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 شٓادة ٌفاوض، رؤٗث شاْد ع٘ان

ع ىالخ   أةٔعالء كٗر

 

ع األخ وأحد  ،المفاوض الفلسطٌنً العرٌكم( 1937)موالٌد المدس عام  أةٔعالء أضٍد كٗر

وهو الرجل الذي تملد المناصب  الكبار،فتح -حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً لادة ومإسسً
 ،المنظمة لٌادة فتح، الى أن أصبح عضوا فً لجنتها المركزٌة، وكان من العدٌدة فً حركة

الوزراء فً  ثم رئاسة ،المجلس التشرٌعً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حٌث تسلم رئاسة لٌاداتو
 .حالنصعب وظرؾ 

مع ٌاسر عرفات ثم  الشهٌد لاد المفاوضات مع الرئٌس النضالٌة ً فترة طوٌلة من سٌرتهوف 
مسإولٌة ملؾ المدس فً اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر  تسلمثم الرئٌس محمود عباس 

 .، فؤمٌن سر المجلس االستشاري لحركة فتحالفلسطٌنٌة

 الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة التنفٌذٌة نةاللج عضو لرٌع أبوعالء لالخ المادة التً بٌن ٌدٌكم 
اىص٘اش٘ث  ىيدراشات ٌرنز األْرامفً ندوته الحاشدة أمام فترة الندوة( -)آنذان

 .تحت عنوان )شهادة مفاوض، رإٌة شاهد عٌان(  2212 عام فً الماهرة  واالشخراح٘ش٘ث

مدس ٌتحدث فٌها أبوعالء فً ال األخها األصلً من مكتب وهً المادة التً تحصلنا على نص   
 منذ المختلفة المفاوضات مراحل ضمن -الزمنأحداث كشاهد على - المفاوضات مسٌرة عن
 .المتعالبة االسرائٌلٌة الوزارات رإساء ومع م، 2227-1993 العام

 وتوجهات ألفكار صورة اوراسم   الفلسطٌنٌة، التفاوض واستراتٌجٌة مالمح ومحددا موضحا 
وهً األفكار التً لم  ،من الٌمٌن الى الٌسار المفترض داللة ووذ واضح بشكل اآلخر الطرؾ

و عن المراوؼة والتهرب أالفجة،  التوسعٌة تخرج جمٌعها عن الصراحة الصهٌونٌة االستعمارٌة
 .بها المحدلة واألخطار المدسالمضٌة عامة وعلى  على زاومرك   ،من االلتزامات

اوض الفلسطٌنً كان ٌعتبر المفاوضات أداة من ٌة هو إن المفداما نود اإلشارة علٌه منذ الب
دوات االخرى المٌدانٌة والسٌاسٌة، وٌإكد أن طرٌمة إدارة أدوات النضال اضافة الى كافة األ

المفاوضات وخطوطها العامة هً التً ٌجب أن تحدد بدلة، مشٌرا للشخصٌة اإلسرائٌلٌة 
وعبر  طرة على كل فلسطٌنللسٌ ىبعمومٌة االنتماء للحلم الصهٌونً الذي ٌرٌد وٌسع

لوحدها  مستخدما كل الذرائع لتحمٌك هذا الهدؾ إما بالموة ،المستعمرات أساس ا وكافة االنتهاكات
 اختراق الجسد العربً أو الدولً.والزمن لصالحه الحفر بالمراوؼة أو استؽالل  أو مضٌفا لها

 ٌرنز االُػالكث ىيدراشات 
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 شٓادة ٌفاوض، رؤٗث شاْد ع٘ان

ع   ىالخ أةٔعالء كٗر

 

 أيتها السيدات أيها السادة 

، ولمدٌره وباحثٌه، على ٌرنز األْرام ىيدراشات اىص٘اش٘ث واإلشخراح٘ش٘ثأشكر      

إتاحة هذه الفرصة لً، كً أستعرض أمامكم بعضا  من فصول تجربة شخصٌة تواصلت على 
ن فً أرولة المفاوضات ودهالٌزها المتشعبة، ال سٌما ونحن بعد فً مدى نحو عمدٌن من الزم

ؼمرة سجال لم ٌختتم بعد، وٌبدو أنه لن ٌختم فً ولت لرٌب، حول مآالت عملٌة سالم تراوح 
 مكانها حٌنا ، وتتعثر بشدة فً أؼلب األحٌان. 

والتجربة العربٌة  والحك، أن التجربة الشخصٌة والتً هً التجربة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بل     
عبر هذا المسار المدٌد هً، فً سٌالها األوسع، تجربة ملٌئة بالمفاجآت واإلحباطات واآلراء 
المتباٌنة بتباٌن الموالؾ والموالع والمسإولٌات والرإى واالستخالصات الخاصة بكل من أدلى 

 وضوعً.بدلو واحد أو أكثر فً بحر هذه المفاوضات التً تداخل فٌها الذاتً مع الم

ولبل أن أمضً فً عرض بعض من جوانب هذه التجربة التً عاٌشتها على طول الطرٌك      
، وما تخلله من محطات عدٌدة، فً 2007إلى أنابولٌس عام  1993الممتد من أوسلو عام 

المدس وواشنطن واستوكهلم وروما وطابا ورام هللا وؼٌرها، أود أن أتولؾ للٌال  عند واحد من 

اخلٝط ايٓاظِ المعطٌات الثابتة فً هذه التجربة التفاوضٌة المدٌدة، وأعنً بذلن أحد أهم 
يطٝاض١ إضسا٥ٌٝ عرب ضا٥س سهَٛاتٗا املتتاي١ٝ َٓر بد٤ ع١ًُٝ املفاٚضات، اييت 
تعاقب عًٝٗا مثا١ْٝ زؤضا٤ سهَٛات، نإ يهٌ ٚاسد َِٓٗ تهتٝهًٝا خاصًا ب٘، 

 أِْٗ ناْٛا  ي اصحمل١ً اخأخةر٠ ٜعصوٕٛ ٚأضًٛبًا إخسادًٝا رلتًفًا عٔ ضابك٘، إال
ذات اخأٚزنطرتا االضتٝطا١ْٝ ايتٛضع١ٝ املٓاٖض١ حلكٛم ايػعب ايفًططٝين 
املػسٚع١  ي ايعٛد٠ ٚتكسٜس امللةر ٚإقا١َ ايدٚي١ ايفًطط١ٝٓٝ املطتك١ً 

 ٚعاصُتٗا ايكدع ايػسق١ٝ.  

مؤإتمر مدرٌؤد للسؤالم )تشؤرٌن األول/  فمنذ انطاللة المفاوضات الفلسطٌنٌ ة ـ اإلسرائٌلٌ ة فً     
لؤؤة والتعمٌؤؤد لعملٌ ؤؤة  1(، أي منؤؤذ لرابؤؤة تسؤؤعة عشؤؤر عامؤؤا ،1991أكتؤؤوبر  خضؤؤنا سلسؤؤلة بالؽؤؤة الد ل

تفاوضٌ ة شك لت، فً معظم مساراتها، ما ٌشبه فصؤوال  لمسؤرحٌ ة تنتمؤً إلؤى مسؤرح الالمعمؤول، 
ة المنحدرٌن من تٌارات سٌاسٌ ة ٌمٌنٌ ة شارن فً بطولتها ثمانٌة من رإساء الحكومات اإلسرائٌلٌ  

الٌ ؤؤة صؤؤهٌونٌ ة، بطوالمهؤؤا المختلفؤؤة، التؤؤً لؤؤم تختلؤؤؾ كثٌؤؤرا  عؤؤن بعضؤؤها  فؤؤة وٌسؤؤارٌ ة عم  متطر ل
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مل تتٓااشٍ قٝاد أةًا١ عأ داٖٛس املػاسٚ        البعض، فً توجهاتهؤا السٌاسؤٌ ة وأهؤدافها التؤً 
انب الفلسطٌنً، فً هؤذا . بٌنما مثل الجاالضتٝطاْٞ ايلْٗٝٛٞ االضتعُازٟ ايتٛضعٞ

المشهد التفاوضً المدٌد رئٌسان لمنظمؤة التحرٌؤر الفلسؤطٌنٌة والسؤلطة الوطنٌؤة الفلسؤطٌنٌة همؤا 
 الرئٌس الشهٌد ٌاسر عرفات، والرئٌس محمود عباس.

كما كؤان ٌوجؤد علؤى الجانؤب اآلخؤر مؤن المشؤهد وسؤٌط أمرٌكؤً تعالؤب علؤى أدائؤه كؤل مؤن      
االبن،  وش األب، والرئٌس بٌل كلٌنتون، والرئٌس جورج دبلٌو بوشالرئٌس األمرٌكً جورج ب

ظاٌ لًاظ عًا٢ َكاعاد املتفاسد  عًا٢ ايعاس         الرئٌس بؤاران أوبامؤا. فٌمؤا  وأخٌرا  
املطسسٞ نٌ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ، ٚدٍٚ االحتاد اخأٚزٚباٞ ٚزٚضاٝا، ٚاخأَاِ املتشاد٠     

ا املػٗد ٚاقعًا حتت جبُٗٛزٖا ايعاملٞ، ٚبكٞ ايػعب ايفًططٝين طٛاٍ عس  ٖر
 ضٝاط االستالٍ ٚقُع٘ ٚدربٚت٘.

لؤؤد ٌكؤؤون الولؤؤت لؤؤد طؤؤال أكثؤؤر ممؤؤا ٌنبؽؤؤً لمراجعؤؤة هؤؤذا المسؤؤار الطوٌؤؤل الملتؤؤبس لعملٌؤؤة      
مفاوضات ظلت متعثرة، تخرج من مؤزق حاد لتدخل فً مؤزق أكثر حؤدة مؤن سؤابمه. ومؤع ذلؤن 

تموٌم هذه العملٌة فً هذه اآلونة التً انكشفت فإن من المفٌد إجراء المراجعات المطلوبة، وإعادة 
فٌها تماما  بواطن النواٌا اإلسرائٌلٌة الرامٌة إلى كسب مزٌد من الولؤت لفؤرض مزٌؤد مؤن حمؤائك 
األمؤؤر الوالؤؤع، بمؤؤا فؤؤً ذلؤؤن مصؤؤادرة األرض وتوطٌؤؤد دعؤؤائم العملٌؤؤة االسؤؤتٌطانٌة التؤؤً تسؤؤابك 

ٌب الموالؤؾ العربٌؤة والفلسؤطٌنٌة، واستشؤراؾ الزمن، لعلنا بمثل هذه المراجعة نتمكن من تصو
 الممكنات المستمبلٌة بصورة واضحة، واختٌار البدائل الوالعٌة المناسبة.

ولبل إجراء مثل هذه المراجعة، ودراسة الخٌارات والبدائل الممكنؤة، ال بؤد لنؤا مؤن التعؤرؾ      
ة رإسؤاء حكومؤات إسؤرائٌلٌة على المحصلة ؼٌر المكتملة لهذه التجربة التً عبرت أزمنؤة ثمانٌؤ

 متتالٌة، كل زمن منها مجرد تنوٌع فً الشكل، ٌؽطً على اإلستراتٌجٌة التفاوضٌة اإلسرائٌلٌة.

وفٌما ٌلً عرض مؤوجز      
لهؤؤؤذه التجربؤؤؤة فؤؤؤً محطاتهؤؤؤا 
الثمؤؤؤانً المتتالٌؤؤؤة مؤؤؤع ثمؤؤؤانً 

 حكومات إسرائٌلٌة:  

اخأٚىل: سهَٛاا١ إضااشل  
 غاَةر:

مؤؤؤؤؤؤع الخطؤؤؤؤؤؤوة األولؤؤؤؤؤؤى      
للعملٌ ة التفاوضؤٌ ة فؤً مدرٌؤد 

، أطلؤؤؤك 1991أواخؤؤؤر العؤؤؤام 
رئؤؤؤٌس الؤؤؤوزراء اإلسؤؤؤرائٌلً 

إضاااشل غااااَةر، األسؤؤؤبك، 
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ٝس١  ي         ٝسا١ الضاسا٥ًٝ ًَدلًا بايغ ايداليا١ ملدططا٘ ايطٝاضاٞ ضأُ ايًعلا١ ايعلج
ايتفاٚ ، سا  قااٍ: ضاواٚضاِٗ يعػاسات ايطآ ، ستسا٢ ال لادٚا َاا ٜفاٚضإٛ          

  عًٝ٘.

ؤؤؤ      ر تلؤؤؤن البداٌؤؤؤة لؤؤؤم ت بش ل
  ً للمفاوضؤؤات بشؤؤًء إٌجؤؤاب
للمسؤؤتمبل، إن لؤؤم تكؤؤن تنؤؤذر 
بمآالتهؤؤؤؤا األكثؤؤؤؤر تشؤؤؤؤاإما . 
وفؤؤؤً لضؤؤؤٌ ة المؤؤؤدس، علؤؤؤى 
ت  وجؤؤؤؤؤؤه التحدٌؤؤؤؤؤؤد، أصؤؤؤؤؤؤر 
إسرائٌل على عؤدم مشؤاركة 
شخصٌات فلسطٌنٌ ة ممدسٌ ة 
ممٌمؤؤة فؤؤً المدٌنؤؤة الممد سؤؤة، 
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤً الوفؤؤؤؤؤؤؤؤؤد األردنؤؤؤؤؤؤؤؤؤً 
الفلسؤؤطٌنً المشؤؤترن. وفؤؤً 

ؤتل كلمؤؤؤات االفتتؤؤؤاح، لؤؤؤم تؤؤؤ
رعؤؤؤؤاة المؤؤؤؤإتمر، الوالٌؤؤؤؤات 
المتحؤؤدة وروسؤؤٌا، علؤؤى أي  
ذكؤؤؤؤؤؤؤؤؤر لمدٌنؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس 

ل مفتاحؤؤا   ولضؤؤٌتها، وؼؤؤاب طرحهؤؤا تمامؤؤا  عؤؤن المؤؤإتمرل الؤؤدولً، رؼؤؤم إدران الجمٌؤؤع أنهؤؤا ت شؤؤك ل
ن للجانؤب الفلسؤطٌنً، فؤً رسؤالة  سؤك ل للسالم. فمد اكتفت اإلدارة األمٌركٌ ة فً حٌنه بتمدٌم تعهد م 

ه ة لمنظمة التحرٌر الفلسؤطٌنٌ ة، تفٌؤد أن للفلسؤطٌنٌٌن مطالؤب فؤً المؤدس الشؤرلٌ ة وأن  مؤن موج 
 حك  سك ان المدس المشاركة فً مفاوضات المرحلة النهائٌ ة . 

ولد حاول الوفد الفلسطٌنً المفاوض، فً حٌنه، طؤرح لضؤٌ ة المؤدس بشؤكل فؤوري وعاجؤل      
(، علؤى أسؤاس أن 1993ك لت امتؤدادا  لهؤا )حتؤى فً مفاوضات واشنطن التً أعمبت مدرٌؤد وشؤ

الن هم االستٌطانً اإلسرائٌلً فً المدس بات ٌسٌر بشكل متسارع لفرض األمر الوالع فً المدٌنة 
ر لهؤذه  الممد سة، مإكدا  بؤن المؤدس هؤً جؤزء مؤن والٌؤة الحكؤم الؤذاتً االنتمؤالً، والمركؤز الممؤر 

ذلن المطلب، مكررا  طروحاتؤه التملٌدٌ ؤة بشؤؤن المؤدس،  الوالٌة. إال  أن الجانب اإلسرائٌلً رفض
التؤً ظؤؤل  ٌعتبرهؤؤا العاصؤؤمة األبدٌ ؤؤة الموحؤؤدة لدولؤؤة إسؤؤرائٌل، وأن ال سؤؤٌادة سؤؤتكون علٌهؤؤا ؼٌؤؤر 
السؤؤٌادة اإلسؤؤرائٌلٌ ة. فمؤؤد اعتمؤؤدت حكومؤؤة شؤؤامٌر إسؤؤتراتٌجٌة إضؤؤاعة الولؤؤت واسؤؤتمرار سٌاسؤؤة 

 لى األرض.فرض الولائع االحتاللٌة االستٌطانٌة ع

 ايجا١ْٝ ا سه١َٛ إضشل زاب :

علؤؤن، جؤؤرى فؤؤتح مسؤؤار       وأمؤؤام هؤؤذا االنؽؤؤالق السٌاسؤؤً والتشؤؤدد الؤؤدوؼمائً اإلسؤؤرائٌلً الم 
ؤؤعبة، والتؤؤً  ؤؤة الص  تفاوضؤؤً سؤؤري  فؤؤً أوسؤؤلو وبرعاٌؤؤة نروٌجٌ ؤؤة. ولؤؤد كلفؤؤت بتؤؤولً هؤؤذه المهم 

ن السؤؤرٌ ة المطلمؤؤة علؤؤى كؤؤل  التصؤرت إدارتهؤؤا علؤؤى دائؤؤرة ضؤؤٌ لمة مؽلمؤؤة ضؤؤرب حولهؤا نطؤؤاق مؤؤ
المسؤتوٌات. وبعؤد شؤؤهور طوٌلؤة ومضؤؤنٌة مؤن التفؤؤاوض بؤٌن الجؤؤانبٌن الفلسؤطٌنً واإلسؤؤرائٌلً، 

ة الثانٌؤؤة،  متس ايتٛصُّااٌ إىل اتفااام  كؤؤادت فٌهؤؤا المفاوضؤؤات أن تنتهؤؤً إلؤؤى نتٌجؤؤة سؤؤلبٌ ة للمؤؤر 
ٝسا١، ٚاالتفاام عًا٢ االْتكااٍ إ        ىل حباح  َسسًٞ، دس٣ وٝا٘ َعاةا١ ايكضااٜا املسسً
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ٝس١ ٚاالتفام عًٝٗا خالٍ َدس٠ ال تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات، ٖٚٛ َا عسف  ايكضاٜا ايٓٗا٥
باتفام "إعالٕ امللادئ"، ايرٟ دس٣ ايتٛقٝع عًٝ٘  ي ٚاغٓطٔ  ي ايجاياح عػاس   

 . 1993َٔ أًٍٜٛ/ ضلتُرب 

الؤدائم،  فً ذلن االتفاق، جرى االتفاق على إحالة العدٌد من المضاٌا إلؤى مفاوضؤات الوضؤع     
وفؤؤً ممؤؤدمتها األرض والحؤؤدود، المؤؤدس، الالجئؤؤٌن، االسؤؤتٌطان، األمؤؤن، المٌؤؤاه، بٌنمؤؤا تؤؤم تحدٌؤؤد 
المرحلؤة االنتمالٌؤة بمؤا ال ٌزٌؤؤد عؤن خمؤس سؤؤنوات مؤن تؤارٌخ تنصؤؤٌب المجلؤس التشؤرٌعً، وتؤؤم 
التؤكٌؤؤد علؤؤى أنؤؤه ال ٌجؤؤوز ألي مؤؤن الطؤؤرفٌن أن ٌمؤؤوم بؤٌؤؤة أعمؤؤال أحادٌؤؤة تجحؤؤؾ مؤؤن نتؤؤائ  

وضات الوضع الدائم، وكان ذلن تؤكٌدا  على ولؾ االستٌطان وأي إجراءات فؤً المؤدس، هؤذا مفا
باإلضؤؤافة إلؤؤى االنسؤؤحابات وإعؤؤادة االنتشؤؤار مؤؤن األرض الفلسؤؤطٌنٌة خؤؤالل المرحلؤؤة االنتمالٌؤؤة 

  بالتوازي مع مفاوضات الوضع الدائم.

وفؤؤً لمؤؤاء علنؤؤً جؤؤرى عنؤؤد حؤؤاجز      
ل إٌرٌؤؤؤز بعؤؤؤد عؤؤؤدة شؤؤؤهور مؤؤؤن وصؤؤؤو

الرئٌس الفلسطٌنً ٌاسؤر عرفؤات عائؤدا  
ة عؤؤؤام  ، وضؤؤؤم  رئؤؤؤٌس 1994إلؤؤؤى ؼؤؤؤز 

الؤؤوزراء اإلسؤؤرائٌلً فؤؤً حٌنؤؤه إسؤؤحك 

أثيرررررر  ، رابؤؤؤؤؤؤٌن والؤؤؤؤؤؤرئٌس عرفؤؤؤؤؤؤات
ة مررو  موضرروا اتسررتيباو ة ررو 
قةررا النا ررف الينسرربي ل،   رراا 
 اةيو إ ر  سري وب ةة راي سريا  
حررروا مرررا مسرررتوب  ، ةمرررا ت 
يةعد أمث  مو خمس  أمتا  عو 

ةيرت  يهرا، إلرن أو يتحرد د  آخ 
 مصي  المستوب ات  ل مياوضات الوضع الدائب.

س ائسرر ائينل التررل أودت ةحياترر ؼٌؤؤر أن وعؤؤود رابؤؤٌن هؤؤذه ذهبؤؤت مؤؤع       ،  صاصررات التبرر إل
جزاء  له على تولٌعه اتفاق أوسلو، وإبدائه لدرا  مؤن المرونؤة السٌاسؤٌ ة، التؤً ال تحتملهؤا الذهنٌ ؤة 

فة فً معاداتها لفكؤرة السؤالم ومشؤروع التعؤاٌش والبحؤث عؤن حلؤول تارٌخٌ ؤة الصهٌونٌ ة المتط ر 
 متوازنة إلى حد  ما.
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ايجايجاااا١ ا      
سهَٛاااااااااا١ 
مشعااااااااإٛ 

 بةرع:

وفً      
التفاصٌل 

التفاوضٌة التً 
ال ٌتسع الممام 
لعرضها، فإنه 
ٌمكن المول أنه 
بعد طول ألي 

وعنت 
أوسلو بنجاح نسبً، وفك ما كانت علٌه ومراوؼة وعض على األصابع، اجتزنا مخاضة 

 أوضاعنا الذاتٌة 

 بعد خروج المماومة من لبنان أوال  

 وحرب الخلٌ  األولى ثانٌا ، 

 فاستعدنا بذلن التحول التارٌخً فً مجرى الصراع، 

ةإحداث أوا اخت اق عمنل و يسل  ل هذا الص اا وتع يدات ، و ل  .1
 أوضاا ح م  التح ي  الوب ل الينسبي ل، 

وة ي ا أوا مياو  نسبي ل عنن نزي مو أوا أ ض  نسبي ي  مح  ة  .2
 عنن ب يق تح يق ماما ح وق ا الوب ي  المش وع ، 

 وأن ي ا  ل الحياة الوب ي  الينسبي ي  أوا ا تخاةات عام ،  .3

وأقم ا سنب  وب ي  معت س ةها أدا ت المثي  مو نوا ف حيات ا  .4
 السياسي  واتنتماعي  واتقتصادي ، 

 تح ا أةواةاً واسع   ل الندا  المغنق، و  .5

 وأعد ا أمث  مو  ةع منيوو  نسبي ل إلن الديا ،  .6

وقنة ا اله ب السياسل الينسبي ل مو وضعي  ا تمازه عنن ال أس  ل  .7
 الم ين إلن قاعدت  الشعةي  عنن األ ض  ل الوبو، 

ً تضيق ة  نغ ا ي   .8 ً سما يا ولب يعد شعة ا م ذ ذلك التا يخ  ائضا
  ق األوسب.الش
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وإذا كانت الرصاصات اإلسرائٌلٌ ة التً اؼتالت رابٌن لد حادت عن جسد شرٌكه فً عملٌ ة      
ؤة  أوسلو شمعون بٌرس، فإنها لؤم تخطؤًء حضؤوره السٌاسؤً، إذ سؤرعان مؤا تؤم  إسؤماطه عؤن لم 

ؾ الٌمٌنً بنٌا مٌن نتنٌؤاهو، السلطة السٌاسٌ ة فً إسرائٌل، وحل  مكانه زعٌم تكتل اللٌكود المتطر ل
الؤؤذي جؤؤاء مؤؤثمال  بحمولؤؤة رإى الٌمؤؤٌن اإلسؤؤرائٌلً المعادٌؤؤة، مؤؤن حٌؤؤث المبؤؤدأ، لفكؤؤرة السؤؤالم، 
والمعب لر أكثر من كل األحزاب اإلسرائٌلٌة الكبرى عن جوهر االٌدولوجٌا العنصرٌ ة الصؤهٌونٌ ة 

 التوسعٌ ة.

ال حلو أٍْ٘ث  احفاق أوشئ اىذي وصف فٖ ضِّ٘ نٔاكعثلبل أن نشرع بتطبٌك      

عَ واكعث شلٔط ضائع ةرىَ٘، نِا ُدرك ُٔاكصّ، وُعٖ ٌا ِٗػٔي عيّ٘ ٌَ 

 .فرص شاُطث وٌخاغر

إال أننا كنا فً الولت ذاته نعً أن البدائل الوالعٌة المتاحة تضاءلت إلى ما فوق نمطة الصفر  
سٌكون أجدى بملٌل، وأن االشتبان النضالً والسٌاسً مع االحتالل على األرض وحول المدس 

وأكثر فاعلٌة ونحن ممٌمون على مرمى حجر من المدس ذاتها، وأن بناء المإسسات الفلسطٌنٌة 
على األرض وبٌن الناس أهم بما ال ٌماس من بنائها فً الخارج، وأن استعادة جزء من األرض 

لمحتلٌن إلى من بٌن براثن االحتالل سٌمنح األمل لشعبنا وٌعطٌه دلٌال  عٌانٌا  ملموسا  على أن ا
زوال، وأن الرلم الفلسطٌنً فً معادلة الشرق األوسط لن ٌتم تجاهله أو تجاوزه بعد هذه 

 االنعطافة الكبرى فً مسٌرة حٌاته الكفاحٌة المضنٌة.

على أنه ٌمتضً المول أن عهد كل من إسحك رابٌن وشؤمعون بٌؤرس االنتمؤالً، بؤٌن عؤامً      
المنمروس  ررل تبةيرق ةعررض مرو أونرر  اتيراق إعرر و ةعرض الت رردب ، لؤد شؤؤهدا 1996 - 1993

المةرراد ، و ررل الم دمرر  مررو ذلررك ا سررحاف إسرر ائيا مررو داخررا المرردو الينسرربي ي  ال ئيسرر   ررل 
، 1996الضررري  الغ ةيررر ، وإنررر اي أوا ا تخاةرررات تشررر يعي  و ئاسررري   نسررربي ي  أوائرررا العررراب 

اليوب مو هذا العهد الذي ماو ل ا  وإ شاي السنب  الوب ي  الينسبي ي  وهما األث او الةاقياو إلن
  ي  ش يك لنس ب توصن ا مع  إلن اتياق أوسنو. 

 ايسابع١ ا سه١َٛ بٓٝاَ  ْتٓٝاٖٛ اخأٚىل:

وكما هو معلوم، أنه ما أن شرعنا بتطبٌك بنود اتفالٌة المرحلة االنتمالٌة الوسٌطة،       
لمتفرلة، مثل انسحاب لوات المعروفة باسم  أوسلو ب  ومراكمة بعض المكاسب النوعٌة ا

االحتالل من مدن الضفة الؽربٌة، وبناء المإسسات واألجهزة اإلدارٌة واألمنٌة، حتى كان أعدى 
أعداء خٌار السالم لد احتل دفة السفٌنة اإلسرائٌلٌة، وصارت األحزاب الٌمٌنٌة المتطرفة، التً 

بمفاتٌح الموة المادرة على  سبك لها أن عارضت اتفاق أوسلو وصوتت ضده فً الكنٌست، تمسن
تعطٌل هذا المسار والتنصل من استحمالاته الملزمة، وأعنً بذلن وصول حزب اللٌكود برئاسة 

 .1996بنٌامٌن نتنٌاهو إلى رئاسة الحكومة اإلسرائٌلٌة أواسط العام 

على  ومع أن الفترة المصٌرة السابمة من زمن اتفاق أوسلو )حكومة رابٌن/ بٌرٌس( السابمة     
حكومة بنٌامٌن نتنٌاهو لم تكن فترة سهلة ومفروشة بالورود، حتى ال نمول أنها كانت ملٌئة 

عٗد ْتٓٝاٖٛ ايًٝهٛدٟ بالمصاعب والمراوؼات اإلسرائٌلٌة المعهودة فً كل زمن، إال أن 
ايُٝٝين املتطسف، نإ شَٔ االضتعلا٤ات ايػدٜد٠ ٚاالختالوات ايعُٝك١، نٕٛ 

هِ ذٚ خًف١ٝ أٜدٜٛيٛد١ٝ َتعًك١ باخأضاطةر ٚاخلساوات سٍٛ ايكادّ إىل ضد٠ احل
َا ٜط٢ُ باز  إضسا٥ٌٝ ايها١ًَ، ٚيٝظ يدٜ٘  ي اةعل١ ايطٝاض١ٝ غةر ايتٛضع 
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، وكل ما من شؤنه أن  ي بٓا٤ املطتٛطٓات ٚوس  املصٜد َٔ سكا٥ل اخأَس ايٛاقع

َٔ داْب لً كله، ال سٌما ٌإدي إلى تموٌض اتفاق أوسلو المكروه جدا  لدى الٌمٌن اإلسرائٌ
    ْتٓٝاٖٛ ْفط٘ ايرٟ ضلل ي٘ إٔ ٚصف ٖرا االتفام باْ٘ نازث١ لب ٚقفٗا.

ة األولى، فً النصؾ الثانً من تسعٌنٌات المؤرن       فور تولٌه رئاسة الحكومة اإلسرائٌلٌ ة للمر 

ة التؤً ال فؤً التعبٌؤر عؤن جؤوهر الؤروح الصؤهٌونٌ ة التوسؤعٌ   بٓٝاَ  ْتٓٝاٖٛالماضً، شرع 

، فبؤدأ بتعزٌؤز العملٌؤات االسؤتٌطانٌ ة فؤً مدٌنؤة بسٚح ايتعاايٞ ٚالْهااز  تلتفت إلى اآلخؤر إال  

المؤؤدس، وباشؤؤرت حكومتؤؤه الخطؤؤوات األولؤؤى لبنؤؤاء مسؤؤتعمرة  هارحومؤؤا  فؤؤوق جبؤؤل أبؤؤو ؼنؤؤٌم، 
، مؤع العمؤل الوالع فً أراضً المدٌنة العربٌ ة الممد سة، لٌتبعها بالبناء فً مستعمرة رأس العمؤود

علؤؤى مواصؤؤلة عملٌؤؤات تسؤؤمٌن المسؤؤتوطنات، فؤؤً المؤؤدس وؼٌؤؤر المؤؤدس، والتؤؤً ترافمؤؤت معهؤؤا 
الحفرٌات اإلسرائٌلٌ ة الواسعة لشك  النفك تحت المسؤجد األلصؤى، تلؤن الحفرٌؤات التؤً تواصؤلت 

فً مؤا بعؤد وباتؤت تهؤدد 
أساسؤؤؤؤؤات أولؤؤؤؤؤى لبلؤؤؤؤؤة 

  للمسلمٌن.

وإذا كؤؤؤؤؤؤؤان ملؤؤؤؤؤؤؤؾ      
لؤؤؤؤد  المرحلؤؤؤؤة االنتمالٌؤؤؤؤة

أؼلؤؤؤؤؤؤؤك فؤؤؤؤؤؤؤً أوسؤؤؤؤؤؤؤلو 
س بعؤؤؤؤد التولٌؤؤؤؤع  وتكؤؤؤؤر 
علٌؤؤؤؤؤؤه فؤؤؤؤؤؤً واشؤؤؤؤؤؤنطن 

، كمؤؤؤؤؤا ذكرنؤؤؤؤؤا، 1993
  ررد نرراي  ت يرراهو ليعيررد 
 تح  مو نديد،  ي ض 
 مسررةل  إعررادة التيرراوض
حؤؤول الخلٌؤؤل، والتولٌؤؤع 
علؤؤى اتفؤؤاق جدٌؤؤد حؤؤول 
المدٌنؤؤة الفلسؤؤطٌنٌ ة التؤؤً 

سم أمرها فً االتفالات االنتمالٌ ة. وإذا كن ا لد ولعنا على ا تفاق مؤع رئؤٌس الؤوزراء اإلسؤرائٌلً ح 
فً  واي رٌفر  ٌعٌد التؤكٌد على مبادئ أوسلو، فإنه، أي نتنٌؤاهو نفسؤه، لؤم ٌنتظؤر حبؤر التولٌؤع 

إلرن  إعر و لٌجؾ  على الورق، فسارع فور وصوله عائدا  إلى مطار بن ؼورٌون فً تل  أبٌب، 
ودون أن ٌتلمؤى تؤنٌبؤا  أو لومؤا  مؤن اً، ت انع  عو اتتياق، دوو أو تع ل ل  األس ة الدولي ر  شريئ

 اإلدارة األمٌركٌ ة فً حٌنه.

ل لتولٌؤه رئاسؤة الؤوزراء فؤً إسؤرائٌل، عؤن نظرٌتؤه       لمد أعلن بنٌامٌن نتنٌاهو منذ الٌوم األو 
ي  الغ ةي   مة ض محتن  التً  د أرض متنازع علٌهؤا، وكؤان ت  ض التعاما مع الض  ، وإنما مجر 

ولؤؤة الصؤؤهٌونٌ ة المتهاوٌؤؤة التؤؤً تؤؤرى  المؤؤدس الموحؤؤدة  عاصؤؤمة أبدٌؤؤة لدولؤؤة ٌعٌؤؤد تردٌؤؤد المم
 إسرائٌل، وت خرجها بالتالً من دائرة التفاوض حول لضاٌا الحل الدائم.
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 اخلاَط١ ا سه١َٛ إٜٗٛد بازاى:

ة األولى، عادت  حمؤائم  إسؤرائٌل إلؤى  وبعد ثالث سنوات      عصٌبة من حكم نتنٌاهو فً المر 
من جدٌد، وحل  إٌهود باران مكان نتنٌاهو رئٌسا  لوزراء الدولؤة العبرٌ ؤة. وعنؤدما نتحؤد ث الحكم 

عن  الحمائم ، فإننا نضع الكلمة بٌن مزدوجتٌن، إذ ال تؽٌب عن بالنا العبارة البلٌؽة التً كان لد 
رر   ررل إسرر ائيا صرر و  أطلمهؤؤا فؤؤً حٌنؤؤه  الرر ئيس ال احررا أ ررو  السررادات ع رردما قرراا: "لرريس ثم 

 وحمائب. ه اك ص و ، وص و  أشد  ش اس "!

والحك، وباالستناد إلى خبرات الحمة ومكتسبة، فإن مواجهاتنا الساخنة ومعاركنا مع حكومة      
نتنٌاهو األولى كانت، على تعددها وتنوعها وصعوبتها وخطورتها الشدٌدة، ألل وطؤة وكلفة، بل 

لحكومات اإلسرائٌلٌة التالٌة، أعنً حكومة مما جرت علٌه مواجهاتنا ومعاركنا الالحمة مع ا
  اٌهود باران وأرٌن شارون.

على هذه الخلفٌة المسكونة      
بحسن النٌة المفرطة حٌال 
مرحلة ما بعد نتنٌاهو، 
والتولعات اإلٌجابٌة والتمدٌرات 

مد ا أو ، المتفائلة بالعهد الجدٌد
، اليائز  ل ةا اك  شا ك أيهود

عب صامت مع مت  ات تخاةي  ةد
وغي  مةاش  مو نا ة ا،  ل 

على  احتياتت ا تصا ه المدوي
بنٌامٌن نتنٌاهو المكروه من 
الطرفٌن المتوافمٌن فً الحدود 
الدنٌا على إسماط رمز الٌمٌن 
المعرلل لعملٌة السالم، لوال أن 
المادم الجدٌد إلى لٌادة دفة 
السفٌنة اإلسرائٌلٌة سرعان ما 
فض كل االلتباسات التً 

حاطت به منذ اللحظة المبكرة، التً امتنع فٌها عن التصوٌت، فً الكنٌست على اتفاق أوسلو، أ
وظل محافظا  طوال الولت على صفته كصمر جارح من صمور حزب العمل، ٌصطؾ فً 
الجانب األكثر ٌمٌنٌة داخل الحزب الذي كان لد لاد التحول اإلسرائٌلً باتجاه خٌار السالم مع 

 .1992ً بعد فوزه المحدود فً انتخابات الكنٌست عام الجانب الفلسطٌن

وبالفعل فمد كان رئٌس الحكومة اإلسرائٌلٌة الجدٌد، الذي كان لد خلع البزة العسكرٌة لبل      

أنجس دٖا٤ًا سنوات للٌلة فمط، ووصؾ فً حٌنه على أنه االمتداد الطبٌعً إلسحك رابٌن، 
أٚ قٌ أْ٘ نإ أبس  َٓاٚز٠ َعٓا، ٚأغد ٚأغد َساضًا َٔ ضابك٘ بٓٝاَ  ْتٓٝاٖٛ، 

مما كان علٌه الزعٌم اللٌكودي المفعم بالعنصرٌة ومعاداة حك الشعب الفلسطٌنً  َساٚغ١

بؤرضه وحموله وبدولة فلسطٌنٌة مستملة عاصمتها المدس، األمر الذي وضعنا أمام إشكالٌة 
الوسط، تضم فرٌما  من معمدة مع رئٌس حكومة إسرائٌلٌة توصؾ على أنها حكومة من ٌسار 

دعاة السالم، أمثال ٌوسً سارٌد وٌوسً بٌلٌن وشلومو بن عامً وؼٌرهم، إال أنها كانت تحت 
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إدارة باران تبدو كنسخة معدلة عن حكومة نتنٌاهو، مما جعلها ممبولة ومرحب بها فً أوروبا 
 طرفة السابمة لها.والوالٌات المتحدة، بوصفها البدٌل المرؼوب به عن الحكومة الٌمٌنٌة المت

، أٌهود باران لم تكن طوٌلة أٌضا  مع حكومةوفً المحصلة العملٌة لتجربة فلسطٌنٌة أخرى      
م اوغ  سياسي  مةي ة، أت و  ئيس امتدت نحو عامٌن، فمد وجدنا أنفسنا أمام فصول جدٌدة من 

مو الزعماي،  هيئ  األ ماو ائس ائيني  الساةق  ل تسوي ها عنن ال أي العاب وعنن عدد
ً عنن ال ئيس ةيا مني توو الذي لب يخِس سعادت  الشخصي  ة دوب ةا اك إلن الحمب  خصوصا

ً ل ت ياهو الةغيض ، فٌما كان سٌد البٌت األبٌض ٌمضً ما تبمى له من سنته األخٌرة من خنيا
اإلسرائٌلٌة والٌته الثانٌة فً البٌت األبٌض، وأعنً بتلن المراوؼة الهروب من تنفٌذ االلتزامات 

المنصوص علٌها فً االتفاق المرحلً االنتمالً، نحو أبواب التفاوض على لضاٌا الحل النهائً 
دفعة واحدة، ورفض العمل على تنفٌذ االستحمالات بالتوازي مع مفاوضات الوضع الدائم، وهو 

 .2000ما لاد المسار كله فٌما بعد إلى تجربة كامب دٌفٌد الفاشلة عام 

نا على الجانب الفلسطٌنً ندرن، بحكم خبراتنا المكتسبة فً دهالٌز المفاوضات السابمة لمد ك     
مع اإلسرائٌلٌٌن، جوهر المناورة الجدٌدة/ المدٌمة ألٌهود باران، وللنا للوسطاء وأصحاب 

ا د اع   ئيس المبادرات وذوي النواٌا الطٌبة من عرب وأوروبٌٌن وأمٌركٌٌن وروس، أن 
ئيني   حو معالن  قضايا الحا الدائب هل ه وف إلن األماب مو استح اقات الحموم  ائس ا

وانة  الت ييذ مو الم حن  ات ت الي  الوسيب ، وم ا  حذ  األمي مييو الذيو أةدوا حماس  زائدة 
لب ح ةا اك هذا، مو مغة  ال يز إلن المنهوا، ومو ات ن اس و اي  ها ات مة ى  يما 

، ومن االستعجال فً عمد مإتمر كامب دٌفٌد دون إجراء اإلعداد ال ها ات الصغ ى عال  
الالزم واالستعدادات الكفٌلة بضمان نجاح محطة تفاوضٌة، لد ٌكون فشلها أشد خطورة من عدم 

 انعمادها أصال .

على أي حال، فمد انعمد مإتمر كامب دٌفٌد الثانً، فً ذات الماعات والشالٌهات التً سبك      
جلسات مإتمر كامب دٌفٌد األول مع مصر أٌام الرئٌس األسبك جٌمً كارتر. إال  لها أن شهدت

أن النتائ  هذه المرة أتت على العكس مما أتت علٌه فً المرة السابمة، األمر الذي أعاد إنتاج 
مشهد نزاع أكثر حدة مما كان علٌه من لبل، تجلت خواتمه المبكرة عن نواٌا مبٌتة، واتهامات 

رات عنٌفة الحمة، لعل أبرزها لجوء الرئٌس كلٌنتون إلتهام المٌادة الفلسطٌنٌة ومزاعم وتطو
مسإولٌة فشل آخر محاولة أجراها، وهو على أي حال كان اتهاما  أمٌركٌا  شدٌد الوطؤة فً 

 مفاعٌله الالحمة، على كل من المٌادة الفلسطٌنٌة والشعب الفلسطٌنً.

لمفاعٌل الصعبة، لما لها من مدلوالت بالؽة الخطورة وأود هنا أن أتولؾ عند بعض هذه ا     

املان١ٓٝ العال١َٝ ظلت تطبع النزاع المرٌر طوال الفترة الطوٌلة الالحمة. حٌث دارت 
اخأَةرن١ٝ/ الضسا١ًٝٝ٥ حتًُٓا ٚشز وػٌ امللادز٠ ايس٥اض١ٝ اخأَةرن١ٝ، ٚتًكٞ 

ٝين َؤٌٖ يعكد عًٝٓا َطؤٚي١ٝ إخفام ناَب دٜفٝد، ٚأْ٘ ال ٜٛدد غسٜو وًطط
 ضالّ َع إضسا٥ٌٝ.

ؤة السؤلطة فؤً إسؤرائٌل،       ً  تسلمه لم  عًا٢ اراسٚم َأ تٓفٝار     لمد عمل باران خالل عام
   ِ ، االيتصاَات الضسا١ًٝٝ٥ مبٛدب االتفام االْتكايٞ إىل َفاٚضاات ايٛضاع ايادا٥

عشؤر شؤهرا  مؤن لبل أن ٌنف لذ شٌئا  من بنؤود المرحلؤة الوسؤٌطة. ولؤد فاوضؤناه لمؤدة بلؽؤت خمسؤة 
خالل وزٌر خارجٌتؤه آنؤذان، شؤلومو بؤن عؤامً، حٌؤث ظهؤرت فؤً األفؤك بؤوادر إٌجابٌ ؤة تتعل ؤك 
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بؤؤاالعتراؾ اإلسؤؤرائٌلً بالحؤؤدود الش ؤؤرلٌ ة )علؤؤى طؤؤول خؤؤط  نهؤؤر األردن وحتؤؤى آخؤؤر نمطؤؤة علؤؤى 
 البحر المٌ لت(، واإللرار بؤنها هً حدود الدولة الفلسطٌنٌ ة.

ة كامب ؼٌر أن باران، سرعا      ن ما تراجع عن التفاهمات مع فرٌمه المفاوض، لٌهرب إلى لم 
تضرنيا دٌفٌد. وبدعم من الرئٌس األمٌركؤً األسؤبك بٌؤل كلٌنتؤون، حٌؤث تمك ؤن بؤاران هنؤان مؤن 

ؤة عرضؤا  مجزٌؤا  للفلسؤطٌنٌٌن لؤم  ت وينر  مرزاعبالرأي العام العالمً عبر  أنؤه لؤد م فؤً تلؤن المم 
رفؤات، األمؤر الؤذي مهؤد لزعمؤه المائؤل بؤؤن الفلسؤطٌنٌٌن فؤً منظمؤة ٌوافك علٌه الرئٌس ٌاسؤر ع

ؤار  التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌ ة، ورئٌسهم عرفات، لٌسوا شركاء فً عملٌ ة السؤالم، وأن أبؤو عم 
 هو إرهابً وال ٌرؼب فً السالم مع إسرائٌل.

دٌفٌؤد، حٌؤث الح ولد واصلنا فً طابا أواخر عهد باران المفاوضات التً فشلت فؤً كامؤب      
فٌها بعض التمدُّم، إال  أن رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً، الذي كان ٌخوض سبالا  انتخابٌؤا  مؤع أرئٌؤل 

 أ   ت يعت س ةما تنك التياهمات، وأ   لب ييوض أحداً ةهذه المياوضات.شارون، أعلن مإخرا  

ؤؤد رئؤؤٌس الؤؤوزراء اإلسؤؤر      ائٌلً لؤؤزعٌم الٌمؤؤٌن وفؤؤً خطؤؤوة اسؤؤتفزازٌ ة مؤؤن جانؤؤب بؤؤاران، مه 
ر االنتفاضؤة الثانٌؤة أواخؤر شؤهر  ؾ آرٌٌل شارون المٌام بزٌارة المسجد األلصى، مما فج  المتطر ل

، والتؤؤً انؤؤدلعت شؤؤرارتها مؤؤن المؤؤدس لتشؤؤمل األراضؤؤً الفلسؤؤطٌنٌ ة مؤؤن 2000أٌلؤؤول/ سؤؤبتمبر 
ران مؤن لصؤؾ ألصاها إلى ألصاها. ولد تطورت المواجهات إلى درجة لم تتردد فٌها حكومة با

 رام هللا وبٌت لحم بمروحٌات األباتشً، ولصؾ نابلس بطائرات الفانتوم.

 ايطادض١ ا سه١َٛ آزٌٜٝ غازٕٚ:

لمؤؤؤؤؤد كانؤؤؤؤؤت التؤؤؤؤؤوترات      
السٌاسؤؤٌ ة فؤؤً المنطمؤؤة، بؤؤٌن 
الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانبٌن الفلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطٌنً 
واإلسؤؤرائٌلً، ومٌؤؤل الشؤؤارع 
اإلسؤؤؤرائٌلً نحؤؤؤو مزٌؤؤؤد مؤؤؤن 
التطرؾ واالنحٌؤاز الٌمٌنؤً، 

سؤؤلُّم آرٌٌؤؤل شؤؤارون فرصؤؤة لت
  رئاسة الحكومة اإلسرائٌلٌ ة.

وبالتجاوز عن تفاصٌل      
ال ٌتسع لها الممام، كانت 
االنتخابات الرئاسٌة 
األمٌركٌة فً تلن األثناء 
تنتهً بفوز المرشح 
الجمهوري جورج بوش 
االبن، فٌما كان المسرح 
السٌاسً اإلسرائٌلً ٌتهٌؤ 

بالنسبة إلٌنا  مرشح اللٌكود أرئٌل شارون المادماران لصالح وفك كل المإشرات، النتهاء عهد ب
كجرافة من ذاكرة مثخنة بصور ضحاٌا المجازر فً صبرا وشاتٌال ومشاهد االجتٌاحات، بل 

لالستٌطان والتوسع والمصادرات، ورمز ال ٌعلو علٌه فً العنؾ وسفن الدماء  (كبلدوزر)
كان الولت المستمطع، لبل وضع تلن االستحمالات وعجرفة الموة والعداء. ورؼم ذلن كله وفٌما 

ق والتؽٌرات السٌاسٌة الدولٌة واإلللٌمٌة موضع التطبٌك،  ِا فٖ غاةا ٌع فٗر أسٗر
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ٌفاوطات إشرائ٘يٖ ذي رغتث سادة فٖ اىٔصٔل إىٕ احفاق، آخر سٔىث ٌفاوطات 

و ناُج  نادت أن حصخدرك ُخائز فشو ٌفاوطات ناٌب دٗف٘د ىٔال أن شاعث اىٌر

عٍو ةصرعث أشد ٌَ شرعث حطلق حيم اىرغتات اىٍخلاةيث ةتِاء أرط٘ث احفاق ح

 شالم نان فٖ ٌخِاول اى٘دَٗ.

فً ؼضون ذلن كله كانت االنتفاضة الثانٌة التً بدأت مع تلن الزٌارة االستفزازٌة العدوانٌة      
عارضة المخطط لها إلى ساحات المسجد األلصى من جانب أرئٌل شارون، وكان زعٌما  للم

اإلسرائٌلٌة فً حٌنه، تتصاعد شعبٌا  وباضطراد شدٌد، وتعم مختلؾ مناطك الضفة الؽربٌة 
والمدس ولطاع ؼزة، بل ووصلت إلى المدن والتجمعات العربٌة وراء الخط األخضر، األمر 
الذي أدخل متؽٌرا  كبٌرا  على المشهد السٌاسً، وأدخل الصراع المائم فً طور جدٌد، بدت فٌه 

لمكونات الفلسطٌنٌة، بما فٌها السلطة الوطنٌة الناشئة، كطرؾ مستهدؾ على طول الخط كل ا
المستمٌم، من لبل لوات االحتالل بكل أذرعها األمنٌة، التً راحت تستدرج ردود فعل فلسطٌنٌة 
عفوٌة، لتبرٌر خطة مبٌتة إلضعاؾ السلطة الوطنٌة وتموٌضها فٌما بعد، والعودة بالصراع إلى 

 األول الذي تمتلن فٌها إسرائٌل سائر عناصر التفوق المادي.المربع 

مو زمو ات تياض ، الميوا المي ب  مو النا ف وكان الفتا  لنا فً تلن المرحلة المبكرة      
ائس ائينل تستخداب أشد ما  ل حوزت  مو أسنح   تام  وغي  مت اسة  عنن ائب ق، مع 

، بما فً ذلن استخدام الطائرات الحربٌة الماذفة المماتلة من مظاه  ات تياض  و عاليتها الشعةي 
ومدفعٌة المٌدان والدبابات، على نحو ما حدث فً مدٌنة نابلس ورام هللا وؼزة  F16نوع 

 وؼٌرها. 

إن ما حفلت به ولائع الفترة األخٌرة من عهد إٌهود باران، وما خالطها من تشوش      
ات، أسست فً والع األمر لفضاء الحمبة الطوٌلة التالٌة واضطراب وعنؾ وسوء تمدٌر ومراوؼ

من عهد أرٌئٌل شارون، وفتحت الباب واسعا  أمام العواصؾ التً حفلت بها هذه الحمبة الدامٌة، 
إلى حد بدت لنا ن ذ ر االنمالب المتولع فً الخرٌطة السٌاسٌة اإلسرائٌلٌة آنذان، أنها من صنع 

لادها وبدأها باران نفسه الذي وضع بنود أجندة جدٌدة لمن سٌلٌه المإسسة الرسمٌة االسرائٌلٌة 
فً الزعامة، وفتح سٌالات لعبة إسرائٌلٌة متجددة، ومهد األرض تماما  أمام الزعٌم اإلسرائٌلً 
المادم مباشرة من ساحة المسجد األلصى إلى سدة رئاسة الحكومة، بكل ما ع رؾ عن هذا المادم 

، من معارضة شدٌدة للعملٌة السلمٌـة، ورؼبة جامحة لالستحواذ على المدج  بالعنؾ واالندفاع
األرض، والمٌل المفرط إلى فرض سٌاسة األمر الوالع، وما إلى ذلن من سمات عدٌدة طبعت 

 رئٌس الحكومة اإلسرائٌلٌة الٌمٌنً الجدٌد بطابع العنؾ والتعصب.

ل هذه الشكون والممارسات، خالصة األمر، لمد أدى كل هذا التشوش واالضطراب، وك     
إلى إضعاؾ منطك االعتدال الفلسطٌنً من جهة، وإلى تعزٌز لوة المواجهة بؤشكالها المختلفة 
لدى الشارع من جهة أ خرى، األمر الذي أولع المٌادة الفلسطٌنٌة بٌن مطرلة سٌاسات باران 

سطٌنً المتشكن، وفٌما كانت المتفلتة من كل التزام أو اتفاق أو تفاهم سابك، وسندان الشارع الفل
تحصد مزٌدا  من الشعبٌة، وتتبارى فً إظهار انحٌازها إلى منطك لوى التطرؾ اإلسرائٌلً 

 .الموة والعنؾ

منذ ولت مبكر على استالمه  بازاىفً والع األمر، وجدنا أنفسنا أمام حائط مسدود مع و     

ءات إضافٌة مع هذا الزعٌم اإلسرائٌلً رئاسة الحكومة اإلسرائٌلٌة، وكنا كلما انخرطنا فً لما
الذي لال عمب انتخابه إن الولت لد حان إلحالل السـالم، اكتشفنا شخصٌة مؽاٌرة لتلن 
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الشخصٌة التً تمكن من تسوٌمها لدى الرأي العام اإلسرائٌلً والدولً، وكنا نلمس مع مرور 

 . ايتطٜٛف ٚاملساٚغ١الولت نهجا  ٌموم على 

لذي وجدت فٌه المٌادة الفلسطٌنٌة نفسؤها فؤً أعمؤاب التطؤورات السؤلبٌة السؤابمة إن المولؾ ا     
كلها، وخصوصا  بعد فشل كامب دٌفٌد والعنؾ والممع اإلسرائٌلً، وبعد تلن السابمة الهامة التؤً 
أثارهؤا االنسؤحاب اإلسؤؤرائٌلً مؤن الجنؤؤوب اللبنؤانً بفعؤؤل ضؤربات المماومؤؤة، وبعؤد أن اسؤؤتمرت 

أشؤهر حافلؤة بالؤدماء ولوافؤل الشؤهداء واألسؤئلة المحٌؤرة، كؤان هؤذا المولؤؾ علؤى االنتفاضة عدة 
درجة من التعمٌد، حٌث أدى إلى نشوء حالة من الملك حٌال أي مولؤؾ أو خطؤة ٌمكؤن اعتمادهؤا 
لمواجهة هؤذا الحشؤد الهائؤل مؤن التحؤدٌات 
واألسئلة واالحتماالت المفتوحؤة علؤى كؤل 

 االتجاهات. 

الؤوزراء اإلسؤرائٌلً  لم ٌكتؤؾ رئؤٌس     

غازٕٚ بتلعٝد املٛاد١ٗ َع ٜاضاس  
عسوااااات ٚايػااااعب ايفًطااااطٝين،   
ٚزواااات ايتفاااااٚ  َااااع ايكٝاااااد٠ 
ٝس١ َٔ سٝاح امللادأ، سٝاح     ايفًططٝٓ
زوااات إٔ تًُاااظ ٜااادٙ ٜاااد ايكا٥اااد  
ُس١ ٚاٟ زٜفاةر، مل   ايفًططٝين  ي ق
ٜهتاف باريو، بااٌ غاس  َٓار ايٝااّٛ     
اخأٍٚ يس٥اضااات٘،  ي إطاااالم  ًااا١  

ٝس١ َ هجسفا١، تهسٜطاًا يٓٗذا٘  ي واس  اخأَاس ايٛاقاع عًا٢ اخأز ، ٚقاد         اضتٝطاْ
ٝس١ غةر َطلٛق١  ي ايضف١ ايغسب١ٝ ٚ ي َدٜٓا١   غٗدت تًو احل١ًُ ّ ٢ اضتٝطاْ

 ايكدع ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد.

ٜس١ ٚغةر َٓطساك١ وفً عهد شارون،       مؤع الجانؤب  اْطشلت إضسا٥ٌٝ،  ي خط٠ٛ أساد

ة، وشرعت بال ٟ  ممابل فورا  الفلسطٌنً من لطاع ؼز  ، الؤذي  ي بٓا٤ دداز ايفلاٌ ايعٓلاس

ألٌم على حساب أراضً عدد كبٌر من المدن والمرى الفلسطٌنٌ ة، وضرب نطالا  استٌطانٌا  حول 
 مدٌنة المدس، وتسبب فً عزل العدٌد من المناطك والمرى فً فلسطٌن.

ٝس١ بهاًَٗاولم ٌتردد شارون عن       لتحؤام مؤدنها ولراهؤا، ، واإعاد٠ استالٍ ايضّف١ ايغسب

والعمل على تدمٌر الممرات األمنٌ ة الفلسطٌنٌ ة، ومداهمة مإسساتها المدنٌ ة والحكومٌ ؤة وممؤرات 

ذلاصاس٠ املكاطعا١، املكاس ايسلاٞ يًاس٥ٝظ      وزاراتها والعبث بمحتوٌاتها وتخرٌبها، مؤع 
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ٌس حتت احللاز ستس٢ متهٔ اخأعدا٤ َٔ ايكا٥د ايفًطاطٝينس اي  هالةر،  عسوات، ايرٟ ظ
 . 2004ايرٟ اضتػٗد  ي احلادٟ عػس َٔ تػسٜٔ ايجاْٞ/ ْٛوُرب 

 

شؤهر بؤٌن انؤدالع انتفاضؤة األلصؤى فؤً أففً خالل فترة انتمالٌة مهمؤة، امتؤدت نحؤو خمسؤة      
، وكؤؤان إٌهؤؤود بؤؤاران 2001أٌلؤؤول/ سؤؤبتمبر وانتخابؤؤات الكنٌسؤؤت االسؤؤرائٌلً فؤؤً شؤؤباط/فبراٌر 

اسؤتمرت الجهؤود الدبلوماسؤٌة والمسؤاعً الحكومٌؤة، لؤٌس فمؤط مؤن  للحكومة اإلسؤرائٌلٌة، رئٌسا  
أجل ولؾ إطالق النار وإعادة األوضاع إلى ما كانت علٌه عشٌة بدء االنتفاضة الثانٌة، بل أٌضا  
من أجل استئناؾ المفاوضات ومحاولة التمدم عن طرٌك التوصؤل إلؤى اتفؤاق ٌسؤتدرن مؤا فشؤلت 

لٌؤه. فؤً تلؤن األثنؤاء طؤرح الؤرئٌس األمٌركؤً بٌؤل كلٌنتؤون مفاوضات كامب دٌفٌد فً التوصل إ
معاٌٌره لتحمٌك سالم شامل، ثم جرت فً طابا مفاوضات جادة ومكثفؤة ع رفؤت باسؤم مفاوضؤات 
اللحظة األخٌرة. كما تواصلت اللماءات السٌاسٌة على أعلى المستوٌات بٌن طرفؤً الصؤراع مؤن 

 جهة، ومع اإلدارة األمٌركٌة من جهة أخرى.

على أن التطور األشد خطورة الذي ولع فً ؼضون تلن المرحلة الدامٌة من حالة التصعٌد      
ل فً الهجوم الشهٌر على مثالعسكري المتبادل فً مختلؾ المناطك الفلسطٌنٌة، كان لد ت

حيث أدت هذه الواقع  غي   ،2001ٚاغٓطٔ ْٜٚٝٛٛزى ّٜٛ احلادٟ عػس َٔ ضلتُرب 

ي مي  إلن تغي ات ماسح   ل ال ؤى والمواقس والم ا ةات المسةوق  عنن األ ض األم
  واتصبيا ات الدولي ، وأ تنت نمن  مو اتستخ صات المة ى وال تائج ةعيدة المدى.

فً تلن األثناء، كان المناخ السٌاسً الذي أوجده انصراؾ اإلدارة األمٌركٌة الجدٌدة عن      
له الكئٌبة على المشهد الفلسطٌنً وعلى المشهد بذل جهود دبلوماسٌة جادة، لد أخذ ٌرخً ظال

اإلللٌمً فً المنطمة، وكان التصعٌد العسكري الهائل، الذي راكمه أرٌئٌل شارون منذ تولٌه 
الحكم لبل عدة أشهر، عبر خطته األمنٌة التً تهدؾ إلى إخضاع الفلسطٌنٌٌن بالموة العسكرٌة 

وفر البٌئة المالئمة والشروط العملٌة المواتٌة  وفرض الحلول التً ٌتوق إلى فرضها بالموة، لد



 16 

لجوالت جدٌدة فً ردات الفعل المتبادلة على األرض. وكانت فصائل المعارضة لد تمكنت من 
الدخول بموة على خط االنتفاضة، عبر سلسلة من العملٌات التً كانت تلمى صدى إٌجابٌا  واسعا  

عمل ثؤري من شؤنه أن ٌشفً ؼلٌل مشاعر  لدى األوساط الشعبٌة الفلسطٌنٌة المرحبة بكل
االنتمام من لوة احتالل ؼاشمة أفرطت فً استباحة الدم الفلسطٌنً، وأمعنت فً سلسلة من 

ما ٌمكن أن تشكله تلن فضال  ع األعمال الوحشٌة ضد المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن من دون رادع،
ٌمكن أن نسمٌه مٌزان خوؾ العملٌات الثؤرٌة من لوة ردع تكتسب صدلٌة متزاٌدة وتخلك ما 

 متبادل.

 11التل تولت الحمب  ل إس ائيا قةا  حو ست  أشه  مو  شا ووما ت حموم       
أينوا/سةتمة ، قد  نحت  ل ن  
إدا ة ال ئيس األمي مل النديد، 
الذي ماو قد دخا الةيت األةيض 
 ل وقت مت ا ف مو دخوا 
شا وو ممتف  ئيس الحموم ، 

الميهوب إلن موقس ق يف مو 
ائس ائينل ال ائج ةشةو ما أص ت 
ما الحمومات ائس ائيني  الساة   

إال  إنه  عنن تسميت  ةائ هاف،
على الرؼم من ذلن ظل هنان 
بعض الفوارق بٌن المفهومٌن: 
األمٌركً واإلسرائٌلً فٌما ٌتعلك 
بالتشخٌص والتوصٌؾ لما ٌعتبر 
بحك مماومة مشروعة ضد احتالل 

دعمه أي لانون أجنبً طوٌل ال ٌ
دولً وال تمر به أي شرعٌة دولٌة، 
وبٌن مزاعم إسرائٌل وإدعاءاتها 
وخططها وبرامجها على هذا 
الصعٌد. ؼٌر أن النجاح األكبر 
لحكومة شارون فً تلن المرحلة 
المبكرة من حكم الرجلٌن اللذٌن 

رم األمٌركً على التعامل المباش ر مع الرئٌس ٌاسر صارا صدٌمٌن، تمثل فً إلامة ما ٌشبه الح 

زلح غازٕٚ  ي إقٓا  عرفات لائد الشعب الفلسطٌنً المنتخب وزعٌمه التارٌخً، بعد أن 
صدٜك٘ ايٛاود إىل ايلٝت اخأبٝت إٔ ٜاضس عسوات ٜكف بٓفط٘ ٜٚكدّ ايتٌُٜٛ ملا 

  ألٝاٙ االثٓإ أعُااًل إزٖاب١ٝ.

ولع فً نٌوٌورن وواشنطن، وما ولد ساعدت التوصٌفات األمٌركٌة األولٌة المرتجلة لما      

عٔ ١ٜٖٛ ايعدٚ شاب تلن التوصٌفات من أحادٌث عفوٌة وزالت لسان لد تكون ممصودة، 
اةدٜد، مبا  ي ذيو احلدٜح عٔ صسا  احلضازات ٚعٔ احلسم ايلًٝل١ٝ ٚغةر ذيو، 
 ي تطٌٗٝ ١َُٗ إضسا٥ٌٝ ايطاع١ٝ بدأم غدٜد إىل دَر سسبٗا ضد ايػعب 
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أت ايفًططٝين  ي َا بد
تًٛح َعامل٘ َٔ سسم 
، عامل١ٝ ضد الزٖام

ستمودها الوالٌات المتحدة فٌما 
بعد بكل جبروتها ونفوذها 
ومواردها العسكرٌة 
وااللتصادٌة واإلعالمٌة 
الالمحدودة. ولوال الحاجة 
األمٌركٌة الماس ة لبناء تحالؾ 
دولً واسع، ٌضم إلٌه ألوام من 
العرب والمسلمٌن، لجرى على 

اد تصنٌؾ الكفاح رإوس األشه
الوطنً الفلسطٌنً فً حٌنه 
على أنه إرهاب، وتم التعامل 
مع ٌاسر عرفات منذ ذلن الٌوم على أنه 
بن الدن آخر كما كان ٌمول شارون، ومع 
المنظمة والسلطة على أنها طالبان، وذلن 
ج له إسرائٌل  على نحو ما أخذت ترو 
علنا ، وتحاول إلناع الوالٌات المتحدة به 

     ح.بإلحا

بعٌدا  عن حمل المناورات التكتٌكٌة، والمراوؼات الدبلوماسٌة، كانت التمهٌدات األمٌركٌة      
 لشن الحرب على أفؽانستان، وما تمتضٌه من ضرورات بناء تحالؾ دولً واسع، تجري على
لدم وساق داخل الوالٌات المتحدة وخارجها. وفً إطار تلن التمهٌدات األولٌة صاؼت اإلدارة 
األمٌركٌة الجدٌدة لنفسها رإٌة جدٌدة لمستمبل الصراع فً الشرق األوسط، كان عالمة فارلة 
فً مجمل السٌاسات األمٌركٌة التملٌدٌة إزاء هذا الصراع التارٌخً المدٌد. إذ على الرؼم من 

أٌلول/سبتمبر من خلط لألوراق، وما لحك بالعرب  11لمحاوالت اإلسرائٌلٌة، وما أحدثه ا
والمسلمٌن من أذى، فإن المضٌة الفلسطٌنٌة سجلت واحدا  من اإلنجازات التً تواصل العمل 
على مراكمتها، عندما أعلن الرئٌس األمٌركً جورج دبلٌو بوش فً خطابه أمام الجمعٌة العامة 

، أن إدارته تعمل من أجل شرق 2001تشرٌن الثانً/نوفمبر  10مم المتحدة فً التابعة لأل
أوسط تعٌش فٌه دولتان: إسرائٌل وفلسطٌن، بسالم معا  ضمن حدود آمنة ومعترؾ بها. وهو ما 

 اعتبر أول اعتراؾ أمٌركً رسمً وعلى أعلى مستوى بضرورة إلامة الدولة الفلسطٌنٌة.

ن عمر الصراع المحتدم على كل صعٌد، بدت الفرصة المتاحة ففً ذلن الولت الحرج م     

متهٔ اصحماوعٕٛ أمام المٌادة الفلسطٌنٌة لد أخذت فً التملص على نحو عٌانً ملموس، حٌن 
اةدد َٔ إعاد٠ إْتاز دزد١ عاي١ٝ َٔ ايتطابل ب  ٚد١ٗ ايٓعس اخأَةرن١ٝ ٚٚد١ٗ 

، وتمكنوا كذلن من إعادة ٘ايٓعس الضسا١ًٝٝ٥ بػإ تعسٜفات الزٖام ٚتطلٝكات

التمارب الشخصً بٌن بوش وشارون الذي سبك أن لدم نفسه للرئٌس األمٌركً بؤنه ألدم 
محارب ضد اإلرهاب، ودافع عن وجهة نظره المائلة إنه ال ٌوجد إرهاب خٌ ر وإرهاب شرٌر، 
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 جزء مما فاإلرهاب هو اإلرهاب، وإن ما تموم به إسرائٌل ضد اإلرهاب الفلسطٌنً ما هو إال
تعتزم أمٌركا المٌام به ضد اإلرهاب الدولً، األمر الذي ٌتوجب معه، والحالة هذه، تنسٌك 
الحرب األمٌركٌة ـ اإلسرائٌلٌة على اإلرهاب فً كل مكان، إذ ستركز الوالٌات المتحدة جهودها 

سطٌنً ضد طالبان وأسامة بن الدن، فٌما تواصل إسرائٌل جهودها المركزة على المعادل الفل
 للحالة األفؽانٌة، أي منظمة التحرٌر و  السلطة الفلسطٌنٌة وٌاسر عرفات.

فٖ غظٔن حيم اىفخرة اىٍشطُٔث ةهو عٔاٌو االُفشار عيٕ اىٍصخٔى      

اإلكيٍٖ٘ اىٔاشع، وىدت ٌتادرة اىصالم اىعرة٘ث ٌَ رضً واكعخَ٘ ضرة٘خَ٘ نت٘رحَ٘ 

ُخفاطث اىراُ٘ث اىخٖ ضدذج كتو وواكعث اال 2001أٗئل/شتخٍتر  11ٍْا: واكعث 

وكج كص٘ر ٌَ اىٓشٔم اىدٌٔي عيٕ ُ٘ٔٗٔرك وواشِػَ، فتدت ْذه اىٍتادرة 

نأُٓا ةداٗث ْشٔم دةئٌاشٖ عرةٖ شاٌو ىٔكف ضاىث اىخدْٔر اىٍخفاكٍث فٖ 

األراطٖ اىفيصػِ٘٘ث ٌَ سٓث أوىٕ، وٌِع ةِاء صٔرة ٍُػ٘ث شيت٘ث عَ اىعرب 

  فٖ أذْان األٌ٘رنَ٘٘، كٔآٌا
ً
اب واىعِف اىٍل٘ج، عيٕ ُطٔ ٌا نان آخذا اإلْر

 فٖ اىخشهو ةصٔرة ٌخصارعث ىدى ٌخخيف األوشاط اىغرة٘ث آُذاك.

أٌلول/  11وفً ؼمرة التداعٌات الشدٌدة هذه، والمضاعفات السلبٌة الخطرة ألحداث      
ولل العهد  سبتمبر، لم ٌتمكن كثٌر من المرالبٌن من رإٌة البعد الفلسطٌنً العمٌك لمبادرة

السعودي الذي أد ك ةحس  السياسل الثاقف مدى المخاب  ال انم  عو ت امل مشاع  الغضف 
اي ازدياد ةشاع   لدى الع ف والمسنميو عنن الع قات ةيو الةنداو الع ةي  والدوا الغ ةي ، ن  
ت صو  الضحايا الينسبي ييو الم  ول  عة  األقما  الص اعي  يومياً، وتعاظب اتحتنانا

الشعةي  واتحت ا ات لدى الشعوف الع ةي ، وعنن إس ائيا والدوا الغ ةي  الداعم  لها، وت 
سيما الوتيات المتحدة 

  األمي مي .

ففً ذلن الحٌن، أي لبل      

أًٍٜٛ/  11نحو شهر من 
أبدى الرئٌس  ضلتُرب

األمٌركً استجابة أولٌة لهذا 
التحرن الدبلوماسً السعودي، 

مٌر بندر بن إذ رد على األ
سلطان سفٌر المملكة السعودٌة 
خالل لماء فً البٌت األبٌض، 
لائال  إن الحل النهائً لهذه 
األزمة الطوٌلة والمعمدة ٌنبؽً 
أن ٌتضمن لٌام دولة فلسطٌنٌة 
بعد أن تتم السٌطرة على 

 العنؾ هنان. 

باة  ماو ال ئيس ةوش ين ل خ 11/11/2001وةعد شه يو مو الحدث الما ثل، أي  ل 
الس وي المشا  إلي  آ ياً أماب األمب المتحدة، عا ضاً لنم ة األولن قياب دول   نسبي ي ، إذ قاا: 
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" حو  عما  ل اتناه يوب تعيش  ي  دولتاو، إس ائيا و نسبيو، ةس ب معاً، ضمو حدود آم   
 ومعت س ةها، و ق ما دعت إلن ذلك ق ا ات مننس األمو الدولل."

جاهلت إسرائٌل، وهً المخاطبة بهذه المبادرة، كل ما انطوت علٌه الدعوة على أي حال ت     
العربٌة الرسمٌة األولى لسالم كامل، ممابل االنسحاب الكامل من كافة األراضً العربٌة 

، وحل عادل ومتفك علٌه لمضٌة الالجئٌن وإلامة الدولة 1967والفلسطٌنٌة المحتلة عام 
 رلٌة وذلن ممابل التطبٌع الكامل. الفلسطٌنٌة وعاصمتها المدس الش

ما ت الدةاةات ائس ائيني  تشدد حصا  م   ال ئيس ياس  ع  ات، مإع و مدٍو عو وبٌنما 
كانت اإلدارة األمٌركٌة تصؾ على لسان الناطمٌن باسمها    ض حموم  شا وو هذه المةاد ة،

ن إعالنها، وصؾ وزٌر الخارجٌة لهذه المبادرة بـ  الخطوة اإلٌجابٌة والمهمة.  وبعد عدة أٌام م
األمٌركً كولن باول المبادرة بؤنها  خطوة مهمة ، فً حٌن مدح الرئٌس بوش أفكار ولً العهد 
السعودي واصفا  إٌاها بـ  مذكرة مفعمة باألمل ، ثم تلته مستشارته لألمن المومً كوندالٌزا 

 راٌس بمولؾ مادح ومماثل لمولؾ رئٌسها حٌال هذه المبادرة.

لم تكتؾ إسرائٌل بتجاهل مبادرة السالم العربٌة والحط من لدرها والتملٌل من أهمٌتها      
ومؽازٌها التارٌخٌة، بل عمدت فً الولت ذاته، ولبل أن ٌجؾ حبر هذه المبادرة، إلى شن أكبر 
وأوسع عدوان عسكري شامل لها فً الضفة الؽربٌة، منذ لٌام السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وهو 

ا بدت معه هذه العملٌة وكؤنها الرد اإلسرائٌلً الملموس على العرض العربً الجماعً بتحمٌك م
السالم العادل والشامل، أكثر مما 
بدت ردا  على سلسلة من العملٌات 

 المتتابعة فً ذلن الولت.

شكلت هذه العملٌة العسكرٌة      

إعاد٠ اإلسرائٌلٌة الواسعة 
، استالٍ ناٌَ يًضف١ ايغسب١ٝ

مموضة بذلن كل ما كن ا لد 
توصلنا إلٌه من اتفالٌات سابمة مع 
الحكومات اإلسرائٌلٌة المتعالبة. 
كما بدت النواٌا اإلسرائٌلٌة تشٌر 
إلى ما هو أبعد من المٌام برد 
انتمامً على تلن السلسلة من 
العملٌات الفلسطٌنٌة، وذلن عندما 

اةساوات ٚايدبابات توجهت 
ايس٥ٝظ ٜاضس عسوات اصحماصس أصاًل  ي املكاطع١ داخٌ الضسا١ًٝٝ٥ إىل َكس 

ولامت بتدمٌر جمٌع جوانبه وساحاته إلحكام حصار الرئٌس عرفات ولطع  َد١ٜٓ زاّ اهلل

جمٌع االتصاالت الداخلٌة والخارجٌة معه، وساد لدٌنا شعور منذ تلن اللحظة أن لدى إسرائٌل 
منذ مدة لالنمضاض على البنٌة المٌادٌة للسلطة، تمدٌر مفاده أن حكومة شارون، التً كانت تتهٌؤ 

لد شرعت اآلن فً اتخاذ آخر الخطوات لها على هذا الصعٌد، وخصوصا  بعد أن بات الرمز 
وهو ما  ،الفلسطٌنً أبو عمار هو المستهدؾ مباشرة بهذه العملٌة العسكرٌة العدوانٌة الواسعة
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فً دٌختر فً دفاعه عن اٌهود باران مإخرا  عبر عنه رئٌس المخابرات اإلسرائٌلٌة )الشابان( آ
أمام هجوم رئٌس الحكومة اإلسرائٌلٌة السابك أولمرت الذي اتهم وزٌر دفاعه بؤنه لم ٌواصل 
هجومه على ؼزة إلسماط حركة حماس حٌث رد دٌختر بؤن أولمرت جاهل فً األمور 

فً الضفة الؽربٌة فً العسكرٌة وأن إسماط حماس ٌحتاج إلى حرب طوٌلة ومرٌرة، كما فعلنا 
سنوات ولم تتولؾ إال بعد موت ٌاسر عرفات،  3عملٌة السور الوالً التً استمرت لمدة 

وٌضٌؾ دٌختر أن حربا  مثل هذه ال ٌمكن إلرارها فً الظروؾ التً تمت فٌها الحرب على 
 ؼزة.

بٌا  فً ؼمرة تلن المساعً واالتصاالت الجارٌة على لدم وساق، وكان بعضها أوروو     
وبعضها اآلخر أمٌركٌا ، بدأت تلوح فً األفك البعٌد مالمح مبادرة أمٌركٌة جدٌدة لمعالجة 
المولؾ المتؤزم، على نحو أبعد من كل تلن المعالجات السابمة ذات البعد األمنً األحادي 
 الماصر ولد تكاثرت األنباء بشؤن تلن المبادرة التً لد ٌعلنها الرئٌس جورج بوش باسمه، على
ولع االستعصاء المتواصل فً جهود سائر المبعوثٌن األمٌركٌٌن إلى المنطمة، وفشلهم فً تحمٌك 

 تهدئة ولو مإلتة، وفك ما كان ٌدعو إلٌه الوسطاء الدولٌون كافة.

لب تم  سوى أساةيع قنين  عنن ب ح هذه "ال ؤي " األمي مي  لنتسوي ، حتن ق  ت      
، وقس ما اتصاتتها ةالسنب  2001األوا/ديسمة  ما وو  4حموم  أ يئيا شا وو  ل 

 الينسبي ي ، ةاعتةا ها "ميا اً داعماً لإل هاف"، وينف "العما ضدها و  اً لذلك". 

، صع دت الحكومة اإلسرائٌلٌة، هجومها على السلطة الفلسطٌنٌة، بعد أن 2002ففً مطلع العام 
ا سفٌنة متجهة إلى ؼزة، وشنت هجوما  اتهمتها بالولوؾ وراء شحنة األسلحة التً كانت تحمله

واسعا  على ممر لٌادة الرئٌس ٌاسر عرفات فً ؼزة، وذلن على الرؼم من لٌام األخ أبو عمار 
مدن   بإدانة  الهجمات االنتحارٌة . أصدر أرٌئٌل شارون أوامره إلى الجٌش اإلسرائٌلً باجتٌاح

ر الكامل على ممر الرئٌس ٌاسر عرفات الضفة الؽربٌة وإعادة احتاللها بالكامل، وفرض الحصا
 فً مدٌنة رام هللا، تحت اسم  عملٌة السور الوالً .

وكانت اإلدارة األمٌركٌة لد تجاوزت سلفا  مع هذا التصعٌد اإلسرائٌلً إزاء السلطة      
، إلى 2002كانون الثانً/ٌناٌر  25الفلسطٌنٌة، فؤشار الرئٌس بوش، فً تصرٌح أدلى به فً 

، وبعد أن أكد بوش اعتراؾ 2002نٌسان/أبرٌل  4عرفات  خٌ ب آماله ، ثم فً  أن ٌاسر
الوالٌات المتحدة  بحك إسرائٌل فً الدفاع عن نفسها فً وجه اإلرهاب ، دعا حكومتها، بهدؾ 
 إرساء أسس السالم فً المستمبل ، إلى ولؾ توؼلها فً األراضً الوالعة تحت السٌطرة 

حاب من المدن التً احتلتها، معتبرا  أن التزام الفلسطٌنٌٌن بولؾ إطالق الفلسطٌنٌة والبدء باالنس
ٌتطلبان وجود لٌادة فلسطٌنٌة النار، واستئناؾ  تعاونهم األمنً مع إسرائٌل ضد اإلرهاب  

 . أفضل 

كانت التمدٌرات األولٌة لدى األوساط المٌادٌة الفلسطٌنٌة ٌشٌر آنذان إلى أن استمرار حدٌث      
وش، فً تلن الفترة، عن  الدولة الفلسطٌنٌة  إنما ٌهدؾ إلى تهدئة مشاعر شعوب العالم جورج ب

 العربً وإلناع األنظمة العربٌة بتؤٌٌد الحرب األمٌركٌة الوشٌكة على العراق. 

فً  حتايفًا غسبًٝا ٚاضعًا يغصٚ ايعساموهكذا، وبعد أن لادت الوالٌات المتحدة      

لنظام المائم واحتلت بالد ما بٌن النهرٌن، عادت مجددا ، وأظهرت ، وفككت ا2003آذار/مارس 
رؼبة فً تحرٌن عملٌة السالم، بدءا  من ولؾ إطالق النار كشرط ال بد منه من أجل العودة إلى 

  مائدة المفاوضات التً هجرها أرئٌل شارون منذ تولٌه ممالٌد الحكم فً إسرائٌل.
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نجاح ٌذكر، إعادة تمدٌم ٌاسر عرفات إلى األمٌركٌٌن من جانبها حاولت إسرائٌل، بال      
المتؤهبٌن لؽزو العراق على أنه صدام حسٌن مرة، وأنه نسخة معدلة من أسامة بن الدن مرة 
أخرى، تماما  على نحو تلن المحاولة البائسة التً لامت بها عشٌة الحرب على أفؽانستان 

أبدت اإلدارة األمٌركٌة رفضها، مرة  بتصوٌر عرفات أنه بن الدن بصورة منمحة. وبٌنما
أ خرى، مثل هذه التوصٌفات اإلسرائٌلٌة، كان المادة اإلسرائٌلٌون ٌذهبون إلى مدى أبعد من 

َكتٌ زسلعاّ ش٥ٝفٞ، قا٥ً  يكد اْت٢ٗ عٗد عسوات، ٚول َا ذلن، وخصوصا  ؼداة 
رئٌس  ، وفك ما لاله شاإول موفاززددٙ غازٕٚ، أٚ إٔ ايطًط١ ٖٞ نٝإ إزٖابٞ

األركان، أو أن الرئٌس الفلسطٌنً لد أنهى دوره التارٌخً بنفسه، بحسب ما زعم بنٌامٌن بن 
 إلٌعٌزر وزٌر البنٌة التحتٌة.

وبعد إعالن انتهاء العملٌات      
العسكرٌة األمٌركٌة الكبرى فً 
العراق، وبهدؾ الحفاظ على دعم 
األنظمة العربٌة  المعتدلة  دعمت 

 30ا ، فً إدارة بوش رسمٌ

َلادز٠ ، 2003نٌسان/أبرٌل 
وكانت اللجنة  "خسٜط١ ايطسٜل"

الرباعٌة، المشك لة من ممثلٌن عن 
الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً 
وروسٌا واألمم المتحدة، لد وافمت، 

، 2002أٌلول/سبتمبر  17منذ 
 على الخطوط العرٌضة لهذه الخطة.

محورٌا  لطرح  َٓلب ز٥ٝظ احله١َٛ غسطًا َٔ اضتشداخوكانت واشنطن لد جعلت      

 خرٌطة الطرٌك  على مائدة المفاوضات المنتظرة بٌن فلسطٌن وإسرائٌل، مستجٌبة بذلن لطلب 
لح  من شارون الذي لم ٌتستَر مرة على سعٌه المجنون لـ  االنتصار  على الرئٌس عرفات  م 

ا  طوٌال  مع عرفات فً أعماب حرب بتنحٌته عن لٌادة السلطة الفلسطٌنٌة، إذ إن لشارون حساب
لبنان ومجازر صبرا وشاتٌال، التً ؼرق فً دم أبرٌائها وخرج منها ٌجر أذٌال الهزٌمة، فوق 
أنه فشل فً كسر إرادة الصمود لدى الفلسطٌنً إن لم نمل أنه زاد المماومٌن صالبة، األمر الذي 

  علدة "ٌرض شارون ةٓاسس عرفات".خلك ما صار ٌعرؾ باسم 

فً ؼمرة ذلن كله لد بدا لً فً حٌنه أن المٌادة الفلسطٌنٌة، التً استجابت لمطالبات داخلٌة      
وخارجٌة بإدخال تعدٌالت جوهرٌة على النظام السٌاسً الفلسطٌنً )المانون األساسً(, 
بصالحٌات رئٌس الحكومة واختٌار األخ أبو مازن رئٌسا  لهذه الحكومة، األمر الذي فسح 

أمامه، بعد فترة لصٌرة من السجال حول التشكٌل الحكومً، وللتمدم إلى المجلس المجال 
التشرٌعً بطلب الثمة، وفك ممتضٌات الدستور الفلسطٌنً بعد إدخال التعدٌالت علٌه، 

 وباستعمال اآللٌات الدستورٌة على نحو ال ٌمبل الطعن. 

ود أن أذكرها سرٌعا  دون التولؾ بعد ذلن ولعت سلسلة من األحداث الفلسطٌنٌة الكبرى، أ     
ا  عند أي منها.   ملٌ 
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ومن هذه األحداث  ،ومن أهمها طرح خطة خرٌطة الطرٌك على مجلس األمن الدولً وتبنٌها
كذلن استمالة األخ أبو مازن من رئاسة الحكومة الفلسطٌنٌة بعد نحو أربعة أشهر من إعالنها، 

ومن األحداث الدراماتٌكٌة الهامة والمإلمة فً  ،2003ومن ثم تكلٌفً بهذه المهمة أواخر العام 
تارٌخ هذه المرحلة من تارٌخ شعبنا الفلسطٌنً استشهاد المائد الرمز ٌاسر عرفات، وبعد ذلن 
انتخاب األخ أبو مازن رئٌسا  للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ، ثم تجدٌد تكلٌفً بتشكٌل حكومة 

حصر لها، لعل فً ممدمتها تنفٌذ إسرائٌل لخطة فلسطٌنٌة جدٌدة. كما جرت كذلن أحداث ال 
، تلتها عملٌة إجراء ثانً انتخابات تشرٌعٌة 2005انسحابها أحادي الجانب من لطاع ؼزة عام 

 فازت فٌها حركة حماس وخسرتها حركة  فتح . 2006فلسطٌنٌة عام 

 

 ايطابع١ ا سه١َٛ إٜٗٛد أٚملست:   

ٌها أي مفاوضات فلسطٌنٌة ـ إسرائٌلٌة، امتدت منذ تولً انمضت فترة زمنٌة طوٌلة لم تجر ف     
إلى ما بعد دخوله الؽٌبوبة الطوٌلة،  2001أرئٌل شارون سدة الحكومة اإلسرائٌلٌة أوائل العام 

وتولً أٌهود أولمرت المنصب من بعده، عادت اإلدارة األمرٌكٌة إلى تجدٌد اهتمامها 
مات األمٌركٌة الداخلٌة التً استنتجت، على هدي بالموضوع الفلسطٌنً، فً أعماب تلن التموٌ

اإلخفاق العسكري الشدٌد فً العراق، أن مفتاح حل األزمة العرالٌة وسائر األزمات اإلللٌمٌة 
األخرى، إنما ٌرتبط بشكل وثٌك فً التوصل إلى حل للمسؤلة الفلسطٌنٌة، التً أدى تفالمها 

لعنؾ فً عموم منطمة الشرق األوسط المضطرد إلى تؽذٌة نزعات التطرؾ واإلرهاب وا
  وجوارها الواسع.

وهكذا، وبعؤد أن      

زوضاات إضااسا٥ٌٝ  
يٓشاااااااٛ ضااااااالع  
ضاآٛات َتٛاصاا١ً 
االضااااااتذاب١ إىل 
أٟ َطاااااااااااااع٢ 
الضت٦ٓاف عًُٝا١  
ايطالّ، ٚاضتُست 
 ي ايٛقت ْفط٘، 
ايكٝااااّ بطًطااا١ً 
إداااااسا٤ات عًااااا٢ 

مؤؤؤن جانؤؤؤب  اخأز 

ب، وبنؤاء جؤدار الفصؤل العنصؤري، وعؤزل واحد، مصادرة األرض والتوسع االسؤتٌطانً الرهٌؤ
المؤؤدس وفصؤؤلها عؤؤن محٌطهؤؤا وإؼؤؤالق مإسسؤؤاتها وشؤؤل التصؤؤادها وؼٌؤؤر ذلؤؤن مؤؤن الممارسؤؤات 
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المنهجٌة الرامٌة إلى تموٌض العملٌة السلمٌة وإفراغ أي مفاوضات مستمبلٌة من محتواها، وفوق 
علؤى نظرٌؤة عؤدم وجؤود شؤرٌن ذلن استمرار الحكومات اإلسرائٌلٌة المتعالبة فً إدعائهؤا المؤائم 

فلسطٌنً، نمول بعد ذلن كله الحت فً األفك بوادر ضئٌلة إلحٌاء عملٌة السالم مجددا  بمؤوة دفؤع 
 أمٌركٌة ، حملت فٌما بعد اسم عملٌة أنابولٌس.

منذ تولٌه رئاسة الحكومؤة اإلسؤرائٌلٌ ة، واصؤل إٌهؤود أولمؤرت ذات الؤنه  الؤذي بؤدأه عنؤدما      
مسإولٌ ة بلدٌ ة المدس، من حٌث اهتمامه بالمدٌنة وتطوٌرها وتوسٌعها كـ  عاصمة  تسل م لبل ذلن

 لدولة إسرائٌل ، ومواصلة الحركة االستٌطانٌ ة الكثٌفة فٌها ومن حولها.

ن إجمؤاع لؤدى سؤائر المعنٌؤٌن بحاضؤر ومسؤتمبل عملٌؤة       فً خضم هذه التطورات، أخذ ٌتكؤو 
طؤؤراؾ المنخرطؤؤة بهؤؤذا المؤؤدر أو ذان بتطؤؤورات النؤؤزاع السؤؤالم فؤؤً الشؤؤرق األوسؤؤط، سؤؤٌما األ

الفلسؤطٌنً ـ اإلسؤرائٌلً، علؤى أنؤه توجؤد الٌؤوم، وبعؤد سؤنوات مؤن الجمؤود واالستعصؤاء، نافؤذة 
فرص لتحمٌك انفراجه تلوح فؤً أفؤك هؤذا النؤزاع الطوٌؤل، أو أنؤه توجؤد علؤى ألؤل تمؤدٌر فرصؤة 

الخروج من النفك المظلم، وكسر حلمؤة العنؤؾ مواتٌة للسٌر لدما ، وبخطوات حثٌثة، على طرٌك 
 المفرؼة المتدحرجة منذ نحو سبع سنوات عجاؾ.

على أي حال، فمد لبلنا بهذا التوافك الذي لادته الوالٌات المتحدة عبر جهود دبلوماسٌة حثٌثة      
إىٕ أُاةٔىس ىيخطلق ٌَ وسٔد فرصث أدارتها وزٌرة الخارجٌة كوندالٌزا راٌس، ثم ذهبنا 

بالفعل إلعادة استئناؾ عملٌة السالم،  والتمدم علؤى هؤذا الطرٌؤك. كمؤا أننؤا سؤل منا أٌضؤا   شاُطث

بوجاهة هذا اإلجماع النادر، وأٌا  كانت بواعثه ومكوناته، ورأٌنا فٌه دلٌال  على انفتاح نافذة ٌجب 
 عدم إؼاللها. 

تٌرة سرٌعة إلى أسوأ أحواله فً كان المشهد الداخلً الفلسطٌنً عشٌة أنابولٌس لد انزلك بو     
ظل العنؾ واستشراء حالة الفلتان األمنً، وبدا الفلسطٌنٌون وكؤنهم ٌعٌشون نكبة جدٌدة فً للب 
النكبؤؤة التارٌخٌؤؤة المدٌؤؤدة. فؤؤإلى جانؤؤب العؤؤدوان اإلسؤؤرائٌلً المتواصؤؤل ضؤؤد أرضؤؤنا وشؤؤعبنا، 

واالستعصؤؤاء المتواصؤؤل منؤؤذ عؤؤدة 
سؤؤنوات سؤؤابمة علؤؤى صؤؤعٌد عملٌؤؤة 

سااااااادخ اْكطااااااااّ سؤؤؤؤؤؤؤالم، ال
وًطااااطٝين ال ضااااابل ياااا٘،   
أوض٢ عًا٢ سلاٛ ضاسٜع  ي    
اْفلاٍ قطاا  غاص٠ ضٝاضاًٝا    
ٚإدازٜاًا ٚقضااا٥ًٝا عأ ايضااف١   
ايغسبٝاا١، اخأَااس اياارٟ أحلاال    
أواااادح خطاااااز٠ باملػااااسٚ    

الؤؤذي بؤؤدأ  ايااٛطين ايفًطااطٝين

ٌعؤؤٌش منؤؤذ تلؤؤن اللحظؤؤة المإسؤؤؤفة 
تحت تهدٌد سٌؾ تمزق آخر شدٌد، 

ت التؤً تسؤؤد فؤوق كؤل تلؤؤن التهدٌؤدا
 الطرٌك نحو حك تمرٌر المصٌر.
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، لد تمثلؤت بكؤل 2007ولعل النتٌجة الفورٌة األشد بإسا  لما جرى فً أواسط حزٌران عام      
 وضوح فً

 إضعاؾ البنٌة المإسسٌة الفلسطٌنٌة .1

 وتعطل آلٌاتها التشرٌعٌة،  .2

 وذواء أدواتها التوحٌدٌة، .3

ً كانؤت الضؤحٌة األولؤى لٌس فمط على صعٌد بنٌة السؤلطة الوطنٌؤة التؤ .4
لؤؤؤذلن االنمسؤؤؤام المؤؤؤروع، وإنمؤؤؤا كؤؤؤذلن علؤؤؤى صؤؤؤعٌد منظمؤؤؤة التحرٌؤؤؤر 
الفلسؤؤؤطٌنٌة التؤؤؤً حاولؤؤؤت بجهؤؤؤد جهٌؤؤؤد اسؤؤؤترداد أنفاسؤؤؤها فؤؤؤً اللحظؤؤؤة 

 األخٌرة، وإحٌاء مإسساتها التمثٌلٌة، 

وسد ما بدا أنه فؤراغ لاتؤل إذا لؤم ٌجؤر اسؤتدران مخؤاطر االنمسؤام الؤذي  .5
 ٌم وضع ذاتً هش لابل لالحتراق.راح ٌشعل النار فً هش

وفً عهد أولمرت، جرت لبل مفاوضات أنابولٌس وبعدها عشرات اللمؤاءات، بؤٌن الجؤانبٌن      
الفلسطٌنً واإلسرائٌلً على أعلى المسؤتوٌات المٌادٌ ؤة، وكؤذلن علؤى مسؤتوى اللجؤان التفاوضؤٌ ة 

ؤؤل إلؤؤى اتفؤؤاق مسؤؤتمبلً للسؤؤالم. ولؤؤد أشؤؤ ار أولمؤؤرت، الحمؤؤا ، إلؤؤى أن المختلفؤؤة، مؤؤن أجؤؤل التوصُّ
أن حلؤم مباحثاته مع الرئٌس األمٌركً السابك جورج بوش، أثمرت عن موافمة األخٌر علؤى 

اىٔالٗوووات اىٍخطووودة ةاشوووخ٘عاب ُطووؤ ٌئوووث أىوووف السووو  فيصوووػِٖ٘ فوووٖ اىٔالٗووووات 

 ٌشهيث اىالسئَ٘ اىفيصػَِ٘٘٘. 
ّ
 اىٍخطدة، ٌصاٍْث ٌِٓا فٖ ضو

جانؤب اإلسؤرائٌلً فؤً تلؤن المفاوضؤات، وكانؤت وزٌؤرة للخارجٌ ؤة ولد مث لت تسٌبً لٌفنً ال     
اإلسؤؤؤرائٌلٌ ة آنؤؤؤذان، فٌمؤؤؤا لؤؤؤدتها بؤؤؤدوري، بعؤؤؤد انتهؤؤؤاء مهؤؤؤامً كؤؤؤرئٌس للؤؤؤوزراء، عؤؤؤن الجانؤؤؤب 

، حٌؤث تمسؤكنا قضايا األ ض والحدود، وقضي   ال ردسالفلسطٌنً. ولد تناولت تلن المفاوضات 
بمسؤؤؤؤلة اعتبؤؤؤار المؤؤؤدس منطمؤؤؤة 

علٌهؤؤا مؤؤا ٌجؤؤري محتلؤؤة ٌنطبؤؤك 
على بالً األراضً الفلسؤطٌنٌة 
والعربٌؤؤؤة المحتلؤؤؤة الؤؤؤذي ٌؤؤؤنص 
علؤؤؤؤؤى عؤؤؤؤؤدم جؤؤؤؤؤواز احؤؤؤؤؤتالل 
ة، مؤؤؤؤؤع  أراضؤؤؤؤؤً الؽٌؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤالمو 
التؤكٌؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤى أنهؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤتكون 
عاصؤؤمة الدولؤؤة الفلسؤؤطٌنٌ ة فؤؤً 

 المدى المنظور. 

قضرررررررري   ال نئرررررررريو وبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
، ظؤؤؤؤؤل المولؤؤؤؤؤؾ الينسررررربي ييو

الفلسؤؤؤؤطٌنً ثابتؤؤؤؤؤا  علؤؤؤؤؤى حؤؤؤؤؤك  
فؤؤؤؤك لؤؤؤؤرار الجمعٌ ؤؤؤؤة العؤؤؤؤودة و

 . 194العامة لألمم المتحدة رلم 

ا بشؤن   فمد أكد الجانب الفلسطٌنً على حل  هذه المسؤلة وفما  للمانون الدولً. مسةل  المياه،أم 
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ؤؤة علؤؤى المعؤؤابر مسررائا األمرروكمؤؤا جؤؤرى البحؤؤث فؤؤً   ، وطالؤؤب الجانؤؤب الفلسؤؤطٌنً بسؤؤٌادة تام 
 والحدود واألجواء والمٌاه اإلللٌمٌ ة. 

فؤؤً السؤؤجون اإلسؤؤرائٌلٌ ة، لمؤؤد كانؤؤت  ةررإب ق سرر اح نميررع األسرر ى الينسرربي ييوكمؤؤا طالؤؤب 
 الموالؾ اإلسرائٌلٌة خالل هذه المفاوضات مختلفة تماما  والفجوة ظلت كبٌرة.

، شؤاركنا فؤً مؤإتمر أنؤابولٌس. لكؤن مؤا 2007فً تلن الفترة التفاوضؤٌة العسؤٌرة مؤن عؤام      
تولفؤت  ٌكؤن فؤً مسؤتوى طمؤوح الس ؤاعٌن إلؤى السؤالم، إذ سؤرعان مؤاجرى بعد هذا المإتمر لؤم 

ؤؤل إلؤؤى نتؤؤائ  إٌجابٌ ؤؤة، فشؤؤهد المسؤؤار التفاوضؤؤً األول بؤؤٌن  المفاوضؤؤات الثنائٌؤؤة، دون أن تتوص 
ال ئيس أةو مازو وإيهود أولم ت مصاعف مةي ة لحنب الينوة ةيو المواقس، ولب يمرو مصري  

سرريةل ليي ررل أ ضررا حرراتً، وإو شررهد خوضرراً أةعررد  ررل المسررا  التياوضررل الثررا ل ةي ررل وةرريو ت
التياصرريا. ممررا لررب يح ررق المسررا  التياوضررل الثالررث ةرريو الو ررديو الينسرربي ل وائسرر ائينل، 
وةمشررا م  وزيرر ة الخا نيرر  األمي ميرر  مو ررداليزا  ايررس آ ررذاك،  تررائج منموسرر  ت ررذم  تمهررد 

 الب يق لنوصوا إلن اتياق.

المول أن الجانب الفلسطٌنً لد أفلؤح فؤً تحمٌؤك عؤدد  مؤن المكتسؤبات  رؼم ذلن، فإن بإمكاننا     
نرت لهرا إسر ائياالسٌاسٌة المهمة عبر تلن المفاوضات،  طؤوٌال   أهمهرا إ هراي المرزاعب الترل  و 

وكؤادت، بآلتهؤا اإلعالمٌ ؤة الضؤخمة، أن تفلؤح فٌهؤا، والتؤً تؤد عً مؤن خاللهؤا عؤدم وجؤود شؤرٌن 
إلى جانب اعتراؾ إسرائٌل والوالٌات المتحدة بصورة جلٌ ة ال لؤبس فلسطٌنً فً عملٌ ة السالم. 

فٌها، ودون اإلجحاؾ بنتائ  مفاوضات الوضع الدائم، بؤن األرض الفلسطٌنٌة وهؤً التؤً تشؤمل 
الضؤؤفة الؽربٌؤؤة ولطؤؤاع ؼؤؤزة والمؤؤدس وؼؤؤور األردن والبحؤؤر المٌؤؤت والممؤؤر اآلمؤؤن والمنؤؤاطك 

تم تسجٌل ذلن فً محضر االجتماع الثالثً األخٌر الذي الحرام، وهً أرض فلسطٌنٌ ة محتلة، و
 شاركت فٌه مع السٌدة كوندالٌزا راٌس، والسٌدة تسٌبً لٌفنً. 

مياوضات أ اةوليس وما تةعها مو مياوضات،  ل ظرا  حمومر  أولمر ت،   صر  لمد لد مت      
هرررذه  سرررا ح  ل رررا، لتةميرررد ثواةت رررا حيررراا منمرررا الموضررروعات المد نررر  عنرررن نررردوا أعمررراا

المياوضررات، وم هررا قضررايا الوضررع الرردائب، ومشرريت  ررل الوقررت ذاترر  عررو المواقررس وال وايررا 
ائس ائيني  تناه تنك ال ضايا، ةما  يها قضايا الحدود والمستوب ات وال دس وال نئيو واألمو 

 والمياه، وغي ها مو قضايا ال زاا.

 ايجا١َٓ ا سه١َٛ بٓٝاَ  ْتٓٝاٖٛ ايجا١ْٝ:

ة الثانٌ ؤة، عؤاد عندما ع      حبهَٛا١ ٖاٞ   اد بنٌامٌن نتنٌؤاهو إلؤى سؤد ة الحكؤم فؤً إسؤرائٌل للمؤر 
ٝس١  ي تازٜذ ايدٚي١ ايعربٜس١، بل إنه جؤاء بطؤالم  ال ٌتعامؤل  اخأنجس تطسوًا ٚتلًلًا ٚميٝٓ

مع مبدأ التفاوض من حٌث األساس، حٌث كشفت المناة األولى فً التلفزٌون اإلسرائٌلً تسؤجٌال  

ٜععلراس عأ    لصورة لنتنٌؤاهو مضؤى علٌؤه نحؤو عشؤر سؤنوات تؤبجح فٌؤه لؤائال  بالصوت وا باْا٘ 
 اوتدازٙ خأْ٘ ٖٛ ْفط٘ ايرٟ متّهٔ َٔ تدَةر اتفام أٚضًٛ!

و ٌَ  ض٘د اىٍتودأ واضودة ٌوَ اٙى٘وات وإذا كانت      
ِّ
اىٍفاوطات فٖ كِاعاحِا، حشه

 إىووٕ سِووب ٌووع اىخ٘ووارات األخوورى اىخووٖ ىووً حصووخ
ً
ووث، سِتووا

ّ
ِفذ وشووائيٓا، وٌِٓووا اىهفاض٘

ث، إىوٕ ساُوب اىِظوال اىشوعتٖ 
ّ
اضث اىدوى٘

ّ
اىعٍو اىص٘اشٖ واىدةئٌاشٖ عيٕ اىص

ث ٌوع االضوخالل، دون 
ّ
 أشهاىّ، اىخٖ حخخذ شهو اىٍٔاسٓات اىٌ٘ٔ٘

ّ
اىشٍاْ٘ري، ةهو
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 إىوٕ سِوب ٌوع اىعٍوو 
ً
، سِتوا

ً
ص اىوذي ٗتلوٕ ٌػروضوا

ّ
اىخخيٖ عَ خ٘ار اىهفوا  اىٍصوي

، فإنهؤؤا، أي المفاوضؤؤات، االسخٍوواعٖ وغ٘وور ذىووم ٌووَ اىٔشووائواىرلووافٖ واالكخصووادي و

لٌست خٌارا  لابال  للرفض الم طلك بٌن أي  طرفٌن متخاصمٌن، وسإال الموافمة علٌها والتصوٌت 
 حولها فً المإسسات السٌاسٌ ة الفلسطٌنٌ ة ٌبمى من األسئلة النافلة التً ال ٌنبؽً طرحها.

ط التفاوض التً ٌضعها كل  طرؾ إزاء اآلخر، وما ٌمكن لكن األسئلة تبمى تتمحور حول شرو 
 أن تفضً إلٌه تلن المفاوضات من نتائ .

وع ررردما يضرررع الينسررربي يوو وقرررس اتسرررتيباو، أو تنميرررده، شررر باً لنتيررراوض،  رررإ هب ت      
بموجؤب البنؤد األول مؤن خرٌطؤة  يضعوو ش باً تعنيزياً، وإ ما ي وو  ي  التزاماً عنن إس ائيا

، التً رأت أن الزحؾ االستٌطانً اإلسرائٌلً فً األراضً الفلسطٌنٌ ة بكاملها، والتفافه الطرٌك
د عملٌ ة عبثٌ ة،  ً  المدس والمستوطنات مجر  الخانك حول المدس، ٌجعل من التفاوض حول لضٌت
وشؤؤاهدا  علؤؤى تضؤؤخم المشؤؤروع االسؤؤتعماري وتكرٌسؤؤه، واسؤؤتبالا  علؤؤى األرض لنتؤؤائ  العملٌ ؤؤة 

 ة. التفاوضٌ  

كما أن وضع شرط فلسطٌنً لفن  الحصار التجؤوٌعً عؤن جؤزء كبٌؤر مؤن شؤعبنا فؤً لطؤاع      
ة، لم ٌكن مطلبا  تعجٌزٌا   ر  منيو راً و صرس المنيروو ؼز  ، إذ ت ينروز أو تنر ي المياوضرات وثم 

وٌواجهون الموت الٌؤومً. ناهٌؤن عؤن أن  مو أة اي الشعف الينسبي ل يعا وو النوا والحصا 
)لرارات األمم المتحدة، ورلابؤة  م نعي   دولي   واضح مفاوضات انطلمت من دون تحدٌد هذه ال

. وكل ها من األمور التً ٌجب أخذها بالحسؤبان، ألن وضع س س زم ل لهادولٌ ة لسٌرها( ودون 
الزمن المفتوح للمفاوضات ٌمكن أن ٌجعل منها لعبة مفتوحة إلى ما النهاٌة، ال ٌستفٌد من أجلها 

 الطرؾ األلوى الذي ٌعمل على تكرٌس حمائمه على األرض. سوى 

ٜطسح ز٥ٝظ ايٛشزا٤ الضسا٥ًٝٞ غسط٘ ايتعذٝصٟ يًُفاٚضاات بكلاٍٛ   وعندما      
ٝس١     ٜس١ دٚي١ إضسا٥ٌٝ،  وإْا٘ سطاِ قضا اةاْب ايفًططٝين االعرتاف املطلل بٝٗٛد

     ٕ ٝس١ ايجايج١، ٖٚاٞ َطااي١ ايالدا٦  يلااحل٘، قلاٌ أ ٝسا١    ايتفاٚ  اخأضاض تلادأ عًُ
أَاّ آي١  1948ايتفاٚ  بػاْٗا، ٜٚضع ًَٕٝٛ ْٚلف املًٕٝٛ وًططٝين َٔ عسم 

ايكُع ٚايتٗذةر الضسا١ًٝٝ٥، عال٠ٚ ع٢ً إٔ ٜػاهٌ اعرتاواًا بايسٚاٜا١ ايلا١ْٝٛٝٗ     
ٟس    سٍٛ َكٛي١ أز  إضسا٥ٌٝ. ٜٚضع املفاٚضات  ي دا٥س٠ َفسغا١ ال تفضاٞ إىل أ

 ٛاقع الضسا١ًٝٝ٥ ع٢ً اخأز  اصحمت١ً.ْتٝذ١، ض٣ٛ تهسٜظ سكا٥ل اخأَس اي

 يضررع ال هايرر  التررل ي يرردها لن ضرري  وبهؤؤذا المطلؤؤب المسؤؤبك للمفاوضؤؤات، ٌرٌؤؤد نتنٌؤؤاهو أن      
الفلسطٌنٌ ة، فالدولة الٌهودٌة هً للٌهود فمط، وبؤثمن وهمؤً لكٌؤان  وهمؤً منمؤوص السؤٌادة، ولؤد 

ٌطان كؤحد متطلبؤات نجؤاح المفاوضؤات، ولفت المٌادة الفلسطٌنٌة بثبات عند ضرورة ولؾ االست
 ورفض طلب ٌهودٌة الدولة. 

وفؤؤً والؤؤع األمؤؤر، وكمؤؤا تتجلؤؤى علٌؤؤه الولؤؤائع والتطؤؤورات المتالحمؤؤة، فؤؤإن رئؤؤٌس الؤؤوزراء      
  ً اإلسرائٌلً بنٌامٌن نتنٌاهو ٌسؤتثمر الظؤروؾ الموضؤوعٌ ة المحٌطؤة والمختلؤة لصؤالحه، للمضؤ

جمٌؤؤع األطؤؤراؾ المعنٌؤؤة، بمؤؤا فؤؤً ذلؤؤن الطؤؤرؾ األمٌركؤؤً فؤؤً لعبؤؤة التشؤؤدد فؤؤً شؤؤروطه، تجؤؤاه 
صاحب مبادرة العودة إلى المفاوضات المباشرة. فالساحة الفلسطٌنٌ ة تشهد انمسؤاما  ؼٌؤر مسؤبوق  
ة، وصراعا  بٌن الفصؤٌلٌن األكثؤر تؤؤثٌرا  علؤى  ع بٌن رام هللا وؼز  فٌها، وازدواجٌ ة سلطوٌ ة تتوز 
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ؤل إلؤى مصؤالحة بٌنهمؤا برعاٌؤة األخؤوة فؤً  الساحة، فتح وحماس، بعؤد الفشؤل الؤذرٌع فؤً التوصُّ
 جمهورٌ ة مصر العربٌ ة.

وث حودعٔ فً الدائرة األوسع، أي على مستوى الخرٌطة السٌاسٌ ة العربٌ ؤة،      
ّ
ُشود ضاىوث عرة٘

ث عيٕ أٌر، وال حٍيم اىٍؤشصات اىفاعيوث كودرة 
ّ
ىألشٕ، ال حشخٍع ف٘ٓا نيٍث األٌ

 ٌَ أزر اىٍفاوض اىفيصػِٖ٘ وحصِده فٖ عيٕ احخاذ اىلرارات 
ّ
ث، اىخٖ حشد يٌز

ُ
اىٍ

ث
ّ
وو ٌوع اىشاُوب اإلشورائ٘يٖ ٌعرنخّ اىخفاوط٘

ِّ
 ُطؤ اىخػت٘وع اىٍخعش

ً
، ةو ُشد حٔسٓوا

، وإن لم تكن مظاهره وتجلٌاته آخذة فً الظهور العلنً، كما نجد انخراطؤا  عربٌؤا  ىدى اىتعض

لمكانة المضٌة المركزٌة لألمة العربٌة وهً لضؤٌة فً لضاٌا كل بلد وشإونه الخاصة، وتهمٌشا  
 فلسطٌن.

ٝس١أٌضا .  وت يدعو الوضع الدولل إلن التياؤا      ، مهما تؽٌ رت وايٛالٜات املتشد٠ اخأَةرن

وجوه ساستها، ومهما بؤدت مالمؤح الخطؤاب السٌاسؤً لؤ دارة الجدٌؤدة أفضؤل مؤن سؤابمه، إال  أن 

ناْات أٚ أنجاس ظًُاًا، تلكا٢ ثابتاًا َأ ايجٛابات        َلدأ ايدوا  عأ إضاسا٥ٌٝ، ظاملا١    
ٜساا١ ناْاات أّ    ٝساا١ املدتًفاا١،  ٗٛز ٝساا١ اياايت ال حتٝااد عٓٗااا الدازات اخأَسٜه اخأَسٜه

ٝس١  . دميكساط

أفضل حاال . فالمصالح التً تحكم المؤارة العجؤوز تجعلهؤا تمٌؤل فؤً توجهاتهؤا  أو وةاكما ال تبدو 
نؤب اإلسؤرائٌلً، دون أن تعنؤً لهؤا المبؤادئ شؤٌئا ، إال  إلى الجانؤب األلؤوى، وهؤو بؤدون شؤن  الجا

كخطاب لفظً ؼٌر فاعل فً أحسن الحاالت. ولذلن، فال ٌمكؤن التعوٌؤل علؤى سٌاسؤات أوروبٌ ؤة 
مفارلة للسٌاسة األمٌركٌ ة، ولٌس من المعمول أٌضا  أن نطالب أوروبا بموالؾ تتجؤاوز الموالؤؾ 

 العربٌ ة نفسها.
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ؤؤه للمفاوضؤؤات المباشؤؤرة، نحؤؤو  علؤؤى أي  حؤؤال، فؤؤإن      بنٌؤؤامٌن نتنٌؤؤاهو لؤؤم ٌلتفؤؤت، وهؤؤو ٌتوج 

ٝساا١ ٚزواات ٚقااف    المجتمؤؤع الؤؤدولً إذا مؤؤا كؤؤان ٌعؤؤاكس لناعاتؤؤه. فمؤؤد  زواات بٝااإ ايسباع
االضتٝطإ، َعًًٓا متطاه٘ بايكادع عاصا١ُ َٛساد٠ لضاسا٥ٌٝ ٚتػالج٘ مبٓطكا١        

ٝس١، بلفتٗا ا ٚول زأٜ٘ ا َٔ ايضسٚزات اخأ   ٝس١ لضسا٥ٌٝ، زغاِ  اخأغٛاز ايفًططٝٓ َٓ
ٝس١ ٚواال        إقااسازٙ ايػااهالْٞ مبلاادأ اياادٚيت ، عًاا٢ إٔ تهاإٛ ايدٚياا١ ايفًطااطٝٓ

 املٛاصفات اييت سددٖا ٖٛ، ٚتكسزٖا َلاحل ايدٚي١ ايعربٜس١ ٚأٖداوٗا.

لمد دارت الجوالت التفاوضٌ ة الثالث األخٌرة فً حلمة مفرؼة ال تفضً إال  إلى طرٌك      
ة، وأطماع التوسُّع االستٌطانً، ال ٌ نت  سوى الخراب، مسدود. فالتعنت الم ستند إلى مبدأ المو 

 وهً المسؤلة التً دمؽت مفاوضات ظل ت محكومة بالسٌر فً نفك طوٌل ومسدود.      

وعلى نحو ممابل، بدت األجندة العربٌؤة فؤً تلؤن اآلونؤة مزدحمؤة باهتمامؤات وهمؤوم جدٌؤدة      
لها، إلى إضعاؾ االهتمام العربً الرسمً بالمضٌة الفلسطٌنٌة  أدت، بٌن عوامل أخرى ال حصر

لصؤالح نمؤؤاط اهتمؤؤام سؤؤاخنة أخؤؤرى، مثؤؤل لبنؤؤان والعؤؤراق والسؤؤودان. كمؤؤا أدت جملؤؤة أخؤؤرى مؤؤن 
التطورات اإلللٌمٌؤة والمواجهؤات الحربٌؤة الفاشؤلة إلؤى إضؤعاؾ معسؤكر االعتؤدال العربؤً الؤذي 

ذي راح ٌواصؤؤل مراكمؤؤة سلسؤؤلة مؤؤن اإلنجؤؤازات نحؤؤن جؤؤزء منؤؤه، لصؤؤالح معسؤؤكر الممانعؤؤة الؤؤ
النوعٌة، وٌزٌد من جماهٌرٌته الواسعة أصال ، خصوصا  بكل مؤا أسؤفرت عنؤه حؤرب لبنؤان عؤام 

من صمود ومماومة، وما تالها من تداعٌات راحت تصب فؤً خدمؤة خطؤاب ٌمؤع علؤى   2006
 أسماع جماهٌر متعطشة للثؤر واالنتمام.

الخخووراق اإلٗراُووٖ اىٍخطلووق ٌووَ كتووو عيووٕ ْ٘ئووث رؤوس نووان اوفؤؤً والؤؤع األمؤؤر      

، دةوواة٘س ٌٔطووع٘ث ِْووا وِْوواك، كوود أخووذ ٍٗيووٖ ُفصووّ عيووٕ واكووع عرةووٖ ٌِلصووً

، فٍ٘ا نان االْخٍوام اىخرنوٖ ةودول اىٍشورق وٌفرض أجندته بصورة أوضح من ذي لبل

 وٗيلووٕ اشووخشاةث عٍ٘لووث
ً
، أللؤؤه علؤؤى مسؤؤتوى المؤؤوى اىعرةووٖ ةاىٍلاةووو ٗووزداد احصوواعا

وان حزاب، فٌما واأل ر طعفّ، ُاْ٘م عَ فلداُّ ىيْر  عَ حتٗر
ً
ظو اىعاىً اىعرةٖ عاسزا

الذي فالم مؤن خللؤه انحٌؤاز  عيٕ دور أٌ٘رنٖ ذي ٌصداك٘ث وكدرة عيٕ إعادة اىخٔازن

 اإلدارة األمٌركٌة وتبنٌها ألشد سٌاسات إسرائٌل تطرفا  وعدوانٌة.

سالم، التً تم تدشٌنها فؤً مؤإتمر أنؤابولس أواخؤر مع أنه ٌمكن تؤرٌخ بداٌات إحٌاء عملٌة ال     
تمؤوز  16، بالخطؤاب الؤذي دعؤا فٌؤه الؤرئٌس األمرٌكؤً جؤورج بؤوش فؤً 2007تشرٌن الثانً 

إلى عمد مإتمر حول السالم فً الشرق األوسط خرٌؾ ذلن العام، فإنه ٌمكن تلم س هؤذه  2007
فٌه اإلدارة الجمهورٌة على مضض، البداٌات فً تارٌخ أبكر من ذلن، أي فً الولت الذي لبلت 

وبعد رفض متواصل، بوجهة نظر دولٌة متزاٌدة االتساع، تربط بٌن األزمة التارٌخٌة المتفالمة، 
الناجمة عن استمرار النزاع الفلسطٌنً ـ اإلسرائٌلً، وبٌن سؤائر األزمؤات فؤً المنطمؤة، وتمؤول 

الؤً المسؤتفحل بؤدون إجؤراء مراجعؤة إنه ال سبٌل إلى خؤروج الوالٌؤات المتحؤدة مؤن مؤزلهؤا العر
شاملة لمجمل سٌاساتها الشرق أوسطٌة، وإٌجاد حل لألزمؤة الفلسؤطٌنٌة المتسؤببة بالتهؤاب مؤزمن 
لسائر أزمات المنطمة، إن لم تكن هً األم المرضؤعة لعوامؤل العنؤؾ والتطؤرؾ واإلرهؤاب علؤى 

 امتداد لوس األزمات الممتد من أواسط آسٌا إلى شمال إفرٌمٌا.

و شريئاً  شريئاً أواخر  العراب       ، ثرب 2006ماو التعةي  األة ز عو هرذه الم انعر  قرد ةردأ يتمرو 
 تم ست م دمات  عنن  حرو أمثر  وضروحاً  رل الت  ير  الشراما الرذي وضرعت  ل ة راي عنرن بنرف
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الكونؽرس ـ لجنة ضمت العشرات من الباحثٌن والدبلوماسٌٌن والمشرعٌن األمٌركٌٌن السابمٌن، 
اسم )) لجنة دراسة العؤراق (( رأسؤها كؤل مؤن جؤٌمس بٌكؤر وزٌؤر الخارجٌؤة األمٌركؤً عرفت ب

األسبك، والسؤٌناتور األمٌركؤً السؤابك لؤً هؤاملتون، حٌؤث أصؤدرت هؤذه اللجنؤة تمرٌؤرا  مطؤوال  
توصٌة، تمثل أهم ما انتهت إلٌه وجهات نظر واضعً ذلن التمرٌر، الذي جرى  79اشتمل على 

، حٌؤث تضؤمن هؤذا التمرٌؤر مؤن جملؤة مؤا 6/12/2006والرأي العام فً  تمدٌمه إلى الكونؽرس
تضمنه من توصٌات تخص العاللات األمٌركٌة مع إٌران وسورٌا، بنودا  تدعو اإلدارة األمٌركٌة 
إلى وجؤوب إعؤادة نظؤر شؤاملة لممارباتهؤا الراهنؤة للنؤزاع الفلسؤطٌنً ـ اإلسؤرائٌلً، وحثهؤا علؤى 

ر إٌجؤؤابً لؤؤادر علؤؤى تحمٌؤؤك األهؤؤداؾ األمٌركٌؤؤة بعٌؤؤدة المؤؤدى فؤؤً التؤؤدخل الدبلوماسؤؤً ولعؤؤب دو
 المنطمة.

فمد جاء فً هذا التمرٌر الذي لم ٌلؤك ترحٌبؤا  فورٌؤا  مؤن جانؤب إدارة الؤرئٌس جؤورج بؤوش،      
تؤكٌده على أنه   وفً سٌاق إللٌمً أوسع، لن تكون الوالٌات المتحدة لادرة على تحمٌؤك أهؤدافها 

ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربً ـ اإلسرائٌلً. ٌجب أن ٌكون هنؤان فً الشرق األوسط 
التؤؤزام متجؤؤدد ومسؤؤتمر بتسؤؤوٌة شؤؤاملة بؤؤٌن العؤؤرب واإلسؤؤرائٌلٌٌن علؤؤى جمٌؤؤع الجبهؤؤات: لبنؤؤان 
وسورٌا وفلسطٌن. وهذا االلتزام ٌجب أن ٌشمل المحادثؤات المباشؤرة مؤع وبؤٌن إسؤرائٌل ولبنؤان 

ون بحك إسرائٌل فؤً الوجؤود... هؤذا الجهؤد ٌجؤب أن ٌشؤمل الؤدعوة ؼٌؤر والفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌمبل
المشروطة فً ألرب ولت ممكن إلى اجتماعات تحت رعاٌة الوالٌات المتحدة أو اللجنة الرباعٌة 
الدولٌة، بٌن إسرائٌل ولبنان وسورٌا من جهة، وإسرائٌل والفلسطٌنٌٌن من جهؤة أخؤرى بؽؤرض 

على مسؤارٌن منفصؤلٌن أحؤدهما  1991ً مإتمر مدرٌد العام التفاوض حول السالم كما حدث ف
 سوري ولبنانً واآلخر فلسطٌنً .  

، ومرا أدى إلير  2007أو ات   ف الدموي  ل قباا غرزة  رل حزير او ولٌس من شن فً      
مو  صا سياسل وإدا ي ل باا غزة عو الضي  الغ ةي ، وغي  ذلك مو مضراعيات انتماعير  

 د عنا  ل إعادة ت ميز اتهتماب الدولل عنن من يات األوضاا الينسربي ي ،اقتصادي  أم ي ، ق
وتسرٌع اإلدارة األمٌركٌة لجهودها الدبلوماسٌة، وتفعٌل استجابتها الصامتة لتوصٌات لجنة بٌكر 
ـ هاملتون. ففً أواخر حزٌران من ذلن العام اجتمعت اللجنة الرباعٌة الدولٌة بعؤد طؤول ؼٌؤاب، 

ٌد دعمها للجهود الفلسطٌنٌة لبنؤاء الدولؤة الفلسؤطٌنٌة، كمؤا اعتمؤدت السؤٌد تؤونً وأعلنت عن تجد
 بلٌر رئٌس الوزراء البرٌطانً السابك ممثال  خاصا  لها.

على هذه الخلفٌة عادت الحٌؤاة مجؤددا  إلؤى دروب اللمؤاءات الفلسؤطٌنٌة اإلسؤرائٌلٌة، ال سؤٌما      
رئٌس الوزراء اإلسرائٌلً أولمرت. حٌؤث كانؤت على مستوى الممة بٌن الرئٌس محمود عباس و

نمطة االرتكاز فً تلن السلسلة من االجتماعات، خصوصا  بعد أن تم االتفاق على تشكٌل وفؤدٌن 
إلجراء المفاوضؤات الثنائٌؤة، حٌؤث ترأسؤت  الوفؤد الفلسؤطٌنً بٌنمؤا ترأسؤت السؤٌدة تسؤٌبً لٌفنؤً 

ألؤول كؤان مرتكؤز البحؤث فؤً تلؤن االجتماعؤات وزٌرة الخارجٌة اإلسؤرائٌلٌة الوفؤد اإلسؤرائٌلً، 
ٌتعدى إطار المطالب المتعلمة بالوضع الفلسطٌنً الؤراهن، وٌتجؤاوز حؤدود تخفٌؤؾ تؤدابٌر المنؤع 
والممؤؤؤع واإلسؤؤؤتباحات المتواصؤؤؤلة، لٌصؤؤؤب علؤؤؤى مطلؤؤؤب جؤؤؤوهري لوامؤؤؤه العؤؤؤودة إلؤؤؤى مائؤؤؤدة 

الؤدائم، بمؤؤا فؤً ذلؤؤن  المفاوضؤات، وإطؤالق عملٌؤؤة سؤالم جدٌؤة تشؤؤمل موضؤوعات الحؤؤل النهؤائً
المدس والمسؤتوطنات والحؤدود والالجئؤٌن واألمؤن والمٌؤاه، ولبؤل كؤل شؤًء التولؤؾ عؤن سٌاسؤة 
التوسؤع االسؤتٌطانً وبنؤؤاء جؤدار الفصؤل العنصؤؤري وتحرٌؤر األسؤرى الفلسؤؤطٌنٌٌن، تؤدلٌال  علؤؤى 

 جدٌة النواٌا لدى الطرفٌن واختبارا  لمصدالٌة إسرائٌل على وجه التحدٌد.

على أن االجتماع األكثر أهمٌة فً تلؤن السلسؤلة الطوٌلؤة مؤن االجتماعؤات مؤع اإلسؤرائٌلٌٌن      
واألمٌركٌٌن، كان اجتمؤاع الوفؤد الفلسؤطٌنً برئاسؤة الؤرئٌس محمؤود عبؤاس بؤالرئٌس األمٌركؤً 
جورج بوش وكبار مساعدٌه. حٌث أكد الرئٌس األمٌركً ولوفه بمؤوة وراء الجهؤود الدبلوماسؤٌة 
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ها وزٌرة الخارجٌة كوندالٌزا راٌس، لعمد مإتمر السالم الجدٌد، وإصؤراره علؤى وضؤع التً تبذل
رإٌته الخاصة بإلامة دولؤة فلسؤطٌنٌة إلؤى جانؤب دولؤة إسؤرائٌل موضؤع التطبٌؤك، وعلؤى رؼبتؤه 
لٌس فمط فً إنجاح االجتماع الدولً الذي كان لد دعا إلٌه لبل نحو شهرٌن من تارٌخه، بل على 

صل إلى معاهدة سالم فً ما تبمى له من زمؤن والٌتؤه الثانٌؤة فؤً البٌؤت األبؤٌض. رؼبته فً التو
ولال أنه مصمم علؤى ذلؤن، وتؤذلٌل العمبؤات والصؤعاب، والتوصؤل إلؤى اتفالٌؤة سؤالم بٌننؤا وبؤٌن 

 اإلسرائٌلٌٌن فً عهده.

وفؤؤً ؼضؤؤون 
تلؤؤؤؤؤؤؤن الفتؤؤؤؤؤؤؤرة بؤؤؤؤؤؤؤدت 
زيرررررررررررا ات  ايرررررررررررس 
المتواصن  ت مرز عنرن 
التحضرررري ات ال زمرررر  

اتنتمرراا الرردولل لع ررد 
 ل اليت ة الم ر  ة لر  
، قةا ا  ضراي الخ يرس
وتسؤؤؤؤؤؤعى إلؤؤؤؤؤؤى حؤؤؤؤؤؤث 
اللمؤؤاءات الفلسؤؤطٌنٌة ـ 
اإلسؤؤؤؤؤؤؤرائٌلٌة، ودفؤؤؤؤؤؤؤع 
الجؤؤانبٌن إلؤؤى التوصؤؤل 
إلؤؤؤؤؤى بٌؤؤؤؤؤان مشؤؤؤؤؤترن 
ٌشؤؤؤكل لاعؤؤؤدة انطؤؤؤالق 
لعمؤؤد االجتمؤؤاع الؤؤدولً 
المرتمؤؤؤب، وذلؤؤؤن دون 
أن تلؤؤزم نفسؤؤها بتؤؤارٌخ 

ان معؤؤٌن علؤؤى وجؤؤه الدلؤة، وال حتؤؤى بالؤؤدول المرشؤؤحة محؤدد لالجتمؤؤاع أو بجؤؤدول أعمؤؤال أوبمكؤ
 لحضور االجتماع نفسه.

وفٌما كانت تلن السلسلة مؤن اللمؤاءات عشؤٌة مؤا صؤار ٌعؤرؾ باسؤم عملٌؤة أنؤابولٌس، تنعمؤد      
بدعم وتشجٌع أمٌركً للتمرٌؤب بؤٌن وجهؤات النظؤر وخلؤك األجؤواء المواتٌؤة وتضؤٌٌك الفجؤوات 

ن حؤول كؤل  المسؤائل المطروحؤة، كانؤت إسؤرائٌل تعمؤل مؤن جانبهؤا الشاسعة بٌن موالؾ الجؤانبٌ
على تثبٌط العزائم وخفض سمؾ التولعات وتبدٌد كل رهان ٌمكن تعلٌمه فؤً فضؤاء هؤذه العملٌؤة 
من جانب الفلسطٌنٌٌن والعرب والمجتمع الدولً، وتٌئؤٌس كؤل مؤن الحؤت أمامؤه بارلؤة أمؤل فؤً 

ن لؤم نمؤل أنؤه طؤال سؤباتها فؤً بٌؤات شؤتوي عؤابر لكؤل إعادة إطالق عملٌة سالم طال تعثرهؤا، إ
 الفصول.

املساٚغات الضسا١ًٝٝ٥ امللهس٠ إىل حتٌٜٛ َؤمتس وهكذا، فمد سعت سلسلة طوٌلة من      
    ٕ حمٌمؤً ٌمٌؤل عملٌؤة  أْابٛيٝظ إىل َا ٜػل٘ َٓاضل١ استفايٝا١ خايٝا١ َأ أٟ َضاُٛ

لمرت بإلحاح ال سابك لؤه علؤى ضؤرورة السالم من عثرتها المدٌدة. فمد طرحت حكومة أٌهود أو
وجعلؤت هؤذا المطلؤب الؤذي  من جانب الفلسطٌنٌٌن بٌهودٌة الدولة اإلسرائٌلٌة،االعتراؾ المسبك 

رفضناه ورفضنا التعاطً معه بشكل لطعً، بمثابة شرط إلحراز أي تمؤدم محتمؤل، األمؤر الؤذي 
ء المبول بدعوة الرئٌس جورج بؤوش عزز لدٌنا الشكون المتعلمة بنواٌا إسرائٌل الحمٌمٌة من ورا

 هذه من جهة أولى، ووضع المإتمر العتٌد لبل أن ٌبدأ على مشارؾ حائط مسدود من جهة ثانٌة.
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كنت  أشاهد الضباب السٌاسً ٌسؤد األفؤك وٌؽلؤك مجؤال الرإٌؤة كلمؤا شخصؤت  ببصؤري نحؤو     
الفرصؤة المتاحؤة مؤن خؤالل مإتمر أنابولٌس. إال أننً كنت  من بٌن الممتنعٌن بضرورة اسؤتثمار 

دعوة الرئٌس جورج بوش، والعمل على توظٌؾ المإتمر الدولً المزمع لخلك لؤوة دفؤع جدٌؤدة، 
ومن ثم إحداث االنطاللة المطلوبة، على عكس ما كان علٌه الحال عشٌة مإتمر كامب دٌفٌد، إال 

ل هذا المإتمر إلى فرص ة أخرى ضائعة، إن لم أننً كنت  أرى بؤم العٌن كل ما من شؤنه أن ٌحو 
تمؤارس المجموعؤة الدولٌؤة، وفؤً ممؤؤدمتها الوالٌؤات المتحؤدة، كؤل النفؤؤوذ الؤذي تتمتؤع بؤه لتحمٌؤؤك 

 متطلبات إنجاح هذا المإتمر المرؼوب به من أمٌركا بالدرجة األولى.

ممابل ذلن كله كانت الوالٌات المتحدة، وهً صاحبة الدعوة وصاحبة فكرة أنابولٌس، تبدي      
ة متزاٌدة بنجؤاح المؤإتمر الؤذي خططؤت لؤه، وتظهؤر اطمئنانؤا  ال حؤد لؤه بإعؤادة إطؤالق عملٌؤة ثم

المفاوضات، فوق أنها كانت تعد على المأل بؤؤن الجؤانبٌن: الفلسؤطٌنً واإلسؤرائٌلً سؤٌتفمان لبؤل 
موعد انعماد المإتمر على إصدار وثٌمة مشؤتركة لطرحهؤا علؤى المؤإتمرٌن فؤً أنؤابولٌس، وهؤو  

الذي اشتؽلنا علٌه طوٌال ، بمساعدة نشطة من جانب وزٌرة الخارجٌة األمٌركٌة كونؤدالٌزا  األمر
راٌس، إال أننا لم نؤتمكن مؤن تحمٌمؤه، جؤراء مؤا سؤبك ذكؤره مؤن مراوؼؤات إسؤرائٌلٌة هادفؤة إلؤى 
تضمٌن تلن الوثٌمة مطالب ما كان للجانب الفلسطٌنً أن ٌوافك علٌها أو ٌتعاطى معهؤا، بمؤا فؤً 

مسؤلة الدولة الٌهودٌة، ومطالب فلسطٌنٌة موضوعٌة حول المرجعٌة السٌاسؤٌة لهؤذه العملٌؤة ذلن 
وولؾ االستٌطان وإجراءات عزل المدس وضمها، والتً ما كان الجانؤب اإلسؤرائٌلً راؼبؤا  فؤً 

 تضمٌنها.

إلؤى  وبالعودة إلى األجواء السابمة على هذا المإتمر، وإلى المالبسؤات التؤً أحاطؤت الؤدعوة     
انعماده، فإنه لم ٌؽب عن بالنا ونحن ننالش هذه الدعوة فً المٌادة الفلسطٌنٌة، أنها دعوة أتت فؤً 
نهاٌات الفترة الثانٌة لوالٌة الرئٌس جورج بوش، أي أنها أشبه ما تكون بدعوة أخرى فً الولت 

امؤب دٌفٌؤد فؤً الضائع، تماما  على نحو ما كانت علٌه دعوة الرئٌس بٌؤل كلٌنتؤون لعمؤد مؤإتمر ك
أواخر فترة رئاسته الثانٌة، األمر الذي بعث فٌنا مخاوؾ لم تهدأ من لبل، وحملنا على تمبل فكرة 

 المإتمر الجدٌد بمدر كبٌر من التحفظ، وطرح علٌنا مزٌدا  من األسئلة المملمة.

لجدٌد، فمد ومع اإلدران المسبك لكل تلن المحاذٌر التً أحاطت بالدعوة لعمد مإتمر السالم ا     
ضنً المٌؤادة الفلسؤطٌنٌة مسؤإولٌة لٌؤادة وفؤد المفاوضؤات  كنت  أرى من جانبً ـ حتى لبل أن تفو 
الفلسطٌنً ـ أن المإتمر الدولً الجدٌد له أهمٌة كبٌرة ٌجدر بنا عدم التملٌل من شؤنها. ؼٌر أننً 

ىخوؤف٘ر ٌخػيتووات ٌٔطوؤع٘ث كنؤؤت  أرى فؤؤً الولؤؤت ذاتؤؤه أنؤؤه ٌتوجؤؤب تحمٌؤؤك عؤؤدة 

لٌٔووات ُشووا  ْووذا اىٍووؤحٍر، فووٖ اىٍلدٌووث ٌِٓووا اىخٔصووو إىووٕ ٌ

 
ً
ق شويفا ، أي االتفؤاق علؤى احفاق ٌتدأي ٌع إشرائ٘و ضٔل ُٓاٗث اىػٗر

ماهٌة الهدؾ الذي ٌنبؽً أن ٌتوصل إلٌه الجانبان، وهذا ٌعنً أنه ٌتوجب البدء فً تحدٌد الهدؾ 
عاصمتها المدس الشرلٌة،  1967النهائً )دولة فلسطٌنٌة مستملة( على خط الرابع من حزٌران 

ومن ثم العودة إلى بداٌة الطرٌك والتفاوض حول كافة المضاٌا والحموق الوطنٌة الفلسطٌنٌة، إلى 
 أن ٌتم الوصول إلى االتفاق.

: الفلسطٌنً واإلسرائٌلً، وسؤت لمؤاءات ثنائٌؤة ضلع دٛالت تفاٚض١ٝ يًٛودٜٔجرت       

ً وبؤٌن السؤٌدة تسؤٌبً لٌفنؤً كؤرئٌس لوفؤد المفاوضؤات بٌنً كؤرئٌس لوفؤد المفاوضؤات الفلسؤطٌن
اإلسرائٌلً، وإثر سلسلة طوٌلة من لماءات فلسطٌنٌة أمٌركٌة لمتابعة هذه المفاوضؤات، ولمؤاءات 

ٟ  أخرى مؤع الؤدول العربٌؤة واألوروبٌؤة، فمؤد بؤدت لنؤا األمؤور  متسٜٓاًا زٜاضاًٝا    ٚنآْاا زلاس
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١ٝ علف وهسٟ ال تعستب أٟ ايتصاَاات  وهسًٜا سٍٛ َطا٥ٌ ايٓصا ، أٚ أْٓا بلدد عًُ
 ع٢ً أٟ َٔ اةاْل .

على أي حال، وفً خضؤم كؤل تلؤن السلسؤلة مؤن اللمؤاءات والحؤوارات واالتصؤاالت متعؤددة      
االتجاهات، تركزت الجهود لبل أن نتوجه إلى أنابولٌس على إعؤداد وثٌمؤة فلسؤطٌنٌة ـ إسؤرائٌلٌة 

افك مسبما  على أسسها المٌسرة إلنجاح الجهد الؤدولً مشتركة لعرضها على المإتمر، ٌجري التو
المبذول على هذا الصعٌد. ؼٌر أن كل ما لمنا به من محاوالت حثٌثة، وكل ما بذلته الدبلوماسٌة 
األمٌركٌة من جهود متواصلة، لم ٌسفر فً نهاٌة ذلن المطاؾ عن التوصل إلى صٌاؼة مثل هذه 

ائٌؤة أو فؤً إطؤار المباحثؤات المشؤتركة مؤع األمٌؤركٌٌن، الوثٌمة، سواء فً إطار المفاوضؤات الثن
األمؤؤر الؤؤذي جعلنؤؤا نواصؤؤل الحؤؤوار حؤؤول الوثٌمؤؤة هؤؤذه حتؤؤى اللحظؤؤة األخٌؤؤرة مؤؤن افتتؤؤاح مؤؤإتمر 

 .2007أنابولٌس أواخر تشرٌن الثانً/ نوفمبر 

ٌس لعلنا فً ختام تلن السلسة من االجتماعات التمهٌدٌة متعددة المستوٌات، ذهبنا إلى أنابول     
ننجز فً اللحظة األخٌرة، أي لبل الدخول إلى لاعة المإتمر اتفالا  على صٌؽة ورلة مشتركة 
تمدم إلى المإتمرٌن وتصدر عنهم كبٌان ختامً للمإتمر الدولً. إال أننا أخفمنا مرة أخرى فً 

ٌلٌة هذا المسعى، الذي استعٌض عنه بإلماء كل من األخ أبو مازن، ورئٌس الحكومة اإلسرائ
أٌهود أولمرت، والرئٌس األمٌركً جورج بوش، كلمات افتتاحٌة منفصلة، تحمل كل منها على 
حدة وجهة نظر كل طرؾ من األطراؾ المشتبكة فً هذه العملٌة التفاوضٌة التً بدت عسٌرة 

  لبل أن تبدأ، تراوح مكانها طوال الولت الالحك.

تركٌزا  من سابمتها التمهٌدٌة، حٌث ال ٌتسع عدنا من أنابولٌس لنبدأ جوالت أخرى أكثر      
الممام هنا الستعراض كل 
ما دار فً تلن الجلسات 
التً تواصلت بكثافة، ثم 
انتهت بدون نتٌجة حاسمة 
بتحمٌك االتفاق المنشود 
عشٌة انطالق العدوان 
اإلسرائٌلً على لطاع 

، 2008ؼزة أواخر العام 
وما رافمها ولحمها من 

خلٌة أزمة إسرائٌلٌة دا
طالت رئٌس الحكومة 
اإلسرائٌلٌة، وأدت فً 
ولت الحك إلى إجراء 
انتخابات عامة إسرائٌلٌة، 
أعادت بنٌامٌن نتنٌاهو 
مجددا  إلى رئاسة 

الحكومة، وذلن فً ولت متمارب مع إجراء انتخابات رئاسٌة أمٌركٌة أوصلت باران أوباما إلى 
رج دبلٌو بوش وتولعات كبٌرة ببداٌة البٌت األبٌض، وسط استحسان دولً بانمضاء عهد جو

 عهد أمٌركً أكثر انفتاحا  وأشد رؼبة فً التعاون لحل أزمة الشرق األوسط.

ؼٌر أنه لبل أن أسمح لنفسً بإلماء نظرة تموٌمٌة على مجرٌات العملٌة التفاوضٌة الراهنة،      
ود أن أتولؾ للٌال  عند ، أةا اك أوةاماالتً بدأت بموة دفع أوجدها الرئٌس األمٌركً الجدٌد 
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محطة أنابولٌس، كً أشٌر إلى عدد من االستخالصات والنتائ  األولٌة المتعلمة بتلن الفترة 
التفاوضٌة التً اشتملت على بحث تفصٌلً ومسهب لكل المضاٌا المتعلمة بالحل الدائم، بال 

ه. ومن تلن استثناء، من المدس إلى الالجئٌن إلى الحدود والمستوطنات واألمن والمٌا
 االستخالصات والنتائ :

اسؤتمر نحؤو سؤبع سؤنوات كنؤا نلؤح  خاللهؤا،  أوتً: مس  ا حال  بوين  مرو النمرود السياسرل     
دون نجاح ٌذكر، على ضرورة إحٌاء جهود السالم وإطالق العملٌؤة السؤلمٌة مؤن جدٌؤد، باعتبؤار 

 ذلن خٌارا  فلسطٌنٌا .

ٌمكؤؤن معؤؤه  الررذي لررب ي  بررع ةعرردب ونررود شرر يك  نسرربي لثا يرراً: دحررض الررزعب ائسرر ائينل      
التفاوض لصنع السالم، ورد االعتبار تدرٌجٌا  لخٌار المفاوضات بعد كؤل تلؤن السؤنوات الطوٌلؤة 

 من المواجهات العسكرٌة واالجتٌاح والشلل والجمود التام.

، إلن العرودة لنمياوضراتم ا أمث  مي ً وبالممابل لم نذهب إلى أنابولٌس مرؼمٌن. فمد  ثالثا:     
حٌث واصلنا هذه العملٌة دون أن نتنازل عن أي من ثوابت مولفنؤا الؤوطنً، وذهبنؤا ونحؤن أشؤد 

 وعٌا ، وأعمك تجربة، وأكثر إدراكا لموانٌن اللعبة اإلسرائٌلٌة وتكتٌكاتها.

المديرد،  مسعن سياسرياً نردياً لنخر و  مرو ال يرق المظنربفمد بدأنا من أنابولٌس  بكالم آخر،     
، ووفرنؤؤا مؤؤن خؤؤالل ذلؤؤن وقبع ررا داةرر  الررزعب ائسرر ائينل ال ررديب ةعرردب ونررود شرر يك  نسرربي ل

، ساح  اشتةاك سياسل مةاش  ئدام  مياح ا متعدد األشماا ضد اتحت افرصة مناسبة، وخلمنا 
ٌنؤا كما وضعنا المجتمع الدولً فً مإتمر أنابولٌس أمام مسإولٌاته المباشرة، وهو ما انعكس عل

إٌجابٌا  فً صورة فهم متزاٌد، وفتحنا جمٌؤع ملفؤات مفاوضؤات الوضؤع الؤدائم وشؤكلنا لجانؤا  لكؤل 
لضٌة من هذه المضاٌا. وحممنا بعض التمدم الطفٌؾ فً بعؤض المضؤاٌا التؤً تؤم التفؤاوض علٌهؤا 

 فاق.رؼم أننا لم نتمكن من االتفاق ولو على ملؾ  واحد  من لضاٌا مفاوضات الوضع الدائم باالت

ْكاف عًا٢ عتلاات ولاٌ ددٜاد َأ َطاةر٠ َفاٚضاات تلادٚ باال           وها نحن الٌوم      
ْٗا١ٜ، إٕ مل أقٌ أْٓا أَاّ سًك١ أخس٣ َفسغا١ قاد ْادٚز وٝٗاا يفارت٠ غاةر َعًَٛا١        

، وهؤً حلمؤة تسؤتحك فؤً حؤد ذاتهؤا معالجؤة منفصؤلة أسؤمح لنفسؤً بعؤدم الخؤوض فؤً ايٓٗاٜات

ٌة الوضع الفلسطٌنً وألن هذه الجولة لم تكتمل فصولها شجونها وشإونها العدٌدة، وذلن لحساس
بعد، وألن تفاعالتها مستمرة إلى الٌوم، ناهٌن عؤن أن مآالتهؤا مفتوحؤة علؤى أضؤٌك االحتمؤاالت 
الممكنة، بما فً ذلن احتمال ولوعها فً حفرة استٌطانٌة ال مخرج منها، وفك كل الممدمات التً 

 ال تخطئها عٌن المرالب.

نؤؤه ٌمكننؤؤً المؤؤول أن هؤؤذه الجولؤؤة الجدٌؤؤدة مؤؤن المفاوضؤؤات، التؤؤً بؤؤدأت وسؤؤط أجؤؤواء ؼٌؤؤر أ     
تشاإمٌة مكفهرة، وتحت أدنى السموؾ من التولعات، ناهٌن عن االستعصاءات التً رافمتها منذ 

دلسد يعل١ عالقات عاَا١ ياد٣ اةاْاب الضاسا٥ًٝٞ يهطاب املصٜاد َأ        البداٌة، كانؤت 
، حتؤى ال نمؤول ز  ٚيعدّ إغضام الداز٠ اخأَةرن١ٝايٛقت يتٓفٝر بسْادل٘ ع٢ً اخأ

مساٌرتها إلى نهاٌة مطاؾ ٌمرر الطرؾ اإلسرائٌلً سلفا  أنه مؽلك بإحكام شدٌد، مؤن ناحٌؤة مؤن 
الناحٌة  األخرى فإن الطرؾ الفلسطٌنً الذي ٌعؤً تمامؤا  توجهؤات تعطٌؤل الحكومؤة اإلسؤرائٌلٌة 

أن ٌتحمؤل مسؤإولٌة تعطٌؤل المفاوضؤات أو إفشؤالها لبؤل ورؼبات اإلدارة األمرٌكٌة فإنه ال ٌرٌد 
أن تبدأ، وبالتالً فؤإن ألصؤى مؤا ٌمكؤن لكؤل طؤرؾ تحمٌمؤه، والحالؤة هؤذه، تجنؤب حمؤل  شؤرؾ  
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مسؤؤإولٌة تفشؤؤٌل بؤؤاران أوبامؤؤا الؤؤذي وضؤؤع هؤؤدؾ حؤؤل النؤؤزاع الفلسؤؤطٌنً ـ اإلسؤؤرائٌلً ضؤؤمن 
 ً العالم اإلسالمً.أولوٌات إدارته الواعدة بتبدٌل وجه الوالٌات المتحدة ف

ً  بالمفاوضؤات ؼٌؤر       ولعل اإلخفاق المبكر الذي واجهته اإلدارة األمٌركٌة فً مرحلة ما سم
المباشرة، التً كان من الممدر لها أن تحرز بعض التمدم، كشرط لفتح الطرٌك أمؤام المفاوضؤات 

زعٌمؤة العؤالم عؤن المٌؤام  المباشرة، كان بمثابة إشارة مبكرة على عمم هذا النه  الذي أخفمت فٌه
بدورها المٌادي، بعد أن تراجعت بصورة مإسفة عن األهداؾ التً وضعتها لنفسها بنفسها عشٌة 
انطالق هذه الجولة، حٌن وضعت متطلبؤات بؤدء المفاوضؤات بولؤؾ تؤام لكؤل أشؤكال االسؤتٌطان 

 وإجراء محادثات تشمل مختلؾ المضاٌا المدرجة على جدول أعمال الحل الدائم.

وتكفؤؤً إلمؤؤاء نظؤؤرة سؤؤرٌعة علؤؤى مؤؤآالت المفاوضؤؤات المباشؤؤرة بعؤؤد مضؤؤً نحؤؤو شؤؤهر علؤؤى      
انطاللها من واشنطن، ورإٌة ارتطام هذا المنه  التفاوضً إلسرائٌل بصؤخرة االسؤتٌطان الؤذي 
انفلت من عماله ؼداة ما سمً بانتهاء فترة التجمٌد المإلت، حتى نكتشؾ بكل جالء ووضوح أن 

ألمٌركٌة مهما كانت وفٌرة ال تكفً وحدها لحمل الٌمٌن اإلسؤرائٌلً المتطؤرؾ علؤى حسن النٌة ا
التخلؤؤً عؤؤن أهدافؤؤه التوسؤؤعٌة، إذا لؤؤم تمتؤؤرن اإلرادة الحسؤؤنة مؤؤع ممارسؤؤات ضؤؤؽوط دبلوماسؤؤٌة 
وموالؾ أمٌركٌة واضحة فً انحٌازها للشرعٌة الدولٌة والمانون الدولً، ومؤع مولؤؾ فلسؤطٌنً 

 موحد.  

     املػسٚ  ايٛطين ايفًططٝين ٚاخأخطاز اصحمدق١ بٗاايكدع  ي  

بعؤؤد كؤؤل هؤؤذا العؤؤرض المؤؤوجز عؤؤن مجرٌؤؤات العملٌؤؤة التفاوضؤؤٌة الراهنؤؤة، وهؤؤً تؤؤدخل فؤؤً      
المؤزق الذي كان متولعا  لهؤا مؤن لبؤل، فؤإننً ال أجٌؤز لنفسؤً أن أختؤتم شؤهادتً هؤذه كمفؤاوض، 

، لؤؤٌس فمؤؤط بصؤؤفتً واحؤؤدا  مؤؤن المؤؤدس دون أن أمؤؤر علؤؤى لضؤؤٌةأولؤؤل كشؤؤاهد عٌؤؤان عؤؤن كثؤؤب، 
أبنائها، وال ألنها المضٌة المركزٌة الكبرى المتحكمة بمستمبل العملٌة السؤلمٌة، والنمطؤة الفاصؤلة 
: الحؤؤرب والسؤؤالم، وإنمؤؤا كؤؤذلن ألننؤؤً عضؤؤو فؤؤً اللجنؤؤة التنفٌذٌؤؤة لمنظمؤؤة التحرٌؤؤر  بؤؤٌن خٌؤؤاري 

مؤد بعٌؤد لهجمؤة اسؤتٌطانٌة تهوٌدٌؤة ال الفلسطٌنٌة المسإول عن ملؾ المدس، التً تتعؤرض منؤذ أ
تمل خطورة عن لرار إسرائٌل بضم هذه المدٌنة وإعالنها عاصؤمة أبدٌؤة موحؤدة لهؤا منؤذ حؤرب 

 . 1967العام 

 ذلؤؤؤن أن المؤؤؤدس تعرضؤؤؤت     
منؤؤؤؤؤؤذ االحؤؤؤؤؤؤتالل اإلسؤؤؤؤؤؤرائٌلً 
الكامل لها إلى سؤعً إسؤرائٌلً 
تهوٌؤؤدي محمؤؤوم لتؽٌٌؤؤر الوالؤؤع 
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدٌمؽرافً والجؽرافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً 

معؤؤالم التارٌخٌؤؤة والعمرانٌؤؤة وال
والدٌنٌة للمدٌنؤة الممدسؤة، عبؤر 
محؤؤؤؤؤاوالت مسؤؤؤؤؤتمرة لتؽٌٌؤؤؤؤؤب 
الهوٌؤؤؤة الحضؤؤؤارٌة اإلسؤؤؤالمٌة 
والمسؤؤؤؤٌحٌة العربٌؤؤؤؤة للمدٌنؤؤؤؤة، 
لصؤؤؤؤؤالح اإلدعؤؤؤؤؤاء التؤؤؤؤؤارٌخً 
المزعؤؤوم بؤنهؤؤا مدٌنؤؤة الٌهؤؤود، 
وخصوصؤؤؤا  مؤؤؤا ٌتعلؤؤؤك بإعؤؤؤادة 
بنؤؤؤؤاء الهٌكؤؤؤؤل المزعؤؤؤؤوم علؤؤؤؤى 
أنمؤؤؤؤؤؤاض المسؤؤؤؤؤؤجد األلصؤؤؤؤؤؤى 
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رن، وذلؤؤن بعؤؤد أن لامؤؤت إسؤؤرائٌل كمؤؤوة احؤؤتالل بؤؤإعالن ضؤؤم المدٌنؤؤة الممدسؤؤة إلؤؤى كٌانهؤؤا المبؤؤا
بمنح حماٌة  2000، وبالمصادلة على تعدٌل هذا المانون عام 1980السٌاسً فً تموز  ٌولٌو  

دسؤؤتورٌة ولانونٌؤؤة لفؤؤرض المؤؤانون اإلسؤؤرائٌلً علؤؤى المؤؤدس الشؤؤرلٌة، بهؤؤدؾ منؤؤع أي حكومؤؤة 
 صل ألي اتفاق ٌمس السٌادة اإلسرائٌلٌة المزعومة على المدس. إسرائٌلٌة من التو

كما عمدت إسرائٌل طوال الولت إلى إتباع سٌاسٌة تملؤٌص التواجؤد الفلسؤطٌنً داخؤل حؤدود      
البلدٌؤؤة الجدٌؤؤدة التؤؤً رسؤؤمتها إسؤؤرائٌل، إلحكؤؤام سؤؤٌطرتها علؤؤى المدٌنؤؤة الممدسؤؤة مؤؤن الناحٌؤؤة 

درة األراضً األمٌرٌة لصالح الجٌش واألؼراض العسكرٌة الجؽرافٌة والسكانٌة من خالل مصا
وبناء المستوطنات الجدٌدة وتوسٌع المائم منهؤا، إضؤافة إلؤى اسؤتمالن ومصؤادرة األراضؤً بمؤوة 
السالح والتزوٌر، لتشكٌل محؤٌط حٌؤوي لمعسؤكرات الجؤٌش والمسؤتوطنات فٌمؤا عؤرؾ بمنؤاطك 

أو اسؤتؽاللها أو االلتؤراب منهؤا، ناهٌؤن عؤن  محمٌات طبٌعٌة ٌحظر على الفلسطٌنٌٌن استخدامها
الطرق االلتفافٌة والسعً إلخراج الممدسٌٌن من أراضٌهم عبر أسالٌب وسٌاسات الممع والسؤجن 
واالعتمال والمضاٌمات، وفرض الضرائب الباهظة والمالحمات المضائٌة التً تثمل كاهل األفراد 

ممدسٌٌن بحجؤ  واهٌؤة ومنالضؤة لكؤل المؤوانٌن والمإسسات الممدسٌة، ومنع البناء وهدم منازل ال
 واألعراؾ الدولٌة.

ولؤؤد بلؽؤؤت الولاحؤؤة السٌاسؤؤٌة والصؤؤلؾ اإلسؤؤرائٌلً فؤؤً تحؤؤدي كؤؤل مؤؤا هؤؤو شؤؤرعً ولؤؤانونً      

إٔ ٜكَٛٛا بٗدّ َٓاشرِ باٜدِٜٗ وإنسانً حدا  جعل سلطات االحتالل تطلب من الممدسٌٌن 
 200هؤذا العؤام صؤدرت لؤرارات بهؤدم ، ففؤً حتت غعاز عٓلسٟ "اٖدّ بٝتاو بٓفطاو"  

منزل فً حً البستان داخل حً سلوان فً البلدة المدٌمة من المدس، فً خطؤوة تهوٌدٌؤة لفؤرض 
والع جدٌد وخلك ما ٌسمى ))بؤالحوض الممؤدس((، وهؤو مصؤطلح اسؤتخدمته إسؤرائٌل فؤً نهاٌؤة 

 ة منها.المرن الماضً كؤداة تهدٌد لمصٌر البلدة المدٌمة وضم أكبر مساحة ممكن

زلشاات الدااسا٤ات ايتٜٗٛدٜاا١ الضااسا١ًٝٝ٥  ي َدٜٓاا١ ايكاادع عًاا٢ َااد٣  لمؤؤد      
االحؤؤتالل التؤؤً تجؤؤاوزت األربعؤٌن عامؤؤا ، ال سؤؤٌما بعؤؤد إلامؤؤة جؤؤدار الفصؤؤل العنصؤؤري  ضاآٛات

المشئوم بتحوٌل المدٌنة المحتلة إلى حالة ال ٌمكن وصفها إال بؤنها مستوطنة كبٌرة محاصرة من 

ٖٞ َد١ٜٓ ذلاصس٠ هات، فهً لٌست كؤي مدٌنة فلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة، بل جمٌع االتجا
، وزجؤت فٌهؤا ابتًعتٗا َطتٛطٓات إلٓت١ٝ أصالشت َادًْا  ي قًاب املدٜٓا١ ٚسٛراا     

بؤعداد ال حصر لها من المسؤتوطنٌن، سؤواء المؤادمون مؤن العؤالم أو مؤن مسؤتوطنات أخؤرى فؤً 
الفلسطٌنٌة لصرا  وحشرها فً جٌوب متناثرة بٌن أطراؾ  الضفة المحتلة. كما تم إلصاء األحٌاء

المدٌنة، وإحاطتها بالمستوطنات التً التفت حولها، تزحؾ وتتوسع وتنهش كالؽول ما تبمؤى مؤن 
 مساحات من األرض التً منع فٌها البناء الفلسطٌنً.

العؤؤرب  وفؤؤً ممابؤؤل مؤؤا تمؤؤوم بؤؤه إسؤؤرائٌل مؤؤن تطهٌؤؤر عرلؤؤً للمدٌنؤؤة الممدسؤؤة مؤؤن سؤؤكانها     
األصلٌٌن، وإخراج األحٌاء الفلسطٌنٌة الممدسٌة خؤارج الجؤدار، ٌؤتم العمؤل وبشؤكل محمؤوم وفؤً 

ضااِ ايتذُعااات ايٝٗٛدٜاا١ ٚقطعااإ املطااتٛطٓ  إىل داخااٌ    سؤؤباق مؤؤع الؤؤزمن علؤؤى 
 ، لتحمٌك مشروع المدس الكبرى. املد١ٜٓ
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ع٢ً َداخًاٗا  ً وفً والع الحال، نحن أمام مدٌنة ألامت حكومة االحتالل اإلسؤرائٌل 
مخط١ عػس سادصًا استاليًٝا غهًت َعابس صاُُت نُعاابس دٚيٝا١ يًُدٜٓا١، يتشٛراا      

مفتاحه بٌد المحتل، وكذلن لنفً صؤفة االحؤتالل عؤن المدٌنؤة وإحؤداث شؤعور  إىل ضذٔ نلةر

عؤؤام وكؤؤؤن الؤؤداخل إلٌهؤؤا ٌتوجؤؤه إلؤؤى دولؤؤة أخؤؤرى، خصوصؤؤا  بعؤؤد إلامؤؤة جؤؤدار الضؤؤم والفصؤؤل 

تطاااُ  ، األمؤؤؤر الؤؤؤذي أدى إلؤؤؤى 2002ي فؤؤؤً شؤؤؤهر حزٌؤؤؤران مؤؤؤن العؤؤؤام والتوسؤؤؤع العنصؤؤؤر
مؤؤن حٌؤؤث المسؤؤاكن، وإنشؤؤاء وحؤؤدات اسؤؤتٌطانٌة جدٌؤؤدة ضؤؤمن حؤؤدود  املطااتعُسات ايكا٥ُاا١ 

% مؤن سؤكان المسؤتعمرات إلؤى المنطمؤة الوالعؤة داخؤل 88المستعمرات المائمؤة. وبهؤذا تؤم ضؤم 

  االضتعُاز١ٜ االضتٝطا١ْٝ َٔ ٖذ١ُ اخأذزالجدار. وفً نفس الفترة اتسعت وتصاعدت 
، 2009بإرة فً نهاٌة العؤام  205، حٌث بلػ عددها الكلً خالٍ إْػا٤ ايلؤز االضتٝطا١ْٝ

إلى  2009 – 1967وباإلجمال فمد تطور عدد المستعمرات فً الضفة الؽربٌة خالل السنوات 
مرة خالل تلن  40مستعمرة، بٌنما تضاعؾ عدد المستعمرٌن فً الضفة الؽربٌة أكثر من  144

 السنوات.

تٗاادف إىل  2020إٕ اخلطاا١ الضااسا١ًٝٝ٥ املطااتكل١ًٝ اخلاصاا١ بايكاادع عاااّ        
إخساز اخأسٝا٤ ٚايكس٣ ٚاملدُٝات ايفًطط١ٝٓٝ َٔ املد١ٜٓ ٚ ي املكاباٌ ضاِ ايهتاٌ    

، األمر سٌؽٌر الوالؤع المؤائم منؤذ آالؾ السؤنٌن، حٌؤث سنصؤبح أمؤام مدٌنؤة االضتٝطا١ْٝ إيٝٗا

كل لسؤري لعملٌؤة إجهؤاض لتارٌخهؤا ونمطهؤا العربؤً اإلسؤالمً المسؤٌحً مؤن خؤالل تخضع بش
تنفٌؤؤذ مشؤؤارٌع منهؤؤا مشؤؤروع )عؤؤوزي فكسؤؤلر( المؤؤدٌر العؤؤام لجهؤؤاز التطؤؤوٌر فؤؤً بلدٌؤؤة المؤؤدس 
المحتلة، والذي ٌنص على هدم أسوار مدٌنة المدس المدٌمة مع تؤدمٌر المبؤانً العربٌؤة التارٌخٌؤة 

ه األسؤوار، وبنؤاء الهٌكؤل المزعؤوم علؤى أنمؤاض المسؤجد األلصؤى بمنشؤآته الممامؤة بؤٌن ثناٌؤا هؤذ
وأولافؤه وسؤاحاته وعلؤى أنمؤاض هؤذه المعؤالم التؤً ٌصؤار إلؤى هؤدمها، ، وإنشؤاء شؤبكة لطؤارات 

( متؤؤرا ، وتنفٌؤذ مشؤؤروع تطؤؤوٌر 250كهربائٌؤة فؤؤً للؤب المدٌنؤؤة، وإلامؤة بؤؤرج مرالبؤؤة بارتفؤاع )
 لٌة.المركز التجاري فً المدس الشر

، تغٝةر املها١ْ ايتازخيٝا١ ٚايدٜٓٝا١ ٚايعُساْٝا١ يًكادع    وٌعمل هذا المشروع على      

وفك النظرة الٌهودٌة المستندة إلؤى مؤا تسؤمٌه الحؤوض الممؤدس، وهؤو المنطمؤة الوالعؤة بؤٌن جبؤل 
الزٌتون والحً الٌهودي ومركز حارة النصؤارى حتؤى سؤلوان إلؤى بؤاب السؤاهرة ورأس العمؤود 

ح وواد الجوز، وتحوٌل المدٌنة الممدسة ومنطمة الحرم إلى معؤالم سؤٌاحٌة وحؤدائك، والشٌخ جرا
وتطوٌر نظام المواصالت بٌنها الجتذاب سٌاح العالم وإدخال الممدسات المسٌحٌة واإلسالمٌة فً 
المشروع إلى جانب ما ٌزعم من الممدسات الٌهودٌة فٌها، وكذلن إنشاء شركة ل شؤراؾ علٌهؤا، 

وع عبارة عؤن خطؤة مفصؤلة لتهوٌؤد المؤدس والسؤٌطرة علؤى المسؤجد األلصؤى تحؤت وهذا المشر
 شعار تطوٌر السٌاحة فً المدس.

إن والؤؤؤع المدٌنؤؤؤة الممدسؤؤؤة المحاصؤؤؤرة ٌتطلؤؤؤب ولفؤؤؤة موضؤؤؤوعٌة مؤؤؤع الؤؤؤذات، بكؤؤؤل حكمؤؤؤة      
ومسؤإولٌة، بهؤدؾ تحصؤؤٌن مكتسؤباتنا، وترسؤؤٌخ مؤواطن المؤؤوة فؤً مسؤؤارنا السٌاسؤً والتنمؤؤوي، 

ي لمكؤؤؤامن الخلؤؤؤل فٌؤؤؤه. كمؤؤؤا ٌتطلؤؤؤب منؤؤؤا جمٌعؤؤؤا ، أصؤؤؤحاب لؤؤؤرار ومفكؤؤؤرٌن وبؤؤؤاحثٌن والتصؤؤؤد
ومخططٌن فلسطٌنٌٌن وعرب، الولوؾ ولفة جادة تستند إلى والع معرفؤً وموضؤوعً ال ٌخلؤو 
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من المنطك والدلة والرإٌة الشؤاملة المعتمؤدة علؤى تخطؤٌط ٌسؤتند فؤً الدرجؤة األولؤى إلؤى الحؤك 
طٌنٌٌن بشكل خاص، وكعرب ومسلمٌن بشؤكل عؤام، وعلؤى لؤرارات الوطنً والتارٌخً لنا كفلس

 الشرعٌة الدولٌة والمانون الدولً.

فً ختام هذه الشهادة عن مفاوضات ترٌد لها إسرائٌل أن تستمر حتى تستكمل لضم األرض      
الفلسطٌنٌة وتمزٌمها باالستٌطان والمصادرة وتهوٌد المدس وفصلها تماما  وبالكامل، ونسٌان 

ٌة الالجئٌن بطرح ما تسمى ٌهودٌة الدولة والتوطٌن فً الخارج ولتل المشروع الوطنً لض
الفلسطٌنً. هذه الشهادة التً أضعها بٌن ٌدي إدارة ومفكري واحدة من أهم خالٌا الدماغ النشطة 

، أود أن ألمً م مز األه اب لند اسات السياسي  وائست اتيني فً العمل العربً، وأعنً به 
ن من مكونات الوضع العربً المائم، نظرة ع لى الوضع الفلسطٌنً فً سٌاله األشمل، كمكو 

 إللٌمٌة بٌئة فًأللول أننا نمؾ الٌوم على مفترق طرق وعر ومحفوؾ بشتى األخطار. فنحن 

 والرإى والمفاهٌم الموى فٌها تبدلت المرٌب، باألمس علٌه كانت عما هائال   تبدال   تبدلت ودولٌة

 األمس فٌه ٌبدو حد إلى والموانٌن، والتحالفات والنظم العمائد شعوبها على وتملبت والموازٌن،

 ٌتمدم المستمبل فٌما الجذع، عن ممطوع شجرة كفرع الحاضر فٌه وٌتجلى بعٌد، تارٌخ وكؤنه

 الحمائك وتموٌض العتٌمة، المسل مات كسر على لادرة متعاظمة ذاتٌة وبموة سرٌعة بخطى

 ومفاهٌم الشرعٌة ومدلول السٌادة ومؽزى الموة معنى وتؽٌر والسدود، الحدود واجتٌاز التارٌخٌة،

 وأنتجته اإللكترونٌة، المعلومات ثورة أفرزته مما كثٌر كثٌر ذلن وؼٌر والحرٌة، والحك العدل

 الدولٌة. المعاٌٌر وازدواجٌة الجانب أحادٌة األمٌركٌة المطبٌة هٌمنة حمبة

  وان  ذات ، الب ق ميت ق عنن   س  زاا ت و حو عمي اً، تةدتً   احول مو العالب تةدا  عب     

 فٌما نتداول ،األ ض عنن تبةق آ اق  تماد  ضاي  ل أةصا  ا و نيا ةاضب اد، تضيق خيا ات

 فعل عن تماما   المستملة المتؽٌرات على نراهن محدودة، استعمال صالحٌة ذات للٌلة أورالا   بٌننا

 وفً الصحٌح المكان فً األمثل التوظٌؾ وتوظٌفه الذاتً الفعل تطوٌر عن نونمس الذاتٌة، إرادتنا

 التً الخسائر متوالٌة كسر من نتمكن بذلن لعلنا واآلمال، الحال لوالع المواتٌة التارٌخٌة اللحظة

 بعٌد. أمد منذ بنفسها نفسها تؽذي

 

 واىعرة٘ث اىفيصػِ٘٘ث اىٔغِ٘ث اىخشرةث ٌراسعث من نتمكن أن إلى أتطلع فإننً وعلٌه،     

 دون من أخطؤنا، وأٌن أصبنا أٌن النفس: مع عالٌة بجرأة محطاتها نمل ب وأن علٌها، وما لها ما بكل
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 من؟ ومع لصرنا أٌن لالتهامات؟ وتبادل للذات جلد عملٌة دون ومن البراءة، أو بالطهارة ادعاءات

 هً أٌن استثناء؟ بال هإالء كل مع أم الم،الع مع األصدلاء، مع األشماء، مع جٌراننا، مع أنفسنا، مع

 وحجة المضٌة عدالة فً هً أم الطرح، واعتدال الخطاب والعٌة فً هً هل لوتنا؟ مكامن

 بؤشكالها المماومة أرضٌة على البناء؟ علٌنا مناسبة سٌاسٌة أرضٌة أي على الدولٌة؟ الشرعٌة

 معا ؟. أرضٌتهما على أم وضات؟والمفا السٌاسً العمل أرضٌة على أم والمتاحة، المختلفة

ومع أنه ٌمكن بسهولة إحالة ما آلت إلٌه هذه األوضاع  إلى كل من االحتالل اإلسرائٌلً      
البؽٌض، واالنحٌاز األمٌركً والنفاق الدولً، الوضع اإلللٌمً ومشكالته المستعصٌة، وحالة 

متآمرٌن، إال  إن ذلن كله ال ٌجٌز الالمباالة العربٌة المإلمة، وما إلى ذلن مـن أعداء وخصوم و
لنا أن نلمً التبعات على كل هإالء وأولئن، ثم نؽسل أٌدٌنا من كل مسإولٌة، وكؤننا براء من كل 

 ذنب، ضحاٌا أبدٌٌن لمإامرة شٌطانٌة ال نهاٌة لها أبدا .

كل ولٌس لدي شن فً أن مركز األهرام هو المكان األمثل لطرح هذه األسئلة الموجعة، و     
هذه التساإالت المسكونة بالملك، األمر الذي ٌؽرٌنً بعرض التراح على إدارة هذا المركز 
المرموق، لوامه العمل معا  إللامة ورشة عمل فكرٌة، ٌتم التحضٌر لها جٌدا ، وندعو لها باحثٌن 
مختصٌن ورجال فكر وساسة مجربٌن، كً نتدارس معا ، وفً العمك، أنجع سبل إجراء مثل 

لمراجعات النظرٌة، وتمدٌم األجوبة العملٌة، واستشراؾ الممكنات الوالعٌة، والبدائل هذه ا
 والخٌارات الموضوعٌة، لمحاور تستحوذ على االهتمامات الراهنة فً هذه المرحلة، أهمها:

مآالت الوضع الفلسطٌنً الراهن على ضوء انسداد كل من آفاق المفاوضات مع إسرائٌل،  ل1
النمسام، وتعرض المشروع الوطنً الفلسطٌنً إلى التشكٌن فً لدرته على واستشراء مظاهر ا

 التحمك نتٌجة الضربات الموجعة التً ٌتعرض لها.

الدور العربً والتحدٌات الراهنة وسبل استنهاض هذا الدور الهام وتفعٌله، ومجاالت استثمار  ل2
 المدرات الذاتٌة وتوظٌؾ اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة.

 ولؾ الدولً الراهن وإمكانٌات الرهان علٌه واالستثمار فٌه.الم ل3

حاضر مدٌنة المدس والمخاطر التً تتهددها، باعتبار ذلن شؤنا  فلسطٌنٌا  عربٌا  إسالمٌا  ل 4
 ولضٌة عاجلة تتطلب جهودا  ودعما  عربٌا  وإسالمٌا  ودولٌا  لحماٌتها من حملة التهوٌد.

 وما هً البدائل العربٌة والفلسطٌنٌة الناجعة.ما هً الخٌارات وأولوٌاتها، ل 5

لعلنا بذلن نسهم فً توصٌؾ الوالع بصورة أعمك، ومعالجة مشكالته على نحو أشمل،       
ومن ثم التمدم برإٌة سٌاسٌة واضحة، وخطة عمل منهجٌة لادرة على الخروج بنا من المؤزق 

 الراهن، ومن ثم اإلفالت من حالة االستعصاء المتفالمة.

 

 واىصالم عي٘هً ورضٍث اهلل.
ً
 أشهرنً سٍ٘عا


