورـبما تلفزيون الجزيرة هو اXكثر استخدامـاً لهذا ا=صطلح واXسوأ في الـتعبير عن ذاته هو ـمصطلح
اXرض مقابل اXمن، او ما سمي ان هذا اXتفاق اعتبر مقابل اXمن وهذا تزوير سياسي X مثيل له على
يد بل الطرـفT. تأـك من ـق يذها  زامات بتنـف يد الـت هو تأـك امن.  ابل  سمى ارض مـق ما ـي يس هـناك  اXط_ق، ـل
الطرف الفلسطيني على التزاماته اXمنية التي وقع عليها سابقـاً في اXتفاق اXنتقالي ومن ثم اعيد التأكيد
عليها في هذه ا=ذكرة، وX اعتقد ان هناك نصـاً جوهريـاً جديداً في هذه ا=ذكرة، ايضا اعادة اXنتشار هو
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هذا في  هرب  حاول ان يـت ياهو، Xنه  بل حكـومة نتـن من ـق جددا  يه ـم يد عـل ثم التأـك سابقا  اسرائيلي  فاق  اـت
ا=وضوع، تعليق كمان ليس فقط مسألة تصحيحية وانما اعادة اXعتبار لبعض ا=فاهيم التي تسري احيانا
دون اعتبار وتصبح شائعة او خطأ شائع سياسي ويتم تداولها من قبل البعض وتصبح مرجعية سياسية

 –للبعض منا دون ان يقف امامها ان تصبح للتعابير قيمة.

نا ـنعرف ان اسة. كـل في السـي بذاتها الـجديد  هي  ياهو  ومة نتـن بل حـك من ـق ها  هذه ا=ذكرة وتوقيـع ية     اهـم
ية باعـتبار ان نتـنياهو يعـتقد ان اـخطر ما واجه اسرائيل هو توـقيع اع_ن اـ=بادئ ومن ثم اXتفاـقية اXنتقاـل
هذه اXتفاقيات ستعيد تقسيم ارض اسرائيل كما يدعي، هذه اXتفاقيات شكلت طعنة كما قال دوري غولد
يوما ما نق_ عن نتنياهو، وفي كتاب مكان تحت الشمس واضح تمامـاً البعد اXيديولوجي الذي يحكم عقلية
نتنياهو ولم يبتعد حتى هذه اللحظة رغم كل ما حدث من توقيع مذكرتT سواء اتفاق الخليل او مذكرة واي
ريفر. اXهمية السياسية لهذه ا=ذكرة، هي انها اجبرت نتنياهو ان يلتزم بالتوقيع الشخصي على مذكرة
هائي ية مـفاوضات اـلحل الـن قالي ومن ثم التأـكيد ـعلى اXلتزام بمرجـع فاق اXنـت يذ اXـت مع الفـلسطينيT لتنـف
جدول اعـمال مفـاوضات الـحل النـهائي الـخاص التي تـلزم نتنـياهو بتحـديد  وهي اتفاقـية اع_ن ا=ـبادئ 
بالقدس وا=ستوطنات والحدود وكل ما يتعلق بحقوقنا في ا=ياه والتعاون ا=شترك مع الدول ا=جاورة، ومن
ها وان هرب مـن ياهو ان يـت حاول نتـن التي  هذه الـقضايا  اسرائيل،   Tنا وـب ستقبل الع_قة الخـاصة بيـن ثم ـم
وهذه لتزام بـجدول مفـاوضات الـحل النـهائي  Xن مـجبرا عـلى ا�اصبح ا واحد،  طرف  من  يعطيـها ح_ً 
شكلي عـندما يـلتزم طابع  وهي ليـست قـضية ذات  من اXع_م  خاص  ارجو ان نعـطي اهتـمام  القـضية 
نتنياهو بهذا Xن جدول اXعمال ليس مفتوحـاً انما متفق عليه وX يجوز طرح أي موضوع خارج مفاوضات

الحل النهائي.
سلطة عة اـل وسيع رـق اسرائيلية ـجديدة وـت بار وحـققت اـنسحابات  اعادت اXعـت قد  اخرى ان ا=ذكرة  يزة     ـم
الفـلسطينية وـعندما سئلت هل اXـنسحابات ـتلبي الـطموح الفـلسطيني Xعادة اXنـتشار انا شـخصيـاً اعـتقد
انها ليست كما نجدها في اعادة اXنتشار وليست قريبة مما جاء في اXتفاق اXنتقالي وهي بعدت كثيرا
عن الفهم الفلسطيني ل_تفاق اXنتقالي، ولكنها خطوة هامة على صعيد توسيع رقعة السلطة الوطنية، سواء

" أ تضاعفت" "5 في منطقة  ب ب" % إلى جانب انه اصبح هناك في13  مرات، وتزداد نسبة ومساحة ا=نطقة 
جانب اساسي بشكل او بآخر فيما يتعلق با=رحلة الثالثة، وا=ذكرة تشير ان هناك لجنة لهذه ا=رحلة ولكن
ثة مـلزمة واXخرى رسالة ها مرجـعيتT وـهما اXـتفاق اXنـتقالي ذاته، بمـعنى اعادة انـتشار ثاـل هذه اللـجنة ـل

 وبالتالي هذه97  يناير17 كريستوفر التي ارسلت إلى الجانب الفلسطيني عشية توقيع بروتوكول الخليل في
اسية قة سـي اصبح حقـي ثة  شار بمراحـله الث_ اعادة اXنـت يذ، مـوضوع  بآخر للتنـف شكل او  زمة ـب ا=رجعـية مـل
ملزمة لنتنياهو وبالتالي ملزم بتنفيذ اعادة اXنتشار بمراحله الث_ث، بغض النظر عن النسب وانا X اريد
ان ادخل في هذا ا=وضوع خاصة بالنسبة للمرحلة الثالثة، الثانية حددت بشكل واضح في مذكرة وحددت
هذه هي  جب ان تنـت كن ـي ية، وـل ها مرجـع ها لجـنة ـل شكلت ـل ثة  راحل، وا=رحـلة الثاـل هذه اـ= طبيق  واريخ لـت الـت

في هائي  حل الـن اوضات اـل هاء مـف بل انـت ها ـق من عمـل ذكرة التأكـيد عـلى4/5/99 اللجـنة  هذه ا= اعادت  وقد   ،
لة سيـاسية خـاصة للـشعب الفلـسطيني، Xالتي تحـمل د في حـياة ا=رحـلة4/5/99 التـواريخ   الـيوم اXخـير 

حق ـسطينية او  ـسيادة الفـل ـسط اـل ـلن ـب ـسطينية تـع ـاسية فـل رؤيا سـي ـناك  ستكون ـه ـتالي  ـية وباـل اXنتقاـل
1988 الفلسطينيT عبر ممارسة سيادتهم على اراضي الدولة الفلسطينية التي حددها ا=جلس الوطني عام

هي الـضفة والقـطاع وعـاصمتها الـقدس ستقام عليـها الـدولة  التي  راضي  Xبان ا ستق_ل  Xفي وثيـقة ا
( الشرقية هذا ا=وضوع X نقاش فيه، الحديث عن اع_ن الدولة هو في الحقيقة اعادة للممارسة( الشريف 

 وحقها السيادي على اراضي وطنها.88 التي اعلنتها منظمة التحرير في عام
اسية عدا ـجديدا وان كان اولى للـموقف اXمرـيكي للـحالة السـي ها اـعطت ـب هذه ا=ذكرة اـن يزة اXخرى ـل    اـ=
في ادراك حقيـقة ا=ـوقف السيـاسي كبيرة  ساهم مـساهمة  الفلـسطينية وباعتـقادي ان التعـامل ا=بـاشر 
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وفد الفـلسطيني اسية اـنسانية لـل ما عبر معاـيشة سـي رسائل واXع_م واـن عن اـلوسطاء واـل يداً  الفـلسطيني بـع
عبر قادة ا=ؤسسات اXمريكية واعتقد ان هذه القمة وفرت هذه ا=قدمة للجميع. راجع خطاب كلينتون يوم

شعبه، عـشرات" اقدر نـضال الرئـيس عـرفات تـجاه  اذكر جمـلة  عبر تـعبير سيـاسي جـديد  وقد  التوقـيع 
السنT وهذه اشارة X بد ان تؤخذ في عT اXعتبار ونحن نتحدث عن تغيير في ا=فاهيم التي تحدث هنا"

او ـهناك. اـ=سألة اXخرى ـخاصة باـلوفد الفـلسطيني وهذا شيء ـجديد. وكل الـلغة السـياسية التي توجهت
للوفد والرئيس كانت تأخذ عاطفة انسانية X اريد ان اعطيها بعد سياسي ولكن X بد من اXشارة إلى هذا

ا=وضوع.
ولى اـلـنص اـ=ـلزم والتنـفـيذ Xا Tهذا اـ=ـوضوع ـبـزاويت مع  من اXهـمـية بـمـكان ان نتـعـامل  انه     ونعـتـقد 
هي ا=دة هذه  ما  يذ، ورـب ية التنـف من آـل جزء  وضعت نـفسها  طة ان الوXيات ا=ـتحدة  في نـق قة  ته حقـي والزامـي
يل ـخاصة وان الوXيات وكول الخـل عد بروـت مـاً ـب اشرة ـبشكل ـتجاوز ما كان قاـئ اXولى التي ـتضع نـفسها مـب
ً في اXشراف على التنفيذ من خ_ل لجنة اـلتوجيه وا=راقبة التي كانت في ا=تحدة ستكون طرفا مباشرا
مراقبة التنفيذ وسيكون هناك حضور امريكي دائم في هذه اللجنة وربما يكون دينيس روس بشكل مباشر
في اXيام اXولى ومن ثم سترسل الوXيات مندوبـاً دائمـاً للمشاركة في اعمال هذه اللجان قد يكون اهارون

ميللر مساعد روس موقفه اكثر قربا نحو الس_م منه نحو حكومة الليكود.
ما اـلجانب اXـمني اثار الـبعض ويثير ـمخاوف حول ما هو دور الوXيات ا=ـتحدة من    اـ=سألة اXخرى رـب
ما اكثر ـم ها  في ا=ئة ولكـن ضية مئة  ست ـق ية لـي من خ_ل ا�ـل يذ  وضوع التنـف اقول ـم جانب اXخـير،  خ_ل اـل
سبق فيما يتعلق بالحضور اXمريكي، لكن هل سيتم التنفيذ بشكل كامل، هذه القضية مراعية خاصة وان
سبب ما ـب ستجلب اXمن واXستقرار Xسرائيل واـن ها  اعة باـن عن قـن يس  لى ا=ذكرة ـل وقع ـع ياهو  سيد نتـن اـل
استخدام ضغط جديد من اXدارة اXمريكية. بتقديري الشخصي ان هذه ا=رة اXولى التي يستخدم فيها
اكثر ها  قول عـن التي ـن هذه اXدارة  اخرى،  ومات  مع حـك سابقـاً  استخدم  ياهو،  نذ نتـن ضغط ـم هذا اـل ثل  ـم
ـبة من ـحـيث اـ=ـوقف السـيـاسي او التركـي سواء  سرائيل  X ـاريخ السـيـاسي في الـت ـما  ً رـب ـيدا عـطـفـاً وتأـي
حاول ان يـربط وفي الـيوم اXخـير  اجبرت نتنـياهو عـلى التوقـيع  ضغوطات  السيـاسية، اX انـها مـارست 
ا=وضوع بموضوع الجاسوس بوXرد وكانت هذه مثار سخط من كل اXمريكيT وبشكل غير مباشر قدمت
ضوء اXع_م تابع اـلحدث السـياسي ـعلى  اصبح ا=واطن اXمرـيكي ـي لة لـلشعب الفـلسطيني يوم  ـخدمة هاـئ
على جانب مهم من الصراع من خ_ل متابعته لتحويل التوقيع في البيت اXبيض وربما للمرة اXولى في

 لم تقم الشبكات بنقله13/9/93 تاريخ شبكات التلفزة اXمريكية ان تنقل الحدث مباشرة حتى اع_ن ا=بادئ
اX بشكل سريع.

في: قوي  كون  بد ان ـي  X سطيني تالي اـلصوت الفـل خاوف وباـل قى اـ= بد ان يـب  X شك يذ اـل    ـموضوع التنـف
متابعة ومراقبة التنفيذ.

زمة، X يـستطيع ان يـكون واحد، هـناك تـواريخ مـحددة، قـضايا مـل جانب  من     ا=ـسألة اXخرى X تنفـيذ 
وهو مـلزم واضح  ذكرة  رفق با= جدول الزمـني اـ= فذ اـل فذ واXسرائيلي غـير مـن هو ا=ـن سطيني  طرف الفـل اـل

.Tللطرف
اسي هو مكـسب سـي إلى اع_ن مـلف ا=ـطار،  وصول  قد ان اـل شار اعـت اعادة اXنـت جانب  إلى     ا=كـاسب 
اقتصادي فلسطيني له بعد استق_ل ليس بشكل او بآخر، وان لم يكن بشكل مطلق وهو عمل مهم جداً وله
سألة صعيد الحـركة، اـ= لى  نا او ـع سبة ـل ً بالـن جدا هام  وهو  شعبنا اقـتصاديا  وسيخدم  كبير  عد ـمستقبل  ـب
اXخرى قرب اXنتهاء من ا=مر اXمن ا=مر الجنوبي، X اشكال سياسي عليه الذي يربط بT غزة والضفة
في الـجـنوب ـعـلى ان ـيـستكمل اـ=ـمر سريعـاً  وكانت اـ=ـساومة ان ـيـتم الـعـمل  عبر ترقوـمـيا ووادي اـلـنار، 
الشمالي خ_ل ستT يوما، ا=مر الشمالي من وجهة نظرنا له اشكالية تتعلق في اين يكون بداية او نهاية
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طرون منطـقة اصبع الـل كل منطـقة  تبر  تالي تـع اسرائيل وباـل ريد  ما ـت يا، ـك ند منطـقة بيتوـن شمالي ـع مر اـل اـ=
اصبحت جزء حـتمي من اسرائيل ـقبل مـفاوضات اـلحل الـنهائي وـلكن ـنقول ان اXـتفاق حدد ان هذا ا=مر

( قرى، اـ=ـمر الـجـنوبي سـيـشكل ـحـالة( اراضي ث_ث  اخرون ا=ـقـامة ـعـلى  زي  حول ـمـستوطنة  سيكون 
سياسية جديدة على صعيد الحركة واعادة اللحمة الفلسطينية بشكل اكبر.

   مسألة اخرى البحث في موضوع ا=يناء رغم اهميته القادمة اX انه ليس راهنا بمعنى ان الشروع في
Tفرص عـمل للفلـسطيني وسيوفر  آخر  شيء  اكثر مـنه  له بـعد اقتـصادي  سيكون  بـداية العـمل با=يـناء 

 سنوات.3 ويعطيهم ثقة اكبر بمستقبلهم ولكن انجازه يحتاج إلى حسب ما قاله ا=هندس اXول الرئيس
مع قة  T للع_ آخر ل_وروبـي مدخل  سيعطي  ما  سيوفر عـمل ورـب صادي  هو عـمل اقـت ناء  في ا=ـي    العـمل 
السلطة وهو احد اهتمامات اXوروبيT. امريكا سامحة ل_وروبيT ان يقوموا بدور اقتصادي وا=يناء اعلن
كلينتون ان ا=ساعدات اXمريكية ا=قدمة للفلسطينيT لدعم هذه ا=ذكرة مرتبط Xول مرة با=ساعدات التي
ستقدم Xسرائيل وتعرض على الكونغرس بمعنى ان الوXيات ا=تحدة ستقدم رزمة واحدة، اما ان تقبل امر

او ترفض وليس كل رزمة لوحدها وهذا حدث جديد يشكل تعاطف سياسي انساني عند البعض.
انا حق وـلكن ذات طابع شك واـلشك ها ذات طابع شك واـلشك احـي    ـمآخذ الـبعض ـعلى اXـتفاق اعـتقد اـن

احيانا حق، ولكن التعامل مع الشك على رزمة حقائق هذا هو الخطأ.
   جانب من ا=عارضة يعتقد ان ا=ذكرة يشكل حد من الديمقراطية الفلسطينية بشكل اساسي، انا اقول
ية الفـلسطينية هو ـتوضيح الـخطة اXمـن تم  وما  هذه ا=ذكرة  في  التي وردت  ية  في الـنصوص ا�ـل X ـجديد 
قـاً من ـتوضيحها وـف بد   X كان واضح،  نة ـبشكل  كن معـل لم ـت ها  ية ولكـن ها اXـجهزة اXمـن كانت تـعمل ـب التي 
إلى اXتـفاق اXنتـقالي ويـجد ان ومن يـتابع اXتفاقـيات بـشكل جـديد يـستطيع ان يـعود  للبيـانات الـسابقة 
ها ـكما تم التأـكيد ـعلى اعادة اXنـتشار ما وضحت واكد علـي زامات الفـلسطينية هي لـيست ـجديدة، واـن اXلـت
وبالتالي الطرفT اعادا التأكيد على التزاماتهما ولم نخترع التزامات جديدة X هو وX نحن، وانا قلت ان
الصيغة اXرض مقابل اXمن هي صيغة اسرائيلية سياسية من الطراز اXول وارجو ان يتم فضحها Xنها

تلحق الضرر بنا. موضوع اXلتزامات اXمنية الفلسطينية X جديد فيها.
وفق: سيتعامل مـعه  هذه اللحـظة التكفـير  في  سطيني  اسي الفـل في العـمل السـي جانبT غـير مقـبوXن     

القانون هذا مرفوض وسيعاقب من يكفر من يقوم بعمل سياسي، ومن يخون تستطيع ان تقول ما تريد في
اXتفاق ما عدا التخوين. آن اXوان Xن يغلق التخوين من ملف الحوار الفلسطيني ودون ذلك الديمقراطية
مفتوحة. اكثر القضايا التي تثير التخوف وهذا مشروع هي كلمة التحريض، وهي احدى اشكالياتنا مع
ها وـلكن ـجريدة الديمقراـطية لم نـتسلم علـيها اسرائيل. ـجريدة ـفتح استلمنا ردود ـغاضبة من اسرائيل علـي
أي احـتجاج اسرائيلي، وامل ان نفكر جديا في مـفهوم التـحريض وان نتعاون جميعـاً Xنها سـتشكل لجنة

فلسطينية للبحث في هذا ا=وضوع وفقا ل_تفاق وهذه ليست جديدة، ايضا اXتفاق اXنتقالي قد- اسرائيلية
دعا اليها ربما اكثر القضايا التي يوجد بها حساسية فقط هو تعبير التحريض Xنه مفهوم واسع ومطاط،
ولكن اتحول على الجهتT ايجاد مفهوم للتحريض في هذه ا=رحلة وهي تحتاج إلى تفاهم سياسي وطني
اشكالية بـرأيي X خـطر عـلى العـمل العـسكري باقي القـضايا X تـشكل أي  تـفاهم بـT الـقوى والـسلطة 

شباط في  سكرية  يات الـع عد العمـل نت ـب سبق ان اعـل سلطة  حة96 واـل يد اXجـن رسوم يـق سلطة ـم اصدرت اـل  ،
قانون استمرار لـل حول ا=ـوضوع  تالي الجـديد  قانون وباـل عن اـل العـسكرية لحـماس والجـهاد انـها خـارجة 
قانون يتعـلق بالـس_ح غـير ولدينا  سلحة  Xقانون يتعـلق بحـيازة ا اصدر  الفلـسطيني ا=جـلس التـشريعي 
عدد كون ـت حتى X ـي ها  الوطني واجهزـت قوات اXمن   Xوقوات إ مات  مات الـعسكرية X تنظـي شرعي، التنظـي اـل

سلطات.
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الشيخ عبد السKم ابو شخيدم
   الس_م عليكم… من التعبيرات التقليدية في الفكر الذاتي اXس_مي خ_ف الرأي X يفسد للود قضية،
TـساسيتXا Tالـقاعدت Tيا وـليس تناـحريا، اذا علـمنا هات ومن الـتعبيرات ـتعدد الرأي ـيجب ان ـيكون تكامـل
قد الهـوية قص ويـف هدم او ينـت وكل خ_ف ـي هداما  يس  ناءاً وـل كون الخ_ف ـب جب ان ـي فة ـي في قـضية الخ_
السياسية فهو مرفوض عق_ وشرعا وفطرة امام هذا نعلم ان العمل السياسي في الشريعة اXس_مية بل
في الفطرة الكونية يعتمد على تكوين معادXت وتحقيق مكتسبات قدر اXمكان والتكليف فوق القدرة ليس
X قدرة، وفي ذلك ـيقول ا� عز وجل ما ومن ـقواعد اصول الـفقه التكـليف ضمن اـل في اـلشريعة ويـعتبر ظـل
يكلف ا� نفسا اX وسعها فمن ينبري ويقول اXتفاق في واي ب_نتيشن كفرا فهو نطق من الدين بما ليس
به علم وهي مزايدة سياسية، اقولها هنا واقولها على ا=� في كل موطن، Xن الذي رحم البشر ان يصلي
قاعداً ان لم يستطع ان يصلي قائما في ركعتX T يمكن ان يترك البشر تحت نير الس_ح ليل نهار ويقول
قول ـهناك فرق ـبT صلح كثير من ـجهة، وـي ها اـل تاجر فـي قول الـقضية التي ـي X رـحمة في ذلك. امام هذا ـت
( صلعم( رسول ا�  شريعة.  في اـل فذلك جـهل  شرعا،  جائز  هو  زمن ـف صلح مـحدود اـل كان اـل وهـدنة، واذا 
عندما هاجر إلى ا=دينة ابرم عهدا او صلحا مفتوح ا=دة مع الكيانات السياسية التي سبقته في ا=دينة:
يهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود بني قريضة، كانوا الث_ثة على تراب ا=دينة باXضافة ان الدولة
X ول على كامل تراب ا=دينة ا=نــورة، ولذلكXس_مية في يومها اXس_مية كانت جديدة، فلم تكن الدولة اXا
ننسى وX ننجر فإن من يدعي ا=زاودة وهذا كفر وهذا خارج عن الشريعة فمن يستطع ان يعمل افضل من
ذلك وان يقدم للشعب الفلسطيني على ارض فلسطT ا=باركة احسن من ذلك فليتقدم وليحمل الراية، واما
ان تترك الراية =ن يرتبطون بالخارج عدة ارتباطات هم انفسهم يعرفون رؤوسها. اما قضية محدود وغير
Tمحدود الزمن، انا اقول بصدق الحمد � ان مفاوضاتنا مع اسرائيل غير محدودة الزمن اربع خمس سن
ويقولون الزمن انتهى وانتهت القضية ونبدأ درس جديد في الصراع طبعا وتلك فوق القدرة بما X يخفى
قرار، X لـتعدد عالم ـكله لن اـطيل، في الـختام اقول X لـتعدد ـمصادر اـل ـعلى احد من الـحاضرين وX في اـل

الوXء، X لتعدد السلطة.

راجي النجمي
( . كمراقب( اللوبي الصهيوني    احنا تابعنا ما جرى في واي ريفر، والشيء ا=لفت للنظر غياب الصوت 

وسيطرته لوبي اـلصهيوني  ولة اـل لى مـق قي ظ_X ـع بدأ يـل انه  هم  شيء ـم فر  في واي رـي جرى  ما  اشعر ان 
على اميركا، اذا ممكن نوضحها.

حاتم عبد القادر
   اوX اشكر اXخوة في حركة فتح على هذا اللقاء واشكر اXخ حسن على هذا اللقاء الذي سبق وداخل
في ا=جلس التشريعي. من ا=مكن ان يقول اXخ حسن ان اXتفاق هو افضل ما يمكن القيام به ولم يكن
باXمكان افضل مما كان، ولكن X يجب ان يعتبره انتصارا او حقق اخت_فا في ا=وقف اXسرائيلي حسب
اتفاق اوسلو يمكن ان يكون افضل ما يمكن انجازه في هذه ا=رحلة، طبعا لشيء سيئ هو اص_ اتفاق

ية: اوسلو. ما يتـعلق با=لحق اXـمني من اXـتفاق الذي ـقسم أ، ب، ج اوX ـيقول مكاـفحة التنظـيمات اXرهاـب
واع_نها خارجة عن القانون، هذا البند ؟؟ في أ، ب، ج، د، كله تفسير فلسطيني دون ان يتعرض ل_رهاب
عدم التـسامح اتـجاه عن  في البـند أ يـقول الـجانب الفلـسطيني يعـلن   .Tوارهاب ا=ـستوطن سرائيلي  Xا
اXرهاب في حX T يقابل هذا البند أي الزام اسرائيلي بعدم التسامح تجاه ارهاب ا=ستوطنT. امريكا
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شريكة في خطة اXمن التي تعد من قبل الفلسطينيT ولم يقل امريكا شريكة ايضا في أي اجراءات ضد
ا=ستوطنT ولم ينص عليها اXتفاق، اذا احنا بنشوف ان اXتفاق اXمني احادي الجانب يتعلق بما يسمى
وهو اXشد هودي  ية ل_رهاب الـي ضمانات امريـك لزم Xي  باXرهابيT الفـلسطينيT دون ان يـتطرق ـبشكل ـم
خطرا على مسيرة الس_م وعلى شعبنا الفلسطيني، القضية الثانية حول خطر اXسلحة غير القانونية، انا
هو ما  قانون ـب نا  عد ـل سوف ـت اسرائيل  هل  ها،  وعدم قانونيـت ية اXسلحة  هو معـيار قانوـن ما  اشوف  بدي 
مصرح وما هو ممنوع؟ هذا غير واضح في اXتفاق ا=لحق الخاص باXسلحة يتعلق بجانبT اXول الجانب
الفـلسطيني يـحظر استيراد وـتصدير وصيانة وترـخيص اـلس_ح، في ـحX T يـتطرق لـلس_ح ـغير اـلشرعي
وغير القانوني من جانب ا=ستوطنT. الشيء الثاني انه يطبق على الجانب الفلسطيني وهو الخطير جدا
تالي وـبشكل جانب الفـلسطيني ـبشكل مـت لى اـل قول يـطبق ـع من ـحظر اXسلحة ـي ند ب  فاق الـب هذا اXـت في 
حازم خطة منهجية لجمع اXسلحة غير القانونية، طبقا للقانون اXسرائيلي، يعني طبق القانون اXسرائيلي
نجمع ا�سلحة من الجانب الفلسطيني دون ان ينسحب هذا على اسلحة ا=ستوطنT، ما هو ا=عيار؟ هل
قانون اXسرائيلي الذي سيلزمنا بـجمع اXسلحة وهل تنـظيم هو اـل اقراره او  تم  الذي  ا=ـجلس الـتشريعي 

حمل اXسلحة وجمع اXسلحة من حركة فتح وغيرها.
 من اXتفاق الجانب الفلسطيني يعلن عن حظر كل جانب من جوانب التحريض وذلك1  على21    وفقا للبند

قانون اXسرائيلي قانون اXسرائيلي وهذا هو الخـطير، يـعني اع_ن ـمنع التـحريض ـيستقى من اـل قا لـل طـب
وهذه واضحة في اXتفاق، ارجع للنص العبري واXنجليزي والعربي ما هو ا=قصود بالتحريض؟ هل نشرة
ثم اللـجنة التي سـتشكل من اXع_م وال هو مـقياس التـحريض  وما  تبر نوع من التـحريض؟  تح تـع ـحركة ـف

Mass Communication والتربية والتعليم =نع التحريض هل هذا يعني اننا سنغير مناهجنا الدراسية طبقا
لذلك وهل سنغير آيات قرآنية في القرآن طبقا لذلك؟ وهل هناك آيات سيسمح بقراءتها وآيات X يسمح لنا

ان نقرأها في القرآن الكريم؟ انا اريد جواب على ذلك.

اJخ ابو ليلى
واشير فاق وسأدخل في ـبعض التـفاصيل  يات اXـت راعة اXخ ـحسن في طرح ايجاـب اشير اوX لـب    اود ان 
التي من اXفـكار  اكثر مـنه  قتراب  Xسرائيلي او ا Xتـفاق نـسخة منقـحة لـصالح ا=ـوقف اXهذا ا إلى ان 
سطينية ا=عـارضة وساط الفـل Xكل ا ها  وفي حيـن شباط  في   Xيس روس او حدة دـن ها الوXيات ا=ـت قدمت ـب ـت
والقيادية الرسمية وصفت تلك اXفكار بانها وصفة اسرائيلية وصفة نتنياهو مغلفة بدعم امريكي والكل كان

" اXفكار ا=بادرة هي في الواقع ام_ء امريكي لصالح ا=وقف اXسرائيلي، بعد ذلك بث_ثة" تقييمه ان هذه 
اشهر بدأ نتنياهو يساوم عليها من اجل تخفيض سقفها اكثر فأكثر وهذا يشير إلى ان ما جرى اقراره

% اXبرز في3% + 10 اـخيرا هو اسوء من اXفكار اXصلية، انا اقول ان اXبرز في هذا اXـتفاق انه لم ـيعد
 % التي ستكون جزئيا40 هذا اXتفاق انه خفض سقف التوقعات الفلسطينية بشكل جوهري وحتى ا�ن ال

 % هي ا=رحلة الثالثة من اعادة اXنتشار2 %  او1 او كليا تحت سيطرة السلطة هي بالضبط مضافا اليها
 % من مساحة الضفة دون مساحة القدس58 مطابقة لخريطة ا=صالح الوطنية التي تقدم بها شارون وهي

التي اردت ان اـبـرزها ا�ن ـلـيس ـبـرأيي ان اXلـتـزامات اXمـنـية هذه النـقـطة  سرائيل واـلـباقي لـلـسلطة،  X
الفلسطينية غير صحيحة في الشأن اXمني با=قارنة مع اتفاق ا=رحلة اXنتقالية وقمت بمراجعة اXنتقالي
شيئT جـديدين هـما ان اXتـفاق اXنتـقالي يـنص بـصراحة عـلى ان مـوضوع مكافـحة التحـريض ووجدت 
يد فر في اشارة إلى هذا اـ=وضوع بدون تأـك عبير وفي واي رـي بدأ ـحرية الـت ستجري دون اXنـتقاص من ـم

النقطة.
   الشيء الثاني ا=هم ان هذا اXتفاق يضع آلية =راقبة اXلتزامات الفلسطينية فيما يخص اXمن وX اريد
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ان اضيف =ا قاله اXخ حاتم، صحيح ان اXتفاق في الديباجة يحكي ان التزامات متبادلة لكن في البنود
لتزام بالتعـهد بمـنع Xذلك ا في  لتزام الفلـسطيني بالتعـهدات اXمنـية بـما  عن مراقـبة ل_ التنفيـذية يحـكي 
التحريض الذي احيل إلى لجان مشتركة بص_حيات لها، وانا اعتقد ان هذا كله غير قابل للتنفيذ. الشيء
الوـحيد الذي سيعمله اXـتفاق هو تعـكير اـلجو الداخلي الفلسطيني واـ=زيد من تمزيق الصف الوطني Xنو
يوجد اشياء غير قابلة للتنفيذ سيتحجج بها نتنياهو من اجل التملص مما يترتب عليه من التزامات بصرف
هذه جاوز  جب ان نـت خوين وـي وضد الـت ضده  انا  مع التكفـير  مش  انا  اقول  ذلك  ومع  نص،  عن اـل ظر  الـن
الصيغ، لكن يا اخوان =اذا التكفير من جانبنا يقع تحت طائلة القانون، بينما التكفير من جانب حاخامات
يه ويتـبنى من ـقبل احزاب وقوى رسمية ـموجودة في اسرائيل يـنشر ـعلى ـنطاق واسع وكبير وX ـيعاقب عـل
اسرائيل واXئت_ف، اليوم صدرت فتوى من الحاخامات تبناها ا=فدال رسميا، بينما الشيخ حامد البيتاوي

يوضع في الحبس رغم كونه في موقع شرعي مهم ومعترف به.
زية، تح ا=رـك هو ـنشرة ـف لة التـحريض يـمكن  قع ـتحت طاـئ من ـي لم ان اول  يرة اXخ ـحسن تـك طة اXـخ    النـق
اقول اكثر من ذلك اXسلحة غير الشرعية التي يمكن ان تنطبق عليها هذه ا=واد هي ليست سوى اسلحة
فتح، Xن اXسلحة غير الشرعية التي تملكها فصائل ا=عارضة اص_ً كانت واقعة تحت طائلة ا=صادرة أي
ما يعثر عليه يصادر، اذا بدو يصير جمع منهجي ل_سلحة غير الشرعية فهذا سيشمل فتح وهذه واحدة
من عناوين الصراع التي ستحدث وانا اعتقد انه لنا ان نتوقع سلسلة من الحوادث في ا=ستقبل كالحادث
ابل للتطـويق، شيء ـق كل  مش  كن  ها، وـل نا طوقـت كن حكمـت تح، ومـم تب ـف حم مـك مؤخرا حـT اقـت جرى  الذي 
ية في الوقت الذي حانكون احوج ما ـنكون قوى الوطـن اضافة إلى ذلك فان هذا يـعكر الع_قات ما ـبT اـل

في ستحقاق اـلـقادم  اعدادا ل_ أيار4 لرص اـلـصفوف الوطـنـية  من99   عبر سـلـسلة  الذي اتفـقـنا جمـيـعا   
مع اXلتـزامات اXمنـية النقـاشات ان قـاعدته الرئيـسية الـوحدة والتـعبئة، كـيف تنـسجم الـوحدة او التـعبئة 

الواردة في مثل هذا اXتفاق وهذا السؤال الرئيسي ا=طلوب اXجابة عليه. وشكرا.

اJخ احمد غنيم
قد ان ـتصديق ا=رـحلة عد وXدة ـعسيرة، اعـت مة وان جاءت ـب ير مـه فاق ـغ قد ان تـفاصيل اXـت    Xول مرة اعـت
الثالثة اهم من كل تفاصيل اXتفاق ولم افاجأ كثيرا من ك_م اXخ حسن Xنه X جديد فيه وا=فاجئة نابعة
حتى ان ا=فـاوضات باكملـها X يـوجد جـديد فيـها، القـضية يـتم من ان القـضية بمجملـها X جـديد فيـها، 
فاق لم يأت بـجديد وانا اؤيد كثيرا اXخ ـحسن لة وتـفاصيلها في اـلشارع واXـت ها ـمنذ فترة طوـي تداول فـي اـل
بانه لم يكن هناك مرجعيات جديدة في اXتفاق وان استطعنا ان نقول ان هناك مرجعيات اضافية وخاصة
من اكثر  نذ  يه ـم بدأنا ـف والذي  إلى اـلنص  ارجع  اريد ان  هي اXهم،  ثة  لة الثاـل جانب اXـمني وا=رـح في اـل
انا ارى ان اـ=سألة دولة الفـلسطينية  وهو ـموضوع اـل ته  الذي ـنسير تـح نوان  قاءات والـع هذه الـل في  شهرين 

 أيار على خلفية هذا اXتفاق وعلى خلفية أي سيناريو ممكن4 اXهم هي كيف نكمل الطريق من ا�ن حتى
من توجه  يف يمـكن اـل فاق وـك امل ل_ـت طبيق ـك اما ـت هي  نا  التي اماـم سيناريوهات  فاق واـل هذا اXـت تم ـب ان ـي

 أيار، وكل اXيحاءات التي كانت في واي4  أيار، ما هي الحالة التي سندخل بها إلى4 تطبيق كامل إلى
ريفر تتحدث عن صيغة للتفاهم مع اXسرائيليT وهذه الصيغة نتائجها واضحة،…

 أيار اذا كان التطبيق ل_تفاق غير كامل واذا لم يكن هناك تطبيق ل_تفاق كيف4    لذا كيف نستعد لدخول
 %14 %  ،13 %   ،3  أيار، انا اعتقد X يوجد أي اخت_ف على اXط_ق ما ب4T نستعد للوصول إلى مرحلة

TسرائيليXا Tنا وـب قوى بيـن دولة في اخت_ل توازن اـل لة اـل ية إلى مرـح لة الحاـل قال من ا=رـح الة اXنـت في ـح
ا=سألة الجغرافية رغم ان اXجتهادات العسكرية تعتقد ان اXخت_ف جوهري، انا اعتقد ان ا=سألة نفسية

.Tالحالت Tيوجد أي اخت_ف ب Xو
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   ا=رحلة الثالثة هي ا=همة وهي ا=عبر إلى موضوع الدولة وبعد التوقيع على اXتفاق الطريق إلى الدولة
فاق اسوأ، واـلسبب الرئـيسي انه تم التركيز عد اXـت دولة هي ـب بدة، وـلكن ماـهية هذه اـل اـفضل والـطريق مـع

% ولم يتم التركيز اط_قا على ا=رحلة الثالثة بسبب ان ا=رجعية13 على ا=بادرة اXمريكية التي ركزت على
قى فاق ونـب لتزم باXـت فترض ان ـن من اـ= وكان  دولة  جاه اـل قوX باـت عبراً مـع شكل ـم ستجعلها X ـت ها  الجـديدة ـل
عد هذا هائي، وـب ها لـجنة ـتعرف ـقضايا اـلحل الـن ثة ـيوجد ـب قول بان ا=رـحلة الثاـل متـمسكT باـلجانب الذي ـي

%13%  من اXرض الفلسطينية، اعتمدنا على ا=بادرة اXمريكية التي وقفت عند90  التعريف نكون على بوابة
وتركت القضية اXساسية الجوهرية، وشكرا.

اJخ ابو فراس
ها اXخ ـحسن، وهي ـقضية تثير    اريد ان اتـكلم في ـقضايا اXع_م واـ=صطلحات اـلخاطئة التي تـكلم عـن
مسألة مزمنة في اXع_م الفلسطيني تسبق عودة السلطة إلى الوطن ولكن اقول اذا ما تم ذلك حتى اليوم
ومن قبل مسؤولT في خطاب الرئيس قبل التوقيع على ا=ذكرة سمعنا انه يشدد على ان نتنياهو شريكه
في عملية الس_م، اXخ حسن امس واليوم مع حسن معوض قال نتنياهو ليس شريكنا وين الصح، اذاعة
مذكرة واي عن  ربه وـتحدث  بد  اسر ـع فاوض ـي وفد الفـلسطيني اـ= مع ـعضو اـل حوار  اجرت   Tصوت فـلسط
ريفر وقال انه غير راضي وعرض مجموعة من السلبيات، البعض في اXذاعة تمت مراجعته من قبل وزير
داخل اـلـسلطة ذلك ـيـشكل ـتـيارات  كانت وـجـهة ـنـظره ان  عاتب،  وبخ او  الوزير  هذا  اقول ان   Xآخر، و
اريد التـنبيه ان في اXع_م وتحـديدا بمـصطلح التحـريض فـقط  والوزارة. نقـطة اخـيرة متعلـقة  والحكـومة 
ية ـيجب ان ـتكون امر اـساسي ـعند اـلجانب الفـلسطيني وان ـكنت اريد ان اشير إلى نقـيصة كبيرة التبادـل
ندوة قوله حتى في هذه اـل نا وتـنصت ـبشكل ـجيد إلى ما ـن ية، اسرائيل قادرة ـعلى ان ـتستمع الـي وهي ا�ـل
وهي قضية غير صعبة ولكن نحن كيف يمكن ان نتابع كل اجندة اXع_م اXسرائيلية وكل ما تقوله اذاعة

ا=ستوطنT والجيش واXذاعة العبرية ولن نكن قادرين على متابعتها ونحن سندفع الثمن كالعادة.

اJخت زينب
   الحقيقة شعرنا بعد كلمة اXخ حسن ا=تفائل ويا ريت نتأثر.بالنسبة لهذا ا=وضوع يوجد اسئلة محددة،
ذكرت ان اهمية هذه ا=ذكرة انه تم توقيعها من نتنياهو وهذا هو الشيء الجديد ولكنك قلت ان نتنياهو غير
يل وضرب به عرض اـلحائط ولم يـهتم فاق الخـل نا ـخاصة وانه وقع في اـلسابق اـت نع وـمجبر وهذا يخيـف مقـت
لن عودته اـع عد  ياهو ـب عرف ان نتـن نا ـي سينفذ وكـل ياهو  نا ان نتـن من ـيضمن ـل يذه،  لى تنـف جبره ـع بان ـي احد 
البناء في ابو غنيم مع اننا قلنا X عمل من طرف واحد. ذكرت ان هناك جدوX زمنيا يلزم الطرفT ونحن
نعرف انه X يوجد Xسرائيل تواريخ مقدسة واذا كان رابX T يوجد عنده تواريخ مقدسة هل نتنياهو عنده
هل آخر  سؤال  سؤال،  هذا  ضدنا  التي ـتقف  حدة  لى الوXيات ا=ـت مد ـع هل نعـت جبره،  ومن ـي شيء ـمقدس 
من يطـبق ية  اسقاط الحكـومة الحاـل تم  لو  وسؤال اخـير  نا جمـيع اXرض ا=تبقـية  ستعيد ـل ثة  ا=رحـلة الثاـل

اXتفاق، وشكرا.

اJخ ساجي
من ما اـلـجدوى  هم تـحـديد ـمـسبق ـلـهدف ا=ناـقـشة،  Xامر ـمـهم وـلـكن ا    اعـتـقد ان مناـقـشة الـنـصوص 
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ا=ناـقشة، اعـتقد ان الـنقاش الذي ـيهدف اجراء فرز ما ـبT ايجاـبيات وسلبيات اXـتفاق ـبهدف الـتعرف من
في ذكرة ك_ اXـمـرين  في ا= جدوى ـمـنه اـلـسبب ان ـهـناك   X هذا ـنـقاش هي ا=رجـعـية لتـحـديد ـمـوقف 
فرز إلى  قود  ما ـي شيء ورـب إلى  وصلنا  لن ـي هذه ا=نهجـية  مر ـب Xقد ان مناقـشة ا وسلبيات، اعـت يات  ايجاـب
ولم سابقا  اشات  سارت نـق دريد  نذ ـم في اـلساحة الفـلسطينية ـم مة  إلى ـنفس الـقصة القدـي رجع  مع وـن ا=جـت
انا اعتـقد ان يـحدث حـسم، اذ ان النـقاش لـيس دائـما يحـسم القـضايا، الحـياة نفـسها تحـسم الـجدال، 
امام ـتـحديات اوـلـها التـفـسير ستخ_ص ا=ـهـمات، فـنـحن  X ـتـفاقXإلى تحـلـيل ا الـنـقاش ـيـجب ان ـيـهدف 
اXسرائيلي ل_تفاق ونحن نأخذ ك_م اXخ حسن نوايا هكذا نفهمها هل نكتفي في الوصف، انا اعتقد ان
هي الطـريق الوحـيدة امامـنا وهذه  إلى تفـسيرنا و=ـصالحنا الوطنـية  وقع  عليـنا ان ننـحاز حـيث اXتـفاق 
ضايا وكل الـق ستكمل  لم ـت ية  في ا=رحـلة اXنتقاـل ضايا  ية هـناك مهـمات وـق في مرحـلة انتقاـل حن  عا. ـن جمـي
سطيني اوX ان جانب الفـل لى اـل شهد ـع كان ـي اشارة  وجد  ثة ـي شار الثاـل سبة Xعادة اXنـت وحتى بالـن وحة  مفـت
ها شارك فـي اشارة ان اللجـنة ـت فاق هـناك  في اXـت كن  حدد ا=رحـلة وـل خول ان ـي هو اـ= جانب اXسرائيلي  اـل
الوXيات ا=تحدة، انا اعتقد ان علينا ان X نكتفي بوصف الحال بل علينا ان ننحاز إلى تفسيرنا الوطني،
هي هذه  كون  ما ـت لف ورـب اسي ا=خـت ظور الـطيف السـي من مـن قد  انا X اعـت لك تـفسير وـطني ـموحد،  هل نـم
دولة في ايار نا في ـقصة اع_ن اـل فرز ـعلى ـقاعدة ما وقع مهماـت نا ان ـن نا ان ننـجزها، علـي ا=ـهمة التي علـي
نترك  X من الـقضايا وان ديد  وافق وـطني ازاء الـع حاول ان نـخلق ـت نا ان ـن بل وـموضوع اـ=ستوطنات علـي ا=ـق
يات ومعطـيات ذاتـية وضع الجـديد يـجب ان نـناقش آـل ضده، اـل مع اXتـفاق وحيـنا  ا=ـجال =ناقـشات حيـنا 
جديدة سوف يخلقها اXتفاق في ارض اوسع وممر وفي معطيات اقتصادية من ا=مكن ان يكسب الوضع

الجديد زخما جديدا لحركتنا الوطنية وهذا الوضع يقربنا اذا ما احسنا ادارة الصراع.
   ومن الضرورة ان نسرع في الحوار الوطني من اجل ايجاد مفهوم وطني حولها، واذا لم يكن باXمكان
اXتفاق على اXطار العام لوجهتنا السياسية ولحركتنا الوطنية، فهناك سلسلة من القضايا، قصة الس_ح
سيتم ـجـمع اـلـس_ح، الـعـمل الـحـزبي، ضوء اXـتـفاق ـكـيف  حتى ـعـلى  ما الـعـمل؟  الوجه،  في  اصبحت 

التحريض وقضايا كثيرة مثل ا=جلس الوطني.
عام يخـطب ماع  ارها اجـت الوطني باعتـب دعوة ا=جـلس  حاول ان يخـفض ـمضمون  فر  في واي رـي وفدنا     
كلينتون مش مؤسسة وطنية تشريعية تلغي. بالنسبة ل_ستيطان ماذا جرى وبالنسبة للنبضة الثالثة ماذا

جرى.

اJخ ابو محمد
نا وـبT ا=حتـلT واXهداف متناـقضة، ية السـياسية الـجارية هي صراع ـبT موقفT بيـن    ـمعروف ان العمـل
باهظ، شديد بـثـمن  وهي ـجـارية وـنـحن نـتـقدم بـبـطء  من اول لـحـظة  واحدة،  والعمـلـية X تنـتـهي ـبـضربة 
انا كي،  من خ_ل اـ=وقف اXمرـي ناك م_مح ـلشيء ـجديد ينـعكس  نه ان ـه بدو ـم فر ـي في واي رـي ماع  واXجـت
اقدر س_مة ا=وقف التفاوضي الفلسطيني وكان جيدا وحازما ولم يخضع ل_بتزاز وفي واي ريفر كان اكثر
قدرة على العمل، لكن هذا ليس هو السبب الوحيد في احداث حد معT من التغير في ا=وقف اXمريكي،
ية اـلس_م اصبح يـخلق للوXيات ا=ـتحدة ـمشاكل ـليس تاريخي اXمرـيكي بـخصوص عمـل اعـتقد ان اـ=وقف اـل
داخلية فقط وانما في نطاق العالم كله، واساس ا=شاكل ا=وقف العدواني اXسرائيلي. وفي الوقت نفسه
هم، فالتـمسك بـموقف كا، وهذا شيء ـمهم اذا اردنا ان نـف اـ=وقف اـلسليم الفـلسطيني والذي X ـيحرج امرـي

 معارضة ومؤيدين لكن نحن نحمل جرثومة ال_واقعية، يجب93 سليم واقعي مهم جدا، لقد جربنا من عام
يا في جـديد  ما  يف  قول X جـديد. ـك كن اـل صحيح مـم ضيتنا  سبة لـق ها، وبالـن لى حقيقـت نرى اXشياء ـع ان 

" ا=باـطحة وـطلع اXـتفاق وبتوـقيع من اسرائيل با=واـفقة ـعلى اـلخروج" ية السـياسية  اخوان، اذا كانت العمـل
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" اXتفاق هدم" من ارضنا وصراعنا على اXرض، Xحظوا ان اXتفاق احدث زلزاX في اسرائيل وما حدث 
وجد لم ارض، وـي عن ـم ريد التراجع  والذي X ـي يد ا=ـتطرف اXـجرامي  Xيديولوـجية مـتجذرة في اـلطرف العـن
نا ان ـنعرف اذا كان اـلحرب او الـتفاوض السـياسي ماذا يـحصل لة داخل اسرائيل وعلـي ية صراع هاـئ عمـل
في ـمـواقف صالحنا  سرائيل باـتـجاه  X الداخلي بدأ يخـلـخل اـلـوضع  هذا اXـتـفاق  اسرائيل  داخل  في 
ابات في دـب ما  يب،  تل اـب رضينا  عارف X ـي انا  تل،  هدد بالـق اسرائيل وـي احزاب  داخل  وصراع  ارضة  متـع
Tما ـب نواقص واـلصراع  وجد  امل اXوصاف… ـي هو ـك هل  كن  ية =ا ـحصل وـل وجد اهـم هم ـي ها، اـ= ـتصل الـي
ية ـلوضع اـفضل حتى للمرـحلة فاق في امكاـن طرـفT ولم يـخلص اـلصراع وبدنا نـناضل ـلكن من خ_ل اXـت

القادمة وXع_ن الدولة.
   هذا اXتفاق ايجابي ويجب ان نتعب اكثر ونتحلى بالحذر وبالتصميم على كيفية مراقبة التنفيذ ونفكر،
X ولكـنهم ـليس هم الذين ـيقرروا في كل شيء، ـيجب ان ،TسرائيليXويـمكن ان ـيماطلوا في التنـفيذ أي ا

نبقى نؤمن بشكل اعمى بما يقوله اXسرائيليون.

 اJخت ام نزار

كر ان حن نفـت جانب وـن صريحات احـادية اـل صريحات احـادية او ـت اسال يمـنع ان خـطوات او ـت اريد ان     
الخطوات احادية الجانب تعني منع اع_ن الدولة من طرفنا وعندهم ممنوع بناء ا=ستوطنات، ولكن الرئيس
ريد بـأنه ـي صرح  ياهو  ارضه ونتـن شعبنا ـب من حـقوق  حق  دولة  بان تجـسيد اـل صرح  يع  هاء التوـق وفور انـت

ا=عنى في بناء مستوطنة ابو غنيم، اريد ان افهم ما القصد في احادية الجانب؟

اJخ ابو نائل
في ـادية  ـقاءات قـي ـضحيته لـل ـويل وـت ـشوار الـط هذا اـ= ـلى تـجـشمه  اشكر اXخ ـحـسن ـع ـداية ان     اود ـب
ها ان قول فـي التي ـي في عـهده  اسية  عن الحـالة السـي مذكرات محـمد دروزه  إلى  اشير  داية  وحـضــوره، وـب
فلسطT هي القطر الوحيد الذي يمكن ان يكون اXنسان فيها صديق ل_حت_ل ورغم ذلك يحتفظ بوطنيته،
داية اـخونا ً من ـب إلى هذه ا=_ـحظة لن اسـتشار كثيرا عدائه لـلصهيونية، لذلك استناداً  اذا ـبقي محاـفظـاً ـل
حسن حينما قال كان ـهناك تعايش انساني مع اXمريكان وهذا يولد ليس حساسية خاصة Xنني عندما
كنت في التفويض السياسي كنا نجد ا=فوضT ان يبيتوا في القواعد ليعملوا تعايش مع ا=قاتلT يعني ما
ية اXن وجد حسـاسية عاـل سألة وX ـي اقترحت اـ= ما  كان  مع اXمرـي عايش  قاتلT ـت مع اـ= عايش  شكلة ـت في ـم
النقطة الثانية ان اخي حسن قال X جديد في هذه ا=ذكرة من حيث اXلتزامات اXمنية انا اقول انه يبدو
عندما X جديد على اXط_ق Xنو اخونا اXخ ابو عمار قال اكثر من حدة الذين يعترضون على اوسلو ان

، فع_ً ـمزبوط فش جديد من هذا ا=نطلق X جديد يدفن هذه ا=ذكرة1974 اوسلو وردت ـفيه الـنقاط الـعشرة
وانا اوافق على ذلك

ير والتـخويف وـلكن من فدا وكانت ضد التفـك انا فع_ً  ير والتـخويف ـف ثة ـفهي حول التفـك    اما النـقطة الثاـل
ا=تعددة اعتقد ان السلطة هي وحدها تحتكر العنف في ا=جتمع، اما جديد فهي تحتكر التخوين والتكفير
X وغـيرها مـمنوع، ولذلك انا مش مع اـ=وضوع الذي اتارة ابو لـيلى ـعندما قال ـليس الـيهود ـعندما يـقولوا/ 
 /يسألهم احد اليهود مجتمع ونحن مجتمع، اما انا بسأل انو احنا بنخوف كسلطة الذي يقوم لعملية بعيدة

عن ارضنا ولم تنطلق منها فنحن كثيراً ما نخوف.
   النقطة الرابعة حول التبادلية، وهذه ليست علينا و حدنا، فهذا اتفاق اخي مع الطرف اXسرائيلي وعلى
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الطرفT ان يلتزما، ونحن مش جداد من هذا ا=وضوع وعندما وقعت اتفاقية بT بريطانيا واXردن كان من
ية, وهذه تبادـل تدخل ـعسكريـاً  دولة اXخرى ان ـت حق لـل الدولتT ـي من  لى أي  تداء ـع نصـوصها اذا حـصل اـع
ولذلك =ا الغيت اXتفاقية يعني الجيش اXردني حرم من امكانية ان يتدخل في بريطانيا اذا حصل عليها

اعتداء ولذلك في فوك_ند لم يستطع اXردن التدخل.
ية    اما في ـموضوع فوائد اXـتفاق انا اقدر واعترف ان له فوائد فـلكل فوائد وحتى اـلتدخT له فوائد امـن

Xنو عندما يقح الواحد طول الليل بخافوا منه الحراميه وا=ذكرة له فوائد كثيرة متعددة ومنها اعادتنا =ا/
  واXن صارت القضية العربية وغسل وتنازع عليها مع اليهود.1947 كان عليه الوضع في عام

اJخ ابو فارس
   اريد ان اتطرق إلى نقطة تكليم اXخ ابو ليلى ومن زاوية مختلفة في البداية ا=شكلة التي نواجهها نحن
الفلسطينيون مع بعضنا ان على ما يحصل اتفاق نرجع لنناقش اوسلو وتفاصيله ونختلف، اXهم من ذلك

 سنة حول اوسلو وغيره ومهم جداً انه في اطراف جادة مناضلة20 يجب ان ندرك انه سنبقى مختلفT =دة
تفكر لها اراء مختلفة Xفق قضيتنا معقدة والقضية اليهودية كذلك والذي يجري عملية تفاوض على اساس
في لـحـظة معـيـنة في الـشعب الفلـسطيني  ماذا يعمـلون  لم يعـرفوا  ازمة  صغار، الـيـهود ـعـندهم   Tكـلـمت

 هذا اXساس، وعلى اساس هاتT الكلمت242،338T فاعترفوا به في اوسلو ووضعت في جملة امكانية تنفيذ
اوسلو سميها  فر والـبعض ـي مذكرة واي رـي إلى  ووصلنا  يات  اوضات وعـقدت اتفاـق إلى3تدور مـف لت  وانا ـق  

اريد ان اناـقشها20 اوسلو  X وانا ها  مة ومـتقف علـي وهي قدـي زاوية ـليس الـنصوص  من  فاق ـمهم  هذا اXـت  ،
TسرائيليXفيها فقط، ايجابياتها من زاوية تأثيرها على ا Tنها تناقشت بالتفصيل اريد ان اناقش نقطتX
وهو ان يرى  جانب اسـاسي ـيجب ان  ناك  قد ـه انا اعـت سطينية  سألة الفـل الدولي واـ= وضع  عالم واـل هود اـل وـي

 هو عبارة عن وثيقة اعترف فيها حزب العمل وفلسفته93 هذا اXتفاق هو اوسلو الليكود، او اوسلو العمل لـ
العامة بهزيمة فكر وسياسة اسرائيل الكبرى على الورق اXن الليكود يوقع اوسلو ليعترف بهزيمة اسرائيل
والتراجع لفـكر من الـتدهور  امام مـزيد  سيفتح الطـريق  جداً Xنو  هذا مـهم  الورق ايـضـاً  الـكبرى عـلى 

وسياسات اXصولية اليهودية واضعافها على ا=دى البعيد.
   النقطة الثانية انه ما كان من ا=مكن لواي ريفر ان تنجح او معقد اصً_ لوX سؤال اXخ راجي =اذا لم
جانب اXدارة إلى  فا  ية وـق ودية العاـ= لوبي واليـه قادي ان اـل في اعـت انا  هذه ا=رة؟  هودي  لوبي الـي يـتحدث اـل
اXمريكية وبالتالي كلينتون لم يضرب بسيفه فقط بل ايضـاً بسيف القوى اليهودية العا=ية الراغبة بالتوجه
نحو استمرار عملية الس_م، وقصد كلينتون X يجب ان يتغير عن بالتي اهمية دخول الدولة العظمى على
سياسة تفاوضية في الشرق اXوسط نحن على اXقل لن نكون الطرف ا=تضرر سنكون الطرف ا=ستفيد
هائل ثانوي اXسرائيلي اXمرـيكي باي ـمستوى هو اـنجاز  ناقض اـل قد ان يـعمل الـت يد، اعـت ـعلى ا=دى البـع

لشعبنا يجب ان يراقب بدقة.
فاق انه اهم ما في اXـت فاق اص_ً  ياهو سينفذ اXـت وانا X اثق ان نتـن اخرى  يات     انا مش شايف ايجاـب
لى ابو لـي يه  الذي تـفضل ـف فاق الك_م  في اXـت اين الخـطــورة  كن  اسرائيل ـل ومة  اسقاط حـك لى  ساعد ـع سـي
طالب يذ فاـ= في اـلنص للتنـف اما  يدة  دمة ـج طرح مـق في اXـحسن، اـلنص ـي ية  حول ـمسألة التبادـل واXخوات 
قط، اسية ـف كر وـليس السـي هو اـلطرف الفـلسطيني، واـ=شكلة ان ـبعض الـجمل ـتطال اXيدلوجيا الـف يذ  بالتنـف
اضافة صياغتها  في  ساهم  ناقش ـي كان ـي الذي  احد اXخوة  لى  اقترحت ـع ية  ندما نوـقشت ا=ذكرة اXمـن ـع
اوسلو دمة  وهي مـق في اـ=صالحة التاريخـية  نا  س_م مـع في اـل جادون  هم  ها، اذا  ية الـي نع اXنتقاـم بدأ ـم ـم
اراضي في  اسرائيل  ازالة  إلى  تدعو  التي  هم تمـنع كـافة اXحزاب  نا وـل قانون مـلزم ـل وهي مهـمة نفـتح 
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اسرائيل الـكبرى بـعد إلى اقـامة  تدعو  التي  اسرائيل  في  حزاب  Xالـسلطة الوطنـية وبا=ـثل تمـنع كـافة ا
اXعتراف بالشعب الفلسطيني، النقطة الثانية نتنياهو يقول بقصة اXرض ا=تنازع عليها والتي X نناقشها
كثيراً نحن في اXع_م وا=سألة هامة جداً.. في يهود ويفكرون بان الضفة لهم وهذا واقع نواجة لكن يجب
ها مـقدمات، يس ـل ها، ا=ـصالحة التاريخـية ـل نازع علـي افا وعـكا ارض مـت فا وـي ياهو ان حـي إلى نتـن قول  ان ـن
ً جديـاً الشعب الفلسطيني يجب ان يقتنع على صعيد السياسية بمعنى ان يشق شعبنا بان هناك مسارا
في عملية الس_م ستؤدي إلى مصالحة تاريخية مقدمات تدفع باتجاه دولة فلسطينية، محترمة حل عادل

وهذه ا=علومات تسهل ا=صالحة التاريخية الخ...–  Tشكلة ال_جئ=
   اكثر ما في هذا اXتفاق انه تناول مسألة تبدو تكتيكية وهي من صلب مسألة قضايا ا=رحلة النهائية انا
اعتقد ان موضوع اXمن يجب ان ننظر اليه لحظه واXخوة اكدوا على ذلك نبدأ نهيأ انفسنا نحن للمصالحة
التاريخية والطرف اXخر يمارس سياسة قهر تكتيكي X يمكن هنا الخلل في النص اXمني ويا ريت وضع

نص بالتساوي في التطبيق بT الطرفT شكراً.

اJخ علي عامر
فاق ـقضيتT اـساسيتT، ـمسبقـاً استعادة أي سنتمتر من قاط، اـخطر ما في اXـت    ساتناول عدد من الـن
دفع الـوضع من  في اXتـفاق والتحريـفي هـناك خـشية  من لـكن البـعد اXمـني  وجزء  اXرض مكـسب لـنا 
مل عـلى تفجـير ما يـع صادي ـب قان اXقـت إلى اXحـت اضافة  اسي  قان السـي من اXحـت إلى حـالة  سطيني  الفـل
استحقاقات رئيـسية عـلى وعذا يمـلي  سرائيليون X امكانـية لتـطبيق اXتـفاق  Xالداخلي ليـقول ا  :الـوضع 
من عدد  من خ_ل  هذا اXـتـفاق  اـلـسلطة واجهزـتـها واـلـقوى السـيـاسية ا=ختـلـفة ـكـيف يـمـكن درء ـمـخاطر 
القضايا ا=طروحة سواء قضية مفاوضات الوضع النهائي وهامش ا=ناورة ينتهي عند ا=فاوض الفلسطيني

 وهذا يتطلب ا=باشرة بعمليةX 67نو يعتبر القدس خط احمر وا=ستوطنات يجب ازالتها الحدود هي حدود
اسية في منـظمة التـحرير للـمشاركة كون هذه الـقضايا ـيفترض ان قوى السـي بة جـميع اـل حوار وـطني =طاـل
دولة اـ=ستقلة تد خط اـحمر بالـنسبة للـمشروع الوطني الفـلسطيني ـمشروع اـل فاق شامل ويـم ها اـت ـيكون حـل

فيما يتعلق با=رحلة الثالثلة كان( لقطع الطريق على ا=حاوXت وا=راهنات على تفجير الساحة الفلسطينية 
عد ستبدأ ـب هائي  اوضات اـلحل الـن ناك مـف ها ـه ية ـل فترض ان ـيجري تـحديد ـجدولة زمـن من سريان10 ـي ايام   

ية ـلهذه اللـجنة لـتصل ثة عـلقت وـطرحت ـبشكل عام شكلت لـجنة ولم ـتوضح سقوف زمـن اXـتفاق ا=رـحلة الثاـل
واستعادتها، وهي اXرض  صراع  حور اـل ضية ـم هذه ـق هائي،  حل الـن اوضات اـل جاز مـف بل اـن تائج ـق إلى الـن
كانت تمثل ثغرة رئيسية هناك ثغرة اخرى وهي اعادة اXنتشار الحالية وثمنها سلسلة من الطرق اXلتفافية
نافيه سيجري شقها من ـجديد وتـتضمن ـمصادرة اXXف الدونمات وسـتسهم في تقـطيع اوصار اـلضفة مـت

مع اساس اتفاق اوسلو الذي اكد على الوحدة السياسية والجغرافية للضفة والقطاع.
T مـصادرة اXراضي وما ـب ضد التحـريض  T مـسألة  ما ـب وازنة  جري اـ= ضية كـيف يمـكن ان ـي هذه ـق    
لى اXراضي استي_ء ـع ها =واجـهة أي  الدفع ـب جب  التي ـي رية  عة واXحتجـاجات الجماهـي سطينية ا=توـق الفـل

سواء باقامة معسكرات جديدة او لسق طرق.
 % لكن هذه النسبة بالنسبة =اذا هل =ساحة الضفة بدون13    ويعزز هذا الجانب انه جرى اXتفاق على

حدد خرائط ـت رفق ـب بدون ان ـي فاق  يع عـلى اـت جري التوـق يف ـي خرائط X ادري ـك لترون اـل واصبح اـل قدس  اـل
ية اـ=مر اXمن ها ع_قة بالـتواصل الجـغرافي ما ـبT ا ـ=ناطق الوطـن ـبدقة، وهذه لـيست ـقضية شكلية اـنما ـل

 استحقاق التي بقيت34 هل هو ممر امن ام مرور امن وهناك قضية من اXتفاقية لم يجد التطرق لها وهي
نازحT وال_جـئT ـثبت ضمن جدول ها وهي اـل وهي استحقاقا فـلسطينية ـهناك ـقضية لم ـيجد اXشارة الـي
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اعمال الحل النهائي النازحT واليت هي جزء من اXنتقالية وشكراً.

اJخ ابو نزار
ً ان هذه اXتفاقيات مع اXسرائيليT تحتوي دائما على الغموض، اثناء ا=داخ_ت حول عملية    واضح جدا
التكفير وا=قارنة مع اXسرائيليT ونحن من اXس_م نختلف وهناك اقتراح Xن يوضح الشيخ ابو شخيدم

مفهوم اXس_م من التفكير في موضوع التكفير وخاصة ان هناك ناس حضرت لنسمع إلى الشيخ.

الشيخ ابو شخيدم
   إيمان وكفر X يكون اX في ميدان العقيدة كملخص والتفصيل وX اطيل كل ما يتعلق باXيمان با� عز
قدر هذه اركان اXـيمان حق من الدين باـلضرورة يوم اXخر والـقضاء واـل كة والـكتب واـلرسل واـل وجل وا=_ـئ
مان ها تؤمن باـي ها في اXس_م، كـل وية اXس_مية حتى في ـغير اـ=عترف ـب ولـيست ـمحل جدال في كل الـه
في خالفت  وسلم  يه  صلى ا� عـل عد محـمد  بوة ـب ادعت ـن التي  في اXس_م  ها  واحد، ال غـير ا=ـعترف ـب
موضوع الرسل وهذا السبب في تكفيرها، اما ا=لتزم في موضوع اXيمان كما هو معروف ف_ يكفر احد
من اهل هذا اXيمان ا=وضوع السياسي خاضع =كتسبات والقدرة على تحصيلها، الرسول صلى ا� عليه
وسلم عندما هاجر إلى ا=دينة لو قال له الصحابة مكة اوXً =ا هاجر منهم واحد قضية ماذا اوXً وماذا ثانيـاً
في قد  به اذا ـف سان وـبT قـل ية ـبT اXـن رمة يقيـن وحرام ـح سبات  يذ وتحـصيل ا=كـت لى التنـف قدرة ـع ـخاضع لـل
في تحـضير ية او  في الـن كان  سواء  صير  انواع التـق من  نوع  في أي  شعبه  ضية ـل سب لـق يق أي مكـت تحـق

الواجب في النقاش في الخرائط في ا=علومات، هذه الحرمة X تصل إلى مستوى التكفير.

مداخلة من ابو نزار
هذه من  مس  دولة وكـيف نـل وهو تجـسيد اـل ندوات  في اـل الذي تكلمـنا عـنه  شروع  فاق واـ= T اXـت ربط ـب    اـل
هذا من  نرى ـحجم اXستفادة  ريد ان  ها، ـن التي تحتوـي ورغم اـ=شاكل  ها  نا فـي رغم رأـي ا=ذكرة اXستفادة 
X سرائيلية وننفذه على طريقتنا وكيفXتفاق وكيف نجيده لوحدتنا الوطنية ونمنع التنفيذ على الطريقة اXا
لم اXخوة عن وجود صراع داخل الـكيان ندوة، تـك يه هذه اـل قديري ـيفترض ان ـتركز عـل ـنكون ـبعض هذا بـت

الصهيوني وا=جتمع الصهيوني بسبب ا=ذكرة.
استراتيجي، لـكن هذا اXتـفاق بعـضنا يعـتبره انـجاز ايـجاب تـكتيكي بعـضنا يعـتبره  ومن ايجابـيات     
رها اـلطرف التي يعتـب قاط  لى الـن زنا ـع تال واذا رـك إلى اXقـت تدفعنا   X وية رها تناـقضات ثاـف سلبيات نعتـب اـل
اXخر جريمة ارتكبها نتنياهو اوXً كما في موضوع مطالبة نتنياهو تبغير ا=يثاق فهو يبحث عن ذرائع لكي

 X ينفذ اوسلو.

استطعنا ان نجـعل مـصالح شيء جـديد واذا  عا=ي الجـديد  ظام اـل من الـن نتزع  يف ـن في عـصر ـك حن     ـن
شعبنا وثــورتنا مرتبطة بمصالح امريكا في ا=نطقة اكثر من اXسرائيليT فنحن نحقق انجاز وهذه خطوة
دورنا من مـنطق ـكيف ـنستطيع ان ـنوظف  كن  رها، وـل كا او غـي مش عم_ء Xمرـي اهدافنا، ـنحن  ـعلى ـطريق 

التاريخي ولن يستطيع احد ان يضرب شعبنا في قدراته.
   في نقطة اساسية فسار اليها في اXلتفاق وهي اXستيطان وفي رسائل متبادلة حولها ويقال ان هذه
الرسائل سرية عند اXمريكان وهي ضد الحكومة اXسرائيلية، والبعثة الثالثة والتي اصر نتنياهو على عدم
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 %.1 وجودها ولكن اXن يقرها بانها

   الذين وقعوا ا=ذكرة كانوا ضد اوسلو وهذه ا=ذكرة Xول مرة اجبرت نتنياهو التوقيع على اوسلو جديد
وباكثر وضوح مما كان في بروتوكول الخليل، ومع ذلك الخلل اXساسي في شعــورنا ان نتنياهو لن ينفذ

/4/5 ا=طلوب بدنا نجبره على التنفيذ بتمسكنا وبالوحدة الوطنية التبادلية تحت لن نعلن تجسيد الدولة قبل
وعليهم عدم بناء مستوطنات واXمريكان يقفوا معنا في هذا ا=وقف.

اJخ موسى
   X يجوز اXخذ بنص قانون وترك القانون بمعنى عندما ناخذ القانون ناخذه متكامل وX يجوز اخذ نص
واحد مث_ً التحريض القانون الفلسطيني الساري بالتحريض له عقاب X ترق إلى مستوى القائل، النقطة
 الثانية ا=تعلقة بمقدمة اXتفاقية الحقيقة وحال القانون يجب ان مقدمة اXتفاقية جزء X تتجزأ من اXتفاقية.

ردود اJخ حسن على اAداخKت
مد اـلنص بل ان ـيسمع الرد ـخاصة وانه الوـحيد الذي يعـت بل ذلك استغرب قدوم اXخ حاتم وـخروجه ـق    ـق
عبري الذي قدمه نافي تبر اـلنص اـل عبري للمخاـطبة ول_سف ان ارى ان اXخ حاتم وهو زـميل لي ان يـع اـل
Xقناع ا=ستوطنT هو نص اXتفاق وX يعتمد الترجمة العربية او النصر اXنجليزي.. ارجو التصدي لهذه
يس امـاً ان ما قاله ـل بل ان ـتسمع الرد Xنه ـيصرف تـم عبري وـتخرج ـق يد اـلنص اـل وايل التي جاءت لتـع اXـق
سوى تكرار ل_دعاء اXستيطان الصهيوني العنصري واول ان يطرح نفس اXسئلة في التشريعي X جيب

 عليه رداً قاسيـاً لن اجيب على اسئلة حاتم في هذه الندوة.

   X جديد بالقول عندما وافقنا على ا=بادرة اXمريكية واعتقد ان اXخ ابو ليلى لم يسجل علينا نقطة Xننا
قلنا ذلك ان ا=بادرة تبتعد عن اXتفاق اXصلي من مفهوم اعادات اXنتشار سواء من حيث الزمن او الرؤية
ا=ساحة او ما يتعلق بتجزأة اعادات اXنتشار وربما كنت اول فلسطيني قد وجه نقداً علينا لهذه ا=بادرة
عن اXتفاقـية خروج نـصـاً وحـرفـاً  وهذا  ابو ليـلى والديمقراطـية وقـلت ان ا=ـبادرة تـجزأه للمرحلـية  وقـبل 

29/3  ومع ذلك وافقنا وقلنا =اذا وافقنا وبالتالي ارجو ان X يعاد لنا ما قلناه فيعودوا28/9 اXنتقالية وقلنا في
ليسجل علينا عندما وفعنا هذه ا=ذكرة Xننا اعترفنا بذلك وقلنا اننا نريد اXستمرار بالعملية ومن اجل ذلك

( التنازل فيما يتعلق بمفهومنا ا=تعلق باXنتقالية.(  اXستمرار بالعملية ومن اجل ذلك قدمنا التساهل 

   اXفكار اXمريكية التي وردت في ا=ذكرة حسبت في جوانب ولم تحسن في اخرى تم اضعاف النص
ما يتعـلق صر فـي ما يتعـلق با=حمـية الطبيعـية وحـسن الـن قاط خـاصة فـي عض الـن في ـب  TسرائيليXصالح ا ـل

بالتبادلية =صلحة كل_ الطرفT وك_نا اعاد اXلتزام بشكل او بآخر.
وانا طة  هذه النـق سنا ملزمـT ـب حن ـل قوله ـن ما ـي شارون  قل  شارون لـي ما يتعـلق بخـطة  ثاني  وضوع اـل    اـ=
نا هذا ـغير صحيح ـعلى اXط_ق ـنحن ـنقول ان ـمساحة اXرض في لزم ـل ها ـتصبح شيء ـم  :استغرب وكأـن
الفترة اXنتقالية ليست هي الحدود النهائية حتى وان دخلنا مفاوضات الحل النهائي واغلبية اXرض تحت

الهيمنة والسيطرة اXسرائيلية.
ها إلى اXتفاقـيات بمجمـل وعودة  حل النـهائي  في اـل هي مـوضوعات التـفاوض  ما  اوضح مـسألة  احب     

في اقر  الذي  حدود ال_جئـT ا=ـستوطنات4/5/96 وجدول اXعـمال  قدس اـل حددت ب اـل جد ان ا=ـوضعات   ـن
واقع هذه اـ= يه ان  ير ـموجود ـف هائي ـغ جدول الـن وفي اـل حددة  با=واقع الـعسكرية اـ= عترف  اخر ـي نص  ناك  ـه

14



جزء من الحل النهائي وهذه ليست مصادفة ا=واقع العسكرية ا=حددة ليست خاضعة للتفاوض في الحل
النهائي هي جانب من اXرض الفلسطينية تصبح تحت ا=سؤولية اXمنية تقود إلى الوXية الفلسطينية حال

انتهاء السبب اXمني لها بعد مفاوضات الحل النهائي.
اراضي التي اعـشقها تـقول ان الوXية الفلـسطينية تغـطي  من اتفاقـية اع_ن ا=ـبادىء  ادة الرابـعة     ا=
الضفة وغزة عدا موضوعات الحل النهائي وان تبقى الضفة الغربية والقطاع وحدة جغرافية واحدة ويحافظ
عليها وX تمس طبعـاً شوية جعلت هذه في اXتفاق اXنتقالية د. أ. ب. سر إلى حد ما والوحدة لم تعد كما

النص اXصلي.
واقع الـعسكرية اـ=حددة واستثنيت هم اـعطى استثناء للـم نا وبيـن فق بـي وقع ا=ـت ية التـفصيلية اـ=    في اXتفاـق

بادىء حددت ـموضوعات اـلوضع الـنهائي ولم ـتشر إلى اـ=واقع5 من الوXية الفـلسطينية ا=ادة  من اع_ن اـ=
العسكرية ا=حددة وهذا اشكالية سياسية جديدة عند اXسرائيليT ول_سف اXمريكان قبل فترة Xنو كان
هي ناطق س او ج  لب اـ= فاوض Xن اـغ حددة خـاضعة للـت سكرية اـ= واقع الـع قد ان اـ= كي يعـت طرف اXمرـي اـل

مواقع عسكرية، القدس، ا=ستوطنات الحدود X تشكل النسبة العالية، حجم ا=ستوطنات X يتجاوز من
 % من مساحة الضفة الغربية.9 – 8

من اقل  وكانت  تونس  في  في مكـتب ا=فـاوضات   % وكانوا يقولون ان2    طلبـنا مـساحة الـقدس ونـحن 
 %  طبقـاً لللخريطة التي جاءت2 %    من الضفة و=ا طلبنا من فيصل مساحتها طلعت اقل من25 مساحتها

ها ـمساحتها اقل من نا وـبكل ما حوـل  % قد ما يتم التعديل بها النسبة ستعتبر محدودة1.9 %    حوالي2 الـي
تالي اـغلب اـ=ناطق ج او سي ما ـيعرف بـمواقع ـعسكرية ـمحدودة ـغير ـخاضعة للـتفاوض ولن ـتكون من باـل
ا=فاوضات حتى مهما قيل فيما يتعلق بالجانب اXمني ا=خاوف أي عمل دائمـاً يثير ا=خاوف ولكن الخطة
التي اعيد التأكيد على اXلتزام بها X جديد لها حدة ثانية رغم ان العنصر الجديد هو آلية ا=راقبة للتنفيذ
تبر بة X تـع يه ا=راـق من اXلتزام واـل هو عـنصر  يذ اXلتزام  عام Xنه اXلتزام وتنـف با=عنى اـل تبره جـديد  وX اـع
ياهو ـنحو ـنصـاً ـجديداً واـنما دـفعة ـجديدة وـهنا اقول ان احـساسي بان اـلنص جاء اكثر صوابية لدفع نتـن
قانون لق ـب ما يتـع ياهو فـي نا نتـن اسي، الزـم فاوض وكسـي نص كـم قديري لـل وسجلت ـت هرب  يس الـت قتراب وـل Xا

 التحريض

هو نه  نه ولـك ً ـم جزءا لى ان يـقطف  ابو لـي حاول اXخ  ندما  بالتحريض وـع لق  ما يتـع جداً فـي صريح     اـلنص 
X من اـلنص قالي وا=ادة اـ=حددة لـ التـحريض، اما ان يبرز هذه ا=ذكرة جزءاً  ً إلى اXـتقاق اXنـت استنادا

تلغي ا=ادة Xنها مرفقة بها تمامـاً والنص واضح بالتالي ابراز جانب من الجملة X يلغي الجملة.
هذا في  وضع مفـهوم يـساعدنا  إلى   Tسطيني في ان نعـيد كفـل إلى مـساعدة     التحـريض نـحن بحـاجة 
في قانون وانـاشد عـلى ا=ختـصر ا=ـساعدة  هذا ا=ـوضوع وننتـظر باـل في  قانون  لدينا  ا=فـهوم، وX يـوجد 

صياغة هذا ا=فهوم.

موضوع اJمن
لتزام X واضح ا=ـحدد نص اـل هذا اـل مرة يـوضع مـثل  وهذه اول  مـاً عـامـاً  يس ك_ ذكرة ـل في ا= ما ورد     
اسرائيل باحترام هذا اـ=وضوع وـيجب ان X ـيتم اXنـتقاص من اـلنص وهو واضح وصريح وهذا اـلنص له

قيمة ويدب ان نطالب بتنفيذه ونلزم اسرائيل بتنفيذه ونلزم امريكا باXشراف على هذا ا=وضع.
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اما موضوع اAراقبة
ية الفـلسطينية اXمريـكية اXسرائيلية ستطرح هذه اـ=سائل ـبوضوح    هذا ـموضوع في اطار اللـجنة الث_ـث
اذا لم تلتزم اسرائيل بها نحن لن نقوم باتخاذ أي اجراء في هذا ا=وضوع، ا=سألة الثانية في اطار اللجنة
الفلسطينية اXسرائيلية سنقوم بطرح هذا ا=وضوع =راجعة الخطوات ا=تبعة من الطرفT بالنسبة لضمانة

 التنفيذ.

ضية ياهو ام X لـيست الـق فذ نتـن هل يـن كن  س_م وـل ية اـل وقوة عمـل حدة  هي الوXيات ا=ـت يذ  ضمانات التنـف    
بالسهولة او بالصعوبة Xن لها مخاطر وربما مهربة الوحيد هو هل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة ولكن
نو اـ=ـسار X إلى اـلـسلطة لن ـيـعود نتـنـياهو  حل ل الكنـيـست اXن  اقول أي  انا  هل نتائـجـها ـمـضمونة، 
اXسرائيلي قد =صلحة ا=ذكرة وبالتالي سيربح نتنياهو التصويت ويخسر التصويت في اXنتخابات، Xن
ية ـيستطيع ان ـيشكل قوة ضغط باليمT ـككل اكثر ـبكثير م ان اليـمT ا=ـتطرق يدرك انه امام حـكومة عماـل
ستيطانية Xـية اـلـس_م وـتـصبح ا=جـمـوعات ا لدعم عمـل وحزب الـعـمل  حاكم   Tاليـمـ Tـيـصبح بـتـحالف ـبـ
وا=تطرفT اقلية سياسية، يعتقد بالليكود ونخن خارج السلطة افضل من ان نكون الليكود في السلطة، Xن
هم لق بـموضوع اXرض، اـ=ستوطنون وا=تـطرفون هـم ما يتـع حزب الـعمل فـي في ـمسار  اصبح ـيسير  كود  اللـي

فقط اXرض وX يعيروا اهتمام اXرض واXرض هي الصراع التاريخي بيننا وبينهم.
لة عابير متنـق اجراءات وـت هو  جوهر اـلصراع، اXرض  سطينية  هي اXرض الفـل شار  اعادة اXنـت وضوع     ـم

ومتحركة ولم يكن هو جوهر الصراع فكرة الصراع اXرض الشعب الفلسطيني وحقوقه.
الذي ـيـخالف حقـيـقة اـلـنص وبـT ان ـيـقول اسرائيل اـلـكبرى  شعار   Tاخرى ـيـجب ان نـمـيز بـ    قـضية 
X انا  T لق مـلف ال_جـئ حتى نـغ حق مـشروع  وهذا  ضيف او عكـسـاً  إلى  إلى  سأعود  ني  سطيني اـن الفـل
اطالب بتدمير اسرائيل او فلسطيني الكبرى ولكن اطالب بحق العودة للفلسطينيT إلى ديارهم وفقـاً لقرار

 . الذي ما يزال ساري ا=فعول194

موضوع اJسلحة
ساري ا=فـعول وهو  ذكرة ووقـعه الرئـيس  في ا= لن نتـجاوزه  سلحة  Xقانون ا اقر     ا=جـلس التـشريعي 
بالتالي X حديث عن اسلحة شرعية اX في سياق القانون الفلسطيني واي س_ح يجب ان يكون مرخص

وفي اطار القانون.

اAرحلة الثالثة
ية اللـجنة وهذه ية وفي ا=ذكرة حددنا مرجـع بادرة اXمريـك    ما جاء في ا=ذكرة اـفضل قلي_ً ـمما جاء باـ=
Tاصل ـب ها الـف ية اـن من اXراضي والثاـن زيد  ستعيد ـم ها  حالتT اXولى اـن  Tما ـب عد  تاح ـب هي مـف لة  ا=رـح
وجود ـ=صطلح ب ناك  عد ـه لن ـي سبة  اين ـن اسرائيل  فذت  ما ـن عد ا=رحـلة اذا  ما ـب سيم أ. ب سـتصبح  التـق
حسب اXتفاق وهذا هو السبب في الهروب ويصبح هناك أ. ج دون ا=رور في ا=نطقة التي فرضت خارج

اXتفاق اXصلي.
عد ناطق ب ـتصبح أ ـب اشيع ان كل ـم قـاً ما  قالي3    ـليس دقـي فاق اXنـت هذا تـجني ـعلى اXـت اشهر    28/9/95
18  شهر تنتهي من اXفتتاح منطقة ب تنتهي بعد18 وقال اXتفاق هناك مراحل اعادت انتشار ث_ث أي بعد

سطينية ص_حية الفـل وزيع اـل اعادة ـت تم  من منطـقة ج ـي شار  اعادة انـت كل  مع  كان  تالي  ضـاً وباـل شهر اـي
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الكاملة في منطقة ب وبالتالي القاء ا=سؤولية اXمنية ا=ستضافة لـ ا=نطقة ب في هذا ا=وضوع، الذي كان
 اشهر ما يتعلق بمسألة التأكيد Xستخدام الطرق من قبل قوات اXمن الوطني بعض3 يجب ان ينتهي بعد

 ا=ناطق انو

To confirmاو  to coovdinacieاو  to inform

نا ـعلى هذه اـ=صطلحات واـعطي لم Xستخدام3    اختلـف  اشهر اتـغير اـ=صطلح ـبT ان ـتؤكد او ـبT ان تـع
الطرق وليس Xلغاء منطقة ب.

ها سـتصبح أ حـسب اـلنص اXصلي ساحة، منطـقة ب بمجمـل عن اـ= ظر  فذ ـبغض الـن ندما تـن    منطـقة ج ـع
 % ويوجد نص في اXتفاق43 %  او45 %  ، بتصير عندك2 %  او1 ومشكلتهم مع ا=رحلة الثالثة ليس انها تزيد

اXنتقالي ولم يتم تغيره.

فيما يتعلق بالطرق اJلتفافية
   لم نوافق اط_قـاً ان يعطى نتنياهو حق في هذه الطرق وX يوجد نص في ا=ذكرة تعطيه الحق في ذلك
هذا اـ=وضوع بـحضور شرعي ورـفضنا ـبحث  ير  انه ـعمل ـغ نا  بدأ ا=ناـفسة وقـل ورـفضنا ـطرحه ورـفضنا ـم

كلينتون ولم نلتزم مطلقـاً وقلنا سنقاوم أي خطوات باتجاه اقامة مثل هذه الطرق.
عة هذا اـ=وضوع وهي تم متاـب نازحT هي احد الـلجان التي تـعتبر لـجنة ـخاصة رباـعية وـيفترض ان ـي    اـل
مطروحة على جدول اXعمال ولم تلغ ومتابعة هذا ا=وضوع من اختصاص وزارة الخارجية مع الدول مصر

واXردن والطرف اXسرائيلي.
   وما يتعلق اللوبي اXسرائيلي، الحملة اليهودية التي شنت على كلينتون كانت عجيبة جداً اX ان وصلت
ذلك لم ـنسمع  نا  هم ولكـن قى ـب ودية والـت قادة ا=نـظمات اليـه استنجد ـب ياهو  انت نتـن ورغم  مة  إلى ـتحت الخـي
حت ويوم فـت هودي،  لوبي الـي لـ اـل صوتـاً  لم ـنسمع  استعذبت،  اذا  تأتي = بل ان  سمعه ـق نا ـن الذي ـك اـلصوت 
ياهو Xنه تدخل في ـموضوع سيادي كا ان ـيساند نتـن ـقصة الـجاسوس لم ـيجرؤ واحد من الـيهود في امرـي

امريكي امريكي.
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