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 َتقديم

ُالكتابُ ُيستعرض ُ ُنظُ ُوقائعُ ُهذا ُالذي ُالدراسي ُالمركزُ مُ اليوم ُالسُ ُالفلسطينيُ ُه ياساتُألبحاث
ُاإلستراتيجيُ والدُ  ُةراسات ُهُ ، ُمؤسسة ُمع ُاأللمانيةنرُ بالتعاون ُبل ُتموزيش ُمن ُالثاني ُيوم ،ُ يوليوُ/

علىُتحقيقُاألهدافُُقادرةُ ُفلسطينيةُ ُةُ لبناءُإستراتيجيُ ُاعمةُ الدُ ُداتُ جُ تُ سُ المُ "تحتُعنوان1111ُُ
ُ."طنيةُوال

ُالكتابُ ُيتضمنُ  ُجُ ُالمقدمةُ ُاألوراقُ ُهذا ُكل ُالجُ لُ في ُمن ُُولُ سة ُاألربع ُواستفساراتُسات مداخالت
ُالمتحدثينالمشاركين ُوردود ،ُُ ُالذي ُالدراسي، ُاليوم ُفي ُإلى ُالمستجداتُهدف ُوتحليل عرض

ُالفلسطينيُ  ُوالعربيُ والمتغيرات ُة ُوكيفيُ ليُ وُ والدُ ة ُوتأثيراتها، ُوانعكاساتها، ُلتحقيقُة، ُإيجابًيا ُاستثمارها ة
 .األهدافُالفلسطينية

جُهذاُالذيُعصفتُرياحهُبالعديدُمنُالدولُالعربية،ُوتوُ ُالعربيُكانُمحورُالجلسةُاألولىُالربيع
ُالربيعُعلىُالقضيةُ ُهذا ُتحليلُآثارُوأبعاد ُوتم ُفيُكلُمنُمصرُوتونس، ُبانتصارُالثورة الربيع

لىُأيُمدىُ تحققُُ،إستراتيجيةُجديدةيمكنُتوظيفهاُفيُتوفيرُمقوماتُمساعدةُلبناءُالفلسطينية،ُوا 
ُ.أهدافُوتطلعاتُالشعبُالفلسطيني

اتفاقُالمصالحةُفيُُوقيعالتيُتناولتُأسبابُتنية،ُوجاءتُالمصالحةُالفلسطينيةُمحوًراُللجلسةُالثا
ُ.،ُومدىُتأثيرُغيابُالبرنامجُالسياسيُعلىُالمصالحةهتطبيقُ القاهرةُفيُأي ارُالماضي،ُوكيفي ةُ

ُُ،ُوتناولتُبداياته،الجلسةُالثالثةُحولُالحراكُالشبابيُحورتوتم وآفاقُإعادةُونقاطُقوتهُوضعفه،
ُإلىُإمكانيةُاندالعُانتفاضةُثالثة،ُ.ُشعبيإلىُحراكُبنائهُُفيُسياقُتحولهُ وتطرقُالنقاشُأيًضا

لىُ ُ.فيُبناءُاإلستراتيجةُالفلسطينيةُالجديدةُدوًراُسيلعبُالشبابُىيُمدأوا 

فيُرئيسٍةُُإلىُاألممُالمتحدةُكعناوينُ ُالبديلة،ُوالتوجهُ ُالمفاوضات،ُوالخياراتُ ُوقفُ :ُتم ُالت ركيزُعلىُو
ُ ُالرابعة، ُالجلسة ُالتيُتناُوالتي ُالبديلة ُوالخيارات ُالمفاوضات، ُمن ُالمستفادة ُوالعبر ُالدورس لت

التوجهُإلىُاألممُالمتحدةُللحصولُعلىُُموضوعطرحتهاُالسلطةُوموقعُالمقاومةُمنها،ُإضافةُإلىُ
 .طلبُالعضوية،ُوتأثيرهُفيُبلورةُاإلستراتيجيةُالجديدة
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ُُالمحتويات

ُُتقديم
ل سةُاالفتتاحي ة ُُالج 

 ُ ُمن ُترحيبية ُاإلستراتيجيةكلمة ُوالدراسات ُالسياسات ُألبحاث ُالفلسطيني :ُالمركز
ُ.األستاذُهانيُالمصري

ُ

 السيدُيواخيمُباول:ُكلمةُترحيبي ةُمنُمؤسسةُهنرشُبلُاأللماني ة.ُُ
ُ

ل سةُاألولى يني ةُ :ُالج  ُوتأثير هُعلىُالقضي ة ُالف لسط  ُُالر بيع ُالع ربيُّ

  ُعثمانُياسرُالسفيرُسعادةُ:الفلسطيني ةُ ُالقضي ةُ ُعلىُوتأثير هُالع ربيُ ُالر بيع.ُُ
 ؟ ُالفلسطيني  ُالش عبية ُالعربي ة ُعلىُالوضع  ُالث ورات  ُتنعك س  ُُ.األستاذُداودُتلحمي :كيف 
 ُ الدكتورُعاطفُأبوُسيف:ُينسطُ لُ لىُفُ عُ ُهُ يرُ أثُ ت ُوُ ُيُ ب ُرُ العُ ُيعُ بُ الر.ُُ
 ُ األستاذُأنطـوانُشلحـت:ُ"يُ ب ُرُ العُ ُيعُ بُ الرُ "وُيلُ ائ ُرُ إس.ُُ
 نقاشُالجلسةُاألولى.ُُ
 تعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُاألولى.ُُ

 
ُُةُ ينيُ سطُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ المُ :ُالجلسةُالثانية

 ُ المدنياألستاذُمحمدُ:ُةُ نيُ طُ الوُ ُةُ يجيُ ات ُرُ فيُاإلستُ ُمُ هُ األُ ُنُ كُ الرُ ُةُ دُ حُ الوُ ُةُ ادُ عُ تُ اس.ُُ
 ُ المهندسُإسماعيلُاألشقر:ُياتُ حدُ وتُ ُاقُ آفُ  ..ةُ ينيُ طُ سُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ الم.ُُُ
 ُ وكلعاألستاذُطاللُ:ُاهُ اقُ اُوآفُ هُ عُ افُ وُ دُ ..ُةُ ينيُ طُ سُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ الم.ُُ
 نقاشُالجلسةُالثانية.ُُ
 ُتعقبياتُالمشاركينُفيُالجلسةُالثانية.ُ

 

ُ

ُ
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ُالش بابيُُّ:ُالجلسةُالثالثة راك  لىُأين؟:ُالح  ُوا  ُأين  ُُمن 

 ُ ستراتيجي ة ُالن هوضرُ الح ُوا  ُالش بابي  ُُُ.األستاذُفاديُقرعان:ُاك 
 ُ ُالش بابيُ رُ الح لىُأين؟:ُاك  ُُُ.األستاذُسامرُأبوُرحمة:ُمنُأينُوا 
 ُ ُالش بابيُ رُ الح لىُأين:ُاك  ُُ.األستاذُنائلُالمقادمة:ُمنُأينُوا 
 ُ ُرُ الح ُالش بابي  بحثًاُعنُالهويةُفيُمواجهةُطغيانُاإلسالمُالسياسيُ:ُفيُغزةاك 

ُ.ألستاذةُأسماءُالغولا:ُ"االشتعالُوالخفوت"
ُ

 نقاشُالجلسةُالثالثة.ُُ
 المشاركينُفيُالجلسةُالثالثةُتعقيبات.ُُ
 

ُُ.ديلةالبُ ُاتُ ارُ يُ والخُ ُاتُ ضُ اوُ فُ المُ ُقفُ وُ :ُالجلسةُالرابعة

 ُ ُفيُاالستراتيجيةُالفلسطينية؟84ُأينُموقعُعربُُ:ديلةالبُ ُاتُ ارُ يُ والخُ ُاتُ ضُ اوُ فُ الم:
ُ.األستاذُعوضُعبدُالفتاح

ُ

  ُالدكتورُمحمدُغزال:ُديلةالبُ ُاتُ ارُ يُ والخُ ُاتُ ضُ اوُ فُ المُ ُقفُ و.ُُ
 ُ األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراشُ(:ديلةالبُ ُاتُ ارُ يُ الخُ )وُاتُ ضُ اوُ فُ الم. ُ
  ُالدكتورُصائبُعريقات:ُديلةالبُ ُاتُ ارُ يُ والخُ ُاتُ ضُ اوُ فُ المُ ُقفُ و.ُُ

 ُنقاشُالجلسةُالرابعة.ُُ
 المشاركينُفيُالجلسةُالرابعةُتعقيبات.ُُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُةسةُاالفتتاحيُ لُ الجُ 

ُ
ُألبحاثُ ُهانيُالمصرياألستاذُ ُالفلسطيني ُالمركز ُعام مدير

ُ.السياساتُوالدراساتُاإلستراتيجية
ُ ُيواخيمُباولالسيدُ ُمؤسسة ُاأللمانيةمدير ُبل ُ-هنريش

ُ.الشرقُاألوسط

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاإلستراتيجيةكلمةُ

ُ

ُهانيُالمصرياألستاذُ
ُعامُالُمديرال

ُ

ُتتطلبُ ُنوعية ُومتغيرات ُمستجدات ُالشبابي، ُوالحراك ُالمصالحة، ُواتفاق ُالمفاوضات، ُووقف ُالعربية، ُالثورات إن
ُبشكلُ ُيتطلبُالتعاملُمعها ُوهذا ُعلىُتحقيقُاألهدافُالفلسطينية، ُقادرة ُلبناءُإستراتيجية جديدُحتىُتكونُداعمة

منهجاُقادًراُعلىُتطويرُوبناءُاإلستراتيجيةُالجديدة،ُوفتحُآفاقُرحبةُنحوُمسارُسياسيُجديدُيلبيُحاجاتُمتعددةُ
ُ.وملحةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالفلسطينيةُالوطنيةُوالديمقراطية

ُبلورةُسياساتُجديدةُقادرةُعلىُتوظيفُالمتغيراتُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُودرءُاألخطارُالتيُتتهددهاُإنُعد م
ُ.سيدفعُبالمنطقةُإلىُالفوضى،ُوالمجهول،ُواإلحباطُوالتخاذل،ُوالتطرف،ُوعدمُاالستقرار

ُ.اولهاوفيُهذاُالسياقُجاءتُفكرةُعقدُاليومُالدراسي،ُإلظهارُأهميةُهذهُالقضاياُالممكنُتن

إنُالهدفُالعامُمنُاليومُالدراسيُهوُعرضُوتحليلُالمستجداتُوالمتغيراتُوانعكاساتهاُوتأثيرها،ُوكيفيةُاستثمارهاُ
ُ:إيجابياُلتحقيقُاألهدافُالفلسطينية،ُأماُاألهدافُالخاصةُلليومُالدراسيُفهي

 .تحليلُأبعادُوآثارُالربيعُالعربيُفيُمجالُدعمُوبناءُإستراتيجياتُفلسطينية -1
 .تعزيزُفرصُنجاحُاتفاقُالمصالحةُفيُمجالُبناءُإستراتيجيةُفلسطينيةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالوطنية -2
 .تحديدُتصورُللبدائلُالممكنةُفيُضوءُجمودُالمفاوضات -3
 .بحثُأبعادُالتحركُالشبابيُوماُيتطلبهُمنُإستراتيجياتُعملُوطنية -4

ُ:جابةُعنُاألسئلةُاتآتيةونأملُأنُتحاولُاألوراقُوالمناقشاتُوالتوصياتُاإل
 
 
ُ
ُ
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ُالربيعُالعربي

 هلُرياحُالتغييرُالعربيةُتصبُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينيةُأمُتضرها؟ -1
 هلُالثوراتُالعربيةُمرشحةُأكثرُلالستمرارُواالمتدادُواالنتصارُأمُإلىُاالرتداد؟ -2
 لماذاُلمُنشهدُثورةُفلسطينيةُبمستوىُالثوراتُالعربية؟ -3
ُبعدُمعرفةُمصيرُالثوراتُهلُمنُمصلحةُ -4 ُأمُالحقا ُثالثةُاتآن، الفلسطينيينُإطالقُانتفاضةُشعبية

ُعلىُجعلُاالنتفاضةُ ُالقادر ُوالتنظيم ُالبيئة ُالفلسطينيينُوتوفير ُوتوحيد ُأهدافها ُتحديد ُوبعد العربية،
 الثالثةُتحققُأهدافُالشعبُالفلسطيني؟

 

ُالفلسطينيةُالمصالحة

 المصالحة؟ُوماُمصيرُاتفاقُالقاهرة؟لماذاُتمُالتوقيعُعلىُاتفاقُ -1
 لماذاُكانُالتوقيعُأوالُوالتطبيقُثانياُثنائياُوليسُوطنياُوشعبيا؟ -2
 ماُتأثيرُغيابُاالتفاقُحولُبرنامجُسياسيُونضاليُعلىُالمصالحة؟ -3
ُتنهيُ -4 ُلالنقسامُومحافظةُعلىُاالنقسامهلُنريدُمصالحة ُإدارة ُأم ُاألمنية، ُخاصةُفيُاألجهزة ،

 الوضعُالقائم؟
 

ُالحراكُالشبابي

 ؟ُولماذاُجاءُضعيفاُخاصةُفيُالضفة؟آذارلماذاُبدأُالحراكُالشعبيُفيُ -1
 ؟11/3ماُهوُتقييمُتجربةُاالعتصامُالذيُبدأُفيُ -2
 ماُالشعارُالناظمُللحراكُالشبابي،ُوماُالعواملُالمساعدةُوالمعرقلةُله؟ -3
 كيفُيمكنُأنُيتحولُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابيُفقط؟ -4
 الثالثةُعلىُاألبوابُأمُال؟هلُاالنتفاضةُ -1

ذاُكانتُعلىُاألبواب ُ:وا 
 هلُستكونُشعبيةُأمُمسلحة،ُولماذا؟ 
 ماُهدفها،ُوبرنامجها،ُوكيفُيمكنُحمايتهاُمنُاالنزالقُنحوُالفوضىُوالفلتانُاألمني؟ 
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ُالمفاوضاتُوالبدائل

 ماُالدروسُالمستفادةُمنُتجربةُالمفاوضات؟ُوهلُيمكنُاستئنافهاُأمُال؟ -1
 الخياراتُالبديلة،ُوماُمصيرُالخياراتُالسبعةُالتيُتحدثتُعنهاُالقيادةُالفلسطينية؟ماُ -2
هلُخيارُاللجوءُإلىُاألممُالمتحدةُجديدُأمُفرعُمنُالخيارُالقديم،ُوهلُهوُالبديلُعنُ -3

ُأمُ ُمجٍد ُهو ُوهل ُاستؤنفتُالمفاوضات، ُسيقفُإذا ُأم ُمتناقض، ُغير المفاوضاتُأم
 رمزي؟

 الخياراتُالبديلة؟ماُموقعُالمقاومةُفيُ -4
هلُنحنُبحاجةُإلىُسقفُمسارُجديدُيعتمدُعلىُبدائلُمتنوعةُشاملة،ُأمُإلىُإعادةُ -1

 إنتاجُخيارُالمفاوضاتُالذيُفشلُومحكومُعليهُبالفشل؟
ُ

ُأوُ ُلكنهُيمكنُأنُيفتحُالحوار، ُالُيستطيعُاإلجابةُعنُهذهُاألسئلة، ُواحدا ُدراسيا ُأنُيوما أعرفُجيًدا،
ُ ُإذ ُعلىُتحقيقُاألهدافُالوطنية،ُيواصلُالحوار، ُقادرة ُإستراتيجيةُجديدة منُدونُالحوارُالُيمكنُبلورة

ُ.التيُلمُتتحققُرغمُاإلنجازاتُوالبطوالتُوالتضحياتُالغالية
خاصةُُ،"هنريشُبل"نشكرُنحنُفيُالمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاالستراتيجية،ُمؤسسةُ

ُ.لفرصةُلتنظيمُاليومُالدراسي،ُعلىُإتاحةُاحورانيُباولُولمى
األوراقُُهمعظمهاُقبلُانعقادهُهذاُاليوم،ُوستصدرُهذُمعد يُاألوراقُالتيُقدمكماُنشكرُالمشاركين،ُخاصةُ

ُ.والمناقشاتُوالتوصياتُفيُكراسُبأسرعُوقتُممكن
ُ ُعن ُيزيد ُأال ُويجب ُالمحدد، ُبالوقت ُالمداخلون ُيلتزم ُأن 11ُُنأمل ُعلى ُخالله ُويركزوا عرضُدقيقة،

نناُن ملُأنُيخرجُهذاُالمؤتمرُبماُيمكنناُمنُالبناءُعليه،ُللوصولُإلىُماُنصبوُأالخالصةُوالتوصيات،ُوا 
ُ.إليه

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُةكلمةُمؤسسةُهنرشُبلُاأللمانيُ 

ُ

ُيواخيمُباول

ُمؤسسةُالمديرُ

ُ

ُلفريقكمُالذيُشكرًُ.ُلمقدمتهُاللطيفةُلخأ ُهانيُُواُجزياًلُشكرًُ رُا ُالحدثأعدُوحض  ليُُةشكركمُإلتاحةُالفرصأ.ُلهذا
ُجدًُُفيُهذاُللحديثُهنا ُللفلسطُاالموضوعُالهام ُالوقتُالعصيب)ُنيينيبالنسبة ُفيُهذا ُفقطُُ،(خاصة وليسُمهما

ننينييبالنسبةُللفلسط ُ.اُلخأحداثُالتيُتمرُبهاُالمنطقةُالعربيةنظرًُُ؛بأسرهاُةماُللمنطق،ُوا 

ُنحنُهنا ُتسألونُلماذا ُربما ُالمناقشاتُةلمانيأُةنحنُكمؤسس، ُُ،نتابعُهذه فيُُخرآنُأقولُمثلُأيُشخصُأوأود
نُنتابعُعنُكثبُماُيحدثُفيُالمنطقةُخاصةُمنذُبدايةُالعام،ُأنحنُنتابعُعنُكثبُوحاولناُُ،وروباأفيُُأوألمانياُ
وعلىُصياغةُُةاألوروبيُةذلكُعلىُالسياسُتأثير،ُُوةطوراتُقادمفيُالمنطقةُمنُتيجريُُنُنفهمُتأثيرُماأوحاولناُ
ُا ُُوُ،وروباأاُمنُالنقاشُفيُنكونُجزءًُسيحدثُُوُسوفُنتابعُماُ.ةجديدُةوروبيأسياساتُ ُما نُمنُُوتمكنُاألوروبيذا

نُتحديدُموقف،ُألنهُُومدىُسيستطيعُاألوروبيُ،ُأوُإلىُأيبعدُسقوطُمباركُوبنُعليُةتغيرُسياستهمُتجاهُالمنطق
ُةُتميزتُبالمواقفُالمختلفةالخارجيُةاألوروبيُةالسياسواضحُوأنُُوروبيأمنُالواضحُللجميعُبأنهُليسُهناكُموقفُ

ُ.والتناقضُبينُالدولُاألعضاء

ماُهوُتأثيرُالربيعُُ:حوليدورُعتقدُبأنُالسؤالُأوراقكمُومناقشاتكم،ُوأتابعُهذاُاليومُأرائعُبالنسبةُليُأنُلشيءُنهُا ُُو
دراسةُالمقترحاتُُتمُعلىُاألرجحُعندتالسؤالُالحاسمُسُهذاُنعُةبأنُاإلجابُوأعتقد؟ُةالفلسطينيُةالعربيُعلىُالسياس

ُ.ةواإلستراتيجي

األكبرُُةوالمهمُهوُمعرفةُماذاُسيحدثُفيُمصرُكونهاُالدولُ،زالُالطريقُطوياًلُماُالربيعُالعربيُلمُينتهُبعدُُوُإن
ُ.ةاُفيُالمنطقواألكثرُنفوذًُ

ُالالعبينُالخارجيينُحولُما ُالتساؤلُعنُتأثير ُويدورُفيُالمنطقيجريُُمنُالمهم وأستطيعُالقولُبأنُالتأثيراتُة،
ُ.منُجانبناُةمنُالمهمُتوضيحُهذهُالنقطُو.ُةلفتُرُةوستبقىُمحدودُةمحدودُةالخارجي
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ُيعني ُُماذا ُهذا ُاليوم ُالفلسطينيينالدراسي ُللسياسيين ُا ُُوُ؟بالنسبة ُالمنطقألى ُفي ُاألحداث ُستؤثر ُمدى علىُُةي
ُ؟ُةوالحاسمُةالقادمُةلثالثفيُاألشهرُاُةالفلسطينيُةاإلستراتيجي

ُأكثرأنتمنىُ ُُ،نُنسمعُعنُذلكُأكثرُونفهمهُونتعلمه ُالفهم ُألىُإونكونُقادرينُعلىُحملُونقلُهذا ليطرحُلمانيا
ُ.للنقاشُمعُاألوروبيين

ُ
ُ.شكراُجزيالُلكمة،ُُولىُالمناقشاتُواألوراقُالمطروحإاُنتطلعُقدمًُ

ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ُ
ُ

ُسةُاألولىلُ الجُ 
ُ

ُةُ ينيُ لسطُ الفُ ُةُ هُعلىُالقضيُ وتأثيرُ ُربيُُّالعُ ُبيعُ الرُ 
ُ

مديرُالبحوثُفيُ(:ُرامُاهلل)ُاألستاذُخليلُشاهين ُ:رئيساُالجلسة
 .المركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياسات

 ُكاتبُوصحافي(:ُغزة)األستاذُهانيُحبيب.ُ
ُُ.سعادةُالسفيرُياسرُعثمان ُ:المتحدثون

ُ األستاذُداودُتلحمي.ُ
ُ عاطفُأبوُسيفُالدكتور.ُ
ُ األستاذُأنطوانُشلحت.ُ
ُ
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ُةُ الفلسطينيُ ُةُ القضيُ ُعلىُهوتأثيرُ ُربيُُّالعُ ُبيعُ الرُ 

ُ
ُعثمانُياسرُالسفيرُسعادة

ُالعربيةُمصرُجمهوريةُتمثيلُبعثةُرئيس
ُ
ُ

ُمالحظاتُعلىُتحتويُدقائق،ُعدةُتستغرقُالُربماُقصيرة،ُبمداخلةُسأقومُلكنيُالندوة،ُلهذهُبورقةُأتقدمُلمُالحقيقة،ُفي

ُ.المنطقةُفيُيحدثُلماُمراقباُبصفتيُمتعددةُعامة
ُ

ُأمُالفلسطينيةُالقضيةُصالحُفيُتصبُالعربيةُالثوراتُهلُ:الندوةُمنظميُقبلُمنُطرحهُتمُالذيُالسؤالُمنُسأبدأ
ُالفلسطينية،ُضيةالقُمصلحةُفيُستصبُبالتأكيدُالعربيةُفالثوراتُنعم،ُهيُالطبيعيةُاإلجابةُإنُبرأيي،ُضدها؟ُتعمل

ُبرأييُتشكلُالعربيةُالثوراتُنجاحُسيستغرقهاُالتيُالزمنيةُفالمرحلةُزمني،ُبمدىُومرتبطُمشروطُالتأكيدُهذاُلكن

ُ.مداخلتيُلبدايةُأنطلقُهناُومنُالفلسطينية،ُللقضيةُاألساسيُالتحدي
ُها،تثانيُوُالثورات،ُهذهُنجاحُمانضُأجلُمنُالنضالُحولُوتتمحورُاتآن،ُهاأوالُمراحل،ُبعدةُتمرُالعربيةُالثورات

ُحينُفيُتعددية،ُثوريةُديمقراطيةُنظمُإلىُشموليةُنظمُمنُالداخليُالتحولُعمليةُعناصرُاستكمالُمرحلةُستكون

ُالثوراتُجميعُتزالُالوُُأيضا،ُجديدةُأسسُعلىُتعتمدُجديدةُمرحلةُنحوُالعربيةُالدولُانطالقُالثالثةُالمرحلةُستشهد

ُالتيُاألنظمةُإسقاطُفيُنجحتاُوالمصريةُالتونسيةُنافالثورتُوهناك،ُهناُالفروقاتُبعضُمعُاألولى،ُمرحلتهاُفيُالعربية

ُشعوبها،ُوطبيعةُالدول،ُباختالفُتختلفُالعربيةُوالثوراتُالجديد،ُالنظامُبناءُمرحلةُفيُودخلتاُقبل،ُمنُقائمةُكانت

ُُ.خصوصيتهاُثورةُولكل
ُإالُنجاحها،ُعناصرُواستكمالُجديد،ُنظامُبناءُمرحلةُفيُتزالُالُأنهاُمنُالرغمُىفعلُخصوصيتها،ُالمصريةُللثورة

ُخارجيُدورُفيُانخرطتُالنظام،ُوسقوطُالسابقُالرئيسُتنحيُمنذُفمصرُالذات،ُعلىُانكفاءُمرحلةُفيُتدخلُلمُأنها

ُاالنتظارُأوُالذات،ُعلىُاءاالنكفُخيارُتملكُالُالمنطقةُفيُمحوريةُكدولةُمصرُأنُ:منهاُأسباب،ُلعدةُجاءُفعال،

ُصياغةُمعُالداخليُالبناءُعناصرُاستكمالُضرورةُالمعادلةُكانتُبالتاليُخارجيا،ُللتحركُجديدُداخليُبناءُلحين

ُوعلىُلمصر،ُبالنسبةُالحيويةُالدوائرُفيُخاصةُالخارجية،ُمصالحهاُعلىُالحفاظُلمصرُتتيحُجديدةُخارجيةُسياسة

ُالخارجيةُالمحاورُهذهُعلىُبالتوازيُمصرُتحركتُلذاُالنيل،ُحوضُودائرةُالعربية،ُلدائرةواُالفلسطينية،ُالقضيةُرأسها

ُُ.الداخليُللبناءُالمتواصلةُتحركاتهاُمع
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ُإلىُيتمُولمُالمرحلة،ُهذهُمتطلباتُتلبيُجديدةُخارجيةُسياسةُلبناءُمحاولةُفهناكُالفلسطينية،ُبالقضيةُيتعلقُفيماُأما

ُهذهُصياغةُمنُاالنتهاءُيمكنُوالُمستمر،ُتطورُحالةُفيُفهيُجديدة،ُخارجيةُمصريةُسياسةُبناءُاستكمالُاتآن

ُومجلسُالجمهورية،ُرئاسةُمستوىُعلىُاالنتخاباتُأعنيُ-فيهاُالداخليُالبناءُعمليةُمنُاالنتهاءُبعدُإالُالسياسة

ُالقوميُالبعدُعلىُتعتمدُالتيُالجديدةُالخارجيةُالسياسةُلهذهُمالمحُعنُالحديثُيمكنناُكن،لُ.-وغيرهاُالشعب

ُيعدُلمُحيثُلها،ُاالستجابةُوعدمُالخارجيةُالضغوطُومقاومةُمصر،ُفيُالداخليُالعامُالرأيُيراهُماُوعلىُباألساس،

ُثورةُمبادئُإلىُباإلضافةُتلبيتها،ُعلىُالمصريةُالدولةُتعملُعامةُمصالحُبلُالثورة،ُبعدُمصرُفيُضيقةُمصالحُثمة

ُُ.المصريةُالخارجيةُالسياسةُصلبُفيُستكونُالتيُيناير15ُ
ُاألولى،ُالخطوةُهيُهذهُلكنُالمصالحة،ُاتفاقيةُعلىُالتوقيعُوتمُالفلسطينية،ُالمصالحةُعمليةُفيُمصرُانخرطت

ُإلىُبالذهابُقرارهاُفيُالفلسطينيةُالقيادةُبمساندةُقراراُمصرُوأخذتُرفح،ُمعبرُفتحُوتمُاألصعب،ُهيُالتنفيذُفمرحلة

ُ.1967ُالعامُحدودُعلىُالفلسطينيةُبالدولةُاعترافُعلىُللحصولُالمتحدةُاألمم
ُوحلُالمصالحة،ُاتفاقُتنفيذُأبرزهاُالفلسطينية،ُالقضيةُتجاهُالجديدةُالمصريةُالخارجيةُالسياسةُتواجهُتحدياتُهناك

عادةُالحصارُبفكُيتعلقُفيماُغزةُقطاعُأزمة ُالمخططُمواجهةُفيةكيُوكذلكُإليها،ُالفلسطينيةُالسلطةُوعودةُاإلعمارُوا 

ُإنُ.العربُاألشقاءُمعُمواجهتهُمصرُستحاولُماُوهذاُالفلسطيني،ُالوطنيُالمشروعُضربُإلىُالهادفُاإلسرائيلي

ُالخارجيةُللسياسةُسواءُأساسية،ُورافعةُدعامةُكانُالذيُالمشترك،ُالعربيُالعملُعلىُيؤثرُالعربيةُالثوراتُربيع

ُعلىُالخجولُالعربيُوالردُالعربية،ُالقمةُعقدُتأجيلُاستمرارُذلكُعلىُدليلُزوأبُرُالفلسطينية،ُالقضيةُأوُالمصرية

قليميُدوليُاستغراقُمرحلةُفيُاتآنُنحنُبالتاليُاالستيطان،ُإلدانةُاألمنُمجلسُقرارُمشروعُبشأنُاألميركيُالفيتو ُوا 

عادةُالعربية،ُالثوراتُبمتابعةُيتعلقُفيما ُخيارُتملكُالُمصرُأنُعلىُأخرىُةمُرُأشددُ.المنطقةُفيُاألوراقُترتيبُوا 

ُللقيادةُاألعلىُالمجلسُمنُفقطُليسُقرارُهناكُبالتاليُالداخلي،ُبيتهاُترتيبُبإعادةُانشغالهاُرغمُالداخلُعلىُاالنكفاء

ُماُوهوُفع ال،ُخارجيُدورُبلعبُأيضا،ُالمصريُالعامُوالرأيُالشارعُمنُبلُالمصرية،ُالحكومةُأوُالمصريةُالمسلحة
ُالخارجيةُللسياسةُبالنسبةُمحاورُتشكلُالتيُالدولُعديدُإلىُمصرُمنُتوجهتُالتيُالمصريةُالشعبيةُالوفودُعليهُدلت

ُ.المصرية
 

ُ

ُ

ُ



13 
 

؟الفلسطينيُ ُعلىُالوضعُ ُةُ العربيُ ُعبيةُ الشُ ُوراتُ الثُ ُس ُتنعكُ ُكيفُ   

 

 األستاذُداودُتلحمي

كاتبُوباحثُ  

 

مؤسسةُواشنطنُلسياساتُ"،ُفيُمقرُ(بالتحديد33/3/2311ُ)الماضيُمارسُ/آذارفيُندوةُانعقدتُفيُأواخرُشهرُ
ُاألدنى ُومسؤولُ"الشرق ُاحتياط ُالجنرال ُتحدث ُالمتحدة، ُالواليات ُفي ُاإلسرائيلي ُاللوبي ُمن ُبقربها ُالمعروفة ،

ُ ُباتُي عرفُباسم ُتناولتُما ُمداخلة ُسياق ُفي ُعاموسُيادلين، ُالسابق، ُاإلسرائيلية ربيعُال"االستخباراتُالعسكرية
،ُ"وهو،ُبكلُتأكيد،ُأهمُحدثُفيُالمنطقةُمنذُسبعينياتُالقرنُالعشرين...ُإنُالحدثُلهُداللةُكبيرة:ُ"،ُقائاًلُ"العربي
ُ:ُ"مضيًفا إالُأنُالتكهنُبماُسيفضيُإليهُ(..ُدرامًيا:ُاستعملُباإلنكليزيةُتعبير)إنُتأثيرهُعلىُإسرائيلُسيكونُكبيًرا

ُ".ي عد ُسابًقاُألوانه

ُالعبارةُُوبمعزلُعن ُإالُأنُهذه ُالذات، ُيدخلُفيُمجالُطمأنة ُوبعضها استخالصاتُيادلينُالالحقةُفيُمداخلته،
الصغيرةُالتيُجاءتُفيُبدايةُالمداخلةُبالغةُاألهمية،ُوفيُالواقعُصحيحةُتماًما،ُبالنسبةُللمنطقةُالعربية،ُوللوضعُ

نُيكن،ُبالنسبةُلنا،ُمنُالزاويةُالمقابلة ومعُأنه،ُعندماُ.ُللزاويةُالتيُنظرُهوُمنهاُإلىُاألمورُالفلسطينيُأيًضا،ُوا 
ُباألساسُإلىُحربُتشرينُاألول ُأشار ُالسبعينيات، 1793ُُأكتوبرُ/تحدثُعن لىُارتفاعُُ–العربية ُوا  اإلسرائيلية،

ُ،ُوهوُحدث1793أسعارُالنفط،ُكماُأشارُإلىُالثورةُاإليرانية،ُلكنهُلمُيشرُإلىُرحيلُجمالُعبدُالناصرُفيُالعامُ
ُحربُ ُنتائج ُتكريسُاالنعطافُالذيُشكلته ُعلى ُكمؤشر ُأهميته ُمن ُالتقليل ُيمكن ُالمنطقة1799ُُال فيُخارطة

،ُوتحديًداُاتفاقاتُكامبُديفيدُثمُالمعاهدة1797ُ-1791كماُهوُلمُيقفُطوياًلُعندُماُجرىُفيُالعامينُ.ُالسياسية
علًماُبأنُمصيرُهذهُ.ُسُاألميركيُآنذاكُجيميُكارترالثنائيةُالتيُوقعهاُأنورُالساداتُومناحيمُبيغنُبحضورُالرئي

نماُالسياسيةُأيًضا،ُهوُالذيُيشغلُاتآنُ االتفاقياتُوالوضعُالناجمُعنهاُعلىُالجبهةُالمصرية،ُليسُفقطُالعسكريةُوا 
ُ.يناير،ُإنُلمُيكنُفيُاألمدُالقريب،ُففيُأمدُأبعد21ُبالُالمسؤولينُاإلسرائيليينُبعدُثورةُ

ُالشهيرُللعمليةُالتفاوضيةُفيُمنطقتنا،ُفيُمقابلةُمعُإحدىُمنُجانبه،ُاعتب رُتونيُبلير،ُمبعوثُالرباعيةُالدولية
،ُأيُبعدُخمسةُأيامُعلىُاندالعُالثورةُالشعبيةُفيُمصر،ُأنُهذه33/1/2311ُشبكاتُالتلفزيونُالبريطانية،ُيومُ
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ُالتطورات" ُإل" ُبالنسبة ُانعكاساتُواسعة ُلها ُتعبيره، ىُدولةُإسرائيلُولفلسطينيين،ُووضعُعمليةُالمصرية،ُعلىُحد
ُ.،ُكماُقال"السالم

ُ ُأعطتُصحيفة ُجانبها، ُتايمز"من ُفايننشال ُإسرائيل،ُ" ُفي ُمراسلها ُمن ُمبعوثة ُلمادة ُعنواًنا ُالمحافظة البريطانية
ُبتاريخُ ُونشرتُفيُالصحيفة ُبالغُالتعبير21/4ُتوبياسُب ك، ُقليلُالكلماتُولكنه ُعنواًنا ُ"الماضي، عُالعربيُالربي:

،ُواستندُالمراسلُفيُمادتهُإلىُنتائجُاستطالعاتُإسرائيليةُحولُرأيُالجمهورُفيُ"يثيرُالقشعريرةُلدىُاإلسرائيليين
ُ.انعكاساتُالثوراتُالعربيةُالمحتملةُعلىُإسرائيل

إلنترنتُوفيُمقالةُألستاذُالسياسةُفيُجامعةُسيدنيُبأستراليا،ُجونُكين،ُنشرتُعلىُموقعُجامعيُإستراليُعلىُا
ُأوُتغيرُأنظمة،ُ/أيار1ُفيُ ُالعربيةُعلىُثورات، ُاستعراضُميزاتُالثوراتُالشعبية ُبعد ُاستخلص، مايوُالماضي،

ُبالقولُ ُفيُالنفوذ"سابقةُفيُأواخرُالقرنُالماضي، ُإقليمًيا ُإنُالثوراتُالعربيةُأوجدتُفراًغا وهيُتشكلُانتكاساتُ.
ُولحلفائه ُوللوالياتُالمتحدة ُاكبيرةُإلسرائيل، ُبالقول". ُ"وينهيُمقالته إنُالصبرُالمفروضُعلىُالفلسطينيينُلتحملُ:

ُ".وضعهمُالبائسُالُيمكنُأنُيستمر

ُمنُمعلقينُومحللينُإسرائيليينُوغربيينُليسواُ ُباإلمكانُنقلُالعديدُمنُالشهاداتُوالتحليالتُاألخرىُالواردة طبًعا،
ُبن ُتذهب ُإسرائيل ُتجاه ُسلبية ُأو ُعدائية ُبمواقف ُموجةُمعروفين ُمن ُمتخوفة ُإسرائيل ُأن ُتعتبر ُأي ُاالتجاه، فس

االنتفاضاتُالشعبيةُالعربية،ُوأنُالجمهورُاإلسرائيليُفيُغالبيتهُينظرُسلًباُإلىُانعكاساتهاُالمستقبليةُعلىُإسرائيل،ُ
نُيكنُبعضهمُقدُحاذرُالتعبيرُعنُذلكُعلًنا ُ.وكذلكُقادته،ُوا 

ُالشعبيُ ُأنُالثورة ُباتُجلًيا ُالتونسيةُبرحيلُوعلىُأيُحال، ُاإلنجازُاألولُللثورة ُبعد ُالتيُأتتُمباشرة ُالمصرية، ة
ُوالصراعُالعربي ُالمنطقة ُفيُتاريخ ُهاًما ُشكلتُمنعطًفا ُلموقعُمصرُُ-الرئيسُالسابقُبنُعلي، ُنظًرا اإلسرائيلي،

ُ.ُالجغرافيُودورهاُالتاريخيُفيُهذاُالصراعُوفيُمجملُالمنطقةُالعربية

ينُفهيُنقطةُتحولُهامةُفيُمسيرةُالشعبُالفلسطينيُالتحرريةُالمعاصرةُالصعبةُمنذُأواخرُوبالنسبةُلناُكفلسطيني
أدتُإلىُإخراجُمصرُالكبيرةُمنُحلبةُالصراع،ُُفاتفاقاتُكامبُديفيدُوالمعاهدةُالثنائيةُبعدها.ُالسبعينياتُالماضية

ةُوحدهم،ُووضعتُالشعبُالفلسطينيُفيُوتركتُعملًياُبقيةُأطرافُالصراعُالعربيةُعلىُالجبهاتُالشرقيةُوالشمالي
وضعُبالغُالصعوبةُبعدُكلُاإلنجازاتُالتيُكانُقدُحققهاُفيُأواسطُالسبعينيات،ُعبرُاالعترافُالعربيُالرسميُفيُ
قمةُالرباطُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُكممثلُشرعيُوحيدُللشعبُالفلسطيني،ُثمُاالترافُالدوليُالواسعُالذيُرمزُلهُ

لقائهُخطابهُالشهيرُفيُأواخرُالعامُحضورُياسرُعُر أمامُترحيب1794ُُفاتُجلسةُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُوا 
ُالمتحدةُ ُجلساتُاألمم ُلحضور ُدائم ُبشكل ُالتحرير ُمنظمة ُتمثيل ُاعتماد ُثم ُالعالم، ُدول ُممثلي ُغالبية واسعُمن

ُ.والمشاركةُفيُالهيئاتُالمنبثقةُعنها،ُومنُثمُاعتمادهاُبصفةُمراقب
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،ُالذيُكانُحريًصاُ"هواهُالمصري"نُالرئيسُالراحلُياسرُعرفات،ُالمعروفُوفقُتعبيرهُالذيُكانُيرددهُكثيًراُبـوكا
علىُعدمُتوتيرُالعالقاتُمعُالحكمُفيُمصرُحتىُبعدُالتوقيعُعلىُهذهُاالتفاقات،ُقدُقالُفيُندوةُداخليةُلطالبُ

يُبعدُزيارةُالساداتُللقدس،ُوذلكُوفقُماُنقلهُالكاتبُ،ُأ1799فيُبيروتُفيُالشهرُاألخيرُمنُالعامُ"ُفتح"حركةُ
واألستاذُالجامعيُالفلسطينيُيزيدُصايغ،ُالذيُشاركُفيُهذاُاللقاء،ُفيُكتابهُالرئيسيُالتوثيقيُعنُتاريخُالمقاومةُ

ُالمستجد ُالوضع ُعن ُحديثُعرفات، ُأي ُحديثه، ُسياق ُفي ُ"الفلسطينية، ُبيُ: ُورمى ُالجبل، ُرأس ُكنتُعلى لقد
ُ(.منُالكتاب932ُصفحةُ")تُإلىُالواديالسادا

وكانُموشيهُدايان،ُالذيُكانُآنذاكُوزيًراُللخارجيةُفيُحكومةُمناحيمُبيغن،ُقدُقال،ُقبلُأسابيعُمنُزيارةُالساداتُ
وقبلُاإلعالنُعنها،ُوذلكُفيُمعرضُتبريرهُلسعيُحكومةُإسرائيل1799ُُنوفمبرُ/للقدسُالمحتلةُفيُتشرينُالثاني

دةُمعُمصر،ُبداًلُمنُالحلُالشاملُالذيُكانُي فترضُأنُيجريُالسعيُللعملُعلىُتحقيقهُفيُإطارُلعقدُصفقةُمنفُر
إذاُكنتُستنزعُعجلةُعنُسيارة،ُفالسيارةُ.ُإنُالمستقبلُهوُمعُمصر:ُ"1793أكتوبرُ/مؤتمرُدوليُبعدُحربُتشرين

ُ.ُوهوُماُحصلُفعاًلُ.ُوالمعنىُواضحُتماًما".ُلنُتسير

نُ كانُيعلمُذلكُطبًعا،ُأنُالعجلةُالتيُيتمُنزعهاُهيُالعجلةُاألكبرُواألهمُفيُالسيارةُالعربيةُالتيُولمُيقلُدايان،ُوا 
،1799ُكانُيفترضُأنُتسيرُباتجاهُإنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُلكافةُاألراضيُالتيُاستولتُعليهاُفيُحربُالعامُ

يهُبينُاألطرافُالعربيةُالمعنيةُوماُكانُمقًراُفيُوتلبيةُالحقوقُالوطنيةُللشعبُالفلسطيني،ُوفقُماُكانُمتعارًفاُعل
ُ.القممُالعربية

ُالعامُ ُالماضيُومطلع ُالعام ُأواخر ُمنذ ُالعربية ُمنطقتنا ُالثوراتُالتيُشهدتها ُلهذه ُالكبرى ُتظهرُاألهمية ومنُهنا
زيُفيُالمنطقةُالحالي،ُوالتيُدشنتهاُتونس،ُولكنهاُسرعانُماُانتقلتُإلىُمصر،ُالبلدُاألكبرُوصاحبُالثقلُالمرك

فالعجلةُالتيُكانتُمعطلة،ُإلىُحدُكبير،ُطوالُثالثةُعقودُماضية،ُعلىُاألقلُعلىُالمستوىُالرسمي،ُفيُ.ُالعربية
المواجهةُالتيُواصلهاُالشعبُالفلسطينيُوبقيةُشعوبُالجبهةُالشرقيةُالشماليةُالستردادُأراضيهاُوحقوقهاُالمصادرة،ُ

نُكانُذلكُبصيغةُتدريجيةُومنُمداخلُووسائلُهذهُالعجلةُمرشحةُاتآنُللعودةُبقُو ُالطبيعي،ُحتىُوا  ةُإلىُمكانها
ُسيشك لُسنًداُ.ُعملُمختلفةُعنُتلكُالتيُكانتُقائمةُفيُالستينياتُوأوائلُالسبعينياتُالماضية ُما ُبالطبع، وهو،

ُ.رضهاُوحقوقهاكبيًراُوهاًماُلنضالُالشعبُالفلسطينيُوشعوبُالجبهةُالشرقيةُوالشماليةُاألخرىُالستردادُأ

ُإسرائيلُ ُمع ُالثنائية ُوالمعاهدة ُديفيد ُكامب ُاتفاقيات ُبإلغاء ُبالضرورة، ُستقوم، ُالجديدة ُمصر ُأن ُبذلك ُأعني وال
ُإسرائيل ُمع ُحربُجديدة ُفي ُوالدخول ُالقريب. ُاألمد ُفي ُاألقل ُعلى ُليسُوارًدا، ُفذلك ُبالمفهومُ. وليستُالحرب،

فالمهم،ُبالنسبةُ.ُفرُلدىُالشعبُالمصري،ُولدىُالشعوبُالعربيةُاألخرىالكالسيكيُالسابق،ُهيُالسالحُالوحيدُالمتُو
ُوفرضُإرادتهُ ُفائقتين، ُوشجاعة ُبقوة ُفيُوطنه ُالسياسي ُالقرار ُمسرح ُاقتحم ُقد ُشعبُمصر ُأن ُكفلسطينيين، لنا
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نُكانتُالمسيرةُفيُبناءُمصرُالجديدةُما.ُوحضوره،ُوأصبحُعنصًراُفاعاًلُومؤثًراُفيُصنعُهذاُالقرار زالتُفيُُوا 
فلنُتكونُاألشهرُوالسنواتُالقادمةُ.ُأولها،ُوماُزالتُهناكُمهماتُكثيرةُأمامُشعبُمصرُبعدُالنجاحُاألوليُللثورة

خالية،ُبالطبع،ُمنُمحاوالتُالقوىُالمتضررةُمنُهذاُالتحولُالهائل،ُسواءُأكانتُداخلية،ُأوُقوىُخارجية،ُلمحاصرةُ
ُ.ُىُحرفهُعنُمساره،ُإذاُتمكنتُمنُذلكهذاُالحدث،ُومحاولةُتقنينهُوتقزيمهُوحت

لكنُمنُالواضح،ُحتىُاتآن،ُأنُالجمهورُفيُمصر،ُكماُفيُبلدانُعربيةُأخرىُسارتُعلىُخطاهُوخطىُشعبُ
تونس،ُانتقلُإلىُمستوىُأعلىُمنُالفطنةُواليقظةُواالستعدادُللنهوضُالمتجددُدائًماُلمنعُمحاوالتُإجهاضُإنجازاتهُ

وينبغيُأنُتتحققُفيُالفترةُالقادمةُعلىُصعيدُبناءُمصرُالجديدة،ُالقويةُسياسًياُواقتصادًياُاألولية،ُتلكُالتيُيمكنُ
والمتمتعةُبقدرُعاٍلُمنُاالستقالليةُعنُالتأثيراتُوالضغوطُالخارجية،ُوبالتاليُعلىُالقدرةُعلىُالفعلُفيُالمحيطُ

ُ.العقودُالثالثةُالماضيةُوعلىُالمسرحُالعالميُبصورةُمختلفةُتماًماُعماُكانُعليهُالحالُخالل

ونحن،ُكفلسطينيين،ُنعرفُتمامُالمعرفةُماهيةُمشاعرُشعبُمصرُومواقفهُتجاهُشعبناُوقضيتهُالوطنية،ُحتىُبعدُ
التزامُالسلطةُالمصريةُالحاكمةُفيُأواخرُالسبعينياتُالماضيةُبإخراجُمصرُمنُالصراع،ُواتخاذُبعضُأوساطُهذهُ

منُالشعبُالفلسطيني،ُخاصةُفيُالفترةُاألولىُالتيُأعقبتُالتوقيعُعلىُاتفاقياتُُالسلطةُورموزهاُلمواقفُإماُسلبية
ماُغيرُفاعلةُأوُمتساهلةُمعُالتجاوزاتُواالعتداءاتُاإلسرائيليةُالتيُتلتُتلكُاالتفاقياتُواستمرتُ كامبُديفيد،ُوا 

ُ.ُطوالُالعقودُالثالثةُالماضية

ُلمسنا،ُسواءُأثناءُاالجتياحُاإلسرائيل ُقد وحصارُبيروتُالغربية،ُومحاوالتُالقضاء1712ُُيُللبنانُفيُالعامُوكنا
علىُمنظمةُالتحريرُوالمقاومةُالفلسطينيةُآنذاك،ُثمُالمذبحةُالتيُتعرضُلهاُسكانُمخيميُصبراُوشاتيالُبعدُخروجُ

نواُقواتُالمنظمةُمنُبيروت،ُكمُكانُشعبُمصرُيقفُإلىُجانبُالشعبُالفلسطينيُويعب رُعنُغضبهُتجاهُمنُكا
ُ.ُينكلونُبه

واستمرتُهذهُالمشاعرُالشعبيةُالمصريةُتعبرُعنُنفسهاُخاللُالمراحلُالالحقةُمنُالتحدياتُالتيُواجههاُالشعبُ
الفلسطينيُبعدُذلك،ُسواءُفيُحروبُالمخيماتُفيُلبنانُأوُمحاوالتُتبديدُوتهميشُمنظمةُالتحريرُالتيُرافقتها،ُأوُ

ُالكب ُالفلسطينية ُاالنتفاضة ُمرحلة ُمعُفي ُالالحقة ُالمواجهات ُفي ُأو ُالماضية، ُالثمانينيات ُأواخر ُفي ُاألولى رى
ُوحتىُاليوم ُالقرنُالجديد ُفيُمطلع ُالثانية ُاالنتفاضة ُثم ُاتفاقُأوسلو، ُاالحتاللُحتىُبعد ُكانُشعبُمصرُ. فقد

ُالشعبيةُونخبهُالواعيةُوالمثقفةُوفنانيهُالمبدعين، ُبغالبيةُساحقةُمنُشرائحهُوقطاعاته يقفُبقوةُمعُشعبناُُالكبير،
ُتجاهه ُاإلسرائيلي ُاالحتالل ُسلوك ُبقوة ُويدين ُالفلسطيني، ُفيُ. ُيجتمعون ُفنانيُمصر ُكبار ُمشهد ُمؤثًرا ُكان وكم

أنشودةُمهداةُإلىُروحُالفتىُالفلسطينيُالشهيدُمحمدُالدرةُفيُبداياتُاالنتفاضةُالكبرىُالثانية،ُوهيُأنشودةُتضامنُ
ُ".القدسُحترجعُلنا:ُ"هُوقضيتهُحملتُعنواًناُمعب ًراوتعاضدُمعُشعبُفلسطينُوانتفاضت
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واتآن،ُبعدُأنُعادُشعبُمصرُإلىُالواجهة،ُواقتحمُالمسرح،ُبمبادرةُشبابهُالشجعان،ُنشعرُفيُفلسطينُبأنناُدخلناُ
ُ.ةُأمامهامرحلةُجديدةُوهامةُفيُمسيرتناُالتحررية،ُوأنُعمومُالمنطقةُتشهدُانعطاًفاةُكبيرة،ُتنفتحُخاللهاُآفاًقاُواسع

ُالثورتينُالتونسيةُوالمصرية،ُ ُبلدانُعربيةُبعد ُالتيُشهدتهاُعدة ُكانُمصيرُالثوراتُواالنتفاضاتُالمتالحقة فمهما
حيثُرأيناُأشكااًلُمختلفةُمنُالتعاطيُمعُالتحركاتُالشعبية،ُبعضهاُذهبُإلىُحدُالمواجهةُالقمعيةُالدمويةُالشاملةُ

وستشهدُكلُبلدانُالمنطقة،ُسواءُبأنظمتهاُالقائمةُأوُ.ُهاُدخلتُمرحلةُجديدةمعُالشعب،ُفإنُالمنطقةُالعربيةُبرمت
ُتعكسُهذهُ ُوآخر، ُبينُبلد ُمختلفة ُزمنية ُعلىُمراحلُوعلىُأمدية ُولو ُتغيراتُكبيرة، ُمكانها، ُتقوم ُجديدة بأنظمة

ُ.هاُومستقبلهااالنعطافةُالكبيرةُفيُتاريخُالمنطقة،ُوالحضورُالشعبيُالقويُفيُمسرحُأحداثهاُوتقريرُمصيُر

ُالوهمُبأنُكلُشيءُسيتغيرُبسرعةُوبعصاُسحرية،ُحتىُفيُالبلدينُاللذينُأطاحاُ ُلدينا وينبغي،ُبالطبع،ُأالُيتولد
فالعمليةُستأخذُوقًتا،ُوتشهدُصراعاتُوعملياتُمدُوجزر،ُولكنُالمسيرةُستستمر،ُمعُ.ُبرأسُالنظامُفيهماُحتىُاتآن

ُ.إثباتُالحضورُالدائمُوالرقابةُالمتواصلةُعلىُاألوضاعُواألحكامُوتطوراتهااإلصرارُالشعبي،ُوالشبابيُخاصة،ُعلىُ

منُجانبهم،ُفإنُقادةُاإلحتاللُاإلسرائيليُوأصحابُالقرارُفيه،ُالذينُأصيبواُبصدمةُكبيرةُلماُجرىُفيُمصرُوماُ
رائيليُالمستنيرُأوريُ،ُكماُعنونُالصحافيُاإلس"خرجُالجنيُمنُالزجاجة"يجريُفيُعمومُالمنطقةُالعربية،ُبعدُأنُ

أفنيريُإحدىُمقاالتهُفيُأواخرُالشهرُالثانيُمنُالعامُالحالي،ُباتواُاتآنُيعيدونُرسمُإستراتيجياتهمُالجديدةُلمواجهةُ
ُالعربية ُالثوراتُواالنتفاضاتُالشعبية ُبعد ُسابًقا ُالمعهودة ُاالحتماالتُغير ُالمسؤولينُوالدعاةُ. ُأنُكانُهؤالء فبعد

جونُفيُالعالمُلمقولتهمُالمضللةُبأنُإسرائيلُهيُالديمقراطيةُالوحيدةُفيُالشرقُاألوسط،ُهاُهمُاتآنُاإلسرائيليينُيرُو
ُوبديمقراطيةُحقيقيةُوبعدالةُاجتماعيةُ ُلتطالبُبحرياتها ُالمحيطةُبهم ُتخرجُشعوبُالمنطقة يشعرونُبالذعرُعندما

رائيلُوتجاوزهاُلكلُالقوانينُوالقراراتُوالشرائعُمفقودةُفيُمجتمعاتها،ُوفيُنهايةُالمطافُتدعوُلوضعُحدُلعربدةُإس
ُ.الدولية،ُوانتهاكهاُالفظُلحقوقُالشعبُالفلسطينيُوشعوبُالمحيطُالعربيُاألخرى

الديمقراطيةُ"تتمثلُورطةُزعماءُإسرائيلُاليومُفيُكونهمُليسُفقطُلنُيستطيعواُتكرارُهذهُاإلسطوانةُالمشروخةُحولُ
حتىُإذاُ"أمامُالكونغرسُاألميركي،ُالذيُكانُيمكنُأنُيصفقُويهللُلبنيامينُنتنياهوُُ،ُإالُربما"الوحيدةُفيُالمنطقة

،ُكماُكتبُأحدُالمعلقينُالمتنورينُالمناهضينُلالحتالل،ُبلُإنُأصحابُالقرارُفيُإسرائيلُ"قرأُدليلُالهاتفُأمامهم
واُبذلكُعلًناُدائًما،ُبأنهمُيفضلونُالتعاملُمعُطغاةُيت نُلمُيقر  خذونُالقرارُمنُفوقُرؤوسُشعوبهمُعلىُكشفوا،ُوا 

ُلنُ ُللطغاة، ُخالًفا ُالشعوب، ُهذه ُوبأن ُالعربية، ُالشعوب ُبمشاعر ُلعلمهم ُشعبية، ُذاتُشرعية ُأنظمة ُمع التعامل
ُاستهتارهاُ ُلمواصلة ُحكوماتُإسرائيلُفيُمنطقتنا ُالتيُكانتُوالُزالتُتمارسها ُلسياساتُالترهيبُواالبتزاز تخضع

ُمعُبالقانونُالدوليُوقرا ُالتيُتعقدها ُوحتىُباالتفاقياتُالثنائيةُوالجزئية ُالدوليةُواتفاقيةُجنيفُالرابعة، راتُالشرعية
ُالعربية ُبعضُاألطراف ُخضوعُ. ُأبدية ُعلى ُراهنوا ُالذين ُلهؤالء ُبالنسبة ُالجديد ُالمشهد ُهذا ُيشكله ُمرعب مشهد
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ُاإلداُر ُوابتزاز ُاإلسرائيلي ُوالترهيب ُالداخلي ُللطغيان ُالعربية ُالخاضعةُالشعوب ُالتشريعية ُومؤسستها ُاألميركية ات
ُ.ُألموالُونفوذُاللوبيُاإلسرائيلي

وكانُالزعيمُاألميركيُالسابقُإلحدىُالمنظماتُاليهوديةُالبارزةُفيُالوالياتُالمتحدة،ُهنريُسيغمان،ُوالذيُاتجهُفيُ
المحتلة،ُقدُأبرزُفيُإحدىُمقاالتهُالسنواتُاألخيرةُإلىُمواقفُنقديةُحادةُلسياساتُحكوماتُإسرائيلُتجاهُاألراضيُ

ُ ُفيُإحدىُالصحفُاألميركيةُيوم ُالتناقضُالصار ُبينُادعاءاتُحكوماتُإسرائيل22/3ُُالمنشورة ُهذا الماضي،
المتعاقبةُحولُصعوبةُعقدُسالمُحقيقيُمعُالفلسطينيينُوالعربُبسببُغيابُالديمقراطيةُلديهم،ُكماُكانواُيقولون،ُ

يلُالحاليينُحولُالمخاطرُالتيُيجرهاُعلىُإسرائيلُتحكمُالشارعُالعربيُبالقرارُالسياسيُوبينُمقوالتُزعماءُإسرائ
وتأثيرهُعلىُالمواقفُتجاهُإسرائيل،ُوحولُعدمُاستقرارُاألنظمةُالعربية،ُمماُيدعوُإسرائيل،ُبرأيهمُلالمتناعُعنُتقديمُ

مكشوفين،ُوينبغيُأالُيبقىُأحدُبعدُاليومُمضلاًلُُجديدة،ُوهوُموقفُيرىُفيهُسيغمانُنفاًقاُوخداًعاُباتا"ُتنازالت"أيُ
ُ".الديمقراطية"حولُحقيقةُهذاُالحرصُاإلسرائيليُالمزعومُعلىُ

ُلدىُالشعبُالفلسطينيُ ومنُكلُهذهُالتطوراتُفيُالمنطقةُالعربية،ُوخاصةُفيُمصر،ُينبعُرهانُجديد،ُبالتالي،
دةُحقوقهُالمهدورة،ُوانفتاحُآفاقُجديدةُللتقدمُعلىُهذاُعلىُبدايةُصفحةُجديدةُفيُمسيرتهُالتحرريةُمنُأجلُاستعا

الطريق،ُمدعوًما،ُهذهُالمرة،ُبالحضورُالشعبيُالعربيُالمعبرُعنهُفيُاألنظمةُوالمؤسساتُالجديدةُالتيُي فترضُأنُ
ُ.ُتنتجُعنها

ُفيُالوضعُالعربيُ ُالستينياتُالماضيةُفيُمرحلةُتراجعُعام ُفيُأواخر ُالمعاصرة ُالفلسطينية فقدُصعدتُالمقاومة
يونيوُ/المحيط،ُرمزتُلهُوكثفتهُالضربةُاإلسرائيليةُالكبيرةُالتيُتمُتوجيههاُللبلدانُوالشعوبُالمحيطةُبهاُفيُحزيران

1799ُ ُالهجماتُال. ُمع ُالعام ُالتراجع ُهذا ُتواصل ُبعدُثم ُحتى ُالعربي، ُالوضع ُإضعافُوتفكيك ُلمواصلة الحقة
،ُوأحدث،ُفيُحينه،ُزلزااًلُحقيقًياُفيُإسرائيل،1793ُأكتوبرُ/اإلنجازُاألوليُالهامُالذيُتحققُفيُحربُتشرينُاألول

جهاضه،ُبمساعدةُمركزيةُودورُنشطُمنُقبلُاإلدارةُاألميركية،ُوخاصةُ لكنهُسرعانُماُتمتُمحاصرتهُوتحجيمهُوا 
وفصلُالجبهاتُالعربيةُعنُ"ُالخطوةُخطوة"نُقبلُوزيرُالخارجيةُاألميركيُآنذاكُهنريُكيسينجر،ُصاحبُنظريةُم

ُالجبهةُ ُفي ُالعربية ُباألطراف ُالالحق ُواالستفراد ُمصر ُإخراج ُمن ُالسياسة ُهذه ُإليه ُانتهت ُبما ُالبعض، بعضها
ُ.الشرقية،ُكماُسبقُوذكرنا

ُ ُظل ُفي ُالفلسطينية ُالمقاومة ُصمدت ُالشعب،ُلقد ُمسيرة ُوحدة ُعلى ُللحفاظ ُوسعت ُالعربية، ُالتراجعات ُهذه كل
ُحربُ ُفتحتها ُالتي ُاألولية ُاالحتماالت ُبعد ُخاصة ُالخارجي، ُالدعم ُيستقطب ُسياق ُفي ُأهدافه ُتوضيح وأعادت

،ُثمُجرىُتوضيحهاُبصورة1794ُ-1793،ُوهيُاألهدافُالتيُجرىُطرحهاُأولًياُفيُالعامين1793ُأكتوبرُ/تشرين
برُإعالنُاالستقاللُفيُدورةُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُالتاسعةُعشرةُالتيُانعقدتُفيُالجزائرُفيُأواخرُأكبرُع
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وحصلُماُحصلُبعدُذلكُفيُالساحةُالفلسطينيةُماُهوُمعروفُلنا،ُبماُفيُذلكُاتفاقُأوسلوُالذيُ.1711ُالعامُ
نهاكُوتفتيتُالساحاتُالعربيةُالمحيطة،ُكماُتواصلتُفيُهذهُاألثناءُعملياتُإضعافُُو.ُكانُموضوعُخالفُداخلي ا 

اإليرانيةُالرهيبةُالتيُاستنزفتُالبلدينُوالشعبينُطوالُالثمانينيات،ُإلىُالتطوراتُالضخمةُالتيُُ-منُالحربُالعراقية
نجمتُعنُاجتياحُالكويتُوالحربُعلىُالعراقُفيُأوائلُالتسعينيات،ُثمُالحصارُالخانقُالذيُتمُفرضهُعلىُهذاُ

ُ.2333ربي،ُوالذيُانتهىُباحتاللهُفيُالعامُالبلدُالع

وشكلتُانتفاضاتُالشعبُالفلسطينيُالواسعة،ُوخاصةُاالنتفاضةُالكبرىُاألولىُفيُأواخرُالثمانينياتُالماضية،ُإلىُ
نجازاتهاُفيُإرغامُاالحتاللُعلىُمغادرةُاألرضُاللبنانيةُالتيُاحتلتهاُمنذُ جانبُصعودُالمقاومةُاللبنانيةُالشجاعةُوا 

وهاُهيُالثوراتُ.ُ،ُباستثناءُمناطقُمحدودةُالُزالتُمحتلة؛ُعالماتُمضيئةُفيُهذهُالمسيرةُالصعبة1791لعامُا
واالنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُتحو لُهذهُالعالماتُإلىُضوءُساطعُيمكنُأنُيفتحُآفاًقاُواسعةُلعمومُشعوبُمنطقتناُ

ُ.العربية

ُالت ُهذه ُكل ُضوء ُوعلى ُكفلسطينيين، ُاليوم، ُإلىُونحن ُجديدة، ُرؤية ُإلى ُبحاجة ُأننا ُتماًما ُنرى ُالكبيرة، طورات
إسترتيجيةُنضاليةُوسياسيةُجديدتستنهضُعناصرُالقوةُفيُالوضعُالفلسطيني،ُوتتسلحُباإلنجازُالكبيرُالذيُحققتهُ

ُوت ُوتسعىُالستثمار ُلفلسطين، ُالكبير ُالجار ُفيُمصر، ُالثورة ُوخاصة ُالعربية، نميةُالثوراتُواالنتفاضاتُالشعبية
التعاطفُوالتأييدُوالدعمُفيُأنحاءُالعالمُلتكثيفُالضغوطُعلىُإسرائيل،ُبحيثُتتوفرُشروطُتحقيقُاألهدافُوالحقوقُ

،ُأيُالقدس1799ُاألساسيةُللشعبُالفلسطيني،ُوخاصةُزوالُاالحتاللُعنُمجملُاألراضيُالتيُاحتلتُفيُالعامُ
الجئينُوالمشردينُمنُشعبُفلسطينُفيُالعودةُإلىُوطنهمُوالضفةُالغربيةُوقطاعُغزة،ُوضمانُالحقوقُالمشروعةُل

ُ.واستعادةُحقوقهمُفيه

1771ُذلكُأنهُبعدُعقدينُمنُالزمنُعلىُانعقادُمؤتمرُمدريدُبمبادرةُمنُإدارةُجورجُبوشُاألبُفيُأواخرُالعامُ
ُتحتُعنوان ُمنُ: ُالفرص"االستفادة ُنافذة ُذا" ُالحربُعلىُالعراقُفيُمطلعُالعام ُوفقُتعبيرُبوشُالتيُوفرتها ته،

األبُنفسهُبعدُتلكُالحربُمباشرة،ُوبعدُأقلُمنُعقدينُعلىُالتوقيعُعلىُاتفاقُأوسلو،ُوأكثرُمنُعقدُعلىُاالنتهاءُ
،ُوبعدُمضاعفةُأعدادُالمستوطنين1777ُمايوُ/أيار4ُالمفترضُللمرحلةُاالنتقاليةُالتيُحددهاُذلكُاالتفاق،ُأيُيومُ

ُبأنُالجانبُاإلسرائيلي،ُبكافةُقواهُُاإلسرائيليينُفيُالقدسُوالضفة ُأنُنقر  الغربيةُمنذُذلكُالحينُعدةُمرات،ُعلينا
الرئيسيةُالمقررة،ُالُيفك رُإطالًقاُفيُالتخليُعنُسيطرتهُعلىُهذهُالمناطقُالمحتلة،ُبلُيسعىُإلىُتغييرُمتسارعُ

ُ.ُللواقعُالديغرافيُلترسيخُبقائهُفيها

،ُبالتالي،ُبأنُتغيي رُالموقفُاإلسرائيليُهذاُيحتاجُإلىُجملةُمنُالعواملُالضاغطةُالتيُينبغيُعليناُوعليناُأنُنقر 
ُاإلسرائيلي،ُ ُاالستيطان ُمضاعفة ُبأن ُاإلقرار ُمن ُأواًل، ُتنطلق، ُجديدة، ُإسترتيجية ُسياق ُفي ُتوفيرها ُعلى العمل
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قُالبابُأمامُأيُحلُيمكنُبالصورةُالتيُجرىُبهاُخاللُالعقدينُالماضيين،ُأيُبالرغمُمنُاالتفاقاتُالمعقودة،ُأغل
ومنُهنا،ُفإنُأيُإستراتيجيةُفلسطينيةُ.ُأنُيقبلُبهُالشعبُالفلسطينيُفيُأيُأمدُقريبُفيُظلُموازينُالقوىُالحالية

جديدةُيجبُأنُتنطلقُمنُرؤيةُطويلةُالنفس،ُوالُتقعُفيُوهمُإمكانيةُتحقيقُحلُسريعُأوُحدوثُمعجزةُطارئة،ُ
ُ.ُتقلة،ُأوُإلىُإنجازُحقُالعودة،ُالذيُهوُأصعبسواءُبالنسبةُإلىُالدولةُالمس

ُ:وإلعطاءُصورةُعنُتطورُاالستيطانُاإلسرائيليُهذا،ُمنُالمفيدُإيرادُبعضُاألرقام

 ُ ُالعام ُفي1792ُفي ُاإلسرائيليين ُاليهود ُالمستوطنين ُعدد ُكان ُاالحتالل، ُخمسُسنواتُعلى ُبعد ُأي ،
ُ.ُالفُمستوطنالقدسُالشرقيةُومجملُالضفةُالغربيةُأقلُمنُعشرةُآ

 ُُبلغُعددهمُحواليُأربعينُألًفا1799وفيُالعام،.ُ
 ُُكانُالعددُقدُبلغُأكثرُمنُالضعف،ُووصلُإلىُحواليُمئةُألفُمستوطن،ُوكانُذلك1713ُوفيُالعام،

ُمنُ ُإسرائيل ُقواتُومستوطني ُانسحاب ُمراحل ُمن ُواالنتهاء ُالثنائية، ُوالمعاهدة ُديفيد ُكامب ُاتفاقية بعد
ُ.ستثناءُطاباصحراءُسيناء،ُبا

 ُُبعدُسنواتُعلىُاالنتفاضةُالفلسطينيةُالكبرىُاألولىُوعامينُعلىُمؤتمرُمدريد،ُبلغ1773ُوفيُالعام،
ُ.ُالًفا291ُعددُهؤالءُالمستوطنينُحواليُ

 ُُأيُبعدُالتوقيعُعلىُاتفاقُأوسلوُوأثناءُحكمُحزبُالعملُوالثنائيُإسحاقُرابينُوشمعون1771ُوفيُالعام،
349ُتعطيُرقمُ"ُفاونديشنُفورُميدُإيستُبيس"عددُالثالثمئةُألف،ُوبعضُالمصادرُمثلُبيريس،ُتجاوزُال

ُألًفا ُبـ. ُتلتزما ُلم ُوبيريس ُرابين ُحكومتي ُأن ُمحصلةُ"أي ُفي ُتؤثر ُاألرض ُعلى ُتغييرات ُإجراء عدم
ُتقد"المفاوضاتُعلىُالوضعُالنهائي ُالشفهيُالذيُتم ُبالتعهد ُتلتزما ُولم ُجاءُفيُاتفاقُأوسلو، ُكما يمهُ،

ُ.للطرفُالفلسطينيُفيُاالتفاقُبعدمُالتوسعُفيُاالستيطان
 ُ ُانتخابات ُفي ُالعمل ُحزب ُفشل ُبعد ُعالية ُبوتائر ُاالستيطاني ُالتوسع ُوفي1779ُُوتواصل للكنيست

ُ ُفيُالعام ُالغربية ُالمستوطنينُفيُالقدسُالشرقيةُوالضفة ُحيثُبلغُحجم ،ُوهو2331ُالسنواتُالالحقة،
ُالمس ُسحب ُشهد ُالذي ُخارجُالعام ُاإلسرائيلي ُالجيش ُانتشار عادة ُوا  ُغزة، ُقطاع ُمن ُالقالئل، توطنين،

وكلُالعالمُيسمعُ.ُألفُمستوطن،ُوهوُحالًياُيقتربُمنُالستمئةُألفُبشكلُمتسارع443ُالقطاع،ُأكثرُمنُ
ُالتوسعُ ُتكثيف ُعن ُأقل ُويسمع ُالشرقية، ُالقدس ُفي ُالعربية ُواألبنية ُوالمنازل ُاألراضي ُمصادرات عن

ُفيُاالستيطا ُخاصة ُالفلسطينية، ُللمنازل ُالمنهجي ُوالهدم ُاألخرى، ُالغربية ُالضفة ُمختلفُأرجاء ُفي ني
بالمئةُمن93ُُوتبلغُمساحتهاُأكثرُمنُ(1771ُسبتمبرُ/أيلول)2ُ-المنطقةُجُالتيُتحددتُفيُاتفاقُأوسلو

ُ.مساحةُالضفةُمنُدونُالقدس
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قامةُدولةُمستقلة،ُأوُحتىُشبهُمستقلة،ُفيُفهلُحكوماتُإسرائيليةُكهذهُتريدُفعاًلُحاًلُمعُالشعبُالف لسطيني،ُوا 
ُ ُتلكُالحرب،ُوخاصة1799ُاألراضيُالمحتلةُعام ُناهيكُعنُالرفضُالمعلنُمنُكلُالحكوماتُاإلسرائيليةُمنذ ،

لىُحقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودة؟1799ُالحكومةُالحالية،ُللعودةُإلىُحدودُالعامُ ُوا 

يُهوُحالًياُأمامُضرورةُإعادةُالنظرُفيُبعضُالفرضياتُالتيُكانتُقائمةُقبلُعقدينُمنُهنا،ُفإنُالشعبُالفلسطين
حلُوسطُ"،ُأوُ"تسويةُتاريخية"منُالزمن،ُوخاصةُأمامُفرضيةُإمكانيةُالوصولُفيُأمدُزمنيُقصيرُإلىُماُسم يُبـ

ةُوأنُميزانُالقوىُالداخليُفيُخاص.ُمعُإسرائيلُفيُظلُموازينُالقوىُالحالية،ُالمختلةُبقوةُلصالحُإسرائيل"ُتاريخي
ُ.ُإسرائيلُازدادُمياًل،ُخاللُالعقودُوالسنواتُاألخيرة،ُنحوُاليمينُاألكثرُتطرًفاُوعدوانيًةُوتعصًباُدينًياُوسلفًيا

،ُفيُالعملُعلىُضمانُالتفوق1799ُهذاُإلىُجانبُاستمرارُاإلداراتُاألميركيةُالمتعاقبة،ُخاصًةُمنذُحربُالعامُ
راتيجيُالمطلقُإلسرائيلُعلىُكافةُاألطرافُالعربية،ُإلىُجانبُتقديمُالحمايةُوالغطاءُالسياسيُلهاُالعسكريُواإلست

ُفيُذلكُفيُمجلسُاألمنُالدولي ُبما ُالمحافلُوالهيئاتُالعالمية، حيثُأدمنتُهذهُ.ُعلىُالمسرحُالدوليُفيُكافة
ُ.ُحمايةُإسرائيلُمنُأيُإدانةُدوليةل(ُفيتو)اإلدارات،ُخاصًةُفيُالسنواتُاألخيرة،ُاستخدامُإجراءُالنقضُ

الذيُيدين491ُُوحتىُعندماُتمتنعُالوالياتُالمتحدةُعنُالتصويتُعلىُقرارُلمجلسُاألمنُالدولي،ُمثلُالقرارُرقمُ
ُفيهاُالقسمُالشرقيُ(33/9)1713ُفيُأواسطُالعامُ"ُقانونُالقدس"صدورُ ،ُوالذيُيكر سُاعتبارُمجملُالقدس،ُبما

،ُوهوُ"عاصمةُأبديةُإلسرائيل"راضيُالمحتلةُاألخرىُالمحيطةُالتيُتمُضمهاُعنوًةُلحدودها،ُواأل1799ُالمحتلُعامُ
أ ضيفُبذلكُإلىُالقانونُاألساسيُاإلسرائيلي،ُالذيُهوُبديلُللدستورُفيُإسرائيل؛ُالُتجدُإسرائيلُأيُحافزُ"ُقانون"

األمن،ُسابقةُوالحقةُلهذاُالقرار،ُناهيكُأوُضغطُجديُعليهاُللخضوعُلقرارُكهذا،ُأوُلقراراتُعديدةُأخرىُلمجلسُ
ُالمتعارفُعليها ُوالقوانينُالدولية ُالمتحدة ُمعُالفتوىُ.ُعنُقراراتُمؤسساتُاألمم واألمرُنفسهُينطبقُعلىُتعاملها

بعدمُشرعيةُالجدارُالتوسعيُاإلسرائيليُفي2334ُُالتيُأصدرتهاُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُالهايُفيُأواسطُالعامُ
ُ.،ُوضرورةُإزالتها1799بيةُومجملُالمستوطناتُفيُاألراضيُالمحتلةُعامُالضفةُالغُر

ُكانُمنُالضروريُرسمُاستراتيجيةُنضاليةُوسياسيةُجديدةُلمواجهةُهذهُالمعطيات،ُفإنُالثوراتُواالنتفاضاتُ ذا وا 
ري،ُتفتحُالمجالُأمامُالشعبيةُالعربية،ُالتيُغي رتُوستستمرُتفاعالتهاُوامتداداتهاُفيُتغييرُخارطةُالمنطقةُبشكلُجذ

ُاالعتبارُألهميةُوضعُإستراتيجيةُفلسطينية عربيةُمشتركة،ُت دخلُفيُالحسبانُذلكُالتأثيرُالكبيرُفيُهذاُُ-إعادة
التحولُالهائلُالذيُيمكنُأنُيحدثُفيُميزانُالقوىُالذيُحققتهُتلكُالثورات،ُوخاصةُثورةُشعبُمصرُلخأسبابُ

ُوتأُالتاريخية ُبدورُوموقع ُبشكلُالمتعلقة ُأنُيتزايد ُالمتوقع ُالذيُمن ُالدولي ُووزنها ُالمنطقة، ثيرُمصرُفيُعموم
متصاعدُفيُمرحلةُماُبعدُالثورة،ُمعُإعادةُبناءُمصرُواقتصادهاُودورهاُاإلقليميُوالعالميُعلىُقاعدةُصلبةُتعكسُ

رادةُشعبهاُأواًل،ُوليسُمصالحُقلةُصغيرةُمنُأثريائهاُومصالحُقوىُكبرىُوحسابات هاُالمتمركزة،ُأواًل،ُعلىُمصالحُوا 
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إسرائيلُودورهاُفيُالمنطقة،ُفيُسياقُرؤيةُإستراتيجيةُلحمايةُمصالحهاُاالقتصاديةُواإلستراتيجيةُفيُمناطقُُحماية
ُ.ُالنفطُالعربية،ُوالخليجيةُخاصة

فذلكُُ.أمدُقريبوهذهُالرؤيةُاإلستراتيجيةُاألميركيةُلدورُإسرائيلُفيُالمنطقةُقابلةُللتغييرُطبًعا،ُولكنُليسُعلىُ
ُووزنُ ُحضور ُذات ُكتلة ُإلى ُالعربية ُالمنطقة ُوتحول ُالشعبية ُالثورات ُعن ُالناجم ُالعربي ُالوضع ُتبلور يتطلب

كماُيتطلبُتغييراتُضروريةُداخلُالوالياتُالمتحدةُنفسها،ُوخاصةُ.ُواستقالليةُوتأثيرُحقيقيُعلىُالمستوىُالعالمي
ُأنظمةُتمويلُالحمالتُاالنتخ ُوالدعايةُفيُمجالُتغيير ُالكبرىُعلىُوسائلُاإلعالم ُالكتلُاالقتصادية ُوهيمنة ابية،

ُ.والتأثيرُالشعبي

ويمكنُتلخيصُالخطوطُالعامةُلهذهُاإلستراتيجيةُالجديدةُبالعناوينُالتالية،ُمعُأنهُمنُالحيويُوالضروري،ُوانسجاًماُ
ُالعربية، ُواالنتفاضات ُالثورات ُأشاعته ُالذي ُالشعبي ُالدور ُسيادة ُمنا  ُكحصيلةُُمع ُاإلستراتيجية ُهذه ُترتسم أن

ُوفيُأقطارُ ُفيُالوطنُالمحتلُبكافةُأرجائه، لحمالتُنقاشُشعبيُواسعةُتشملُكافةُمكوناتُالشعبُالفلسطيني،
ُ:اللجوءُوالمهاجرُالمختلفة

 ُ،إنُالمهمةُالملحةُاألولىُاتآنُبالنسبةُإلىُالشعبُالفلسطينيُهيُضمانُصمودهُفيُكافةُأنحاءُالوطن
،ُعلىُأرضُوطنهم،ُوعدمُاالضطرارُإلى41ُةُالغربيةُوالقدسُوقطاعُغزة،ُوكذلكُفيُمناطقُفيُالضف

ُالمتواصلةُفيُكافةُهذهُ ُالوطنُتحتُضغطُالتضييقاتُواإلجراءاتُالتعسفيةُوالترهيبيةُاإلسرائيلية مغادرة
ُالمناطق،ُوبأشكالُمختلفةُمنُمنطقةُإلىُأخرى فيُالقدسُفماُيجريُفيُكلُهذهُالمناطق،ُوليسُفقطُ.
صامتةُيضطرُفيهاُبعضُالمواطنين،ُوأحياًناُمنُ"ُترانسفير"الشرقيةُالمحتلة،ُأوُالضفةُالغربية،ُهيُعمليةُ

ُفيُذلكُ الكفاءاتُواالختصاصيينُفيُمجاالتُالعملُالمختلفة،ُإلىُالبحثُعنُخالصُبأيُطريقة،ُبما
ُالوال ُفي ُأو ُالخليج ُفي ُعيشُآخر ُمكان ُأو ُعمل يجاد ُوا  ُالوطن ُاألخرىمغادرة ُوالمهاجر .ُياتُالمتحدة

ُالمناطق،ُ ُهذه ُكافة ُفي ُللمواطنين ُالئقة ُوسكن ُوعمل ُحياة ُشروط ُإيجاد ُهذا ُالصمود ويتطلبُضمان
والسعيُإلىُمحافظتهمُعلىُمنازلهمُوأراضيهمُبكلُالسبلُالمتاحة،ُخاصةُفيُالقدسُالمحتلةُومناطقُجُ

ُال ُالدعم ُأشكال ُاستنهاضُكل ُخالل ُمن ُالغربية ُالضفة ُوالعملية،ُفي ُوالمادية ُالسياسية ُوالدولية، عربية
ُ.الممكنة

 ُوالمهمةُالملحةُالمترافقةُمعُهذهُالمهمة،ُكمهمةُأولىُأيًضا،ُهيُالعملُعلىُاستعادةُفعليةُلوحدةُالشعب
الفلسطينيُوتطويرها،ُمنُخاللُإشراكُكلُقطاعاتُالشعب،ُأينماُوجد،ُفيُصياغةُاإلستراتيجيةُالوطنيةُ

أخذُبعينُاالعتبارُمصالحُوتطلعاتُوحقوقُكافةُهذهُالقطاعات،ُفيُاألمدُاألبعدُكماُفيُالجديدةُبحيثُت
ُإلىُتأمينُشروطُعيشُوحياةُ ُوالمهاجر، ُاللجوء ُفيُأقطار ُهيُأيًضا، ُكحاجتها ُوالقريب، ُالمباشر األمد

يثُماُح.ُكريمة،ُحتىُفيُالمخيماتُالتيُالُزالُبعضهاُيعانيُمنُالبؤسُوظروفُالحياةُغيرُالطبيعية
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زال،ُعلىُسبيلُالمثال،ُسكانُمخيمُمثلُمخيمُنهرُالباردُفيُشمالُلبنانُينتظرونُإعادةُإعمارهُبعدُعدةُ
ُ.سنواتُعلىُتدميرهُفيُمواجهةُبينُالجيشُاللبنانيُوبعضُالفرقُالمتطرفةُالتيُكانتُمتحصنةُداخله

 ُالمطلوبُفيُالموقفُاإلسرائيلي،ُأماُعمليةُتغييرُموازينُالقوىُوتوفيرُالضغطُالضروريُإلحداثُالتحول
فينبغيُأنُتخاضُعلىُكافةُالمستويات،ُباستنهاضُواستجماعُكافةُعناصرُالقوةُلدىُالشعبُالفلسطينيُ

العربيُالمشتركُالمنسقُوالمخططُله،ُوفيُالمقامُاألولُمعُمصرُماُبعدُثورةُُ–أواًل،ُثمُبالعملُالفلسطينيُ
ُالشعبية21ُ ُالقوى ُكافة ُجانب ُإلى ُوتطلعاتها،ُُيناير، ُمصالحها ُعن ُالمعبرة ُواألنظمة ُوالهيئات العربية

ُ:وكذلكُطبًعاُعلىُالمستوىُالدوليُمنُخاللُالدورُالفلسطينيُوالدورُالعربيُالمشتركُعلىُالمسرحُالدولي
 ُُالسنواتُالست ُفي ُبينها ُمن ُبرز ُوالتي ُالتحديُلالحتالل، ُأشكال ُكافة ُهناك ُالفلسطيني، ُالصعيد على

البيرةُفيُالشهرُالثانيُمنُالعامُُ-لشكلُالمميزُالذيُافتتحتهُقريةُبلعينُفيُقضاءُرامُاهللاألخيرةُذلكُا
وهناكُطبًعاُالمقاومةُالشعبيةُالمتواصلةُ.ُ،ُأيُقبلُإعادةُانتشارُالجيشُاإلسرائيليُخارجُقطاعُغزة2331

ُالتيُتجريُفيُالقدسُالمحتل ُالمنازلُواألحياء ُوحمالتُسرقة ُاالستيطانية ُةللهجمة وفيُالحالتينُهناكُ.
ُالمناهضينُ ُمن ُللمتضامنينُاألجانبُولعدد ُكبيرة ُمعنوية ُوذاتُقيمة ُومؤثرة ُهامة ُولكنها ُرمزية مشاركة

ُلالحتاللُوالتعسف ُاإلسرائيليين ُمبادًراُ. ُدوًرا ُالشابة ُأخرىُيمكنُأنُتلعبُاألجيال وهناكُأشكالُنضالية
.ُومصرُوالثوراتُواالنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُاألخرىُمهًماُفيُابتداعها،ُعلىُغرارُإبداعاتُشبابُتونس

وهناك،ُطبًعا،ُمجاالتُ.ُويمكنُأنُتكونُهذهُاألشكالُموضعُنقاشُفلسطينيُجماعيُفيُالوطنُوخارجه
ُ.ُالعملُالسياسيةُوالدبلوماسيةُوالدعويةُوغيرهاُمنُالمجاالت

 ُللشعبُالمصريُوالخا ُالثقلُالجديد ُهناكُطبًعا ُالعربي، ُفيُعلىُصعيد ُالتيُيمكنُأنُتنشأ ُالجديدة رطة
ويمكنُلهذاُ.ُعمومُالمنطقةُبفعلُمجملُالثوراتُوالتحوالتُالجاريةُوالمستمرةُفيُالمنطقة،ُكماُسبقُوذكرنا

ُإسرائيلُلوقفُ ُللضغطُعلى ُمنُجهة، ُمنسق، ُتحركُعربيُواسع ُأمام ُالمجال ُيفسح ُأن ُالجديد الوضع
ومنُ.ُالنهايةُإلنهاءُاحتاللهاُوالرضو ُلقراراتُالشرعيةُالدوليةُتوسعهاُاالستيطانيُوسياساتهاُالتعسفيةُوفي

ُاالتجاه،ُوخاصةُللضغطُعلىُاإلداراتُاألميركيةُ جهةُأخرى،ُللتحركُعلىُالصعيدُالدوليُللدفعُفيُهذا
ُسهلة ُغير ُمهمة ُوهي ُالدولية، ُالشرعية ُمع ُالمتناقضة ُاإلسرائيلية ُللسياسة ُلوقفُتغطيتها ُأوراقُ. ولكن

ُخا نُكانُاألمرُالعرب، ُوا  ُأيًضا، ُليستُبسيطة ُصلبة، ُعلىُقواعد ُبلدانها ُبناء عادة ُالثوراتُوا  ُبعد صة
ُ.يحتاجُإلىُوقتُغيرُقصيرُإلحداثُهذاُالتغيير،ُكماُسبقُوأشرنا

 ُُلجان ُوتشكيل ُالخارجية ُاالستثمارات ُوسحب ُالمقاطعة ُلحملة ُطبًعا ُأهمية ُهناك ُالدولي، ُالصعيد على
وعاتُفلسطينيةُوعربيةُوصديقةُفيُمختلفُالبلدانُلتكثيفُالضغطُعلىُدولةُالتضامنُالتيُتقومُبهاُمجم

االحتالل،ُوصواًلُإلىُمرحلةُشبيهةُبتلكُالتيُواجهتهاُجنوبُإفريقياُأبانُالنظامُالعنصريُفيُالسبعينياتُ
فيُوهناكُأهميةُلتوسيعُنطاقُاالعترافاتُالرسميةُمنُأكبرُعددُممكنُمنُالدولُ.ُوالثمانينياتُالماضية
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.1799ُأنحاءُالعالمُبسيادةُشعبُفلسطينُعلىُأرضهُالمحتلة،ُواالعترافُبدولةُفلسطينُعلىُحدودُالعامُ
وبالرغمُمنُأنُالوالياتُالمتحدة،ُوربماُبعضُالدولُاألخرى،ُستواصلُجهودها،ُحتىُإشعارُآخر،ُلمنعُ

فيُمنظمةُاألممُالمتحدة،ُُترجمةُهذهُاالعترافاتُعلىُاألرضُأوُفيُمجالُالتمثيلُالرسميُلدولةُفلسطين
ُ.ُفإنُلحجمُاالعترافاتُهذهُأهميةُمعنويةُكبيرةُضاغطةُعلىُالمحتلين

ُمنُ ُواسع ُحيز ُإلى ُتحديًدا ُالوالياتُالمتحدة ُفي ُوالتأثير ُالقرار ُمراكز ُالداخليُعلى ُالتأثير ُموضوع ُيحتاج وربما
وقفُالوالياتُالمتحدةُفيُالثمانينيات،ُأبانُخاصةُعندماُنتذكرُكيفُتغيرُمُ.االهتمامُوالتركيز،ُولكنهُموضوعُمهم

العالمي،ُوالداخليُفيُالوالياتُالمتحدةُنفسها،ُباتجاهُإلزامُاإلدارةُورئيسهاُُإدارةُرونالدُريغن،ُتحتُضغطُالرأيُالعام
يُالمتعاطفُآنذاكُمعُالنظامُالعنصري،ُبالمشاركةُفيُمحاصرةُهذاُالنظامُفيُجنوبُإفريقيا،ُوصواًلُإلىُإسقاطهُف

ُ.ُمطلعُالتسعينياتُالماضية

ُذلكُ ُفي ُبما ُوالصديقة، ُالعربية ُالجهود ُكل ُإلى ُفتحتاج ُالمتحدة، ُالواليات ُفي ُالداخلي ُالتغيير ُإحداث ُآليات أما
الجالياتُالعربيةُوالمسلمةُوالقوىُالتقدميةُواإلنسانيةُالمستنيرةُداخلُالبلدُلتغييرُنظامُتمويلُاالنتخاباتُالذيُيعطيُ

ُوزًنا ُإلسرائيلُُحالًيا ُالمناصرة ُواللوبيات ُالشركات ُسيطرة ُمن ُللحد ُمناسبة ُآليات ُوإليجاد ُاإلسرائيلي، ُللوبي كبيًرا
ُ.ُوالمعاديةُللعربُوحقوقهمُعلىُوسائلُاإلعالمُوالتأثيرُوالدعايةُالكبرى،ُكماُذكرنا

إلستراتيجيةُاألخيرةُهناُوهناُنستذكرُاستطالعُمعهدُبروكينغز،ُوالذيُجرىُعرضهُفيُإحدىُندواتُمركزُالدراساتُا
ُالمنتفضة ُمعُالشعوبُالعربية ُواسًعا ُأميركًيا ُشعبًيا ُوأظهرُتعاطًفا ُاهلل، ُفيُرام ُفيُحينُأنُالمواقفُالفعليةُ. هذا،

ألصحابُالقرارُوالنفوذُوالمصالحُاألميركيةُوالغربيةُفيُمنطقتناُتنظرُإلىُاألمورُمنُزاويةُمختلفة،ُزاويةُتأثيرُهذهُ
يمنتهاُوسيطرتهاُعلىُاقتصاداتُالمنطقةُوعلىُمناطقُالنفطُوالغازُالطبيعي،ُوالتحكمُبأسعارهُوحجمُالثوراتُعلىُه

ومنُهناُتظهرُمساعيهاُالمحتملةُوالمحمومةُلمحاصرةُهذهُالثوراتُومحاولةُحرفهاُوتقنينُأهدافهاُوالحدُمنُ.ُتدفقه
ُ.الدورُالشعبيُالرقابيُفيها

ُاالنتفاضةُالثالثة

ُ ُالمحتلةُعام ُثالثةُفيُاألراضيُالفلسطينية ُأنهُيدخلُفيُبابُالرهانُعلى1799ُُإنُالحديثُعنُانتفاضة أعتقد
ُيفترضُأنُ ُكان ُأو ُحينه، ُفي ُأعطتها ُالتي ُنفسُالنتائج ُالسابقة، ُبأشكالها ُتعطي، ُال ُقد ُماضية، ُتجارب تكرار

ُ.ُتعطيها

ُاألراضيُوفيُالمح ُالتيُنشأتُفيُهذه يطُالعربيُواإلقليميُوالدوليُتتطلبُالسعيُإلىُأشكالُفاألوضاعُالجديدة
ُاإلسرائيلية ُوالحصار ُالقمع ُأشكال ُالقوىُوتطور ُفيُظلُموازين ُخاصة ُالعمل، ُمن ُمبدعة ُكانتُاالنتفاضةُ. فإذا
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ُ ُالعام ُاألولىُالتيُاندلعتُفيُأواخر ُتأثيرُعلى1719ُُالفلسطينية ُهذا ُكانُإلبداعها ُوربما ُبامتياز، ُإبداعًيا عماًل
تجاربُالحقةُفيُالعالمُوالمنطقة،ُفاالحتاللُاستخلصُالدروسُهوُأيًضا،ُووضعُأشكااًلُمختلفةُمنُالردودُيجعلُ

فإذاُكانُهناك،ُبالفعل،ُضرورةُلتحركُشعبيُ.ُتكرارُنفسُاألساليبُأقلُمردوديةُوفعاليةُبالنسبةُللشعبُالفلسطيني
ُالتحركُالنضاليُمنُالمفترضُأنُفلسطينيُفاعلُفيُمواجهةُاالحتاللُبصيغهُومواقعهُالمخت ُفإنُأشكالُهذا لفة،

وأهميةُ.ُتتطورُلتستبقُأشكالُالردُالمتوقعُلالحتالل،ُومنُهناكُتظهرُضرورةُلإلبداعُالمتجددُفيُأشكالُالنضال
ُليسُفقطُ ُأشكالُتعبيرُوتأثيرُجديدة، ُاعتمدتا ُثورتانُمبدعتان، ُالزاوية، ُكانتا،ُمنُهذه ثورتيُتونسُومصرُأنهما

نماُأيًضاُبالنسبةُللعالملمن ُ.ُطقتنا،ُوا 

ُأنُتعتمدُمثلُهذهُاألشكالُمنُحركاتُاالحتجاجُالجديدةُعلىُترديُالوضعُاالقتصاديُفيُإسبانيا،ُ وليسُصدفًة
ُاسمُحركاتُ ُالغاضبين"وهيُالحركاتُالتيُت طلقُعلىُنفسها ُاتآنُصدىُفيُبلدانُ"الحانقين"أوُ" ،ُوالتيُتجدُلها

ُ ُجنوبُأوروبا ُالقطاعاتُأخرىُمن ُعلى ُمفروضة ُقاسية ُتقشفية ُشروط ُومن ُصعبة ُاقتصادية ُأوضاع تعانيُمن
ُ.الشعبيةُاألفقرُواألدنىُدخاًل،ُمثلُاليونانُوالبرتغال،ُوربماُبلدانُأخرى

ُُ:خالصةُ

ُأمامُنضالُالشعبُالفلسطينيُمنُ ُجديدة ُتفتحُآفاًقا ُفيُمصر، ُالعربية،ُوخاصة إنُالثوراتُواالنتفاضاتُالشعبية
ُأرضهُووطنهأجلُ ُالوطنيةُوأهدافهُفيُاستعادة ُإنجازُحقوقه نضاجُلعمليةُ. ولكنُاألمرُيحتاجُإلىُنفسُطويلُوا 

ُ.ُكفاحيةُطويلةُنسبًيا،ُولكنُإنجازاتُشعبيُمصرُوتونسُوبقيةُالشعوبُالعربيةُتكسبهاُزخًماُوتدفعهاُبقوةُإلىُاألمام

ُكانُالشعبُالفلسطينيُفيُالوطنُوأقطارُاللجوءُقدُع ذا ُللتجاوبُالسريعُمعُالمنا ُوا  ب رُعنُاستعداداتُنضالية
االنتفاضيُالشعبيُالعربيُمنُخاللُالتحركاتُالتيُجرتُفيُالوطنُوعلىُحدودُجنوبُلبنانُوالمنطقةُالمحتلةُمنُ

ُ ُواحتالالتُالعام ُفيُذكرىُالنكبة ُأطولُومتعددة1799ُالجوالن ُلمواجهة ُإلىُاالستعداد ُبالضرورة، ُيحتاج، ُفهو ،
ُيزدادُشراسةُفيُالمرحلةُاألولىُكردُفعلُعلىُالتطوراتُالشعبيةُالعربيةُالعاصفةاألشكا .ُلُمعُاحتاللُشرس،ُقد

لكنُالعديدُمنُأفرادهُبدأواُيشعرونُبأنُمرحلةُجديدةُتماًماُقدُانفتحتُفيُالمنطقة،ُوأنُالُشيءُبعدُاتآنُسيكونُ
ُ.كماُكانُقبلُذلك

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُينسطُ لُ لىُفُ عُ ُهُ يرُ أثُ ت ُوُ ُيُُّب ُرُ العُ ُيعُ بُ الرُ 
ُ

ُالدكتورُعاطفُأبوُسيف
ُرئيسُتحريرُمجلةُسياسات

ُ
شكلُالربيعُالعربيُتحـوالُهامـاُفـيُاإلقلـيمُاألقـلُاسـتقرارا،ُوأضـافتُالتحـوالتُالتـيُطـرأتُعلـىُبعـضُالـنظمُالسياسـيةُ

كمـاُمسـتقبلُالدولـةُالوطنيـةُُالمحوريةُفيُاإلقليمُفرصةُهامـةُلفـتحُصـندوقُاألسـئلةُحـولُمسـتقبلُالعالقـاتُاإلقليميـة،
لقدُولدتُالدولةُالعربية،ُمثلُبقيةُالدولُماُبعدُاالستعمارية،ُمعلولةُومنقوصةُالشرعية،ُوثـارُشـكُكبيـرُ.ُفيُالمنطقة

مكانيــةُتمكنهــاُمــنُالبقــاء إالُأنهــاُأفلحــتُوعلـىُمــدارُعقــود،ُتقتــربُمــنُالقــرنُاتآن،ُمــنُاالســتمرارُ.ُحـولُمســتقبلهاُوا 
ولـمُتتسـمُأيُ.ُنُأنُتتحولُحقيقةُإلىُدولةُالمواطنينُوظلتُدولةُالجيوشُوالسلطةُالحاكمـةمعجزتُُلكنها.ُوالتمكين

منُالدولُالعربيةُبالديمقراطية،ُكمـاُانحصـرتُمحـاوالتُتغيـرُالنظـامُفـيُالصـراعُالنخبـويُالعنيـف،ُسـواءُداخـلُنخـبُ
ُ.ُاإلسالميةُفيُأغلبها،ُوبينُأجهزةُالدولةُ،الجيشُأوُبينُالمعارضةُالمسلحة
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مـنُالديمقراطيــة،ُوهـيُإنُتحققــت،ُ"ُالموجـةُالجديــدة"المؤكـدُبـأنُشــواطسُالسياسـةُالعربيــةُتنتظـرُمــاُقـدُيمكـنُتســميتهُ
ــنظمُالسياســيةُمــنُأنظمــةُتســلطيةُديكتاتوريــةُإلــىُأنظمــةُ ستضــيفُبعــداُجديــداُللتــراكمُالمعرفــيُحــولُالتحــولُمــنُال

لقـدُوقفـتُنظريـاتُالتحـولُكثيــراُأمـامُالحالـةُالعربيـةُوعـدمُوجــودُمحـاوالتُجـادةُلتحقيـقُالديمقراطيـةُبعيــداُ.ُديمقراطيـة
وكانـتُالعبـارةُالجـاهزةُتقـولُُ،لوضـعُاإلطـارُالعـامُلهـذاُالفشـلُاعنُعباءةُالنظمُالحاكمة،ُوكـانُالتفسـيرُالثقـافيُجـاهزًُ

ُ.ُبأنُثمةُتناقضُبينُالثقافةُالعربيةُوالديمقراطية
جتهدتُالنظريةُالسياسيةُفيُتفسيرُالتحـولُالـديمقراطي،ُوقـدمتُتصـوراتُنظريـةُكثيـرة،ُوتنوعـتُهـذهُالتفسـيراتُمـنُا

.ُالتفسيرُالتحـديثيُإلـىُاسـتخدامُالثقافـةُالسياسـيةُفـيُتعليـلُالتحـولُإلـىُالمـدخلُالمؤسسـيُوالمـدخلُالبنيـويُواالنتقـالي
يُبضـــرورةُأنُيفـــتحُمؤسســـاتهُأمـــامُمشـــاركةُأوســـعُللمـــواطنينُإنُاعـــتاللُالنظـــامُالسياســـيُومواجهتـــهُلمصـــيرهُالحتمـــ

وتفاعـلُقـوىُالمجتمـعُومؤسسـاتُالمجتمــعُالمـدني،ُواتسـاعُالحيـزُالعـامُالــذيُيمكـنُللمـواطنينُأنُيشـاركواُمـنُخاللــهُ
فــــيُصــــناعةُالقــــرارُوتحديــــدُخيــــاراتهمُومــــدخالتهمُفــــيُصــــناعةُالسياســــةُالعامــــة،ُتظــــلُالســــمةُاألبــــرزُفــــيُالتحــــولُ

وثمــةُحاجــةُللتمييــزُبــينُالتحــولُالــديمقراطيُوالرســو ُالــديمقراطي،ُبحيــثُيكــونُالثــانيُمرحلــةُالحقــةُفــيُ.ُطيالــديمقرا
ُ.ُجعلُالديمقراطيةُاللعبةُالوحيدةُفيُالمدينةُبعبارةُروبرتُدوول

ومــعُإلــىُجانــبُهــذاُفــإنُثمــةُنقــاشُالُيقــلُجديــةُحــولُالتــأثيراتُالخارجيــةُعلــىُعمليــاتُالتحــولُالــديمقراطي،ُإذُأنــهُ
التأكيدُعلىُأهميةُالتفاعالتُالداخليةُفيُالنظامُالسياسيُوتطويرُعالقـاتُجديـدة،ُتصـبحُدافعـةُمركزيـةُتجـاهُالتغييـرُ
فإنُثمةُعواملُخارجيةُالُيمكنُالتقليلُمنُشأنهاُتسهمُفيُعملياتُالتحولُكماُاقترحُوييتهييدُفيُالكتابُالـذيُحـررهُ

التـيُأوصـتُبهـاُمؤسسـاتُبـريتنُوودزُفـيُ"ُالتكييـفُالهيكلـي"رُمنُسياساتُويمكنُتتبعُهذاُالتأثي1ُ.حولُذلكاُمبكرًُ
ات،ُإلىُالمشروطيةُالسياسيةُالمصاحبةُللدعمُالماليُالخـارجيُوتمويـلُالديمقراطيـةُوبنـاءُمؤسسـاتُالمجتمـع،ُيالثمانين

ُ.ُهذاُلمُيكنُبالُثمنُوالُغاية2ُ"دعمُالفضيلة"حيثُأنُ
                                                             

لالعتقادُُاتجاهُالديمقراطيةُمنُالخارجُخالًفابدأُمنظروُالتحولُالديمقراطيُأمثالُشمتيرُوويتهيدُوأودانلُيؤمنونُبأنُثمةُإمكانيةُللدفعُب1ُ
وقالتُالنظريةُبأنُثمةُمهمةُنبيلةُيمكنُالقيامُبهاُتقومُعلىُتشجيعُقوىُ.ُبأنُالتحولُالديمقراطيُهوُشيءُداخليُبامتيازُاالراسخُسابقًُ

ةُالمجتمعُالمدنيُودعمُعملياتُاإلصالحُالسياسيُمنُفوقُكماُدعمُالوعيُالشعبيُالمناصرُللديمقراطيةُفيُسبيلُبناءُقواعدُشعبيةُمؤمن
وكانتُالشواهدُالقادمةُمنُ.ُوأنيطُوفقُذلكُبالمجتمعُالمدنيُمهمةُمقدسةُتكمنُفيُتسريعُانفتاحُالنظامُالسياسي.ُبالمساواةُومطالبةُبها

بُدعمُالمجتمعُالمدنيُبمشاريعُوأموالُكماُيجبُدعمُاإلصالحُُوجبُوعملياتُالتحولُفيُوسطُأوروباُوشرقهاُدليلُإثباتُفيُهذهُالحالةُ
الديمقراطيةُ:ُتحادُاألوروبيُوالثوراتُالعربيةُوالوالياتُالمتحدةُوال"ُورقةُعاطفُأبوُسيف،ُُ:انظر)ُ".الحكمُالصالح"ةُباتجاهُتحقيقُفيُالدول

ُ.1111ُمايو5ُُالتيُقدمتُفيُالمؤتمرُالذيُنظمهُبيتُالحكمُبغزةُحولُالتحوالتُالعربيةُفيُ"ُأمُاألنظمة

ُ

 
2 Ottaway, Marina & Carothers Thomas, 2000. Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy 

Promotion, Carnegie Endowment International Peace, Washington, DC. 
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تُالتحوالتُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينية،ُفيُمحاولـةُلتعميـقُالبحـثُوالتأمـلُفـيُتحاولُهذهُالورقةُالنظرُفيُتأثيرا
عملياتُالتحولُالعربية،ُوتسليطُالضوءُعلىُالتحوالتُاإلقليميةُالتيُقدُتصاحبها،ُخاصةُفيماُيتعلـقُبالقضـيةُاألكثـرُ

رشــاداتُلصــناعُالسياســة،ُتصــلحُللم.ُســخونةُفــيُالمنطقــة نُغايــةُذلــكُوضــعُنصــائحُوا  ســاعدةُفــيُفهــمُالمــدخالتُوا 
ُ.ُالتيُتتبلورُوفقهاُالمواقفُالسياسية

منُالمؤكدُبأنُالتحوالتُالداخلية،ُالتـيُأصـابتُعصـبُبعـضُالـدولُسـيكونُلهـاُأثـرُكبيـرُعلـىُمخرجـاتُالسياسـاتُ
قـدرُوبالقدرُالـذيُسـيكونُللسياسـاتُالعامـةُنصـيبُاألسـدُمـنُهـذهُالتحـوالتُوالتـأثيرات،ُبال.ُوصناعتهاُفيُهذهُالدول

إنُالــربطُالتأسيســيُبــينُالسياســةُالداخليــةُومكونــاتُوهياكــلُالنظــامُ.ُالــذيُستصــيبُريــاحُالتغييــرُسياســاتهاُالخارجيــة
ُ.ُالسياسي،ُوبينُمخرجاتُسياساتهُالخارجية،ُهامُفيُفهمُالتأثيراتُالمتوقعةُلهذهُالتحوالتُعلىُالسياسةُالخارجية

إنُ.ُمواقفهــاُوالمــواطنينُفـيُصــناعةُالقـرارُعلــىُتطـويرُخيــاراتُالدولـةُوالـربطُيبــدأُمـنُالفهــمُالعميـقُألهميــةُمشـاركةُ
صـــراعُمـــزمنُبالسياســـةُالخارجيــة،ُخاصـــةُفــيُمنطقـــةُتــرتبطُفيهـــاُمواقــفُالدولـــةُالخارجيــةُوفـــقُبــاروميترُ"ُدمقرطــة"

أيُُيصيبُمعتقداتُومشاعرُالمواطنين،ُيظلُحاسماُفيُإضاءةُمناطقُهامةُمنُعمليةُالتحولُتلك،ُبهذاُلـنُيكتمـل
ُ.فهمُلهذهُالتحوالتُدونُإضاءةُهذهُالجوانب

العربيـةُوفـيُالسياسـاتُاإلقليميـة،ُبجانـبُموقـعُُ–إنُالموقعُالهامُالذيُتحتلهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُالعالقاتُالعربيـةُ
ينُالـدولُالتــيُضــربتهاُوتضـربهاُريــاحُالتغييــر،ُودورهـاُالمحــوريُفــيُاإلقلــيمُتجعـلُمــنُالتفاعــلُبـينُهــذهُالتحــوالتُوبــ

التحـوالتُعلــىُالســياقُالفلسـطينيُحتمــي،ُوانكشــفُجــزءُُإنُانعكــاس.ُالقضـيةُالفلســطينيةُمشــروعا،ُوالبحـثُفيــهُهامــا
ُ.منهُفيُالفترةُاألخيرةُعلىُقصرها

ُ
ُ

ُمستقبلُالتحوالتُالعربية
21ُثــورةُاُفــيُســماءُالمنطقــةُالعربيــة،ُوتظــلُالثابــتُبــأنُلهيــبُالنيــرانُالتــيُاشــتعلتُفــيُجســدُبــوعزيزيُتنــاثرتُشــهبًُ

إنُامتـدادُ.ُينايرُالمصريةُونجاحهاُفـيُإجبـارُالـرئيسُالمصـريُمبـاركُعلـىُالتنحـيُأكثـرُمراحـلُالربيـعُالعربـيُأهميـة
الثوراتُإلىُكلُدولُالمنطقةُالعربيـةُمـنُفلسـطينُواألردنُوليبيـاُوالـيمنُوالبحـرينُإلـىُسـوريا،ُيشـيرُإلـىُأنُمـاُحـدثُ

بقـدرتهاُُلقـدُتولـدُلـدىُالجمـاهيرُالعربيـةُإيمـانُمتنـامًُ.ُلـوعيُالسياسـيُالعربـيفيُتونسُوالقاهرةُلمُيكنُهبةُعابرةُفـيُا
إذُإنُ:ُإنُاالكتشافُالهـامُالـذيُجلبتـهُالثـوراتُالعربيـةُللمـواطنُالعربـيُيضـاهيُلحظـةُاالسـتقاللُذاتهـا.ُعلىُالتغيير

يُبحت،ُبلُكانُترجمـةُفعليـةُالمواطنُألولُمرةُيدركُأنهُصاحبُقرارُفيُالشأنُالعام،ُولمُيكنُهذاُمجردُكالمُنظُر
ُ.ُلحالةُغيابُقصريُللمشاركةُالسياسية

حــولُُالكـنُسـيظلُمــنُالمبكـرُالحكـمُعلــىُخـواتيمُهـذهُالثــوراتُونهاياتهـا،ُإذُإنُالسـؤالُاألهــمُفـيُكـلُذلــكُيظـلُقائًمـ
غبـاتُمواطنيهـاُهلُستنجحُهذهُالتحوالتُفيُإنتاجُأنظمـةُديمقراطيـةُحقيقيـةُمعبـرةُعـنُُر.ُمصيرهاُومستقبلهاُوتبعاتها
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اإلطاحـةُباألنظمـةُوالـدفعُباتجـاهُمرحلـةُانتقاليـةُفـيُومترجمةُلها؟ُهلُستنجحُالثـوراتُالقائمـةُفـيُسـورياُوليبيـاُوالـيمنُ
تنتهـــيُبانتخابـــاتُرئاســـيةُوبرلمانيـــة؟ُهـــلُستســـتمرُهـــذهُالثـــوراتُفـــيُالرحيـــلُونقـــلُالعـــدوىُإلـــىُبقيـــةُالبلـــدانُالعربيـــةُ

ُالمختلفة؟
األسـئلةُيكشــفُالكثيـرُمــنُمسـتقبلُاإلقلـيمُبشــكلُعـام،ُوارتباطــتُذلـكُبالقضــيةُاألهـمُفيهــا،ُأيُإنُاإلجابـةُعلـىُهــذهُ

ُ.وكماُيمكنُاالستداللُمنُاألسئلةُالسابقة،ُفإنُثمةُثالثُمحاورُبحاجةُلنقاش.ُالصراعُالعربيُاإلسرائيلي
الثــوراتُالعربيــةُفــيُالبلــدانُالتــيُلــيسُمــنُالممكــنُالجــزمُبــأنُثمــةُديمقراطيــاتُعربيــةُكاملــةُقــدُولــدتُمــنُرحــمُ:ُأوال

اُفـيُالنظـامُالسياسـي،ُوتحـوالتُهامـةُفـيُإنُمـاُحـدثُفـيُمصـرُوتـونسُكـانُتغييـرًُ.ُأنجزتُفيهاُمهمـةُتغييـرُالنظـام
مــنُالمهــمُ.ُ،ُلكنــهُلـمُيقــدُبعــدُإلـىُبنــاءُنظــامُديمقراطـيُحقيقــي(مثــلُتغييـرُفقــراتُالدســتورُفـيُمصــر)بعـضُهياكلــهُ

هــذاُُنلديمقراطيــةُبــينُمرحلــةُالتحــولُالــديمقراطيُومرحلــةُالرســو ُالــديمقراطي،ُإنُاإلجابــةُعــالتــذكيرُبتمييــزُالنظريــةُا
سـبتمبرُالمصـريةُالقادمـةُاألهـمُ/ُأيلـولالسؤالُمرهونةُبمستقبلُاالنتخاباتُالتيُستجرىُفيُالبلدين،ُوستظلُانتخابـاتُ

ُ.ُاجتازتُحتماُعقبةُالتحولُبنجاحفيُتاريخُالديمقراطيةُالعربية،ُألنُنجاحهاُسيعنيُأنُالمنطقةُالعربيةُ
تأسيساُعلىُالسابق،ُفإنُمستقبلُالديمقراطيةُالعربيةُمرهونُفيُالكثيرُمنُجوانبهُبنجـاحُالديمقراطيـةُالمصـرية،ُحيـثُ
أنُمصرُالجديدةُستسعىُإلىُتصديرُروحُينايرُإلىُاألشقاءُالعربُوستدافعُحتماُوانتصـاراُلـروحُالثـورةُالشـعبيةُالتـيُ

سُوبالحكومــةُالجديــدة،ُعــنُالخيــارُالــديمقراطيُالعربــي،ُهــذاُإلــىُجانــبُالدفعــةُالقويــةُالتــيُيضــيفهاُهــذاُجــاءتُبــالرئي
ُ.روحُالديمقراطيةُالعربيةإلىُُالنجاح
إنُالممانعـــةُالشـــديدةُالتــيُتبـــديهاُاألنظمــةُفـــيُليبيـــاُوالــيمنُوســـوريا،ُلــمُتـــنجحُفـــيُاإلطاحــةُبـــأحالمُالشـــعوبُُ:اثاني ًً

بالتغيير،ُوسيكونُمنُالصعبُتوقعُانهزامُإراداتُالشعوب،ُخاصةُبعدُأنُاجتازتُهذهُاألنظمةُكلُالخطـوطُالحمـراءُ
ألمــرُزمنـاُأطــولُفـيُســوريا،ُلكـنُالتحــولُواإلطاحــةُقــدُيأخـذُا.ُفـيُقمعهــاُلحريـاتُمواطنيهــاُوفـيُردهــاُعلـىُمطــالبهم

إالُأنُالـثمنُالمكلـفُالـذيُ.ُليبيـاإلـىُبالنظامُفيُهـذهُالبلـدُسـيحدث،ُوسـيكونُأولُسـفنهُوصـوالُإلـىُالـيمنُوبعـدُذلـكُ
ُ.ُدفعتهُشعوبُهذهُالبلدانُسيكونُلهُمردودُسلبيُعلىُمدىُانتشارُالتحولُبعدُذلكُلبلدانُأخرى

ثمـةُتكتـلُللملكيـاتُالعربيـةُلحمايـةُأنفسـهاُمـنُريـاحُالتغييـر،ُكالوقفـةُالصـلبةُالتـيُوقفتهـاُملكيـاتُالمالحظُبأنُُ:ثالثا
والُ(.ُبــالطبعُتــمُاســتجالبُالخــالفُالشــيعيُالســنيُكمحفــزُللممانعــة)الخلــيجُمــعُالبحــرين؛ُلمنــعُتفــاقمُالتحــوالتُفيهــاُ

لـسُالتعـاونُالخليجـي،ُرغـمُعـدمُوجودهمــاُإلـىُمج(ُالمملكتـان)يمكـنُفصـلُهـذهُالمالحظـةُعـنُضـمُاألردنُوالمغـربُ
إنُالمؤكـدُبـأنُحـدوثُتحـولُفـيُواحـدةُمـنُالملكيـاتُالعربيـة،ُسـيجلبُريـاحُ.ُجغرافياُوالُاقتصادياُفيُنطـاقُالمجلـس

والمفيدُفـيُذلـكُبـأنُ.ُالتغييرُوالعدوىُإلىُبقيةُهذهُالملكيات،ُلذاُفإنُالتكاتفُاإلقليميُسيجعلُمنُهذاُالتحولُعسيرا
هـذهُ)ةُبينُالحكومةُوالملك،ُيمكنُللشعبُأنُيحتجُعليها،ُفالملكُأكبرُمنُالنظامُالسياسـيُبـلُإنـهُالوسـيطُثمةُمساف

ُ.ُبينهُوبينُالشعب،ُوقدُيقدمُنفسهُحامياُلمصالحُالشعبُأمامُاستغوالُالحكومةُفيقومُبتغييرهاُوطردها(ُحجة



31 
 

مــنُالمهــمُتأمــلُالبعــدُالمحلــيُللتــدخلُ)فــيُليبيــاُرغـمُذلــك،ُفــإنُمــنُشــأنُنجــاحُالديمقراطيــةُالمصــريةُونجــاحُالثـوراتُ
ــدُيــدفعُباتجــاهُُإضــافيًُوالــيمنُوســورياُأنُيحــدثُعــاماًلُ(ُالــدوليُوأثــرُذلــكُعلــىُاســتقالليةُالقــرارُالليبــيُبعــدُذلــك ا،ُق

ُ.ُاتصعيدُالمطالبُالشعبية،ُوقدُيكونُذلكُمحدودًُ
ُ

ُالتحوالتُفيُفلسطينُ
يـرتبطُبكــلُالســابقُالنقــاشُالجــوهريُحــولُتـأثيرُهــذهُالتحــوالتُعلــىُالصــراعُفــيُالمنطقـة،ُبدايــةُالبــدُمــنُالنظــرُإلــىُ

لـمُيوجـدُ.ُاالنقسـامالجماهيريـةُالمطالبـةُبإنهـاءُُآذار11ُتأثيرُروحُالثورةُعلىُالسياقُالفلسطينيُالداخلي،ُخاصةُهبـةُ
يره،ُبـلُإنُثمـةُنظـامينُوحكـومتينُتقتسـمانُالجغرافيـاُالمتاحـة،ُلـذاُنظامُسياسيُفلسطينيُموحدُللخروجُوالمطالبةُبتغي

نهاءُ ُ.ُ،ُشكلتُالترجمةُالفعليةُللتأثيرُالعربيُعلىُالسياقُالفلسطينياالنقسامفإنُالدعوةُإلىُتوحيدُالنظامُالسياسيُوا 
بعـدُسـيطرة2339ُُحزيـرانُُوجدتُفـيُاليـومُالتـاليُللرابـعُعشـرُمـنُاالنقساممنُالمهمُاإلشارةُإلىُأنُالمطالبُبإنهاءُ

ُالفلسطينيونُفجأةُمنُالنومُعلىُطبولُالتغييـرُالعربـي،ُلكـنُمـاُحـدث،ُأنُ حماسُبالقوةُالمسلحةُعلىُغزة،ُولمُيصح 
التغييراتُالعربيةُأعطـتُحماسـةُواندفاعـةُمعنويـةُلهـذهُالمطالـب،ُإذُلـمُيكـنُالمـواطنُالفلسـطينيُليجـرؤُعلـىُالخـروجُ

قبلُذلك،ُكماُأنُالحيزُالعامُكانُأكثرُضـيقاُمـنُمقـدرةُالمـواطنُعلـىُالوقـوفُمـعُُنقساماالفيُالشارعُوالتظاهرُضدُ
اتآخرين،ُحيـثُاكتشـفُالشـبابُالفلسـطينيون،ُبـأنُكـلُآالتُالـبطشُوالقمـعُالُيمكنهـاُوقـفُمطـالبهمُفـيُالخـروجُإلـىُ

ُ".ُالُلالنقسام"الميادينُالعامةُلقولُ
ــعُأولــســيظلُالنقــاشُقائمــاُحــولُالمــدىُالــذيُيمكــنُوف ــهُنســبُوصــولُاألطــرافُالفلســطينيةُإلــىُتوقي ــىُوثيقــةُُيق عل

ــأنُآذار11ُالمصــالحةُللهبــاتُالشــعبيةُفــيُ ــاتُفــيُقــرعُاألجــراس،ُب ،ُلكــنُالمؤكــدُبــأنُثمــةُدورُولــوُبســيطُلهــذهُالهب
إلـىُُالذيُيأكلُقوتُعيشهمُالُيمكـنُلـهُأنُيسـتمرُاالنقسامالمواطنينُلمُيعودواُقادرينُعلىُالصمتُأكثر،ُوبأنُهذاُ

وهـيُالتظـاهرةُاألولـىُفـيُغـزةُبعـدُاحتفـالُفـتحُبـذكرىُ)والُيمكنُفصلُالضغطُالشعبيُفيُغزةُوحادثةُالكتيبـةُ.ُألبدا
ُ.ُعنُتوجهُحماسُلتوقيعُوثيقةُالمصالحةُالتيُرفضتُتوقيعهاُألشهرُطويلة(2339ُعرفاتُعامُ

هــاُالمســـتقبلي،ُأنهــاُلــمُتــنجُمــنُتـــأثيرُمــنُالمالحظــاتُالهامــةُحــولُالتحركــاتُالشـــبابيةُالتــيُتكشــفُمحدوديــةُتطوُر
إلــىُجانــبُذلــكُخضــعتُهــذهُ.ُذاتــه،ُفهــيُفــيُرامُاهللُتبــدوُضــدُالســلطةُوفــيُغــزةُتبــدوُضــدُحكــمُحمــاسُاالنقســام

التحركــاتُإلــىُتــأثيرُالمواقــفُالسياســيةُواالصــطفافُالسياســيُومحــاوالتُالهيمنــةُعلــىُقرارهــا،ُولــيسُالمــرءُبحاجـــةُ
والُيعيــبُالشــبابُأنُيكــونُلهــمُ.ُســتداللُعلــىُخلفيــاتُكــلُمجموعــةُسياســيةُوبســهولةإلعمــالُالكثيــرُمــنُالتفكيــرُلال

.ُذاتـهُاالنقسـامموقفُسياسي،ُولكنُالُيمكنُتصورُكيفُتخضعُهذهُالمجموعاتُلالصطفاف،ُوتتحولُإلىُجزءُمنُ
لقـاءُالكلمـاتُفـيُوللتـذكير،ُفـإنُالصـراعُالميـدانيُبـينُأقطـابُهـذهُالمجموعـاتُحـولُلجـانُالتنسـيقُالميـداني،ُوحـولُإ

المؤتمراتُالصحفية،ُوالخالفُحولُالرؤىُوالتوجهاتُالعامة،ُوميلُالبعضُألنُيترجمُذلكُإلـىُحضـورُسياسـي،ُكلـهُ
ُ(.ظهرتُثالثُمبادراتُفيُأسبوع:ُلنالحظُالخالفُالكبيرُحولُتشكيلُحكومةُالظلُالشبابية.ُ)يكشفُماُأرميُإليه
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ضــاهيُالــدورُالــذيُقــامواُبــهُفــيُمصــرُوتــونسُتحديــدا،ُومــنُالمهــمُســيكونُمــنُالصــعوبةُتوقــعُدورُأكبــرُللشــبابُي
ــمُيكــنُهنــاكُثــوراتُشــبابيةُحقيقيــة،ُفمــاُحــدثُفــيُليبيــاُاتســمُباســتخدامُالعنــفُ التأكيــدُأنــهُباســتثناءُمصــرُوتــونس،ُل

الُالُكماُيطلقُعليهم،ُأيضاُفـيُالـيمنُلـمُيكـنُاألمـرُمقصـوراُعلـىُالشـباب،ُوفـيُسـورياُالحـ"ُالثوار"المسلحُمنُقبلُ
ماُأقترحهُبأنُالخصوصيةُالفلسطينية،ُوطبيعةُالنظـامُومؤسسـاتُالحكـمُتجعـلُمـنُهـذاُالـدورُمحـدودا،ُ.ُيختلفُكثيرا

ومــنُالمهــمُالتــذكيرُبمــاُحاولــتُالجزيــرةُفعلــهُمــنُإثــارةُوتحــريضُباســتخدامُالوثــائق،ُإالُأنُحالــةُاالســتقطابُالــداخليُ
ُ.تعُالتنظيمينُالكبيرينُبجمهورُجاهزُللخروجُللدفاعُعنهالفلسطينيُمنعتُاالنزالقُفيُذلك،ُإلىُجانبُتم

،ُوفـيُالتأكيـدُعلــىُدورهـمُفــيُآذار11ُبيـدُأنـهُســيظلُمـنُالمهـمُالتأكيــدُعلـىُضــرورةُاسـتفادةُالشـبابُممــاُحـدثُفــيُ
المشاركةُفيُمدخالتُومخرجاتُالسياسةُالعامة،ُوبـدلُأنُيتحولـواُإلـىُطـرف،ُعلـيهمُأنُيعملـواُعلـىُحمايـةُمصـالحُ

بابُداخلُالمؤسسةُالرسمية،ُوالرقابةُعلىُأعمالُالحكومة؛ُلضمانُالتوزيعُالعـادلُلمقـدراتُوخيـراتُالـبالدُوالتأكـدُالش
ُ.منُمبدأُالشفافيةُوالرقابةُوالحكمُالصالح

إلــىُضــرورةُدعــمُالجهــودُالفلســطينيةُلنيــلُاالعتــرافُفــيُاألمــمُالمتحــدة،ُُآذار11ُالحظــواُكيــفُانتبــهُشــبابُائــتالفُُ
الفـــيسُبــوكُوالمجموعـــاتُالشـــبابيةُ)هــامُإلـــىُالمواقــفُالوطنيـــةُحيــثُيســـتخدمُالشــبابُالوســـائطُالمعاصــرةُوهــوُقفـــزُ

ُُ.فيُالمساهمةُفيُتحقيقُالمطالبُالوطنية(ُالدولية
ُالتحوالتُالعربيةُوالصراع

يمكـنُتتبعهـاُُويظلُالسؤالُاألهمُ،ُماُمدىُتأثيرُذلكُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُبشكلُعـام؟ُإنُثمـةُمـنُالتـأثيراتُالتـي
وتوقعها،ُبداية،ُمثلُهذاُالنقاشُيجلبُمعهُتركيزاُكبيراُعلىُمصرُوسورياُبحكمُموقعهماُفيُالصـراع،ُوقبـلُالخـوضُ
ـــيمُالبـــدُأنُيكـــونُشـــامالُوالُيمكـــنُحصـــره،ُ فـــيُذلـــك،ُســـأتطرقُإلـــىُقضـــيةُتأسيســـية،ُإنُاالنزيـــاحُالمتوقـــعُفـــيُاإلقل

ُ:البدُأنُينطلقُمنُالسياقُاألشملُذاته،ُوالفرضيةُاألولىُفيُذلـكُتقـولفالتحوالتُإذاُقدرُلهاُأنُتجلبُتغيراُأشمل،ُ
إنُمنُشأنُهذهُالتحوالتُأنُتجلبُمعهاُاهتماماتُأوسعُبالشؤونُالخارجيـة،ُقـدُيكـونُهـذاُصـحيحا،ُلكـنُمـنُالمهـمُ

ليُبالصـراعُالعربــيُبالتـاُوتأمـلُالطـرحُالبـديل،ُفهـذهُالتحـوالتُســتجلبُمعهـا،ُربمـا،ُاهتمامـاُأقـلُبالشــأنُالعربـيُالعـام،ُ
اإلسرائيلي،ُحيثُأنُاألزماتُالعميقةُوالخطيـرةُالتـيُسـتواجههاُالـنظمُالناشـئةُسـتجعلُاالنغمـاسُفـيُالقضـاياُاإلقليميـةُ

ُ.معيقاُلعمليةُالتحول
لقدُواجهتُالدولةُالعربيةُفيُبدايةُنشـوئهاُأزمـةُشـرعيةُتـمُاالستعاضـةُعنهـاُبالتـدخلُفـيُالصـراع،ُإلشـغالُالمـواطنُُ

ُ.ُنعم،ُوال:ُهلُسيكونُهذاُممكناُمعُالنظمُالناشئة؟ُستأخذُاإلجابةُفرضيتين.ُةُكبرىُتهمهبقضي
ــأنُالحكومــاتُالعربيــةُستنشــغلُبنفســهاُأكثــرُوســتتجهُأكثــرُلترتيــبُبيتهــاُالــداخلي،ُ يتمثــلُالســيناريوُاألولُفــيُالقــولُب

خُنشــوءُالدولـةُالوطنيـةُفــيُالعـالم،ُفــإنُوبتأمـلُتـاري.ُوسـيقلُاهتمامهـاُبالصــراع،ُألنُثمـةُمسـتقبلُداخلــيُعلـىُالمحــك
ــةُالعربيــة،ُوســتدفعُباتجــاهُعمليــةُ ــةُالوطني ــةُفــيُتثبيــتُالدول ــةُالثاني ــةُالتحــولُالــديمقراطيُالعربيــةُســتكونُالمرحل مرحل

بيـدُأنُهـذاُ.ُتحولُداخلي،ُتعـززُمـنُخصوصـيةُسياسـةُكـلُدولـةُعلـىُحسـابُالمواقـفُوالتـدخالتُفـيُسـياقُاإلقلـيم
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دولُلهــاُحضــورُإقليمــيُمثــلُمصــر،ُودولُلــديهاُأزمــاتُمباشــرةُفــيُالصــراعُمثــلُســوريا،ُبالنســبةُُمــعُاسـيكونُمتعــذرًُ
ســتخففُمــنُتــدخالتهاُفــيُتفاصــيلُالصــراع،ُوســتكتفيُبــالمواقفُالعامــةُهــاُلمصــر،ُفــإنُمثــلُهــذاُالســيناريوُيقــولُبأن

ُ.ُالداعمةُللمطالبُالفلسطينية
صرُفيُعمليةُالتحولُكبيرة،ُوعليهُفـإنُمصـرُسـتغيرُفـيُقواعـدُإنُهولُوحجمُالمخاطرُوالتحدياتُالتيُستواجههاُم

اللعبـة،ُولـنُتتــدخلُفـيُتغييـرُاللعبــةُبشـكلُكامـل،ُوســتخرجُمواقـفُأكثـرُصــالبةُمـنُمصـر،ُوربمــاُالمطالبـةُبتحســينُ
ُ،ُوسيؤثرُذلكُعلـىُمجمـلُالمواقـفُالعربيـة،(اتفاقيةُالغاز،ُالحضورُالعسكريُفيُسيناءُوماُإلىُذلك)ظروفُالسالمُ

ُ.وتحديداُعلىُجامعةُالدولُالعربية،ُلكنهُسيكونُمحدودا
ــدُ ــإنُالنظــامُالجدي ــادراُعلــىُ(ُفــيُحــالُصــعوده)بالنســبةُلســوريا،ُف ــنُيكــونُق ــة،ُوهــوُل سينشــغلُأكثــرُبقضــاياهُالداخلي

ــهُلــذلك،ُوســيبحثُعــنُســبلُاســتعادةُالجــوالن،ُوربمــاُتخيــل ُمحاربــةُإســرائيل،ُوالُيمتلــكُالترســانةُالعســكريةُالتــيُتؤهل
عبـرُاسـتخدامُاألصـولُالتركيـةُقـدُيعـززُمـنُ(ُفيُحالةُحدوثُكوارثُإنسانيةُبسـببُالقمـعُوالـبطش)المساعدةُالدوليةُ

ضُأنُفشـلُالتحـولُهذاُالتوجه،ُوستبدوُاستعادةُالجوالنُانتصاراُكبيراُأليُنظامُقادم،ُكماُأنُمثلُهذاُالسيناريوُيفترُ 
عيته،ُمثلماُحـاولُفعـلُذلـكُخـاللُمسـيراتُالنكبـةُإلـىُالجـوالن،ُفـيُفيُسورياُسيدفعُالنظامُإلىُالبحثُعنُتعزيزُشُر

ُ.إثارةُملفُالجوالنُمرةُأخرىُخاصةُعبرُالخطابُاإلعالميُوالسياسي
أمـــاُالســــيناريوُالثــــانيُفيفتـــرضُأنُالدولــــةُالعربيــــةُالجديــــدةُســـتجدُفــــيُالقضــــيةُالفلســــطينية،ُمثلمـــاُوجــــدتُفيهــــاُفــــيُ

ـــأجيجُشـــرعيتهاُوتعزيزهـــاُاتُحصـــانُطـــروادة،ياتُوالســـتينيالخمســـين ـــدُبالصـــراعُ.ُلت ـــاليُســـيكونُثمـــةُاهتمـــامُمتزاي بالت
وتفاصيلهُستشهدهُالمنطقة،ُوهذاُلنُيكونُمدفوعاُبتوجهاتُعربيةُفردية،ُبلُسيجدُفيُماكينـةُالجامعـةُالعربيـةُالـدافعُ

عــادةُإثــارةُموقــعُ الجامعــةُفــيُالسياســةُاألكبـرُلــه،ُخاصــةُمــعُدخــولُريــاحُالتغييــرُإلــىُمؤسســاتُالجامعــةُالجامــدة،ُوا 
ُ.العربية

بالطبعُإنُفهمُالمواطنُالعربيُألهميةُتعبيرُالحكومةُعنُمواقفهُالسياسيةُسيكونُهامـاُفـيُتحديـدُأولويـاتُوخيـاراتُُ
ُ.ُالدولةُالجديدة،ُلكنُقدُتتراجعُهذهُالمواقفُأمامُمطالبُاالستقرارُواألمنُوالتنمية

ل،ُوتمتعـتُبهـاُخـاللُالعقـدينُالماضـيينُلـنُتـدومُكثيـرا،ُوسـتجدُإسـرائيلُإنُحالةُالسكونُالعربيةُالتـيُفضـلتهاُإسـرائي
نفســـهاُملزمـــةُعلــــىُمواجهـــةُتبعـــاتُالتحــــوالتُالعربيـــةُاإلقليميـــةُبعــــدُأنُترســـوُســـفنُهــــذهُالتحـــوالتُعلـــىُشــــواطسُ

نُتكـونُالديمقراطية،ُوقدُيكونُذلكُمصحوباُبرغبةُدوليةُفـيُالحـدُمـنُآثـارُهـذهُالتحـوالت،ُوالضـغطُعلـىُإسـرائيلُأل
ُ.أولُمنُسيدفعُهذاُالثمن

إنُالوعيُالعربيُبأهميةُتثويرُاإلقليم،ُونقلُتبعاتُهذهُالتحـوالتُإلـىُالعالقـاتُاإلقليميـةُلتحصـيلُمكاسـبُسياسـية،ُُ
هــوُوحــدهُمــنُســيحددُمــدىُتــأثرُالقضــيةُالفلســطينيةُبمــاُحــدث،ُوســيقررُإذاُمــاُســيكونُمجــردُتغييــراتُداخليــةُتــدفعُ

ُ.ُأكثرُبالمصالحُالوطنية،ُأمُأنهُسيجلبُمعهُتحوالتُإقليميةُأعمُالنطواءُأكثرُواهتمام
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وأياُكانُالحالُفإنُمدىُتأثرُالقضيةُبهذهُالتحوالتُمنوطُبالفلسطينيينُالذينُتقعُعليهمُمهمةُتطويرُرؤيةُتعاملُ
يجبُُلُالكبير،ُبلمعها،ُتضمنُعدمُتركهمُوحيدينُفيُحالةُاالنطواءُالعربية،ُأوُجعلهمُأداةُفيُحالةُسيناريوُالتدخ

ُيقتضيُُالعملُعلى ُبدوره ُوهذا ُالعربيةُخلفُالموقفُالفلسطيني، ُالتحوالتُلجلبُالمزيدُمنُالصالبة توظيفُهذه
ُهذاُُاداخليًُُافلسطينيًُُااتفاقًُ ُفي ُبقوة ُللضغط ُالعربية ُالمواقف ُوتجنيد ُاألقل، ُعلى ُاتآنية، ُالفلسطينية ُالغايات على

االتجاه،ُوربماُكانتُأولُهذهُالخطواتُإلغاءُمنحةُالسالمُالمجانيةُالتيُتمنحهاُمبادرةُالسالمُالعربية،ُورهنهاُبسقفُ
إنُالمزاجُالعامُالعربيُُ.فيُمثلُهذاُالتصعيدُزمنيُيتمُوضعُخطواتُتصعيديةُبعده،ُوربماُاستخدامُالمواردُالعربية

ُ.ُسيكونُمرتبطاُبمستقبلُهذهُالتحوالتُوبالضغوطاتُالفلسطينية،ُومحاولةُالتأثيرُفيُهذاُالمزاج
يـرتبطُالســابقُبســؤالُهــامُآخــرُيتعلــقُباإلســتراتيجيةُالفلســطينية،ُيتأســسُذلــكُعلــىُالــربطُبــينُهــذهُاإلســتراتيجيةُوهــذهُ

فـيُ(ُمحـدودة)لمُتظهـرُحتـىُاتآنُمشـاركةُعربيـةُ.ُألخيرةُفيُصالحُتحقيقُالتطلعاتُالفلسطينيةالتحوالت،ُوتوظيفُا
المعركــةُالدبلوماســيةُالفلســطينيةُفــيُالمحافــلُالدوليــة،ُوباعتبــارُأنُمــاُســيحدثُفــيُســبتمبرُالقــادمُسيشــكلُتغييــراُفــيُ

إنُتوظيفُالطاقـاتُالدبلوماسـيةُ.ُذلكُطبيعةُالصراع،ُفإنهُيتوجبُعلىُالفلسطينيينُوضعُالخططُللتعاملُمعُتبعات
سـيكونُهامـاُوالبـدُأنُيكـونُسـهال،ُكمـاُالبـدُاالسـتفادةُمـنُالعزلـةُالدوليـةُ(ُإذاُتحقق)العربيةُفيُتثبيتُمنجزُسبتمبرُ

ــدُمــنُالضــغطُعليهــا،ُوالعــربُيســتطيعونُالمســاعدةُفــيُذلــك،ُ التــيُتعيشــهاُإســرائيل؛ُفــيُالضــغطُعلــىُحلفائهــاُللمزي
ُ.ُإذاُأحسواُبأنُاألنظمةُالجديدةُالُتساومُفيُذلكُلندنُوبرلينُوباريسُأكثرُاستعداداُلفعلُذلكوستكونُواشنطنُُو

ُ
ُخالصةُوتوصيات

منُالمؤكدُأنُالربيعُالعربيُقدُالُيكونُمجردُفصل،ُبلُقدُيمتدُلعـامُوهـوُبـذلكُيفقـدُبريقـهُويكـونُأكثـرُدفعـاُللـداخلُ
ُ.ُإالُأنهُسيكونُمحدوداُوسيكونُمنُالمتعذرُتخيلُانتشارهُأكثر.ُمنهُطرديُللخارج

لـىُالفلسـطينيين،ُوسـيقعُعلـىُعـاتقهمُتزعمُهذهُالورقـةُأنُالكثيـرُمـنُمسـتقبلُتـأثرُالقضـيةُبـالتحوالتُالعربيـةُيعتمـدُع
فـــيُصـــالحُ(ُالمرشـــحةُاألكثــرُللحـــدوث)مهمــةُتوظيـــفُوتثـــويرُالتــأثيراتُالعربيـــة،ُولـــنُتكـــونُحالــةُاالنطـــواءُالعربيـــةُ

الحــظُأنُالفلســطينيينُوحيـــدون؛ُألنُ)الفلســطينيين؛ُإذُإنهــاُســتتركهمُوحيــدين،ُخاصــةُمـــعُاقتــرابُاســتحقاقُســبتمبرُ
،ُكماُلنُيكونُالتعامـلُاألداتـيُمـعُالصـراعُلصـالحهم،ُوثمـةُمسـافةُمفيـدةُ(ولةُبأزماتُبلدانهاالدبلوماسيةُالعربيةُمشغ

ُ.ُلبحثُعنهالُعلىُالفلسطينيين
ُ:يتوسيكونُمفيداُللفلسطينيينُالعملُعلىُاتآ

ُ.إنجازُالمصالحةُوتوحيدُالمؤسسةُالفلسطينيةُ:أوال
ُ.لتحوالتُووضعُرؤيةُبخصوصهاصوغُإستراتيجيةُفلسطينيةُمبنيةُعلىُتوظيفُهذهُاُ:ثانيا
ُ.لمؤسساتُالدوليةُوحثُالدولُالعربيةُعلىُتفعيلُمشاركتهاُفيُذلكإلىُاالتركيزُعلىُالتوجهُُ:ثالثا
ُ.استثمارُطاقةُالشبابُالعربيُفيُالمشاركةُالفاعلةُفيُالضغطُباتجاهُالدعمُالفلسطينيُ:رابعا
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االستفادةُمنُروحُالمبـادرةُالتـيُعكسـهاُالشـبابُالفلسـطينيُوتفعيـلُمشـاركتهمُفـيُالسياسـاتُالعامـةُبمـاُيكفـلُُ:خامسا
ُ.ُرفدُالنظامُالسياسيُبروحُجديدة

ُ
ُ

ُ"يُُّب ُرُ العُ ُيعُ بُ الرُ "وُيلُ ائُ رُ إسُ 
ُ

ُاألستاذُأنطًوانُشلحًت

ُ.مدارُ–باحثُفيُالمركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيليةُ

ُ

ُماُهوُجوهرُاألهدافُالفلسطينيةُالتيُ)*(ُ يبدوُليُأنُثمةُأهميةُفيُالوقتُالراهنُألنُنحد دُعلىُنحوُجماعي 
نتطلعُإلىُتحقيقها،ُسواءُعلىُالمستوىُاإلستراتيجيُأوُعلىُالمستوىُالتكتيكي،ُوذلكُحتىُيتمُتيسيرُعمليةُبناءُ

ُ".ُالربيعُالعربي"عنُُاإلستراتيجيةُالفلسطينيةُوفًقاُتآخرُالمستجداتُالناجمة

ُالتالية ُالعناصر ُإلىُآليـاتُتتعلقُبسيرورة ُأنُتكونُمستندة ُالُب د  ُاإلستراتيجية ُفإنُهذه ُفيُالوقتُنفسه الوضعُ:
ُفيُ ُالفلسطينية ُالدولة ُاستقالل ُإعالن ُمبادرة ُومصير ُالوطنية، ُالمصالحة ُاتفاق ُمآل ُظل ُفي ُالداخلي الفلسطيني

ُ.إسرائيل؛ُالوضعُالعربي؛ُالوضعُاإلقليمي؛ُالوضعُالدوليُسبتمبرُالمقبل؛ُمواجهة/ُأيلول

ُالمعانيُالمستشفُمنُتحليلُ ُمنُخاللُحقل ُإسرائيل، ُمواجهة ُالمتعلقُبآلية ُعلىُالعنصر ُالمداخلة وستركزُهذه
حاالتهاُالمتعلقةُعلىُنحوُخاصُبالقضيةُالفلسطينية"الربيعُالعربي"عناصرُالرؤيةُاإلسرائيليةُإزاءُ ُ.،ُوا 

ُ

ُ":سرائيلُفيُالغيتوإ(ُ"1

ُ ُإزاءُالتباشيرُاألولىُلـ ُالصددُهوُأنُمقاربةُإسرائيل ُإليهُفيُهذا ُيجبُاإلشارة ُالتيُ"الربيعُالعربي"لعلُأولُما ،
ينايرُالمصرية،ُجعلتُأحدُالكتابُواألساتذةُالجامعيينُاإلسرائيليين،ُوهوُنيسيمُكلدرون،21ُُالحتُمنُخاللُثورةُ

،ُوماُجعلهُيحيلُإلىُهذاُاالستنتاجُهوُأنُتلكُالمقاربةُتتمُفقطُمنُخاللُ"عقليةُالغيتو"ُيستنتجُأنهاُماُزالتُأسيرة
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ُأضرارهُ ُأو ُالربيع ُذلك ُفوائد ُبشأن ُالسؤال ُطرح ُبواسطة ُالضيقة، ُإسرائيل ُبمصالح ُالتداعياتُالمتعلقة البحثُعن
ُُ(.29/1/2311،ُ"يديعوتُأحرونوت"الموقعُاإللكترونيُلصحيفةُ)بالنسبةُلهاُالُأكثرُ

"ُأسلوبُالدفاعُالهجومي"ورأىُأحدُالمعلقينُالسياسيينُأنُأفضلُوصفُينطبقُعلىُهذهُالسياسةُاإلسرائيليةُهوُ
نُفيُخطُالدفاع،ُوعدمُاإلقدامُعلىُأيُمبادرةُهجوميةُفيُ المستلُمنُمالعبُكرةُالقدم،ُالذيُيكونُفحواهُالتحص 

والُشكُأنهُيقصدُفيُالوقتُذاتهُعدمُإقدامهاُ(.13/9/2311ُ،ُ"يديعوتُأحرونوت"أوريُمسغاف،ُ)ساحةُالخصمُ
زاءُالخطوةُالفلسطينيةُالراميةُللحصولُعلىُاعترافُدوليُبإقامةُ علىُأيُمبادرةُإزاءُالتغيراتُفيُالعالمُالعربي،ُوا 

ُأيلول ُفي ُالتيُستعقد ُالمتحدة ُاألمم ُفي ُالعامة ُالجمعية ُدورة ُإطار ُفي ُفلسطينية ُدولة ُوتخوض/ ُالمقبل، ُسبتمبر
ُ.إسرائيلُحرًباُضدهاُفيُجميعُالجبهاتُموازيةُلحربهاُعلىُاتفاقُالمصالحةُبينُحركتيُفتحُوحماس

ُ".ُالربيعُالعربي"ومنذُاتآن،ُباإلمكانُأنُنحد دُأكثرُمنُمرحلةُفيُسياقُتدر جُالرؤيةُاإلسرائيليةُإزاءُ

ُ:مهماُتكنُهذهُالمراحلُفإننيُسأركزُعلىُاثنتينُمنها

ُبعيدُبثورةُُ:المرحلةُاألولى ُخطابهاُعن21ُُكانتُمقرونةُإلىُحد  ينايرُالمصريةُوتداعياتهاُالمحليةُواإلقليمية،ُوشف 
ُ:استشعارُإسرائيلُمخاطرُكثيرةُمنُهذهُالثورةُسواءُعلىُالمدىُالمنظورُأوُعلىُالمدىُالبعيد،ُفيُمقدمها

إلىُسد ةُالسلطةُالجديدة،ُ"ُقوىُإسالميةُمتطرفة"المصريُفيُحالُصعودُُ-إمكانُإلغاءُاتفاقُالسالمُاإلسرائيلي(1ُُ
ُ منذُثالثةُعقودُ(ُالباكسُإزرائيلي"ُ)السالمُاإلسرائيلي"ومنُالمعروفُأنُإسرائيلُتعتبرُهذاُاالتفاقُالركنُالرئيسُلـ

لىُتغييرُمفاهيمُاألمنُالقوميُ"تالشيُتهديدُالجبهةُالجنوبية"إلىُُ-فيُنظرُإسرائيلُ-وني ف،ُفضاًلُعنُتأديته ،ُوا 
ُ.اإلسرائيليُفيماُيتعلقُببنودُالميزانيةُاألمنيةُوعمليةُبناءُالقوةُالعسكرية

ُ2ُ ُإيرانُ( ُالتقاربُمع ُاحتمال ُإيرانُأكبرُخطرُمصيريُماثلُ)ازدياد ُزالتُتعتبر ُالقولُإنُإسرائيلُما منُنافل
الجنرالُاحتياطُعاموسُيادلين،ُفيُأثناءُُ-أمانُ-أكدُالرئيسُالسابقُلشعبةُاالستخباراتُالعسكريةُُومؤخًراأمامها،ُ

ُ ُيوم ُحزيران21ُاشتراكه 2311ُُيونيو/ ُمؤتمر ُاإلسرائيلي"في ُواألمن ُالسالم ُمجلس "ُ ُأبيب، ُتل ُإفي الخطرُ"ن
ُ"(.ُنوويةُبالمفهومُالعسكريُالمصيريُالوحيدُالذيُيتهد دُإسرائيلُكامنُفيُإيرانُحالُتحولهاُإلىُدولة

وفيُاتآونةُاألخيرة،ُيمكنُمالحظةُأنُالتصريحاتُاإلسرائيليةُالرسميةُيغلبُعليهاُشبهُتأكدُمنُعدمُاحتمالُإلغاءُ
يران،ُوكلُماُعداُذلكُهوُتفاصيل ُ.اتفاقُالسالم،ُومنُتضاؤلُإمكانُالتقاربُبينُمصرُوا 

،ُفعلىُالرغمُمنُ"ثوراتُالربيعُالعربي"ةُأوُاالنتفاضةُفيُسوريةُعلىُخطُالمرحلةُالثانيةُتبدأُبالتزامنُمعُدخولُالثوُر
بأنُالُيتمكنُنظامُالرئيسُبشارُاألسدُمنُالحفاظُ"ُتتنبأ"أنُنتائجُاالنتفاضةُالسوريةُلمُت حسمُبعد،ُإالُأنُإسرائيلُ
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اراكُتوقعُأنُيسقطُهذاُالنظامُعلىُبقائهُعلىُالمدىُالبعيد،ُوربماُعلىُالمدىُالمتوسط،ُبلُإنُوزيرُالدفاعُإيهودُب
ُفيُغضونُنصفُعام ُالعسكريُاألجنبيُلحلفُشمالُ. ُألحتُعلىُوجوبُالتدخل ُأخرىُفإنُإسرائيل منُناحية

ُأبدتُمعارضةُلحدوثُتدخلُكهذاُفيُسورية،ُكماُصر حُوزيرُالخارجيةُأفيغدورُ(ُالناتو)األطلسيُ فيُليبيا،ُلكنها
ُالخصوص ُتفعلهُفيُهذا ُأولىُفيُتأجيجُحملةُإعالميةُمنهجيةُفيُشأنُُليبرمان،ُوكلُما ُمنُجهة يبدوُمتركًزا

ضلوعُالحرسُالثوريُاإليرانيُوعناصرُحزبُاهللُفيُحمايةُكرسيُاألسدُالمهتزُوفيُقمعُأعمالُاالحتجاج،ُومنُ
لتيُبدأتُالتركيُالمتعلقُبسوريةُإلنهاءُاألزمةُالحادةُمعُتركيا،ُاُ-جهةُأخرىُفيُمحاولةُتجييشُالصراعُاإليراني
ُ ُغزة ُقطاع ُعلى ُاإلسرائيلية ُالحرب ُأثناء ُ)في ُشتاء ُعلىُ(2337في ُاإلسرائيلية ُالسيطرة ُوتفاقمتُعقبُعملية ،

ُ(.2313مايوُ/ُفيُأيار)أسطولُالحريةُالتركيُالذيُكانُمتجًهاُإلىُالقطاعُ

،ُفإن2311ُيونيوُ/ُانحزيُر24ُفيُ"ُلصحيفةُهآرتس"ُخبيرُإسرائيليُفيُشؤونُالشرقُاألوسط"ووفًقاُلماُصر حُبهُ
إيرانُوتركياُتتصارعانُعلىُالسيطرةُوالنفوذُفيُسورية،ُونتيجةُلهذاُالصراعُفإنُتركياُتقتربُمرةُأخرىُمنُإسرائيلُ

ُ ُباعتبارهما ُفيُالشرقُاألوسط"والوالياتُالمتحدة ُأكبرُخصمينُإليرانُفيُالمعركةُعلىُالنفوذ وفيُرأيُالمحللُ".
فإنُالرئيسُاألسدُقدُأثبتُوهوُفيُذروةُقوتهُوكذلكُفيُبدايةُمرحلةُأفوله،ُأنُُ-فُبنألـُوُ-السياسيُلهذهُالصحيفة

ُ.سوريةُتحتلُمكانةُمركزيةُفيُمنظومةُالقوىُاإلقليميةُوفيُقدرتهاُعلىُترجيحُميزانُالقوىُفيُالمنطقة

ُورسمتُبعضُالتحليالتُالمتعلقةُبسوريةُالسيناريوُالمرغوبُإسرائيلًياُبالنسبةُلهذاُالبل "ُنظامُسنيُ "د،ُوفحواهُأنُيحل 
مكانُاالعتمادُ ُنظامُاألسد،ُبماُيتيحُإلسرائيلُإمكانُتسويةُالنزاعُالحدوديُفيُهضبةُالجوالن،ُوا  مؤيدُلواشنطنُمحل 

المؤلفُمنُسوريةُوتركياُفيُالصراعُضدُإيران،ُكبديلُأوُمكملُللتحالفُالذيُضعفُمعُ"ُالهاللُالشمالي"علىُ
ُ.مصـرُبتأثيرُالثورة

ُأنُإسرائيلُتقاربُ ُالخطرُالسوري"يجدرُالتذكيرُهنا ُاألسدُ" ُبينُنظام باألساسُمنُزاويةُجوهرُالعالقاتُالقائمة
ُ.ُوبينُكلُمنُإيرانُوحزبُاهللُفيُلبنان،ُأكثرُمنُمقاربتهُمنُزاويةُالنزاعُالحدوديُبشأنُالجوالن

ُالتحل ُبتركيز ُاتسمت ُاألولى ُالمرحلة ُإن ُالقول ُيمكن ُذلك، ُعلى ُمخاطرُبناء ُعلى ُمعظمها ُفي ُاإلسرائيلية يالت
ُبعيدُعلىُفرصُ"الربيعُالعربي"األسلمةُالكامنةُفيُ ،ُفيُحينُأنُالمرحلةُالثانيةُتتسمُبتركيزُتلكُالتحليالتُإلىُحد 

ُ.ُالدمقرطةُالتيُينطويُعليها

ُ.فيُالحالتينُالدافعُواحد،ُوهوُاستشفافُماُيصبُفيُمصلحةُالسياسةُاإلسرائيلية

ُ:نتاجاتُأخرىُنذكرُمنهاوثمةُاست
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 ُُالعسكريةُوترسانة أنُإسرائيلُالُيمكنهاُلضمانُمستقبلهاُسوىُأنُتنحوُنحوُمزيدُمنُتدجيجُقوتها
وقدُاتخذتُإجراءاتُعمليةُفيُهذاُ.ُأسلحتها،ُاألمرُالذيُيستدعيُزيادةُالميزانيةُاألمنيةُاإلسرائيلية

 .ُاالتجاه
 الشارعُالعربيُبروزُالعبُمركزيُجديدُفيُالشرقُاألوسطُهو. 

ُ:الحفاظُعلىُوحدةُالموقفُفيُالغيتو(2ُ

ُكيفُيبدوُالموقفُالسياسيُللحكومةُاإلسرائيليةُفيُضوءُآخرُالمستجدات؟

ُأكدُدانُمريدور،ُوزيرُشؤونُاالستخباراتُفيُحكومةُبنيامينُنتنياهو،ُفيُسياقُ ُاليومُالدراسي، عشيةُانعقادُهذا
،ُأنُالخطابُالذيُألقاهُرئيسُالحكومةُاإلسرائيليةُفيُ(1/9/2311"ُ)معاريف"مقابلةُمطولةُأدلىُبهاُإلىُصحيفةُ

ؤس س،ُالُيقلُمنُحيثُأهميتهُعنُالخطابُالذيُألقاهُهوُخطابُم"2311ُمايوُ/ُأيار24ُالكونغرسُاألميركيُيومُ
ُالغربية)أوُعنُقرارُتجميدُالبناءُفيُالمستوطناتُ(2337ُيونيو/ُفيُحزيران)إيالنُُ-فيُجامعةُبار (ُفيُالضفة
ُ(".2313ُسبتمبرُ/ُانتهتُفيُأيلول)عشرةُأشهرُ

أنُالقضاياُالتيُينويُأنُيطرحهاُفيُفيُواقعُاألمرُإنُأهميةُهذاُالخطابُكامنةُفيُماُتضمنهُمنُتفصيالتُبش
ُحتىُموعدُإلقاءُالخطاب، ُنتنياهوُيتجنبُالكشفُعنها ُالتيُظل  ُجدولُأعمالُالمفاوضاتُعلىُالتسويةُالنهائية،

أنُتؤديُالتسويةُ:ُاعترافُالفلسطينيينُبإسرائيلُدولةُقوميةُللشعبُاليهودي؛ُثانًياُ:أوالًُ:ُتيووردتُفيهُعلىُالنحوُاتآ
أنُيتمُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُخارجُتخومُدولةُإسرائيل؛ُُ:ىُنهايةُالنزاعُووضعُحدُللمطالب؛ُثالًثاالدائمةُإل

أنُت قامُالدولةُالفلسطينيةُعنُطريقُاتفاقُسالمُوأنُتكونُمنزوعةُالسالحُوأنُتحتفظُإسرائيلُبحقُالمرابطةُُ:رابًعا
خاضعةُ(ُفيُالضفةُالغربية)أنُتبقىُالكتلُاالستيطانيةُالكبرىُُ:العسكريةُلفترةُطويلةُعلىُطولُنهرُاألردن؛ُخامًسا

ُ.أنُتبقىُالقدسُالموحدةُعاصمةُإلسرائيلُ:للسيادةُاإلسرائيلية؛ُسادًسا

ُاإلسرائيلي ُالصراع ُأن ُفحواها ُمقاربة ُعلى ُمؤسًسا ُزال ُما ُموقفُنتنياهو ُوفًقاُُ-لكن ُللحل، ُقابل الفلسطينيُغير
ُ.2311يونيو/ُحزيران11ُإيطاليا،ُالتيُن شرتُفيُإلىُالذيُرافقهُأثناءُزيارتهُ"ُسهآرت"لتصريحاتهُلمراسلُصحيفةُ

/ُحزيران21ُوعقبُهذهُالتصريحاتُأفصحُنتنياهوُعنُجوهرُأجندتهُمعُحكومتهُفيُثناياُالخطابُالذيُألقاهُيومُ
ُ.ُأمامُمؤتمرُالهيئةُالعامةُللوكالةُاليهوديةُالذيُعقدُفيُالقدس2311ُيونيو

ُ:دةُتشملُالعناصرُاتآتيةهذهُاألجن
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لفتُنتنياهوُإلىُحقيقةُأنُإسرائيلُأصبحتُأكبرُتجمعُ"ُ)الدولةُاليهودية"أنُتعيشُأغلبيةُاليهودُفيُالعالمُفيُ(1ُ
ُ؛(لليهودُفيُالعالم،ُوأنهاُستظلُتسعىُنحوُغايةُاستقطابُأغلبيةُاليهودُفيُالعالم

ُ.لتمويلُالقوةُالعسكريةُاالستمرارُفيُبناءُاقتصادُقويُيكونُبمثابةُدعامة(2ُ

3ُ ُالمسائلُ( ُحول ُإنما ُفحسب، ُاليهودية ُبالهوية ُالمرتبطة ُالمسائل ُالشعبُاليهوديُليسُحول الحفاظُعلىُوحدة
ُهما ُقراءته ُفي ُحاسمة ُأهمية ُذواتي ُمسألتين ُفي ُخاصًة ُأيًضا، ُالخارجية ُإسرائيل ُبسياسة ُالمرتبطة ُالجوهرية (ُأ:

دُ ُ".السالمُمعُالفلسطينيين"الموقفُالمشتركُإزاءُ(ُبأسلحةُنووية؛ُبمعارضةُتطلعاتُإيرانُللتزو 

بينُأولئكُ"فيُالمجتمعُالفلسطينيُاتآنُهوُُاالنقسام،ُمشدًداُعلىُأنُ"شريكُفلسطيني"ولمحُنتنياهوُإلىُعدمُوجودُ
،ُ"المستعدينُللجوءُإلىُالقوةُوالعنفُواإلرهابُوالحربُللقضاءُعلىُإسرائيل،ُوبينُأولئكُالذينُيرفضونُمواجهتهم

ُ.منُدونُأنُيخفيُأنُاتفاقُالمصالحةُالوطنيةُيبهظـه

ُ

ُ":يهوديةُالغيتو"مطلبُ(3ُ

ُُ.جماعُإسرائيليُعلىُمطلبُاالعترافُبالدولةُاليهوديةأجندةُنتنياهوُوحكومتهُتتسقُمعُوجودُإ

ُقوميةُ ُدولة ُمطلبُاالعترافُبإسرائيل ُيتبنون ُالذين ُإسرائيل ُفي ُالسياسيين ُالزعماء ُأن ُهنا ُنستعيد ُأن ُمن ُب د  وال
،ُاألولُيضمُالزعماءُالذينُيلوحونُبهذاُالمطلبُباعتبارهُشرًطاُللمفاوضات:ُللشعبُاليهوديُينقسمونُإلىُصنفين

؛ُالثانيُيضمُالزعماءُ(منهمُنتنياهوُنفسه)وهمُيرغبونُفيُعرقلةُالتوصلُإلىُاتفاقُمنذُأولُمرحلةُمنُالمفاوضاتُ
ُ ُلالتفاق ُالمطلبُشرًطا ُهذا ُيضعون ُليفني)الذين ُتسيبي ُحزبُكاديما ُورئيسة ُالبرلمانية ُالمعارضة ُزعيمة ،ُ(منهم

ُ.شكُكبيربالتاليُفإنُرغبتهمُفيُالتوصلُإلىُاتفاقُتبقىُموضعُ

ُليفنيُمقولة ر ُوتكر  ُإ: ُإلىُاتفاقُسياسي ُالتوصل ُيتم ُلم ُإذا ُالفلسطينية)نه ُالسلطة ُمع ُإسرائيلُبلنُيكونُ( إمكان
ُأعلنتُمثاًلُفيُخطابهاُفيُالكنيستُيومُُةحافظالم ُاليهودية،ُكما "ُيحذ ر"و.2311ُيونيو/ُحزيران19ُعلىُهويتها

ُ.سرُمكانتهاُكدولةُيهوديةُإذاُلمُتستأنفُالمفاوضاترئيسُالدولةُشمعونُبيريسُمنُأنُإسرائيلُستخ

ُ ُبعد ُتفاقم ُاليهودية ُعلىُمطلبُالدولة ُاإلصرار ُأن ُالعربي"والمالحظ، ُالربيع ُوباتُ" ُأكبر ُبإجماع ُيحظى وأصبح
أمنيةُوحتىُمبادرةُالسالمُاإلسرائيليةُالتيُأطلقتهاُشخصياتُ.ُراسًخاُفيُالعقلُالسياسيُاإلسرائيليُعلىُتعد دُأطيافه

ُإنهاُتقبلُمبادرةُالسالمُالعربية،ُتضعُهذاُالمطلب2311ُُأبريل/ُنيسان9ُوسياسيةُتدعيُالعقالنيةُفيُ وقالتُفيها
ُ.فيُصدارةُمبادئُإنهاءُالصراع
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وثمةُإجماعُأوسعُمنُاإلجماعُعلىُمطلبُيهوديةُإسرائيلُإزاءُرفضُحقُالعودةُلالجئينُالفلسطينيين،ُوفيُهذاُ
ُالبروف ُفإن ُسيالصدد ُحركة ُمؤسسي ُأحد ُبرينكر، ُمناحيم ُاتآن"ور ُالسالم ُاليسارُ" ُموقف ُأن ُأخيًرا ُأكد اليسارية،

اإلسرائيليُإزاءُقضيةُحقُالعودةُمثلُموقفُاليمينُاإلسرائيلي،ُوأنهُمنُدونُموافقةُإسرائيلُعلىُتقسيمُالقدس،ُومنُ
ُ.دونُتنازلُالفلسطينيينُعنُحقُالعودة،ُفإنُالصراعُلنُيجدُحاًلُله

ُ

ُ:الرغبةُاإلسرائيليةُالحقيقيةُمنُالمفاوضاتُ(4

:ُهلُترغبُإسرائيلُفيُالمفاوضات؟ُالُيبدوُمهًماُبقدرُأهميةُسؤالُآخرُموازُومكملُهو:ُالسؤالُالذيُنطرحهُعادة
ُماُالذيُترغبُإسرائيلُفيهُمنُوراءُالمفاوضات؟

األهمية،ُربماُلعبُشمعونُبيريسُ ةُبالغةوأشارُأحدُالزمالءُالعربُمؤخًراُوبحقُإلىُأنهُتبلورتُفيُإسرائيلُنظري
ُ.ُأكثرُمنُغيرهُدوراُفيُتحديدُمعالمها،ُوغداُحزبُكاديماُرافعُرايتها

ُمفاوضات ُإدارة ُسعيُإسرائيلُمنُأجل ُفيُأهمية ُالنظرية ُالنظريةُُ.سلمية وتتلخصُهذه والمفاوضاتُحسبُهذه
األزمة،ُوهيُالُتعنيُالبتةُأنهاُبالتأكيدُتضمنُأوُتقودُُاإلسرائيليةُليستُأكثرُمنُأداةُأوُسالحُفيُإستراتيجيةُإدارة

ُللوصولُإليهُوببذلُالجهد نحوُالتوصل ُالتظاهرُباالستعداد ُإنما ُليسُالحل، ُفالمهم المرضيُفيُ إلىُحلُنهائي،
ُُ.(2311يونيو/ُحزيران23ُحلميُموسى،ُالسفير،ُ)إطارهُ

ُأنُشمعونُبيريسُفيُافتتاحُ ُ)ةمؤتمرُرئيسُالدول"منُالمؤكد ُبينُ" ُفيُالقدسُفيُالفترة /ُحزيران23ُُ-21ع قد
2311ُيونيو ُأنُالُبديلُسوىُ( ُبإعالنه ُالنقطة، ُهيُأزمة"محادثاتُالسالم"ركزُعلىُهذه ُالقائمة ُوأنُاألزمة ، 

ُلمُيكنُمنُقبيلُالمصادفةُأنُتناكفُزعيمةُالمعارضةُورئيسةُكاديما،ُ مفاوضاتُوليستُأزمةُعمليةُسياسية،ُلذا
ُ.المفاوضات ي،ُرئيسُحكومتهاُمطالبةُإياهُبخدمةُمصالحُإسرائيلُعبرُالعودةُإلىُطاولةليفن تسيبي

عندماُكانتُوزيرةُالخارجيةُفيُأنهُ(23/9/2311ُ)الفرنسيةُمؤخًراُ"ُالفيغارو"وقدُاستعادتُليفنيُفيُمقابلةُلصحيفةُ
الحكومةُاإلسرائيليةُالسابقة،ُبادرتُبنفسهاُإلىُإطالقُالمفاوضات،ُولمُيكنُعليهاُدفعُأيُثمن،ُفيُحينُأنُجمودُ
المفاوضاتُفيُالوقتُالحاليُيكلفُإسرائيلُثمًناُباهًظا،ُيتمثلُفيُالنيلُمنُشرعيتها،ُبالتاليُمنُقدرتهاُعلىُالدفاعُ

ُ ُبسبب ُنفسها ُعن ُبالتشكيك ُحقها ُالتحر كفي .ُ ُأن ُالمتطرفينُ"وأكدت ُبين ُالعربي ُالعالم ُفي ُاتآن ُمعركة هناك
،ُوكادتُأنُتقولُمنُ"نتفاوض"والمعتدلين،ُوعليناُنحنُأنُندعمُالمعتدلين،ُلذلكُصارُأكثرُمنُضروريُاتآنُأنُ

ُ.أجلُأنُنتفاوضُفقط
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ُ

ُ

ُ:حقيقةُالوضعُالداخليُفيُإسرائيل(5ُ

فيُأوائلُ)إنُالعنصرُاألبرزُالذيُيتسمُبهُالمشهدُالسياسيُاإلسرائيليُالداخليُمنذُبدءُواليةُحكومةُبنيامينُنتنياهوُ
ُ.ُ،ُهوُتكريسُسيطرةُاليمينُشبهُالمطلقةُعلىُالخريطةُالحزبيةُوعلىُالمنا ُالسياسيُالعام(2337أبريل/ُنيسان

ُأنجز"لُوثمةُمنُيعتقدُأنُاليمينُاأليديولوجيُفيُإسرائي ُتاًما"فيُالعامُالفائتُ" ُانقالًبا ظلُيعملُعلىُدفعهُقدًماُ"
ُ.علىُمدارُاألعوامُالعشرةُالتيُسبقته

،ُضمنُأشياءُأخرى،ُفيُمنعُفلولُاليسارُمنُأنُتعربُعنُآراءُمغايرة،ُوهذاُالمنعُتمُوتمثلتُغايةُهذاُاالنقالب
ُالقوانينُ،2313بدايةُعلىُالمستوىُالعامُثمُانتقل،ُخاصةُفيُالعامُ وليسُمنُالمبالغةُ.ُإلىُالمستوىُالتشريعيُوسن 

القولُإنُماُيسعىُاليمينُفيُإسرائيلُنحوهُهوُكبحُأيُجدلُديمقراطيُبشأنُالسياسةُالمطلوبةُإزاءُحلُالصراع،ُ
ُ.والتجن دُالعامُمنُحولُسياسةُإدارةُالصراعُبماُيخدمُالمصالحُاإلسرائيليةُالضيقة

منُطرفُالكنيستُوالحكومةُوالمؤسسةُ)هوُأنُعمليةُسيطرةُاليمينُيتمُتكريسهاُمنُاألعلىُُوماُيتعينُاالنتباهُإليه
ُواالستخباراتية ُ(العسكرية ُوكذلكُمنُاألسفل ،(ُ ُحركة ُعلىُغرار ُجديدة ُترتسو"منُطرفُحركاتُيمينية ُإم التيُ"

ُأبحاثُذاتُمواُر ُالشبابية،ُومنُطرفُمعاهد ُللحركاتُاليمينية ُفوقًيا ُمثلُتشكلُتنظيًما ُماليةُكبيرة "ُمركزُشاليم"د
ُالصهيونية"و ُاإلستراتيجيا ُيسرائيلُهيوم"،ُوصحفُفيُمقدمهاُصحيفةُ"معهد ُالمقرب ةُمنُ" المجانيةُاألوسعُانتشاًرا،

لةُمنُجانبُالثريينُاليهوديينُشيلدونُإدلسونُ ُبنيامينُنتنياهوُواليمينُاإلسرائيليُوالممو  رئيسُالحكومةُاإلسرائيلية
ُ(.ُر،ُوصحافيينُأفراد،ُومنُطرفُقوىُدينيةُمرجعيةُمثلُالحاخامين،ُومنُطرفُالمستوطنينورونُالود

ُأيُمعارضةُ ُتجريم ُإلى ُمواربة ُدون ُتهدفُمن ُقوانين ُأيُعلىُسن  ُالجانبُالتشريعي، ُعلى ُكبير ُتركيز وهناك
ُالمدنيينُ ُالسكان ُذلكُضد ُفي ُبما ُلممارساتُالجيشُاإلسرائيلي ُوأيُنقد ُالحرب، ُانعكسُاألمرُفيُك)لسياسة ما

ُالممارساتُ ُغولدستونُبشأن ُلجنة ُفيُتقرير ُورد ُوزرُما ُوتحميلها ُالمتعددة ُاإلنسان ُعلىُمنظماتُحقوق الهجوم
كماُكانتُالحالُفيُأثناءُالحربُ)،ُوأيُتماثلُمعُغيرُاليهودُ(2337العسكريةُفيُأثناءُالحربُعلىُغزةُفيُشتاءُ

ُ.عُتنأىُعنُالغايةُاألمنيةُوعنُالمشكلةُالديمغرافية،ُوأيُبحثُعنُحلُأوُتسويةُللصرا(علىُغزة

خاللُآخرُعامينُتزدادُ:ُ"هذاُالوضعُأجملـهُدانُياكيـر،ُالمستشارُالقانونيُلجمعيةُحقوقُالمواطنُفيُإسرائيل،ُقائالًُ
فكارُالسياسيةُالتيُنُاألإُ:فحواهُ،يوًماُبعدُيومُاإلشاراتُالميدانية،ُالتيُت ظهرُمفهوًماُمدنًياُجديًداُلدىُاإلسرائيليين
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ُالقومي)تتجاوزُاإلجماعُ ُيشكلُ( ُعلىُأنه ُإليه ُالنظر ُيتم ُإلىُالسلطة ُالنقد ُعلىُتوجيه ُومنُيجرؤ تشكلُخطًرا،
ُ".تهديًدا

ُ ُصحيفة ُفي ُن شر ُتقرير ُبي ن ُحيث ُفقط، ُإسرائيل ُفي ُوهيمنته ُاليمين ُسيطرة ُتكريس ُمسار ُينحصر "ُهآرتس"وال
محاوالتُكبحُالتياراتُالنقديةُبينُصفوفُالجالياتُاليهوديةُفيُالوالياتُالمتحدةُأنُهناكُتواتًراُفيُ(21/3/2311ُ)

ُ.منُخاللُاتهامهاُبالالسامية

ُاليسارُالصهيوني ُاليسار،ُالرئيسُ.ُإنُذلكُناجمُمنُجهةُأولى،ُعنُالحالةُالتيُآلُإليها وبلسانُأحدُأقطابُهذا
ُميرتس"السابقُلحزبُ ُباراك،ُ" ُفإنُإيهود ُالحزب، ُالكنيستُورئاسة ُمنُعضوية ُالذيُاستقالُمؤخًرا ُأورون، حاييم

الُ"هذاُاليسارُمنذُأنُثب تُفيُأذهانُالرأيُالعامُمقولةُالرئيسُالسابقُلحزبُالعمل،ُهوُالذيُسد دُالضربةُاألكبرُل
كماُأنُأورونُكشفُالنقابُعنُأنُرئيسُالحكومةُالسابقُإيهودُأولمرتُ.2333ُفيُالعامُ(ُفلسطيني"ُ)يوجدُشريك

ُالسياسيةُاإلسرائيلية ُلهُأنُباراكُهوُمنُحالُفيُأثناءُواليتهُدونُدفعُالعملية ُُ-أسر  ُقدًما قابلةُمنُم)الفلسطينية
ُ(.17/3/2311ُعقبُاستقالتهُون شرتُفيُ"ُهآرتس"أدلىُبهاُإلىُصحيفةُ

ومنُجهةُأخرىُفإنهُناجمُأيًضاُعنُحالةُالمجتمعُاإلسرائيلي،ُحيثُتشيرُآخرُاستطالعاتُالرأيُالعامُالمعمقةُإلىُ
لىُاتساعُالفجوةُبينُالمبدأُالديمقراطيُوبينُالسلوكُالع ُ.مليُبهديُهذاُالمبدأتفاقمُاالستحواذُالديمغرافي،ُوا 

ُنحوُالفاشية؟ُ ُكانتُإسرائيلُسائرة ُإذا ُفيُنطاقُالجدلُبشأنُما ُازدياًدا ُاألخيرة ُالوقائع،ُشهدتُالفترة ُلهذه ونتيجة
ُ ُمترتبات ُفي ُالجدل ُالحراك"وينصب "ُ ُحزب ُيقوده ُبيتنا"الذي ُإسرائيل ُالخارجيةُ" ُوزير ُبزعامة ُالمتطر ف اليميني
وفيُالمقابلةُالمذكورةُأعالهُيقولُ.ُدُالفلسطينيينُفيُإسرائيلُوضدُالمنظماتُاليساريةأفيغدورُليبرمان،ُوأساًساُض

يقودُ(ُليبرمان)والُشكُفيُأنهُ.ُإنُماُأراهُيخيفني،ُوماُالُأراهُيخيفنيُأكثر:ُ"أورونُإنُليبرمانُيخيفه،ُمؤكًداُماُيلي
ُالفشستةُالمخططةُسلًفا ُإلىُأنُ".ُخطواتُغايتها ليبرمانُالُيعتبرُزعيمُاليهودُالروسُفحسب،ُوتجدرُاإلشارةُهنا

ُفريًداُمنُنوعهُلليمينُفيُإسرائيل،ُفضاًلُعنُأنهُيتغذىُعلىُقاعدةُشعبيةُ ُإلىُأنُيكونُزعيًما ُيتطلعُأيًضا نما وا 
ُ.تتسعُباضطراد

ُبحريةُالصحافةُفيُإسرائيلُتصاعدُخاللُآخرُعامينُمنُخال لُوبموجبُتقريرُجمعيةُحقوقُالمواطن،ُفإنُالمس 
استخدامُأوامرُحظرُالنشرُمنُأجلُإخفاءُعملياتُاعتقال؛ُتقييدُالتغطيةُالصحافيةُلخدمةُأغراضُ:ُةتآتيالظواهرُا

سياسيةُكماُحدثُفيُأثناءُالحربُعلىُغزةُوعمليةُسيطرةُالكوماندوسُالبحريُعلىُقافلةُالسفنُالتيُكانتُمتجهةُ
ُفيُأيار ُالحرية)2313ُإلىُغزة ُالجيشُوا(أسطول ُتنكيل ُبالصحافيين؛ ُلشرطة ُمؤسساتُثقافيةُ. كذلكُجرىُمس 

ُُُ.ترفضُأنُتشتركُفيُنشاطاتُداخلُمستوطناتُالمناطقُالمحتلة
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ُفيُالفاتحُمنُنيسان ُنشيرُإلىُأنه ُكما ُالحالية2311ُُأبريل/ ُعامانُعلىُتأليفُالحكومةُاإلسرائيلية حكومةُ)مر 
ُسافرالتيُاتسمتُلدىُتشكيلهاُبطاب(ُبنيامينُنتنياهوُالثانية زُأكثرُ.ُعُيميني  وعلىُماُيبدوُفإنُهذاُالطابعُقدُتعز 
اليمينيُالمتطر فُ"ُإسرائيلُبيتنا"خاصةُفيُضوءُتصاعدُالهجمةُالتيُيؤججهاُحزبُ،2313ُمُفأكثرُعلىُمدارُالعا

عناصرُُعلىُالمواطنينُالفلسطينيينُفيُإسرائيل،ُوعلىُالحرياتُالديمقراطيةُعامة،ُالتيُتحظىُبمزيدُمنُتأييدُسائر
ُ.ُالحكومة

زُإثرُقيامُوزيرُالدفاعُاإلسرائيليُإيهودُباراكُ محسوبُعلىُ)بتفكيكُحزبُالعملُكماُأنُطابعُالحكومةُاليمينيُتعز 
ُالصهيوني" ُاليسار )"ُ ُباسم ُمستقلة ُكتلة ُإقامة عالن ُوا  ُعنه ُ)استقالل"واالنشقاق ُاتهامُ(عتسماؤوت" ُضوء ُوفي ،

،ُوفيماُبقيتُ"ليسُنسخةُثانيةُعنُالليكود،ُإنماُنسخةُطبقُاألصلُعنُليبرمان"مسؤولينُكبارُفيُالعملُباراكُبأنهُ
ُ.ُفإنُسائرُأعضاءُكتلةُالعملُاستقالواُمنهُفورُحدوثُهذاُاالنشقاقُفيُاالئتالف"ُكتلةُباراك"

ُوعرقلةُ ُالمحتلة، ُالقدس ُبتهويد ُالمتعلقة ُسيما ُال ُاالستيطان، ُمشاريع ُتنفيذ ُفي ُاستمرت ُالحكومة ُهذه ُفإن كذلك
ُ.استئنافُالمفاوضاتُالسياسية

وُكبيًرا،ُفضاًلُعنُأنهاُغيرُمدججةُبفاعليةُبطبيعةُالحال،ُثمةُحملةُإسرائيليةُمضادةُلكنُاحتمالُنجاحهاُالُيبد
ُقوىُواسعةُمنُالقاع ُاتهمتُ. ُفمثاًل ُالمباشرينُلها، ُفيُترهيبُالضحايا ُاليمينُتسهم ُفإنُحملة منُناحيةُأخرى،

أنهاُتقفُوراءُتقريرُلجنةُغولدستونُاألمميةُالذيُاتهمُإسرائيلُبارتكابُجرائمُحربُ"ُصندوقُإسرائيلُالجديد"منظمةُ
ُأثن ُاللجنةُفي ُرئيسُتلك ُمقال ُوبعد ُالتهمة، ُهذه ُنفي ُإلى ُالمنظمة ُوسارعتُهذه ُعلىُغزة، ُالعسكرية ُحملتها اء

التيُتراجعُفيهاُعنُاستنتاجاتهُ(2311ُأبريل/ُفيُنيسان"ُ)واشنطنُبوست"القاضيُريتشاردُغولدستونُفيُصحيفةُ
ُهوُالذيُأدىُإلىُكت ُأنُنشاطها ُالمنظمةُعلىُتوكيد ُإلىُأنُنتيجتهاُُاابةُهذالسابقة،ُحرصتُهذه المقال،ُالفتة

ُ".ُأنُإسرائيلُلمُتتعم دُأنُتتعر ضُإلىُالمدنيينُفيُأثناءُالحربُعلىُغزة"األهمُهيُ

ُ

ُ":نموذجُالدولتين"المقاسُاإلسرائيليُلًُ(6ُ

رُصباحُمساءُادعاءُفحواهُ ستمر ين،ُوأنُفيُتقد مُوتطو رُم"ُعمليةُالسالمُمعُالفلسطينيين"نُموقفهاُمنُإإسرائيلُتكر 
ُالعرضينُالسخي ين"ذلكُانعكسُأكثرُشيءُفيُ يهودُ اللذين" قدمهماُكلُمنُرئيسيُالحكومةُالسابقينُإيهودُباراكُوا 

،ُوأنُهذينُالعرضينُر فضاُمنُدونُأيُجدلُأوُتقديمُاقتراحُمضادُرغمُأنهماُلب ياُجميع2331ُو2000ُأولمرتُفي
ُُ.تقريبا المطالبُالفلسطينية
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ُالمسيرةُالسلمية؟ منُيوقف"بعنوانُوفيُمقالةُ كانون14ُُاإلسرائيليةُبتاريخُ"ُجيروزاليمُبوست"ظهرتُفيُصحيفةُ"
،ُزادُنائبُوزيرُالخارجيةُوسفيرُإسرائيلُالسابقُفيُالوالياتُالمتحدةُدانيُأيالونُعلىُاالدعاء2313ُديسمبر/ُاألول

بمبدأُحلُالدولتينُلشعبين،ُكماُأنهاُأسهمتُفيُتحسينُُقبلت(ُيمينية)الحكومةُاإلسرائيليةُالحاليةُ:ُالسالفُماُيلي
ظروفُالفلسطينيينُالمعيشيةُإلىُدرجةُأنُالنموُاالقتصاديُللضفةُالغربيةُأكبرُمنُالنموُالذيُتحققُفيُأيُمكانُ

ُوقامتُكذلك ُتقريبا، ُالعالم ُ في ُثلثيُعدد ُعن ُيزيد ُما ُالتفتيشُاألمني"بإزالة ُ)نقاط ُالم" ُاإلسرائيلية تداولةُالتسمية
ُاالحتاللية ُالعسكرية ُأولُ(للحواجز ُإن ُالُبل ُالجانب، ُأحادية ُالمستوطناتُكخطوة ُفي ُالبناء ُوبادرتُإلىُتجميد ،
،ُكانتُتوجيهُدعوة2337ُأبريل/ُبنيامينُنتنياهوُلدىُتوليهُمهماتُمنصبهُفيُنيسان خطوةُقامُبهاُرئيسُالحكومة

فساحُالمجالُلمناقشةُاألمورإلىُالفلسطينيينُللتفاوضُأينماُاتفقُودونُشروطُم ُ.العالقةُكلها سبقة،ُوا 

الفائتةُولوُبوصةُواحدةُإلى19ُُلكنُلسوءُالحظ،ُفإنُالموقفُالفلسطينيُلمُيتحر كُخاللُاألعوامُالـُ:ُوأضافُأيالون
ُاألقصى ىُالوقتُلتوجيهُسؤالُمباشرُصريحُإل وعليهُفإنهُحان.ُاألمام،ُولمُيتزحزحُعنُمطالبه،ُوهيُمطالبُالحد 

ُأي ُلتقديم ُاستعداد ُعلى ُكانوا ُإذا ُيهودية،ُ الفلسطينيينُعما ُلالعترافُبإسرائيلُدولًة ُعلىُاستعداد ُهم ُهل تنازل؟
؟ُوهلُهمُعلىُاستعدادُ(الحرمُالشريف)وجبلُالهيكلُ(ُالب راق)القائمةُبينُاليهودُوحائطُالمبكىُ واالعترافُبالصلة

ُربية،ُوأنُإسرائيلُلهاُهمومُأمنيةُحقيقية؟ثمةُالجئينُيهوًداُمنُالدولُالع لالعترافُبأن

فيُواشنطنُبمناسبةُإطالقُالمفاوضات2313ُُسبتمبر/ُأيلول2ُوكانُنتنياهو،ُفيُسياقُالخطابُالذيُألقاهُفيُ 
االنتقالُ"حد دُالغايةُالرئيسةُلهذهُالمفاوضاتُفيُقددُالمباشرةُبينُاإلسرائيليينُوالفلسطينيينُالتيُسرعانُماُتعثر ت،ُ

ُح ُالوفاقمن ُحالة ُالخالفُإلى ُ"الة ُهما ُللسالم ُركنين ُطرح ًرا ُمكر  ُواألمن"، ُبأنهماُ"الشرعية ُاعتقاده ُعن ُمعرًبا ،
ُالقضاياُالعالقةُكافةُيةسيتيحانُإمكان ُ.ُحل 

ُالسياسيينُفيُإسرائيلُظلُيعربُعنُ ُالمحللين ُمن ُالخطابُفيُالكونغرسُفإنُجيًشا ُذلكُالوقتُحتىُإلقاء منذ
،ُواستعملُبعضُاعتقادهُأنُنتني اهوُأقدمُعلىُتغييرُمواقفهُالمتعلقةُبالخطواتُالعمليةُالمطلوبةُللتسويةُبشكلُجذري 
ُالقولُإنهُ"ُعبورُنهرُالروبيكون"هؤالءُعبارةُ فيُإلماحُإلىُأنهُاتخذُقراًراُالُرجعةُعنه،ُبلُإنُأحدهمُذهبُإلىُحد 

سحاقُسيكملُدربُرؤساءُ"فيُحالُاستمرارهُفيُمسارهُالحاليُفإنهُ الحكومةُالسابقينُإيهودُأولمرتُوأريئيلُشارونُوا 
ُيتبنونُمواقفُسياسيةُمحد دةُقبلُأنُيجلسواُعلىُكرسيُرئيسُالحكومةُواضطرواُ رابينُومناحيمُبيغنُالذينُكانوا

،ُمنوًهاُبأنُذلكُالمسارُقدُأسفر،ُ(9/13/2313،ُ"يديعوتُأحرونوت"إيتانُهابر،ُ"ُ)إلىُتغييرهاُإثرُجلوسهمُعليه
ُ ُفكرة ُتبني ُعن ُالحكومة، ُرئاسة ُفي ُنتنياهو ُعلىُوالية ُواحد ُعام ُمن ُأقل ُمرور ُلشعبين"بعد ُ)دولتين ُإطارُ" في

،ُوعنُتعليقُأعمالُالبناءُفيُالمستوطناتُ(2337يونيو/ُحزيران14ُالخطابُالذيُألقاهُفيُجامعةُبارُإيالنُفيُ
نوفمبرُ/ُتشرينُالثاني21ُللشؤونُالسياسيةُواألمنيةُفيُوفًقاُلقرارُالمجلسُالوزاريُاإلسرائيليُالمصغرُ)لعشرةُأشهرُ

2337ُ.)ُ
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رأواُأنُنتنياهوُلمُيتجاوزُعتبةُأيُ(ُشالومُيروشالمي"ُمعاريف"منهمُالمعلقُالسياسيُلصحيفةُ)لكنُمحللينُآخرينُ
ُقالهُكلهُمجر دُضريبةُكالميةُتهدفُإلىُتجن بُمزيدُمنُالضغوطُالدوليةُا"خطوطهُالحمر"منُ ُ،ُوأنُما لتيُتلح 

عليهُأنُيجنحُنحوُطريقُالمفاوضات،ُوبطبيعةُالحالُط رحتُتساؤالتُتتعلقُبأفقُالمفاوضاتُالمباشرةُفيُضوءُ
ُمنُ ُتخرج ُأن ُالمستحيل ُمن ُويبدو ُأحزابُاليمين، ُإلى ُتستند ُحكومة ُوجود ُوفيُظل ُالمتراكمة، تجاربُالماضي

الرئيسُمحمودُعباسُهوُ"لهاُفيُالسابقُمنُقبيلُلمُينطقُبمث"ُكلماتُسامية"جلدها،ُحتىُإنُبدرتُعنُرئيسهاُ
ُو"شريكيُللسالم ،"ُ ُسالم، ُمنُ"Peaceشالوم، ُبداًل ُالغربية ُالضفة ُمصطلح ُباستعماله ُألولُمرة، ُكانتُمقترنة، ،

وفيُمعرضُمحاولةُاإلجابةُعنُهذهُالتساؤالتُتمتُاالستعانةُأحياًناُبالصعوباتُالكبيرةُ".ُيهوداُوالسامرة"مصطلحُ
ُنتنياهوُمثاًلُفيُمسعاهُنحوُتمديدُتعليقُأعمالُالبناءُفيُالمستوطناتُشهرينُأوُثالثةُأشهرُأخرىُالتيُوا جهها

سبتمبرُ/ُأيلول29ُباإلضافةُإلىُفترةُتعليقُسابقةُاستمرتُعشرةُأشهرُوانتهتُفيُُ-نزواًلُعندُرغبةُالبيتُاألبيض
ينُالسياسيُواألمني،ُوذلكُللتدليلُعلىُمحدداتُولوُفيُمقابلُضماناتُأميركيةُبعيدةُالمدىُعلىُالصعيدُ-2313

ُ.قدرتهُعلىُتمريرُمواقفُأخرىُتكونُأبعدُمًدى،ُفيُحالُوجودهاُفيُجعبتهُأصالًُ

ُالوزيرُبينيُبيغنُ بالقولُإنُهذاُاالدعاءُينطويُعلىُ"ُعبرُنهرُالروبيكون"علىُالذينُادعواُأنُنتنياهوُ(ُليكود)ورد 
ُأصح ُإلىُاستناد ُيعود ُإسرائيلُضعفُأساسي  ُإبداء ُأنُمنُشأن ُمؤداها ُخطأ، ُإلىُفرضية ُعنُطرقُالعمـد، ابه،

ُ ُلتقديم ُتنازالتُمؤلمة"االستعداد ُوم نيتُبالفشلُ" ُالمنصرم أنُيجلبُالسالم،ُوهيُفرضيةُج ر بتُمرتينُخاللُالعقد
ُالذريع ُكامنُمنُ. ُإسرائيلُنهرُالروبيكون، ُالبرهانُالقاطعُالوحيدُعلىُعبور وجهةُنظرُالملحينُوبرأيُبيغنُفإن

علىُهذاُاألمرُفيُقيامهاُبتبنيُمطالبُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُلتوقيعُاتفاقُمعها،ُغيرُأنُاالستنتاجُالمنطقيُ
ُ ُمسيرة ُمن ُاتآ19ُالمطلوب ُيكون ُأن ُيجب ُالمفاوضات ُمن ُيتعاًما ُبمواقفهاُ: ُمتمسكة ُالمنظمة ُهذه ُدامت ما

ُدامتُحركةُفتحُترفضُالتخليُ ،ُالُبلُ"القضاءُعلىُالكيانُالصهيونيُوتحريرُفلسطين"عنُهدفُالمتطرفة،ُوما
ُآب ُفي ُالسادسُالذيُع قد ُفيُمؤتمرها ُقامتُبتحديثه ُإنها ُفي2337ُُأغسطسُ/ ُفإنُأيُحكومة فيُبيتُلحم،

ُ(.1/13/2313،ُ"هآرتس)"إسرائيلُسواءُأكانتُيمينيةُأوُيساريةُلنُيكونُبإمكانهاُإحرازُاتفاقُسالمُ

ُأعاله ُُوقدُعرضنا ُالسالم"شروطُنتنياهوُلـ ُمعُالفلسطينيين" ُالموضوع. ُيشكالنُلب  ُاثنينُمنها :ُويمكنُأنُنعتبر
ُحدثُاتخاذُترتيباتُأمنيةُصارمةُُ:االعترافُبإسرائيلُدولةُقوميةُللشعبُاليهودي؛ُالثانيُ:األول لتجنبُتكرارُما

رُنتنياهوُالقول،ُإلىُبعدُانسحابُإسرائيلُمنُلبنانُوغزةُحيثُتحولتُهاتانُالمنطقتان،ُكماُ قاعدتينُإرهابيتينُ"يكر 
ُ"!ُبرعايةُإيرانيةُتمُإطالقُآالفُالصواريخُمنهماُعلىُإسرائيل

،ُبلُإنُرئيسُ"السالمُمستنًداُإلىُأمنُإسرائيل"نتنياهوُيحرصُكثيًراُعلىُتأكيدُضرورةُجعلُكماُيجدرُالتنويهُبأنُ
ُالعامةُاألسبقُموشيهُيعلونُ ُالذيُيشغلُاتآنُمنصبُالنائبُاألولُلرئيسُالحكومةُووزيرُ(ليكود)هيئةُاألركان ،

نبُالفلسطينيُألقاهُرئيسُحكومتهُفيُالشؤونُاإلستراتيجية،ُأشارُإلىُأنُأولُخطابُسياسيُيتعلقُبالعالقةُمعُالجا
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ُتبي نُالحقاُ-جامعةُبارُإيالنُعكس العودةُإلىُالمفاهيمُالتقليديةُ"تحوالُمهماُفيُسياسةُإسرائيلُيتمثلُفيُُ-كما
منُمداخلةُقدمهاُفيُمؤتمرُسنويُنظمهُمركزُاألبحاثُاإلسرائيليُ"ُ)المعتمدةُعلىُاألمنُمفتاًحاُلتحقيقُسالمُدائم

ُ(.2313ُيونيو/ُفيُشهرُحزيران"ُقدسيُلشؤونُالجمهورُوالدولةالمركزُالم"

الذيُتطر قُفيُسياقهُإلى2311ُُفبراير/ُشباط2ُوعب رُنتنياهوُعنُذلكُفيُالخطابُالذيُألقاهُفيُالكنيستُيومُ
ُأنُ ُالمصريةُمستنتًجا ُالمط"الثورة ُالراسخةُوالثابتةُوالحقيقيةُفيُالميدانُتشكلُالضمانة ُحمايةُالتدابيرُاألمنية لوبة

،ُ"أليُاتفاق،ُودفاًعاُعنُأنفسناُفيُحالُتالشيُهذاُاالتفاقُأوُانتهاكهُأوُحصولُتغيرُسلطويُلدىُالجانبُاتآخر
فيُبذلُمجهودُحقيقيُالختبارُخيارُالسالمُالواقعيُالقائمُعلىُ"الرئيسُمحمودُعباسُأنُينخرطُمعهُُمتمنًياُعلى

ُ".ظروفُالواقعيةُالناشئةالتدابيرُاألمنيةُالواقعيةُالمطلوبةُفيُال

األولى،ُأنُيسفرُقيامهاُبمقتضىُ:ُوبذاُفإنُنموذجُالدولتين،ُوفقُالمقاسُاإلسرائيلي،ُيستندُإلىُفرضيتينُرئيسيتين
ُللمطالبُالمتبادلة،ُأيُأنُتكونُالتسويةُالسياسيةُالمحتكمةُ الشروطُاإلسرائيليةُالسالفةُعنُنهايةُالصراعُووضعُحد 

ليمًياُوعالمًياُبمثابةُتسويةُتاريخيةُنهائيةُبينُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُوبينُالحركةُالصهيونيةُإلىُتوازنُالقوىُإق
وبوجودُإسرائيل؛ُالثانية،ُأنُتلتزمُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُإذاُماُأتيحت1741ُُفيُصلبهاُالتسليمُالتامُبنتائجُنكبةُ

ُُ.حد ُأقصىلهاُالفرصةُإلقامةُدولةُلنفسهاُتحقيقُهذاُالهدفُك

لكنُفيُالوقتُنفسه،ُيشد دُالمسؤولونُاإلسرائيليونُعلىُأنُهاتينُالفرضيتينُالُتنسجمانُمعُالواقعُالسياسيُالراهن،ُ
ُتتيحُإمكانُالتوصلُإلىُمثلُهذهُ ُكافية ُموقفهمُبصورة ُيلي نوا ُفيُذلكُسلطةُعباسُلم وذلكُألنُالفلسطينيينُبما

ُ ُأهميةُمركزيةُفيُ"ُحقُالعودة"التسوية،ُفضاًلُعنُأنهمُمتمسكونُبـ ُذا لالجئينُالفلسطينيينُالذيُيعتبرُموضوًعا
ُ".األكثرُاعتداالًُ"حتىُلدىُاإلسرائيليينُ"ُتابو"النموذجُالفلسطيني،ُفيُالوقتُذاتهُبمنزلةُ

همةُمنُناحيةُأخرىُموازيةُومكملة،ُفإنُهؤالءُالمسؤولينُيشد دونُعلىُأنُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُستخفقُفيُم
ُفيُبضعةُ ُالحركة ُإخفاقُهذه ُعلى ُالتيُبرهنتُفيُقراءتهم ُحتىُاتآن، ُالمتراكمة ُعلىُالتجربة ُبناء ُالدولة، بناء

ُ ُكـ ُغزة ُظهور ُأخرى ُنتائج ُضمن ُمن ُعنه ُتأدى ُالذي ُالقوة ُاستخدام ُاحتكار ُمجال ُمقدمها ُفي كيانُ"مجاالت،
ُمنه"يندولتينُلشعب"،ُمعُماُينطويُعليهُذلكُمنُإضعافُلنموذجُ"سياسي ُ.ُ،ُومنُضرورةُجعلُإسرائيلُفيُحل 

ُكانُ ُإذا ُما ُالقولُإنُالخوضُفيُمسألة ُالدولتين"ويمكن ُحل ُواقعُ" ُوجود ُقبلُأيُشيء ُأواًل ُيستلزم ُاتآن، ممكًنا
سياسيُمنسجمُمعه،ُومنُناحيةُإسرائيلُفإنُمثلُهذاُالواقعُغيرُقائمُمطلًقاُفيُثناياُمقاربتهاُوممارساتهاُالمستحكمةُ

ُ.الجانبُالفلسطيني،ُمعُأنهاُالُتخسرُشيًئاُمنُادعاءُقبوله،ُهذاُإذاُلمُتكنُتربحإزاءُ

ُ
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ُماذاُبعًد؟(7ُ

ُالربيعُالعربي"مرحلةُ(1ُ ُفيُ" ُوالتحريري  ُالبنائي  ُمنُعواملُشحنُالبرنامجُالوطنيُالفلسطينيُبشقيه تؤسسُمزيًدا
والقدس،ُوكلُهذاُيمكنُأنُيكونُأسهلُفيُحالُمسعىُإنجازُاالستقاللُواسترجاعُاألرضُوالوطن،ُوعودةُالالجئينُ

ُ.1741ُالحفاظُعلىُالوحدةُالوطنيةُالتيُتشملُالشعبُالفلسطينيُكافة،ُالُسيماُفيُالشتاتُوالداخلُفيُمناطقُ

2ُ ُالبناءُ( ُعملية ُجوهرها ُاالسم، ُبهذا ُتسميتها ُتتم ُلم ُلو ُحتى ُأخرى، ُانتفاضة ُفيُخضم ُموجود ُشعبنا ُأن أعتقد
ُومقاطعة ُالسياساتُاإلسرائيليةُُالمدنية، ُإزاء ُوموقفه ُالعالم ُعلىُوعي ُفيها ُالُهوادة ُوخوضُمعركة المستوطنات،

ُ.المتعلقةُبالتهويدُواالستيطانُوفرضُالروايةُالصهيونية،ُولهذهُالمعركةُتداعياتُمعنويةُوسياسيةُبالغةُاألهمية

مغايًراُلماُكانُعليهُقباًل،ُخاصةُأنُ"ُالربيعُالعربي"منُالمتوقعُأنُيكونُتفعيلُالدورُالعربيُإقليمًياُودولًياُبعدُ(3ُ
ُ.هذاُالدورُيبدوُمنسجًماُأكثرُفأكثرُمعُالرؤىُالفلسطينية،ُبحيثُيشكلُتدعيًماُلهاُالُعاملُضغطُعليها

4ُ ُالمداخلة( ُهذه ُلموضوع ُإسرائيلُ-بالنسبة ُفيُُ-مواجهة ُالنزعاتُاليمينية ز ُتعز  ُمسألة ُتأكيد ُإلعادة ُحاجة ثمة
ويؤثرُ.ُلحكومةُوالرأيُالعامُفيُإسرائيل،ُاألمرُالذيُينعكسُعلىُالسياسةُاإلسرائيليةُالخارجيةُوالداخليةصفوفُا

ُبالعالقاتُ ُيتعلق ُفيما ُحتى ُالديمقراطية ُللعبة ُجديدة ُحدود ُمحاوالتُرسم ُإذكاء ُفي ُالداخلي، ُالصعيد ُعلى ذلك،
ُإسرائيلُبيتنا"التشريعيةُلحزبُُوالُشكُفيُأنُنجاحُالمبادرات.ُالسائدةُداخلُالمجتمعُاليهودي إضفاءُالراميةُإلىُ"

بدعمُمنُسائرُمكوناتُاالئتالفُالحكوميُاليميني،ُيفتحُالنزعةُالمركزيةُعلىُالديمقراطيةُاإلسرائيلية،ُالتيُتحظىُ
ليبرمانُُشهيةُهذاُالحزبُعلىُدفعُمزيدُمنُهذهُالمبادراتُقدًما،ُكماُأنُهذاُالنجاحُشكلُمحفًزاُلقيامُرئيسهُأفيغدور

بتوسيعُدائرةُالبيكارُفيُهجومهُكيُتشملُمسؤولينُكباًراُفيُالليكودُاتهمهمُمؤخًراُبمنعُتكريسُسلطةُمعسكرُاليمينُ
ُ.ُمنُتطبيقُبرنامجُاليمينُوأيديولوجيته"ُإسرائيلُبيتنا"فيُإسرائيل،ُوعدمُتمكينُحكومةُنتنياهوُمعُ

ُحالًياُ ُإسرائيل ُفي ُيعد ُلم ُأنه ُإلى ُتحيل ُالديمقراطية ُبالحالة ُيتعلق ُفيما ُالمستجدة ُالمعطيات ُبأن ُتقديرات وثمة
ُالتعبير ُتوفيرُالحمايةُلحرية ُمنظوماتُيمكنها ُيعتقدونُأنُ. ُأنُاإلسرائيليينُفيُمعظمهم ُمنُناحيةُأخرى، ويبدو،

ُكلُ ُفيُإجراءُانتخاباتُعامةُمرة ُبأجهزةُالديمقراطيةُمنحصرة ُذرًعا ُقدُضاقوا ُأنهم ُفقط،ُفضاًلُعن بضعةُأعوام
واألمرُالمؤكدُهوُأنُإسرائيلُكهذهُتكونُعلىُ.ُاإلشرافُوالمراقبةُكلها،ُالتيُتعتبرُالمحكُالحقيقيُللنظامُالديمقراطي

،ُولنُيقفُفيُطريقهاُأيُشيء،ُفضاًلُعنُأنُأيُزعيمُعنيفُوخطرُوأيُجرائمُ حربُاستعدادُأكثرُفأكثرُأليُشر 
ُ.ُسيصبحانُمحلُترحيبُوتأييد

ويشد دُالبعضُعلىُأنهُالُتوجدُأيُحاجةُفيُإسرائيلُلحدوثُانقالبُعسكري،ُألنُالمؤسسةُاألمنيةُتحكمُسيطرتهاُ
ُ.الكاملةُعلىُمعظمُمجاالتُالحياة
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ُ ُتنظيمُصفوفُاليسار"علىُصعيدُآخر،ُفإنُالمحاوالتُالمتواترةُلماُيسمىُبـ منُخاللُُفيُإسرائيلُتجريُأساًسا"
جراءاتهُإزاءُالمواطنينُالعرب،ُومنُخاللُعدمُالوقوفُبالمرصادُعلىُنحوُحازمُفيُوجهُالعنصريةُ مسايرةُاليمينُوا 

ُسواء ُعلىُحد  ُاألسفل ُاألعلىُومن ُمن ُتتجر د ُالتي ُإزاءُ. ُوتحديًدا ُالعنصرية، ُممارسة ُأن ُإلى ُاإلشارة ُمن ُب د  وال
نُالجديدُهوُتحطيمُكلُالحواجزُالتيُكانتُفيُالسابقُتحولُدونُالكشفُالفلسطينيينُفيُإسرائيل،ُليستُجديدة،ُلك

ُُ.علًناُعنُوجههاُالقبيح،ُوتسريعُالخطواتُالراميةُإلىُقوننتها

ذاُكانُاتهامُالحكومةُاإلسرائيليةُالحاليةُبأنهاُتفتقرُإلىُأيُرؤيةُأوُطريقُسياسيةُيبدوُصحيًحاُبالنسبةُإلىُالذينُ وا 
ُأوُطريقًُ ُرؤية ُأنُهذهُيتبنون ُهو ُهؤالء، ُالتيُيتبناها ُبغضُالنظرُعنُالرؤية ُيجبُتوكيده ُفإنُما ُفقط، ُمغايرة ا

الحكومةُوعلىُرأسهاُنتنياهو،ُلديهاُرؤيةُتحاولُمنُخاللهاُأنُتتسب بُباستمرارُالوضعُالسياسيُالقائم،ُأيُالوضعُ
أم اُاألمرُالجديدُالناجمُعنُ.ُةالذيُتقفُفيُصلبهُحالةُالالحربُوالالسلمُعلىُماُتنطويُعليهُمنُشحناتُخطُر

ُُ.فإنهُيتمثلُفيُأنُذلكُلنُيبقىُمرهوناُبرغبةُإسرائيلُوحدها"ُالربيعُالعربي"

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُُ

ُنقاشُالجلسةُاألولى

ُ

ُ:محمدُأبوُمهادي
هلُهذاُحقيقةُربيعُعربي؟ُهلُهوُثورة؟ُهذهُمسألةُبحاجةُإلىُتدقيقُإذاُ..ُالتدقيقُفيُالمصطلحاتُمطلوبُجدًاُُ

ُالحقيقيُللثورات ُإلىُالمفهوم ُعدنا ُالسياسيُُ،ما ُالبناءُالفوقيُالذيُيطالُالنظام ُنشهدهُهوُتغييرُباتجاه ُأنُما أم
ُالمجت ُأخرىُفي ُأنساقا ُالمأمولُأنُيطال ُأن ُمع ُواالقتصافقط، ُالثقافي، ُكالبناء ُحتىُمعاتُالعربية، ُوالديني، دي،

ُ.ماُحدثُبأنهُثورةُنستطيعُأنُنعرف
،ُومنُالممكنُأنُتسهمُفيُةوالسياسيُةوالثقافيُةالفكريُياتإنُطولُهذهُالثوراتُسيعطيهاُحراكاُمهماُعلىُالمستُو
ُأولُالثائرينُفيُالمجتمعات،ُوالربيعُنحنُُ،باختصارُ.بلورةُرؤيةُجمعيةُلماُيجبُأنُيكونُفيُالعالمُالعربي لسنا

ُ ُعاشتُكالعربي ُالعربية ُفالمجتمعات ُاألول، ُيكن ُلم ُاصطالحًا ُعليه ُأطلق ُالثوراتُالمتعاقبة1433ُُما ُمن سنة
والمتواصلة،ُلكنهاُجميعاُلمُتسهمُفيُنقلُالعالمُالعربيُمنُمرحلةُالتخلفُإلىُمصافُالدولُالمتقدمة،ُالتيُتقررُ

السياساتُالدولية،ُصحيحُأنُالثوراتُمهمةُومطلوبةُوالُأقللُمنُأهميتها،ُلكنُيجبُاالستفادةُمنهاُُوتحدثُأثرهاُفي
سنة،ُكالفقرُوالبطالة1433ُُبقدرُالمستطاع،ُحيثُإنُالثوراتُلمُتستحضرُمشكالتُكثيرةُنعانيُمنهاُعلىُمدارُ

ُا عادة ُوا  ُالديني، ُالنظرُفيُالفكر ُإعادة ُمعُأهمية ُوابنُرشد،ُوجمالُوالصناعةُوالتنمية، العتبارُإلىُابنُخلدون،
ُحقيقياُنحوُرؤىُيتفقُعليهاُُهؤالءُالدينُاألفغاني،ُومحمدُعبده،ُعبرُالنبشُفيُكتب بحيثُتحملُالثوراتُحراكا

ُ.الجميع

ُ

 :غازيُحمد

فنحنُالُنريدُأنُُكيفُنتعاطىُمعها؟ُ:أوال،ُأتصورُأنُالسؤالُالذيُيجبُأنُيطرحُنفسهُفيُموضوعُالثوراتُهوُ
أخشىُأنُالفلسطينيينُعلىُالدوامُلديهمُفرصُعظيمةُ"ُماذاُستعطيناُالثورات؟"لُفحسب،ُبمعنىُنتحولُإلىُمستقبُ 

إذُشهدتُالتجربةُمرورهمُبثوراتُوانتفاضاتُوتغييراتُداخليةُُ.الستفادةُمنُالتغييراتُالتيُتحدث،ُلكنهمُالُينجحونل
ُوخارجية ُنفسهُو! ُيطرح ُالذي ُالثوراتأيًضاُالسؤال ُستتمخضُعنه ُعما ُالحديث ُوقبل ُلُ:، ُيمكن لفلسطينيينُهل

فماُحدثُفيُالشرقُاألوسط،ُسواءُكانُثورةُإيرانية،ُأوُتغيرُعبرُثوراتُعربية،ُوانتفاضةُُ!االستفادةُمنُالثورات؟
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ثوراتُبغضُالنظرُبرأييُهوُكيفُسنستفيدُمنُالُالمطروحُالسؤالُاألهمُيبقيُ،أولى،ُوانتفاضةُثانية،ُأوُانتخابات
ُعنُنتائجها؟

يجبُأالُنتسرعُفيُالحكمُعلىُالثورات،ُوأنُنتعاطىُمعُاألمورُبشكلُإستراتيجي،ُوليسُمنُموقعُ:ُالنقطةُالثانية
ُ.ونفكرُفيُكيفيةُاالستفادةُمنُهذهُالثوراتُالمنتظر،ُويجبُأنُنستعدُلهذهُالمرحلة،

ُالثالثة ُالنقطة :ُ ُفيُتونس، ُثوراتُمنفصلةُعنُبعضها ُأنُُوفيُظلُوجود ُعلينا ُثمُفيُسورية، منُثمُفيُمصر،
نقاطُمشتركةُفيماُبينهاُتدفعناُللحديثُعنُرؤيةُعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينية،ُفنحنُالُنستطيعُالحسمُُعننبحثُ

بدُأنُيكونُهناكُناظمُمشتركُلجميعُهذهُُة،ُإذُالبأنُمصرُأوُتونسُلوحدهماُسيوفرانُكلُالدعمُللقضيةُالفلسطيني
الثورات،ُمعُالدعمُاألميركيُوالدوليُالكبيرُإلسرائيل،ُحيثُمنُالصعبُالحديثُعنُثورةُيمكنُأنُتغيرُالواقعُفيُ

ُُاالنقسامظلُ ُالبعض، ُثوراتُمنفصلةُعنُبعضها ُأيُبوجود منُالصعبُالحديثُاتآنُعنُدعمُواضحُُوالعربي،
ُ.يةللقضيةُالفلسطين

ُالخارجيةُأيضا،ُإنُ ُالدول ُالنظرُفيُسياساتُهذه ُتمتُإعادة ُإذا ُالفلسطينية ُللقضية ُتشكلُدعما ُالثوراتُقد هذه
اتُتمُالحديثُعنُأنظمةُتحرريةُوثورات،ُيوتوحيدُالموقفُالعربيُإزاءُالقضيةُالفلسطينية،ُففيُالخمسينياتُوالستين

ُهوُعليه ُلكنُالوضعُالفلسطينيُظلُعلىُما ُعلي. ُعلىُالتدخلُكما ُالمباشرة ُالعربية ُاألنظمة ُالتساؤلُعنُقدرة نا
المباشرُفيُملفُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيلي،ُوقيامُهذهُاألنظمةُبفتحُمجالُالدعمُالماليُوالسياسي،ُوأخيراُمدىُ

سطينيينُإلىُجانبُالتساؤلُعنُدورُهذهُالثوراتُفيُتحررُالفلُ،قدرةُالفلسطينيينُعلىُالتجاوبُمعُهذهُالمتغيرات
ُ.ر،ُومخططاتُإسرائيلُإزاءُذلكضداخلُالخطُاألخ

ُ

ُُ:يحيىُرباح

األوراقُالتيُقدمتُجادةُوعميقة،ُإذُالُخالفُعلىُأهميةُماُيحدثُفيُالوطنُالعربي،ُأوالُبحكمُالمشاركة،ُفعشراتُ
إلىُهذهُالرقعةُباإلضافةُُوُ.الماليينُينخرطونُفيُهذهُاألحداثُمنُأقصىُالشمالُإلىُأقصىُجنوبُالوطنُالعربي

لكنُماُنراه،ُأنُهذاُالحراكُالعربيُالُ..ُالواسعة،ُالُخالفُعلىُأنُماُيحدثُهوُتحولُنوعيُعريضُواسعُوعميقُ
ُالمرحلةُسواءُعلىُمستوىُ ُالعربية،ُهناكُمشاريعُتتنازعُفيُهذه ُيتعلقُبدمقرطةُاألنظمة يدورُحولُمشروعُواحد

جدا،ُحتىُُينبالتاليُعليناُأنُننظرُبعمقُوحذرُشديدُ؛الطائفيُأوُالعرقيمشاريعُالدولةُالدينية،ُأوُمشروعُالتفتيتُ
الُنعتبرُأنُكلُماُيجريُفيُاتجاهُواحد،ُحيثُهناكُاتجاهاتُعميقةُمتصارعة،ُوتزدادُوضوحاُكلُيوم،ُبدءاُمنُ

ُ.الساحةُالمصريةُوصوالُإلىُسوريةُوبقيةُاألقطارُالعربية
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أنُينتظرواُالغيبُدونُأنُيقدمواُويبادرواُليكونواُجزءاُمنُهذاُالحراك،ُفبعدُبالنسبةُللفلسطينيين،ُهمُالُيستطيعونُ
،ُوحربُاالستنزافُالتيُأدتُإلىُانتصارُالعامُافلسطينيأهمُالمبادراتُكردُعلىُالهزيمةُجاءت1799ُُهزيمةُالعامُ

ُوبذلكرقعتها،ُُوسعواقاومةُُوالمإلىُالُشكُأنُبنيتهاُاألساسيةُكانتُمنُقبلُالفلسطينيينُالذينُبادرواُالتيُ،1793ُ
ُلحربُاالستنزاف ُقاعدة ُألنُُ.شكلوا ُهناك، ُأو ُهنا ُالغيبُمن ُيأتينا ُأن ُبانتظار ُاالكتفاء ُوعدم ُالمبادرة ُعلينا لذا

تكريسُاالتجاهُالذيُقدُتذهبُإليهُهذهُالثوراتُالعربية،ُومنُالمهمُبالنسبةُللباحثينُأنُيتركزُُعلىمبادرتناُقدُتساعدُ
ُ.هيُحدودُهذهُالمبادرةُالفلسطينية،ُوماُهوُمداها،ُوهذاُموضوعُفيُغايةُاألهميةالجهدُحولُماُ

ُ

ُُ:إبراهيمُأبراش

،ُهلُبالفعلُيمكنُأنُنتحدثُعنُنظامُثوريُفيُمصرُماُبعدُالثورة،ُ"حالةُثورة"سعادةُالسفيرُعنُمصرُفيُتحدثُ
المضمونُالسياسيُواالجتماعيُلهذاُالنظامُأمُنظامُديمقراطيُووضعُجديد؟ُإذاُكناُنتحدثُعنُنظامُثوريُفماُهوُ

ُ.ألنُكلمةُالثورةُتوحيُبمضمونُأيديولوجيُواجتماعيُالثوري؟

منُثمُُومرحلةُالهدم،ُثمُمرحلةُانتقاليةُمفتوحةُعلىُكلُاالحتماالت،ُ:ُأعتقدُأنهُيمكنُتقسيمُالثورةُإلىُثالثُمراحل
ُا ُاتآنُمصرُوتونسُتعيشانُفيُالمرحلة لى ُوا  ُالبناء، ُأنُهناكُتقاطعمرحلة ُوالخشية ُيستقرُاألمر، ُولم ُاالنتقالية

هاُواشنطن،ُففيُليبياُكيفُيمكنُلناُضىُالخالقةُالتيُبشرتُبنالحظهُفيُالحالةُالثوريةُالعربيةُبينُالثورةُوبينُالفُو
ربماُاألمورُأنُنتصورُثورةُبقيادةُالحلفُاألطلسي،ُمعُأنناُنؤيدُإسقاطُجميعُاألنظمةُالقائمةُألنهاُسببُمصائبنا؟ُول

ُ!فيُسوريةُتسيرُفيُنفسُاالتجاه

وأوجهُسؤااًلُللسفيرُأيضا،ُهلُتعتقدُمهماُكانُإبداعُالثورةُالمصريةُوالثوراتُاألخرىُفيُإطارُمواقفهاُمنُالقضيةُ
ُأمُأنُهذهُالمبادرةُستكونُهيُسقفها؟ُ،ستتجاوزُالمبادرةُالعربيةُللسالمُبأنهاُالفلسطينية

هذهُالثوراتُربماُلهاُطابعُوطنيُداخلي،ُبالتاليُ..ُرُإلىُقضيةُاستقاللُالقرارُالفلسطينياألستاذُداودُتلحميُأشا
ُالسؤال ُلكن ُالداخلية، ُشؤونها ُفي ُنفسهُستنشغل ُيطرح ُالوطنيةُُ:الذي ُالروح ُتعزيز ُفي ُالثورات ُهذه ُستسهم هل

ُالعُر ُالعالم ُعلى ُالمراهنة ُإلى ُوتعيدها ُالفلسطينية ُالروح ُستضعف ُأم ُالخمسينياتُالفلسطينية، ُفي ُحدث ُكما بي
ُوالستينيات؟

عاطفُأبوُسيفُتحدثُعنُالملكيات،ُوأذكرُهناُبأنُتداعياتُالثورةُالفرنسيةُاتسعتُباتجاهُدولُأخرىُلمُتحدثُ.ُد
فيهاُثورات،ُحيثُترسختُالديمقراطيةُفيُالملكياتُأكثر،ُوكانتُأكثرُجدوىُمنُالدولُالتيُجرتُفيهاُالثورات،ُأالُ
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ُالملكيةُُنتوقعُأنُتسهم ُالدول ُفيها ُبما ُتعرفُالثورة، ُالتيُلم ُالديمقراطيةُفيُالدولُالعربية ُالثوراتُفيُتعزيز هذه
ُالقائمة؟

ماذاُنريدُنحنُكفلسطينيين،ُوأناُأعتقدُإنُلمُنحددُنحنُ:ُستاذُأنطوانُشلحت،ُحينُتساءلأتفقُكاملُاالتفاقُمعُاأل
ذاُحددناُماذاُنريد،ُيمكنُأنُنخاطبُهذهُالحالةُالفلسطينيينُماذاُنريد،ُفكلُالثوراتُالعربيةُلنُت نفعناُفيُشيء،ُوا 

ُ.العربيةُالجديدة،ُونقولُلهاُماذاُنريد،ُلكنُفيُظلُالوضعُالحاليُأعتقدُأنُالثوراتُهذهُلنُتفيدناُفيُشيء

ُ

ُ:سحرُالقواسمي

،ُبرأييُإنُهذهُالثوراتُتشبهُماُحدثُخاللُالثورةُالصناعيةُفيُ"الربيعُالعربي"ُبـُقدُنظلمُهذهُالثوراتُحينُنسميهاُ
ُ ُلها، ُجاءتُكنتيجة ُإلىُوقائعُموجودة ُفهيُتستند ُستنتشرُإلىُكلُالعالم، ُأيُثورة جزءُمنهاُكانُانتشارُفأوروبا،

ُ ُالتواصل ُوسهولة ُالشعوبُبحقوقهالمعلوماتُالعامة، ُوقناعة ُأبُوُااالجتماعي، ُما ُكأساس، ُالدولي ُإلىُالقانون دى
ُ.كونهُمسيطراُعليه،ُومضطهداُفيُحقوقهُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةبُالتسليمُرفضُالفردُاإلنسانُبشكلُعام

ُوتسعىُإلىُ ُالُتخضعُأليُأيديولوجيات، ُالثوراتُأنها ُهذه ُفميزة ُفيُالتاريخُاإلنساني، نحنُفيُمرحلةُمهمةُجدا
يولوجيةُقدُتفقدُمنُوزنهاُالسياسيُفيُبلدانها،ُوستكونُاألحزابُاألقربُبرامج،ُبالتاليُقدُتؤشرُإلىُأنُاألحزابُاأليد

ُإلىُاحتياجاتُالجماهيرُهيُاألكثرُشعبية ُانتقاليةُُ،فيُبرامجها ُتزالُفيُمرحلة ُالثوراتُما ُإلىُأنُهذه باإلضافة
ُالثوارُمصرون ُأن ُخاصة ُلنُتجهض، ُفالثورة ُيدللُعلىُذلك، ُفيُمصر ُيحدثُكلُجمعة ُوما علىُُومتواصلة،

ُ.تحقيقُأهدافُالثورة،ُلكنُثمةُعواملُمنُالنظامُالسابقُأوُبعضُالمستفيدينُمنهُستحاولُعرقلةُالسيرُإلىُاألمام

أعتقدُأيضا،ُأنُهناكُمحاوالتُخارجيةُللتدخلُفيُهذهُالثوراتُوصياغاتهاُالنهائيةُبشكلُأوُبآخر،ُلكنُعدمُوجودُ
ُالثوراتُهوُم ُلهذه ُالتدخالتيقفُحائالُأمُاقياداتُواضحة ُنجاحُهذه ُفالُبدُمنُدستورُُ.ام ُالمقبلة، ُللمرحلة أما

ُالثورات ُفيها ُحدثت ُالتي ُالدول ُفي ُانتخابات ُأي ُقبل ُالتعددية ُيكفل ُواضح ُعلىُ. ُخروجا ُالثورات ُهذه وتمثل

ُعليهةُلمرحلةُمختلفةُعنُسابقتها،ُوهيُأقربُإلىُماُكانتُسُ ؤسُ االحتكاراتُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعية،ُمُ 
ُفكرةُ ُستلغي ُألنها ُالفلسطينية ُالقضية ُستخدم ُبالتأكيد ُوهي ُاأليديولوجيا، ُابتعدتُعن ُالتي ُالغربية بعضُاألنظمة

ُسيُ  ُما ُالمعايير، ُبخطرهشعُ ازدواجية ُإسرائيل ُمؤشراتُار ُهناك ُوستكون ُوالالحرب، ُالالسلم ُحالة ُفي ُويضعها ،
ُ.حدثُفيُذكرىُالنكبة،ُوذكرىُالنكسةلتحركاتُجماهيريةُسلميةُتشكلُخطراُعلىُإسرائيلُكماُ

ستراتيجيةُللسياسةُاإلسرائيلية،ُفإسرائيلُتحاولُمنذُتأسيسهاُإماُتحدثُبهُاألستاذُأنطوانُشلحتُيؤكدُأنُالُرؤيةُ
استقطابُاليهود،ُولمُتنجحُفيُجميعُمحاوالتها،ُفماُيزالُاستقطابُاليهودُمحدودا،ُوجدوىُفكرةُالدولةُاليهوديةُفقدتُ
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سرائيلُاتآنُأمامُوضعُديمغرافيُتستشعرُخطورتهُداخلُالخطُاألخضر،ُوأمامُتغيراتُجذريةُفيُالمنطقةُقيمتها،ُ وا 
ُ.لنُتبقيهاُفيُحالتهاُالتيُكانتُعليهاُمنذُالسبعينيات

ُ

 ُ:ساميةُبامية

تغيرات،ُأنناُكفلسطينيينُمعنيونُبمتابعةُماُيجريُمنُمبالُشكُ..ُسأحاولُأنُأعبرُعماُولدتهُالمداخالتُفيُذهني
ُفيُظلماُستؤولُإليهُاألمورُبفيُمصر،ُفنحنُمعنيونُُخصوًصاالسيماُفيُالثوراتُالتيُنجحتُفيُإسقاطُالنظام،ُ

ُالتيُستقومُ ُواألهدافُوالمضامين ُالقادمة، ُالمصرية ُالدولة ُطبيعة ُحول ُاتآن ُالنقاشاتُواالختالفاتُالدائرة طبيعة
ُ.ساعداُأوُغيرُمساعدُلناالتيُستؤثرُفيُاالتجاهُالذيُقدُيكونُمُوعليها،ُ

ُأكثرُمنُربيعُفلسطيني،ُلكنُلسوءُالحظُحدث فيُإطارُعربيُالُيعيشُذاتُالربيع،ُوبالتاليُكانُُذلكُمرُعلينا
ةُمه"يوما،ُلمُنسمعُإال11ُُالمحيطُالعربيُعامالُأساسياُفيُإجهاضُماُكانُيمكنُتحقيقه،ُففيُبيروتُعلىُمدارُ

انتظارُالثوراتُلتسكملُمسيرتهاُباالنكفاءُالذاتي،ُبالتاليُسيكونُلهاُدورُأكبرُفيُ،ُوأناُالُأستطيعُاستيعابُ"إذاعية
ُ ُالوحدةُطريقُالتحرير"المستقبل،ُوهوُماُيذكرنيُبمعادلةُسادتُفيُالستينياتُمفادها ،ُ"التحريرُطريقُالوحدة"أمُ"

ُ.وهذاُماُيحدثُفيُالثوراتُاتآن

ُف ُمركزية ُهيُقضية ُالفلسطينية ُأنُالقضية ُوالتعاطيُأعتقد ُحيثُالمواقفُتجاهها، ُمن ُعمليا، ُالعربية يُاألنظمة
فيماُبعدُنجاحُالثورات،ُوالُأدريُإلىُأيُمدىُستذهبُُ،معها،ُلكنُعليناُأنُنتناولُالدورُالغربي،ُخاصةُاألميركي

ُ.أتمنىُأنُتذهبُإلىُماُيطمحُلهُالشعبُالمصري،ُوالشعبُالعربي،ُونحنُأولهم!ُالثورةُالمصرية

هذهُالفترةُأحدُالعواملُالمهمةُلترسيخُتطلعاتُفيُ،ُأعتقدُأنُالموقفُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ"اللعيبةُكتار"ةُهذهُالفتُر
فيماُيتعلقُ"ُالوقحة"التغييرُالتيُكانتُلدىُالشعبُالمصريُوشعرناُبها،ُولكنُأينُهيُالمواقفُمنُخطاباتُأوباماُ

ناُمنُالمسُبإسرائيل؟ُوكيفُسيتعاملُأيُنظامُجديدُفيُمصرُلذهابُإلىُاألممُالمتحدة،ُومنعمنُابمحاربتناُومنعناُ
ُوماُمدىُاستعدادهُلمواجهةُالسياساتُالتيُتطمحُلتطويعُالمنطقةُمنُجديدُبأشكالُأخرى؟ُمعُالقضيةُالفلسطينية؟

ُ

ُ

ُ

ُُ:أيمنُدراغمة
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ُال ُالمصريةسفيرُحولُإمكانيةُوصولُالثورات،ُسؤاليُاألولُلسعادة جميعُأهدافها،ُوهلُتحقيقُ،ُإلىُخاصةُالثورة
ُيتاحُفيهاُ ُديمقراطية ُوهلُستكونُهناكُعملية ُورموزه؟ ُأشكاله ُجميع ُواستئصال ُالنظام، ُاألمرُمرهونُبتغيير هذا

ُللشعبُالمصريُحريةُاالختيار؟

ُفهوُلخأستاذُأنطوان حولُقراءتهُلخطواتُيمكنُأنُتقدمُعليهاُحكومةُنتنياهو،ُهلُستبقىُفيُُ،أماُسؤاليُالثاني،
سيناريوهاتُمعينةُكموضوعُاالنسحابُمنُطرفُواحدُمنُأجزاءُمنُالضفةُالغربية؟ُُهناككونُتقب؟ُأمُقدُحالةُتُر

ُغزةُأوُجنوبُلبنان؟ُفيأوُافتعالُمعركةُجزئيةُ

ُ

ُتعقيباتُالمشاركينُفيُالجلسةُاألولى

ُ

 :سرُعثمانالسفيرُيا

النظرُعنُالمسميات،ُفإنُالثوراتُالعربيةُأسقطتُنظريةُكانتُتتعلقُبتقسيمُالعالمُالعربيُبينُفريقُالمواالةُ بغضُ
ُ ُالعربي ُوالربيع ُالعربية ُالثورات ُامتدت ُحيث ُالمقاومة، ُوفريق ُالتسوية ُفريق ُأو ُالممانعة، ُوفريق ُالدول،ُإلى كل

أنُهذهُالتقسيماتُكانتُكذبةُكبيرةُُتفكرةُأنُفريقُالمقاومةُيتمتعُبشعبيةُأكثرُمنُفريقُالتسوية،ُوأكدُتأسقطُو
لقدُرفعتُالثورةُالمصريةُشعارُالديمقراطيةُوالحريةُوالعدالةُاالجتماعية،ُوأعتقدُأنُهذهُمطالبُ.ُوخرافةُتمُإسقاطها

ُ.كافةُالثوراتُالعربية،ُوبعدهاُجاءتُبقيةُالشعارات

الثورةُالمصريةُمشتعلةُوقائمة،ُوماُيحدثُكلُأسبوعُفيُميدانُالتحريرُيثبتُذلك،ُونحنُفيُمصرُالُنقسمُُتزالُال
ُكلمةُكبيرة"الموضوعُلهدمُوبناء،ُخاصةُأنُمصرُدولةُكبيرة،ُوالهدمُ ُتؤثرُحتىُعلىُالثورةُالمصرية،ُنحنُ" ربما

كانُقائماُمنذُفترةُطويلةُبنظامُجديدُهوُثوريُحاليا،ُوسينتقلُاتآنُفيُمرحلةُانتقاليةُيتمُفيهاُاستبدالُالنظامُالذيُ
شرعيةُاالنتخابات،ُونحنُاتآنُفيُمرحلةُالشرعيةُإلىُإلىُنظامُديمقراطيُبعدُذلك،ُفالشرعيةُالثوريةُستسلمُالرايةُ

ُ.الثورية،ُوسيتمُبعدُذلكُتسليمُالرايةُإلىُشرعيةُاالنتخاباتُوالشرعيةُالديمقراطية

يةُنموذجُلمُيكتملُبعد،ُفهيُفيُمرحلةُانتقاليةُسيحددهاُبالطبعُمسارُاألحداثُفيُالفترةُالقادمة،ُسواءُالثورةُالمصُر
المختلفةُفيُالمجتمعُالمصريُمعُالتطوراتُالحالية،ُونأملُأنُتنتهيُهذهُالمرحلةُُاألطيافاالنتخابات،ُأوُتفاعلُ

الُشك،ُأنُهناكُمحاوالتُخارجيةُللتأثيرُعلىُالثورةُ.ُيةاالنتقاليةُبسالم،ُوبشكلُيمثلُنموذجاُلكافةُالثوراتُالعرب
فشالها،ُلمُنلمسهاُفقط،ُإنماُلديناُمعلوماتُمؤكدةُبخصوصُذلك،ُلكنُالمجلسُالعسكريُأساساُمعنيُفيُ المصريةُوا 
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إفشالُهذاُالمخطط،ُلذلكُيتمُاإلعالنُمنُآنُتآخرُعنُبعضُالمحاوالت،ُسواءُمنُالشرقُأوُالغرب،ُللتدخلُفيُ
ُ.نأملُأنُنعبرُهذهُالمرحلةُباتجاهُالنظامُالديمقراطيُكماُيأملُالشعبُالمصريُ.ؤونُالمصريةالش

ُ

 :داودُتلحمي

منُالمداخلينُقصدُأنُالثوراتُالعربيةُهيُبديلُللفعلُالفلسطيني،ُُابدُمنُتوضيحه،ُأناُالُأعتقدُأنُأيًُُثمةُلبسُالُ
،1791ُفالفعلُالفلسطينيُينبغيُأنُيستمر،ُلكنهُباتُأقوىُبوجودُالثوراتُالعربية،ُونحنُلنُنعودُإلىُماُقبلُالعامُ

شترك،ُخاصةُمعُإذُينبغيُأنُتتشكلُإستراتيجيةُللعملُالفلسطيني،ُوفيُذاتُالوقتُعدمُإهمالُالتنسيقُوالعملُالم
ُ.القوىُالشعبية،ُواألنظمةُالتيُتمثلُالقوىُالشعبيةُالعربية

هناكُتشابهُكاملُأوُتطابقُبينُمختلفُالثورات،ُُالُيوجدفيماُيتعلقُبمالحظاتُاأل ُغازيُحمدُفيُغزة،ُأؤكدُأنهُ
علىُكفُعفريتُالحلفُ"فوضعُليبياُمغايرُلخأوضاعُفيُتونسُومصر،ُوأناُموافقُتماماُمعُكلُمنُقالُبأنُليبياُ

االنبهارُالعربيُبالثورتينُالتونسيةُوالمصريةُقادُفيُبعضُالحاالتُإلىُإشكاالتُلهاُعالقةُباختالفُُوأن،ُ"األطلسي
ُكماُفُمعاتُبينُبلدُوآخر،المجت ُوفيُالبحرينُقمعتُالثورة ُثالثا، ُوفيُسوريةُنموذجا ُآخر، فيُاليمنُنرىُنموذجًا

ُ.نرى،ُبالتاليُليسُهناكُنموذجُواحد

ُاألوروبيُ ُبالمفهوم ُالدمقرطة ُهي ُالثوراتُالعربية ُمهمة ُبأن ُنعتقد ُيجبُأال ُأننا ُقيل، ُمما ُكثير ُفي ُالمهم الشيء
ونُإجهاضاُللثورةُبصراحة،ُفنحنُنرىُفيُإسبانياُواليونانُماذاُتعنيُالدمقرطةُعندُاألزماتُاألميركي،ُألنُهذاُسيك

ُ.العدالةُاالجتماعيةُأساسُمهمُلمطالبُالثوراتُالعربيةإنُُ،برأييُ.االقتصادية،ُحيثُيدفعُالفقراءُالثمن

اتُرسميةُلمسؤولينُأمنيينُاألميركيونُصدمواُمماُحدثُفيُمصرُوتونس،ُهذاُماُباتُفيُحكمُالمؤكدُعبرُتصريح
نُقادرونُعلىُالتأقلمُبسرعة،ُبحيثُيكونواُمؤثرين،ُوهمُاتآنُيعملونُبالفعلُيكبارُفيُالوالياتُالمتحدة،ُلكنُاألميركي

ُمصلحتهمُ ُيضر ُال ُبما ُأخرى، ُومناطق ُواليمن ُليبيا ُفي ُوالتحكم ُتونسُومصر، ُفي ُخاصة علىُحرفُالثورات،
ُ.اورُأيضًُوهيمنتهم،ُوربماُإسرائيلُلهاُد

هاُبوالرقابةُالدائمةُالتيُيقومونُُالعنصرُالمهمُفيُالثوراتُالعربية،ُوهوُماُيجعلناُنهتمُفيها،ُدورُالشعبُوالشباب
ُوماُحدثُفيُالخمسينياتُوالستينياتُشيءُآخر،ُ تجاهُالمجلسُالعسكريُفيُمصر،ُأوُالقيادةُالمؤقتةُفيُتونس،

نقالباتُعسكرية،ُبلُإنُالشعبُهوُمنُاقتحمُالمسرح،ُوهوُالذيُيغير،ُوكانُلهُقيمته،ُأماُالذيُيحدثُاتآنُليسُا
ابتزازُالشعبُوالضغطُعليه،ُعلىُعكسُماُكانُمعُالحكامُُ-خاصةُاألميركيين-لذلكُمنُالصعبُعلىُالخارجُ

ُ.الذيُالُيتمتعونُبالشرعية
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ُ

ُ:ُأنطوانُشلحت

اإلستراتيجيةُالفلسطينية،ُوالُأستطيعُالحديثُعنهُبلغةُملفُمسكوتُعنهُحتىُاتآنُفيُبناء41ُُوضعيةُفلسطينييُالـ
بينُالقوىُالسياسيةُالرئيسةُفيُالمجتمعُالفلسطينيُفيُالداخل،ُحولُالدورُالذيُُالبرقيات،ُخاصةُأنُهناكُجدال
ديةُالقةُالعمُوسواءُفيُالعالقةُاألفقيةُالمباشرةُمعُالدولةُواألكثريةُاليهودية،ُأوُالعُ،يتعينُعلىُهذاُالمجتمعُالقيامُبه
الذيُيمثلُُعبدُالفتاحُأتركُهناُالمجالُلخأ ُعوض.ُالفلسطينيةُالتحررُالوطنيُةمعُالشعبُالفلسطينيُومعُحرك

ُ.قوةُسياسيةُلديهاُمشروعُكاملُومتكاملُفيُهذاُاالتجاه

نُماُتقدمُعليهُإسرائيلُمنُمحاولةُترسيخُإإسرائيلُموجودةُفيُمأزق،ُوكناُنتحدثُقبلُهذهُالجلسةُُإندونُشكُب
ُقوة،ُ ُدليل ُوليس ُضعف ُدليل ُاألسفل، ُومن ُاألعلى ُمن ُوشرعنتها ُالعنصرية ُقوننة ُمحاولة ُومن ُاليمين، سيطرة
ُالقيمُ ُفيُجعل ُتنجح ُلم ُأنها ُيعني ُوهذا ُاليهودية، ُالشعبية ُالجماهير ُوعي ُإنتاجُصهينة ُتعيد ُأن ُتحاول فإسرائيل

غلغلُإلىُالذهنُاإلسرائيليُالجمعي،ُلكنيُأعتقدُأنهمُفيُإسرائيلُيملكونُرؤيةُإستراتيجية،ُمعُالصهيونيةُالرئيسةُتت
ُب ُاإلدراك ُالصهيونيُضرورة ُالمشروع ُمشكلة ُفيأن ُتكمن ُُال ُبل ُإستراتيجية، ُرؤية ُوجود ُمشروعاُفيُعدم كونه

ُ.صهيونياُمفتوحا،ُولمُيغلقُحتىُاتآن

سياسيةُالتيُتهجسُبهاُالمؤسسةُاإلسرائيلية،ُوتهجسُبهاُبعضُالنخب،ُتنحوُمنُالسابقُألوانهُالقولُبأنُالبرامجُال
ُالمشروع،ُولكنُمنُالجائزُالقولُ ُالمشروع،ُبمعنىُإنحوُإغالقُهذا نُهناكُإشاراتُأوليةُإلىُإمكانيةُإغالقُهذا

أكثرُماُيمكنُمنُ"يُتثبيتُأركانُالدولةُاليهوديةُحسبُالرؤيةُالتيُتحدثتُعنهاُمنُخاللُالشعارُالصهيونيُالتقليد
هذاُاألمرُيبدوُواضحاُعبرُإشاراتُربماُتكونُواعدة،ُوربماُتنكفسُعلىُذاتهاُفيُُ."األرض،ُأقلُماُيمكنُمنُالعرب

ُ-ُماُيقولهُنتنياهوُفيُالفترةُاألخيرة،ُففيُإحدىُجلساتُالحكومةُاإلسرائيليةُحينُتمتُمناقشةُالمسألةُالديمغرافية
حولُماُإذاُكانتُحربناُديمغرافية،ُمعُأننيُالُأؤمنُبأنُالمواجهةُبينناُديمغرافية،ُُوهيُمسألةُبحاجةُلنقاشُخاص

عرضواُنتائجُدراسةُجديدةُلمعهدُتخطيطُسياسةُُ-اجهةُأوُبمعنىُآخرُالُأعتقدُبضرورةُالتعويلُعلىُمثلُهذهُالمُو
أقليةُفيُالعقدينُالمقبلينُفيُُتحدثُعنُاحتمالُتحولُاليهودُإلىتالشعبُاليهودي،ُوترأسهُفيُالسابقُدينيسُروس،ُ

المنطقةُالواقعةُبينُنهرُاألردنُوالبحرُاألبيضُالمتوسط،ُفأخبرهمُنتنياهوُبأنهُغيرُمعنيُبعددُاليهودُماُبينُالنهرُ
ُُ.والبحر،ُألنهُغيرُمعنيُبضمُالفلسطينيينُللدولةُاليهودية،ُوماُيعنيهُأعدادُاليهودُفيُإسرائيلُوالكتلُاالستيطانية

صريحاتُوقراءةُماُبينُالسطورُفيُالخطاباتُاألخيرة،ُخاصةُإعالنهُبقبولُحلُالدولتين،ُبغضُالنظرُعنُهذهُالت
ُنعتبره ُأن ُيمكن ُالفلسطينية، ُللدولة ُيرسمه ُالذي ُالصهيونيُُاالسيناريو ُالمشروع ُإغالق ُنحو ُأولية ُإشارات بمثابة
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حلُينعكسُفيُكيانُسياسي،ُفإنُهذاُالمشروعُُتمُإغالقُهذاُالمشروعُمنُخاللإذاُالمفتوح،ُمعُاإلشارةُإلىُأنهُ
ُ.سيبقىُمفتوحاُعلىُالحربُفيُجميعُاألحوال

ُاستئنافُالمفاوضاتُقبلُ ُنحوُمحاولة ُتتجه ُنتنياهو ُاتآنُلدىُحكومة ُعلىُأملُأنُيؤديُ"استحقاقُأيلول"النية ،
ُإلىُوقفُهذهُالمبادرة،ُوبالتاليُالكرةُعندهاُستكونُفيُالملعبُالفلسط ُيتعلقُبُوُ.ينياستئنافها حربُعلىُشنُفيما

أعتقدُأنُالمناخاتُالحاليةُتخلوُمنُأيُإشاراتُقويةُإلىُإمكانُأنُتقدمُإسرائيلُعلىُُ،جنوبُلبنانعلىُغزةُأوُ
ُ.هكذاُمغامراتُعسكرية،ُألنُمنُشأنُذلكُاتآنُتحويلُمخاضاتُونتائجُالربيعُالعربيُإلىُوبالُعلىُإسرائيل

ُ

ُ:عاطفُأبوُسيف

أريدُأنُأتحدثُعنُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالمرحلةُالراهنة،ُفقبلُالثوراتُالعربيةُدارُنقاشُكبيرُحولُهذاُُ
صالحها،ُلكنيُأعتقدُأنُماُقدُتفرزهُالمرحلةُالراهنةُمعتمداُعلىُمدىُتدخلُالعربُفيُوحولُُالدور إعادةُترميمهاُوا 

ُ.امعةُالدولُالعربيةُدوراُكبيراُفيُالمرحلةُالمقبلةالمنطقةُبمعنىُتصديرُالسياسةُالخارجية،ُسيمنحُج

ُحدثُفيُ ُفما ُالملكياتُالعربية، ُينطبقُعلى ُقد ُأوروبا ُحدثُفي ُما ُأن ُأعتقد ُال ُبالملكياتُالعربية، ُيتعلق فيما
ُحدثُفيُالبحرين،ُ ُيمكنُاستنتاجهُمما ُما ُوهذا ُالبعض، ُالملكياتُلبعضها ُالعربيةُهوُالعملُعلىُحماية المنطقة

ُ.لحديثُعنُعضويةُكاملةُلخأردنُوالمغربُفيُمجلسُالتعاونُالخليجيومنُا

ُالقضيةُ ُعلى ُالعربية ُالثورات ُهذه ُستتركه ُالذي ُالتأثير ُماهية ُعن ُبغضُالنظر ُأنه ُهو ُبه، ُأختم ُأن ُأريد ما
طبيعةُهذاُُالفلسطينية،ُسواءُأكانُسلباُأمُإيجابا،ُإالُأنُاألمر،ُكماُذكرتُسابقا،ُمنوطُبالفلسطينيينُالذينُيحددون

وفيُالسياسةُالُيوجدُمصلحةُمطلقة،ُفأيُحدثُجميلُقدُينقلبُضدكُإذاُلمُتستخدمهُبطريقةُصحيحة،ُُالتأثير،
ُ.وأخشىُماُأخشاهُأنُيتركُالفلسطينيونُوحيدينُفيُهذاُالسياق

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



57 
 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالجلسةُالثانية

ُةُ ينيُ سطُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ المُ 
 

ُالمالكي ُ:رئيساُالجلسة ُمجدي ُاهلل)ُالدكتور ُ(رام ُفيُ: ُاالجتماع ُعلم أستاذ
ُ.جامعةُبيرزيت

 كاتبُوباحث:ُ(غزة)ُاألستاذُمحمدُحجازي.ُ
ُ.األستاذُمحمدُالمدني ُ:المتحدثون

ُ المهندسُإسماعيلُاألشقر.ُ

ُ األستاذُطاللُعوكل.ُ

ُ

ُ

ُةُ نيُ طُ الوُ ُةُ يجيُ اتُ رُ فيُاإلستُ ُمُُّهُ األُ ُنُ كُ الرُُُّةُ دُ حُ الوُ ُةُ ادُ عُ تُ اسُ 
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ُ
ُاألستاذُمحمدُالمدني

ُعضوُاللجنةُالمركزيةُلحركةُفتحُ
ُ

ُ
مرةُواحدةُوالىُُاالنقسامالُيستقيمُالتفكيرُفيُبناءُإستراتيجيةُتلبيُالتطلعاتُالوطنيةُالفلسطينيةُدونُطٍيُصفحةُ

يخطسُبعضناُأحياًناُفيُتناولُالموضوع،ُعندُتفسيرُوتبريرُاالتجاهُإلىُالمصالحة،ُإذُيربطُماُبينُاستعادةُ.ُاألبد
ُالوحدةُ ُوكأن ُمقابلة، ُجهة ُمن ُالمتحدة ُاألمم ُباتجاه ُالفلسطينية ُالسياسية ُوالحركة ُجهة ُمن ُالفلسطينية الوحدة

 .فيُخدمةُهدفُأكبرالفلسطينيةُليستُسوىُإجراءُتكتيكيُ
ُإنُالوحدةُالفلسطينيةُتمثلُهدًفاُأسمىُوأعلىُقامةُمنُوظيفةُتكتيكية ُتعنيُاستعادةُ.ُفيُاعتقادنا فاستعادةُالوحدة

لحمةُشعبناُوترابطه،ُوتعزيزُقدرتهُالكفاحية،ُوانصهارُقواهُالحيةُجميعهاُفيُمعركةُالحرية،ُوتكريسُمفاهيمُالتعدديةُ
ُ ُوالتداول ُوالقانون،ُوالديمقراطية ُالدستور ُلغير ُفيها ُالُاحتكام ُمنظمة ُسياسية ُحياة ُوتعنيُأيًضا ُللسلطات، السلمي

ُ.والقدرةُعلىُتوفيرُمستوىُمتعادلُللتنميةُوتحقيقُالكفايةُوبناءُالمؤسسات
ُُو ُهيُالركنُاألهم ُبلُربما ُالمطلوبة، ُمنُأركانُاإلستراتيجية ُأساسًيا ُتمثلُركًنا ُفيُرأينا ُالوحدة األكثرُإنُاستعادة

ُفيُالحريةُ ُالوطنية ُعنُأهدافنا ُبعيًدا ُشوًطا ُحتًما ُسيبعدنا نُأيُتسويفُفيُتحقيقُالمصالحة ُوا  لحاًحا، ُوا  ضرورة
ُ.واالستقالل

ُأوُهفوةُهناك،ُبلُجاءُنتيجةُاختالفُحادُفيُالرؤيةُوالتوجهاتُوالتحالفاتُُلمُيتأسسُاالنقسامإنُ علىُخطأُهنا
ُإلى ُباإلضافة ُوالدولية، ُمثلُاإلقليمية ُأخرى، ُمحلية ُعوامل ُالسياسي،ُ: ُونقصُالنضج ُالديمقراطية، ُثقافة غياب

هذاُيعنيُأنُاستعادةُالوحدةُليستُأمًراُيمكنُتحقيقهُبمراجعةُ.ُوسهولةُاالحتكامُإلىُالسالحُلحلُالمشكالتُالداخلية
مضيُبخطىُثابتةُنحوُفثمةُشروطُوظروفُالُبدُمنُتوفرهاُقبلُالتأكدُمنُأنُالمصالحةُت.ُبسيطةُأوُبقرارُعاجل

 :لقدُتحققتُاتآنُبعضُمنُهذهُالشروط،ُونوجزهاُبماُيلي.ُالوحدة
ُالفصائلُ .1 ُعلى ُمحسوسة ُضغوًطا ُوباشر ُالمبادرة ُبزمام ُأمسك ُالذي ُالفلسطيني ُالشبابي ُالشعبي الحراك

ُ.الفلسطينية
اُوتحالفاتهاُفيُضوءُالتحوالتُالسريعةُفيُالعالمُالعربي،ُماُيفرضُعلىُالقوىُالفلسطينيةُمراجعةُمواقفه .2

 .تلكُالتحوالت
 .ازديادُوزنُوتأثيرُالدورُالمصريُفيُالساحةُالعربية .3
 .المأزقُالحادُالذيُتواجههُعمليةُالسالمُفيُالمنطقةُنتيجةُالسياساتُالعنصريةُالمتهورةُلليمينُاإلسرائيلي .4
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 .تراجعُاإلدارةُاألميركيةُعنُتعهداتهاُللفلسطينيين .1
ُ"فتح"اًخاُمناسًباُللشروعُفيُالمصالحة،ُوالتقطتُالقاهرةُالفرصةُالسانحةُفدعتُالطرفين،ُلقدُهيأتُهذهُالشروطُمن

ُالمنا ُ”حماس"و ُأن ُإلى ُهنا ُنشير ُأن ُويجب ُإليه، ُالتوصل ُتم ُالذي ُاالتفاق ُنتيجته ُكانت ُحاسم ُاجتماع ُإلى ،
جراءاتُحاسمةُمنُكالُالطرفينبدُمنُقراراتُُاإليجابيُوحدهُليسُكافًياُإلتمامُهذهُالعمليةُالشاقة،ُبلُال ُ.واضحةُوا 

ماُلمُنضعُحساباتناُالتنظيميةُجانًيا،ُوماُلمُنفهمُأنُوحدتناُهيُالشرطُاألولُلقدرتناُعلىُالنهوضُبمهامناُالوطنية،ُ
ُكأساسُلُر ُالوطنية ُإلىُمصالحنا ُنتطلع ُلم ُنعوما ُلم ُوما ُالسياسية، ُتوجهاتنا ُالواقعُسم ُفيُضوء ُترتيبُأولوياتنا د

 .المتبدلُأمامنا،ُفإنُمصيرُالمصالحةُسيكونُغامًضاُومتأرجًحاُوغيرُمؤكد
حيثُواجهُاألخيرُفشاًلُُ،مشابًهاُلمصيرُاتفاقُمكة(ُاتفاقُالقاهرة)ليسُبالضرورةُأنُيكونُمصيرُاتفاقُالمصالحةُ

عادةُبناءُالنظامُالسياسيُالف قدُيؤديُ.ُلسطينيُالنموذجيذريًعا،ُلكنُليسُبالضرورةُأيًضاُاستعادةُالوحدةُالكاملةُوا 
االتفاقُالجديدُإلىُاستطالةُاللحظةُالراهنة،ُبمعنىُالحفاظُعلىُالمنا ُاإليجابيُدونُالمضيُفيُاإلجراءاتُالفعليةُ

ُ.المؤديةُللوحدة
فإنهُيتعينُعليناُجميًعاُأنُُ،ولكيُالُتواجهُالمصالحةُمصيرُاتفاقُمكة،ُوالُتعلقُفيُحالةُمنُالتأرجحُوعدمُاليقين

الُيصنعُاالتفاقُمصيرهُبنفسهُ.ُعتبرُاستعادةُالوحدةُهدًفاُالُحيادُعنه،ُوأولويةُمتقدمةُعلىُماُعداهاُمنُأولوياتن
ثمةُماُيمنحناُالكثيرُمنُاألملُوالكثيرُمنُالتفاؤل،ُفالرئيسُأعلنُتصميمه،ُقبلُأيام،ُعلىُ.ُبلُنحنُالذينُنصنعه

غيرُأنُهناكُأيًضاُماُيكدرُ.ُحاتُإيجابيةُمنُبعضُقادةُحماسزيارةُغزةُإلتمامُإجراءاتُالمصالحة،ُوثمةُتصري
ُأمامناُ ُزال ُما ُأنه ُيعني ُالتوافقية ُرئيسُالحكومة ُباختيار ُمتعلق ُاختبار ُأول ُعند ُفالتعثر ُويضعفُاألمل، التفاؤل

ُ.ُالكثيرُمماُيجبُفعلهُقبلُاالطمئنانُعلىُمستقبلُهذاُاالتفاق
ُ
ُ

ُعواملُنجاحُاالتفاق
 ُُاالتفاقُهوُإحاطتهُبااللتفافُالجماهيريُوالحزبي،ُولذلكُكانتُإنُمنُأهمُعوامل "ُفتح"إنجاحُهذا

ُبرعايةُ حريصةُعلىُمشاركةُكلُفصائلُالعملُالوطنيُفيُجوالتُالحوارُالتيُانعقدتُفيُالقاهرة
ُوحثيثة ُوينسىُالشاكيُأنُاتفاقُ.ُمصريةُجادة ويشكوُالبعضُاتآنُمنُتغييبهُعنُاالتفاقُاألخير،

فيتطلبُاألمرُ.ُقدُتمُعلىُأرضيةُالقواسمُالمشتركةُالتيُشاركُهوُنفسهُفيُإعدادهاُ"اسحم"و"ُفتح"
ُوفيُسبيلُذلكُتجوزُالتضحيةُببعضُ ُإلىُتحقيقُإنجازُسريع، ُالبعدُعنُالشكلياتُواالتجاه أحياًنا
ُاضطرت ُما ُوهذا ُوالفصائل، ُالتيُتضمُكلُالقادة ُاالحتفالية ُالعناصرُالمكملةُاألخرىُمثلُالمشاهد

ُفعله ُإلى ُالقاهرة ُاستعداءُ. ُأو ُاالتفاق ُعلى ُالفصائل ُتأليب ُإلى ُذلك ُيؤدي ُأال ُبالضرورة يجب
 .المصالحة
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 ُُللمرة ُإذ ُللنجاح، ُأخرى ُمهمة ُعناصر ُتوفرتُللمصالحة ُفقد ُوالحزبي ُااللتفافُالشعبي ُإلى إضافة
ُ ُبعد ُتُاالنقساماألولى ُالذي ُالسياسي ُللبرنامج ُالعريضة ُالخطوط ُعلى ُاالتفاق ُالقيادةُيتم ُبه هتدي
ُبأنُُ،الفلسطينية ُالتوقيع، ُالترحيبيُيوم ُفيُخطابه ُمشعل، ُخالد ُأنُيصرحُالسيد ُالمشجع وكانُمن

وهذاُيعنيُأنُبرنامجُ.ُالثقةُللمضيُفيُطريقُالسالمُعاًماُإضافًياُ"أبوُمازن"تمنحُالرئيسُُ"حماس"
 :سُواضحةُومحددةُهيالمصالحةُهوُبرنامجُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُنفسهُويقومُعلىُأس

 .التمسكُباألهدافُالثابتةُللشعبُالفلسطيني -
 .ُالمفاوضاتُوفقُشروطُومرجعياتُوجدولُزمني -
 .تعزيزُوتوسيعُالنضالُالجماهيريُضدُالجدارُواالستيطانُواالحتالل -
 .التحركُعلىُالمستوىُالدوليُلعزلُإسرائيل -
ُ.المضيُفيُبناءُمؤسساتُالدولةُالفلسطينية -

ُ
ُالوطنيةُحتىُعندماُُ"فتح"علىُعكسُماُكانُالبعضُيظنهُأوُيروجُلهُفقدُأثبتتُقيادةُ ُبأهدافها والمنظمةُتمسكها
لقدُقالتُالقيادةُالفلسطينيةُكلمتهاُالواضحةُعندماُ.ُواجهتُضغوًطاُالُمثيلُلهاُكيُتمضيُفيُطريقُالمفاوضات

ُُو ُأنهاُمفاوضاتُعبثيةُالُطائلُمنُورائها الُتمثلُسوىُفسحةُمنُالوقتُإلسرائيلُكيُتستمرُفيُتأكدُفيُيقينها
ُ.عربدتهاُوتحديهاُإلرادةُالمجتمعُالدوليُوالشرعيةُالدولية

ُالبعضُفيُتمسكُالرئيسُ ُيرى ُمازن"قد ُاستعدادهُُ"أبو ُيبدي ُالرئيسُعندما ُلكن ُبرنامجنا، ُفي بالمفاوضاتُعيًبا
ُالجاري،ُللعودةُإلىُالمفاوضاتُفإنهُيربطُالعودةُبشروطُدقيقةُللغ اية،ُفهيُيجبُأنُتنتهيُقبلُسبتمبرُمنُالعام

ُ ُالعام ُحدود ُإلى ُالعودة ُتتأسسُعلى ُأن ُعن99ُُويجب ُخاللها ُإسرائيل ُتمتنع ُأن ُويجب ُلشعبين، ُدولتين ومبدأ
فدونُتلبيةُهذهُالشروطُ.ُاإلجراءاتُاألحاديةُالمستفزةُالتيُتستهدفُإدامةُاالحتاللُوتوسيعُاالستيطانُوتهويدُالقدس

ُ.عودةُللتفاوضُبلُيجبُالمضيُفيُتحركناُداخلًياُوخارجًياُوفقُالخطوطُالتيُيحددهاُبرنامجناُالسياسيُال
ُ

ُمعُاألحداثُ ُيومًيا ُتتطلبُتفاعاًل ُالنشطة ُالسياسية ُأنُالحركة ُعامةُفقط،ُوطالما ُأنُالبرنامجُليسُخطوًطا طالما
ُخالفاتُبينُأطرافُالمص ُفإنُمنُالمحتملُأنُتنشأ ُالموقفُمنُوالمبادرات، ُأوُتلكُمثل ُالقضية الحةُحولُهذه

المبادرةُالفرنسيةُمثاًل،ُولكيُالُتؤثرُمثلُهذهُالخالفاتُعلىُالمصالحةُفإنهُمنُالضروريُأنُنمنحُقيادتناُالثقةُوأنُ
ةُليسُفيُتلكُالحركةُماُيشكلُتراجًعاُعنُالموقفُالمعتمدُمنُاللجنُهنعطيهاُهامًشاُمنُالمرونةُفيُالحركةُطالماُأن

ُ.التنفيذيةُللمنظمةُأوُعنُالخطوطُالعامةُلبرنامجها
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ُأكثرُسهولةُ نعتقدُجازمينُأنُتجاوزُالعقباتُاألولىُفيُطريقُالمصالحةُسيجعلُمنُتجاوزُالعقباتُالالحقةُأمًرا
ُنسبًيا ُالقياديُ. ُاإلطار ُوتشكيل ُالتشريعي ُالمجلس ُدور ُإحياء ُإلى ُالحًقا ُسيؤدي ُورئيسها ُالحكومة ُعلى فاالتفاق

 .ُاالنقساملمؤقتُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُومعالجةُاألوضاعُاألمنيةُالناشئةُعنُا
ُلكنُ ُمصافحة، ُكونها ُعن ُتزيد ُال ُالمصالحة ُأن ُيعني ُقبوله ُألن ُهو، ُكما ُالقائم ُالوضع ُقبول ُالمستحيل ُمن إن

ُ ُدون ُالمنظمة ُصعيد ُوعلى ُوالمؤسسي ُاألمني ُالصعيد ُعلى ُالوحدة ُاستعادة ُتفاصيل ُفي ُعقبةُالدخول اجتياز
االنتخاباتُيبدوُأمًراُصعًباُومستبعًدا،ُولذلكُجاءتُأجندةُالمصالحةُلتعطيُاألولويةُلتشكيلُحكومةُتوافقيةُتحضرُ

 .لالنتخاباتُالعامةُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالمجلسُالوطني
عنُأنيابهاُوأفصحتُُيجبُأالُننسىُالعدوُاألولُللمصالحةُأالُوهوُاالحتالل،ُفقدُكشرتُحكومةُاليمينُفيُإسرائيل

ُالوطنية ُأتمُمصالحتهُواستعادُوحدته ُما ُالشعبُالفلسطينيُإذا ُالعقوباتُالجماعيةُضد ُتوجيه وقدُالُ.ُعنُعزمها
ُنصبُ ُأوُإعادة ُالمشددة ُفرضُاإلجراءاتُاألمنية ُاإلسرائيليُعندُوقفُتحويلُالعائداتُالضريبيةُأو يقفُاالنتقام

ُ.ُودُأبعدُكثيًراُتمليهاُسياسةُعنصريةُمتغطرسةُومنفلتةُمنُعقالهاالحواجزُالعسكرية،ُوربماُيصلُإلىُحد
منُالممكنُلقواتُاالحتاللُأنُتعتقلُأعضاءُالمجلسُالتشريعيُلتمنعُتفعيله،ُومنُالممكنُأنُتعرقلُاالنتخابات،ُ

هُالحسابُمنُخاللُهذاُأمرُمتوقعُعليناُأنُنعدُلهُالعدةُوأنُنحسبُل.ُويمكنُلهاُأيًضاُأنُتعيدُاحتاللُمدنناُوقرانا
ماُهوُمتاحُلناُمنُإمكانيات،ُفعليناُأواًلُتعزيزُالحضورُالجماهيريُالفعالُلحمايةُخطواتناُالسياسية،ُوعليناُثانًياُأنُ
نحاولُجهدناُإحاطةُبرنامجناُبتأييدُوتعاطفُدوليُواسعُيمكنُتوظيفهُفيُتوجيهُالضغوطُعلىُإسرائيلُللكفُعنُ

 .شعبُالفلسطينيسياساتُالعقابُالجماعيُضدُال
ُلمعركةُ ُواستعداد ُللقوة ُاستعادة ُوفيُنهايته ُاجتيازه، ُلكنُالُمناصُمن ُوعرُوصعبُوشائك إنُطريقُالمصالحة

ُالحريةُضدُاالحتالل ُفيُ. ُالطريقُإلىُالنهاية،ُونرجوُأنُيكونُلدىُشريكنا نحنُمصممونُعلىُالمضيُفيُهذا
 .الكابوسُالجاثمُمنذُأربعُسنواتاالتفاقُالتصميمُنفسهُحتىُنرفعُعنُشعبناُهذاُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُياتُ حدُ وتُ ُاقُ آفُ  ..ةُ ينيُ طُ سُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ المُ 
ُ
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ُ

ُالمهندسُإسماعيلُعبدُاللطيفُاألشقر
 حماسُ-النائبُوالقياديُفيُحركةُالمقاومةُاإلسالمية

 
 

 
ُ:محتوياتُالمبحث

 .االنقسامالجذورُواألسبابُالتيُأدتُإلىُوقوعُ.. المصالحة الفلسطينية -
ُ.جوالتُحوارُالقاهرة -
ُ.أزمةُالتوقيعُومالحظاتُحماس -
ُالعواملُواألسباب..ُالتوقيعُعلىُالمصالحة -
ُاتفاقُالمصالحةُوآلياتُالتطبيقُ -
ُ.ُثنائيةُحماسُوفتحُفيُجوالتُالحوار -
ُ.اتفاقُالمصالحةُوالبرنامجُالسياسي -
 .اتفاقُالمصالحةُوالملفُاألمني -
 .اتفاقُالمصالحةُواالحتاللُاإلسرائيلي -
ُ.المصالحةُوالتحديات -
ُ.ُالتوصيات -

ُ
ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

ُالمصالحةُالفلسطينية
ُ
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ُ:علىُالساحةُالفلسطينيةُاالنقسامالجذورُواألسبابُالتيُأدتُإلىُوقوعُ
ُفريضةُ ُالفلسطينية ُالمصالحة ُأن ُعلى ُوالفكرية ُالسياسية ُوتالوينه ُبمختلفُمشاربه ُالفلسطيني ُشعبنا ُأبناء يجمع

الذيُحصلُفيُالساحةُالفلسطينيةُكانتُلهُتبعاتُسلبيةُبالغةُالخطورةُعلىُُاالنقسامشرعيةُوضرورةُوطنية،ُوأنُ
ُ.القضيةُالفلسطينيةُعانىُمنهاُشعبناُلمدةُأربعةُأعوام

لمُيتمُبشكلُمفاجس،ُأوُيحدثُبينُعشيةُوضحاها،ُبلُكانتُلهُأسبابُوجذورُلعلُأهمهاُوجودُُاالنقساملكنُهذاُ
ُ ُالساحة ُعلى ُمختلفين ُاألولبرنامجين ُالفلسطينية، ُفتحُ: ُحركة ُتتبناه ُالذي ُوالمفاوضات ُالسياسية ُالتسوية برنامج
برنامجُالمقاومةُوالجهادُالذيُتتبناهُحركةُحماسُوفصائلُالمقاومةُعلىُالساحةُ:ُوفصائلُمنظمةُالتحرير،ُواتآخر

ُ.الفلسطينية
ُ ُالشر ُومعالمهُاألساسيةُكانتُمنذُمؤتمرُمدريدُعام ُالقولُأنُبدايةُهذا 1771ُإنُمنُنافلة ُاالنقسام،ُحيثُبدا

يتغلغلُفيُكلُُاالنقسامأوضحُماُيكونُفيُالشارعُالفلسطيني،ُإذُكانُلكلُبرنامجُمؤيدوهُومعارضوه،ُومنُهناُبدأُ
ُالسياسيةُواالقتصاديةُوالثقا ُالفلسطينية ُمناحيُالحياة ُوتعززُهذا ُووثيقةُُاالنقسامفية، ُوتقريرُميتشل، باتفاقُأوسلو،
منُاقتتالُداٍمُبينُالطرفينُحيثُكانُالحسمُالعسكري2339ُُتينت،ُوغيرها،ُوبلغتُاألمورُذروتهاُفيماُحدثُعامُ

ُ.14ُ/9ُ/2339ُلحماسُبتاريخُ
الفلسطينيةُعبرُلقاءاتُمختلفةُفيماُُماُمنُشكُأنُالفصائلُالفلسطينيةُعملتُعلىُإيجادُقواسمُمشتركةُعلىُالساحة
،ُوكذلكُوثيقةُالوفاقُالوطني2331ُبينهاُفيُأكثرُمنُمرحلةُومفصلُزمني،ُوتوجتُهذهُاللقاءاتُبلقاءُالقاهرةُعامُ

،ُوهذاُماُيدللُعلىُوجود2337ُ،ُمروًراُباتفاقُالقاهرةُعام2339ُ،ُ،ُواتفاقُمكةُعام2339ُعامُ(ُوثيقةُاألسرى)
بينُهذينُالبرنامجينُومحاولةُإليجادُقواسمُمشتركةُتحافظُعلىُالحدُاألدنىُمنُالعالقةُالقائمةُُحالةُمنُالتعايش

ُ.ُبينُالطرفين،ُوتكريسُصيغةُمشتركةُللحفاظُعلىُالحقوقُوالثوابتُالفلسطينية
مُفي19/1/2311ُبالتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحةُبتاريخ2337ُُت و جُاتفاقُالقاهرةُالذيُبدأُالحوارُبهُعامُ..ُوأخيرا

ُ.مصرُالشقيقةُبحضورُكافةُالفصائلُالفلسطينية
ُ

ُ:2002-2002جوالتُحوارُالقاهرةُ
،ُوالذيُكانُيتمحورُحول2331ُبداية،ُالُبدُمنُاإلشارةُإلىُفشلُالحوارُالذيُكانتُتقودهُمصرُفيُأواخرُعامُ

تمديدُالتهدئةُبينُالفصائلُواالحتاللُالصهيوني،ُالذيُحاولتُمنُخاللهُالقيادةُالمصريةُالسابقةُتمريرُاتفاقُالتهدئةُ
ُا ُفكانُأنُتم ُلحركةُبطريقةُمذلةُاستجلبتُرفضُحركةُحماس، ُعبرُوضعُحد  ُاألمرُاستغالالُسيئا ستغاللُهذا

ُ.ُحماس،ُوسحقها،ُوقطعُرؤوسُقادتها،ُوتحطيمُعظامها،ُووأدُمشروعُالمقاومةُالذيُتقودهُحماس
ُ ُاالسرئيلية ُالخارجية ُليفني"ولعلُتصريحُوزيرة ُتسيفي ُالمصريُ" ُالخارجية ُالمشتركُمعُوزير ُأبوُ"فيُلقائها أحمد

ُالغيط ُبالرئيسُالمخلوعُحسنيُمباركُيومُالخميسُالذيُسبقُالعدوانُبيومين،ُكانُواضحاُفيُالقاهرةُع" قبُلقائها
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ُيؤشرُإلىُأنُ ُما ُوهذا ُوأنُحماسُمنظمةُإرهابيةُيجبُالقضاءُعليها، ُسيتغير، ُأنُالوضعُفيُغزة ُتأكيدها لجهة
قليم ُوا  ُدولي ُبتواطىء ُمدعوما ُصهيونيا ُقرارا ُكان ُغزة ُعلى ُبالحرب ُالصهيوني ُالمقاومةُالقرار ُلوأد ُومحلي ي

ُ.ُومشروعها
ُواالقتصاديُ ُالمالي ُوالحصار ُرايس، ُكونداليزا ُاألميركية ُالخارجية ُوزيرة ُابتدعتها ُالتي ُالخالقة ُالفوضى ولعل
والسياسيُالذيُقادتهُأميركاُواالحتاللُواالتحادُاألوروبيُوبعضُالدولُاإلقليمية،ُوالفلتانُاألمنيُالذيُقادتهُاألجهزةُ

ُلت ُالحكوماألمنية ُحماسُإزاءُُتينقويضُتجربة ُوثباتُحركة ُعضد ُفي ُيفت  ُلم ُذلك ُكل ُعشرة، ُوالحادية العاشرة
ُ".الحربُوالعدوانُعلىُغزة"تمسكهاُبالقضاياُالوطنية،ُومنُهناُكانُقرارُ

شكلُذلكُالتجربةُاألصعبُواألكثرُمرارةُفيُمواجهةُحركةُحماسُالتيُتعددتُمحاوالتُالجميعُلفرضُشروطهمُ
ُالذيُُعليها، ُوالتسترُعلىُالعدوانُاإلرهابيُالصهيونيُعلىُغزة ُالفاشل، ُلمشروعُالتسوية ُواالنتصار خضاعها، وا 

يوما،ُوراحُضحيتهُأكثرُمن22ُُارتكبتُفيهُإسرائيلُأبشعُجرائمُالحربُاإلنسانيةُوالبشرية،ُالذيُاستمرُعلىُمدارُ
ُ.ُلمدمرةشهيدُوأكثرُمنُستةُآالفُجريحُوآالفُالبيوتُوالمؤسساتُا1133ُ

ُأروعُملحمةُأسطوريةُفيُالصمودُ ُالذينُسطروا ُفيُقطاعُغزة ُوثباتُأهلنا ُينلُمنُصمود ُسبقُلم كلُذلكُمما
والتحدي،ُحيثُخرجتُإسرائيلُمنُحربهاُخاليةُالوفاضُلمُتحققُهيُوكلُالمتحالفينُمعهاُأياُمنُأهدافُالحربُ

ُ.نيةُمنُقبلُمصرُعلىُاألطرافُالفلسطينيةُالمختلفةوالعدوان،ُماُشكلُأرضيةُمواتيةُلطرحُمشروعُالحوارُمرةُثا
وإليمانُحركةُحماسُبأنُالحصارُوالفلتانُوالعدوانُوالتنكرُلحقهاُفيُأنُتكونُجزًءاُمنُالنظامُالسياسيُالفلسطيني،ُ
ُأنُتذهبُإلىُ ُوآثرتُالحركة ُالفلسطيني، ُعلىُحقوقُوثوابتُشعبنا ُعلىُالمحافظة صرارها ُوا  ُينلُمنُعزيمتها لم

بكلُالخلفياتُالتيُكانتُوراءُالمؤامرةُالكبرىُالتيُتعرضتُلها،ُمقد مةُُوارُمعُالفصائلُمرةُثانيةُرغمُمعرفتهاالح
مصلحةُشعبناُالفلسطينيُعلىُمصالحهاُالحزبيةُفيُظلُقناعتهاُالراسخةُواعتقادهاُالجازمُأنُلغةُالحوار،ُوالحوارُ

ُ.ُفقط،ُهيُاللغةُاألوحدُالتيُيجبُأنُتسودُبينُأبناءُوشرائحُالشعبُالفلسطيني
ُا ُكانتُجوالت ُعام ُشباط ُشهر ُفي ُالقاهرة ُفي ُبدأت ُقد ُالفصائل2337ُُلحوار ُلكل ُالمصرية ُالقيادة ُمن بدعوة

ُ.منظمةُالتحرير،ُالمصالحة،ُاألمن،ُاالنتخابات،ُوالحكومة:ُالفلسطينيةُللحوارُحولُخمسةُملفات،ُهي
ُ ُمارسُعام ُشهر ُالفصائ2337ُفي ُكل ُبمشاركة ُوذلك ُالخمسة، ُالملفات ُحول ُالشامل ُالحوار ُالفلسطينيةُبدأ ل

وبرعايةُمصرية،ُوخاللُعشرةُأيامُأنجزُالمتحاورونُمنُالفصائلُالفلسطينيةُاتفاقاُعلىُالعديدُمنُالملفات،ُوشكلُ
يةُميركالملفُالمتعلقُبالحكومةُالقضيةُاألبرزُواألصعبُإذُكانُالخالفُالجوهريُيكمنُفيُالتدخالتُالخارجيةُاأل

ُمصالحة ُنحو ُالذهاب ُعدم ُباتجاه ُشروطُُالضاغطة ُوافقتُحماسُعلى ُإذا ُإال ُحكومة ُأي ُتشكيل ُوعدم وطنية
ُ.الرباعية



65 
 

كانتُحركةُفتحُتطالبُحماسُبااللتزامُباالتفاقاتُالموقعةُمعُإسرائيل،ُأماُحماسُفكانُردهاُأنهاُتريدُتطبيقُماُتمُ
ُتوقفُا ُثم ُبها، ُوليسُااللتزام ُاالتفاقات ُاحترام ُينصُعلى ُالذي ُمكة ُاتفاق ُفي ُعليه ُإلرهاقُاالتفاق ُنظًرا لحوار

ُ.المتحاورينُبوجودُأعدادُكبيرةُمنُالفصائل،ُليستكملُمنُبعدُبينُالحركتينُبرعايةُمصرية
استمرتُالحواراتُبينُالحركتينُعبرُجوالتُمتعددةُأدتُفيُنهايةُالمطافُإلىُاستكمالُبقيةُالملفات،ُوتتلخصُفيُ

واستبدالُملفُالحكومةُبوجودُلجنةُمشتركةُتتولىُالتنسيقُُالتوافقُعلىُملفُالمنظمةُوالمصالحةُواألمنُواالنتخابات
بينُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزة،ُوعندماُدعيتُكالُالحركتينُإلىُالتوقيعُعلىُماُتمُالتوافقُعليهُفيُالقاهرةُصدمتُ

طلبُحركةُحماسُبإسقاطُعباراتُهامةُجداُتمُالتوافقُعليهاُبينُالحركتينُبرعايةُمصرية،ُمماُدعاُحركةُحماسُلل
منُالقيادةُالمصريةُبإدراجُماُتمُالتوافقُعليه،ُوهناُرفضتُالقيادةُالمصريةُتعديلُأيُشيءُعلىُالورقة،ُمماُدعاُ
ُلمُيتمُإضافةُ حركةُحماس،ُبعدُرفضُالقيادةُالمصريةُهذهُالتعديالت،ُإلىُرفضُالتوقيعُعلىُالورقةُالمصريةُما

ُحماس ُتعتبرها ُتعديالت ُوهي ُالورقة، ُعلى ُالقيادةُُالتعديالت ُمن ُمتعمد ُبشكل ُأ سقطت ُحيث ُاالتفاق ُمن جزءا
ُ.ُالمصريةُآنذاك

الجديرُذكرهُأنُحركةُفتحُكانتُفيُتلكُاألثناءُقريبةُجداُمنُالقيادةُالمصريةُالسابقةُووقعتُعلىُالورقةُورفضتُ
ُ.إدراجُتعديالتُحماسُالمتفقُعليهاُسابقا

ُ
ُ:ُأزمةُالتوقيعُومالحظاتُحماس

ادةُالمصريةُالسابقةُلمُتكنُتقفُعلىُمسافةُواحدةُبينُالطرفين،ُبلُكانتُتميلُكلُالميلُإلىُباتُواضحاُأنُالقي
جانبُحركةُفتحُومحمودُعباس،ُوكانُهذاُواضًحاُمنُخاللُإسقاطُالقيادةُالمصريةُآنذاكُالمالحظاتُمنُالورقة،ُ

فشالهاُومحاولةُوهذاُماُيدللُعلىُأنهاُآنذاكُكانتُتعملُكلُجهدهاُإلبعادُحماسُعنُالنظامُا ضعافهاُوا  لسياسيُوا 
ُ:الوقوفُإلىُجانبُحركةُفتح،ُوقدُتلخصتُتلكُالمالحظاتُفيُاتآتي

 ُالفلسطينية ُالتحرير ُمنظمة ُلمنظمةُ: ُالقيادي ُاإلطار ُقرارات ُأن ُعن ُتتحدث ُكانت ُهامة ُعبارة أ سقطت
ُلهذهُهذهُالعبارةُأفرغتُم.ُالتحريرُالمؤقتُغيرُقابلةُللتعطيلُبصفتهاُإجماعاُوطنيا نُمضمونهاُبحذفها

يجادُإطارُوهميُغيرُفاعل،ُوبالتاليُإفراغُاألمرُمنُمضمونه  .العبارةُوا 
 أ سقطتُكلمةُالتوافقُفيُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعليا،ُوالتيُكانُمنُمهامهاُرسمُ:ُاللجنةُاألمنيةُالمشتركة

ُاألمنيةُفيُا ُالبناءُوالهيكلةُبخصوصُاألجهزة عادة ُالغربيةُوقطاعُغزة،ُحيثُالسياساتُاألمنيةُوا  لضفة
حماسُكانتُتصرُعلىُأنُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُيجبُأنُيكونُبالتوافقُالوطني،ُوحركةُفتحُترىُ
 .ُأنُتكونُمنُضباطُمهنيينُبالتوافق،ُومعنىُذلكُاالنفرادُواستبعادُالفصائلُاألخرىُمنُتشكيلُهذهُاللجنة

 ىُأنُاللجنةُالتيُتتولىُالتحضيرُلالنتخاباتُيجبُأنُتشكلُكانتُحركةُحماسُتصرُعل:ُلجنةُاالنتخابات
 .ُبالتوافقُفيُحينُكانتُفتحُتريدُأنُيتمُاألمرُبالتشاورُوليسُبالتوافقُوأنُيصدرُالرئيسُمرسوماُبها
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 حماسُتصرُعلىُأنُمحكمةُاالنتخاباتُيجبُأنُتتشكلُمنُقضاةُنزيهينُيتمُُكانت:ُمحكمةُاالنتخابات
ُح ُفي ُعليهم، ُالفصائلُالتوافق ُمع ُالتوافق ُدون ُبها ُمرسوما ُالرئيس ُيصدر ُأن ُتريد ُكانت ُفتح ُأن ين

 .ُالفلسطينية
 ُفيُوقتُجديدُيتمُالتوافقُعليهُفصائليا(ُالوطني,ُالرئاسية،ُالتشريعية)تحديدُموعدُجديدُلالنتخابات. 
 فاقُيعنيُانتفاءُوقدُرأتُحركةُحماسُفيُهذهُالقضاياُأساساُغيرُقابلُللتراجع،ُوأكدتُأنُحذفهاُمنُاالت

 .وجودُنيةُإلتمامُاتفاقُالمصالحةُبينُالطرفين
ُ

ُ:العواملُواألسباب..ُالتوقيعُعلىُالمصالحة
لعلُمنُأهمُاألسبابُالتيُأدتُإلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُهوُتغييرُالنظامُالمصريُبعدُالحراكُالعربيُالذيُأدىُُ

إلىُذهابُالرئيسُحسنيُمبارك،ُإذُأنُذهابُالنظامُالمصريُالذيُكانُمسانداُلحركةُفتحُأثرُعلىُفتحُبشكلُكبيرُ
ُ.ُواضطرهاُإلىُإعادةُحساباتهاُومراجعةُمواقفها

ُإن ُبعدُُكما ُوخاصة ُأيُحراكُسياسي، ُاتآفاقُأمام ُجميع ُوانسداد ُإلىُالحائط، ُالسياسية وصولُمبادراتُالتسوية
الفشلُاألميركيُفيُرعايةُالتسويةُالسياسيةُوالتعنتُاإلسرائيلي،ُأدىُإلىُبحثُأصحابُالتسويةُعنُخياراتُأخرى،ُ

 .وهذاُهوُالسببُالثاني
قدُأثرُسلًباُعلىُالقضيةُالفلسطينية،ُوأنُاألسبابُالتيُكانتُتقفُعائقاُُاالنقسامأماُحركةُحماسُفهيُترىُأنُهذاُ

أماُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُقدُتالشتُبموافقةُحركةُفتحُعلىُرزمةُمنُالقضايا،ُتلخصتُبالموافقةُعلىُإضافةُبندُ
ُف.ت.م) ُاالنتخ( ُاالنتخاباتُومحكمة ُولجنة ُالعليا، ُاألمنية ُاللجنة ُتشكيل ُعلى ُوالموافقة ُومدةُلها، اباتُبالتوافق،

ُحماسُمنُ ُحركة ُكانتُتسعىُإليه ُما ُوهذا ُالمشتركة ُاللجنة ُبدالُمن ُتشكيلُحكومة ُوأيضا ُعام، االنتخاباتُبعد
تشكيلُحكومةُكفاءاتُتؤديُالمهامُالمتفقُعليهاُفيُفترةُزمنيةُمدتهاُعام،ُثمُاإلفراجُعنُالمعتقلينُالسياسيين،ُوكلُ

 .حماسُتذهبُللتوقيعُفورا،ُوهذاُهوُالسببُالثالثُهذهُاألسبابُهيأتُاألجواءُوجعلت
ُ ُبإنهاء ُالحركتين ُالفلسطينيُعلىُكال ُالشارع ُضغط ُفهو ُالسببُالرابع ُالعربيُُاالنقسامأما ُالحراك ُمن واالستفادة

ُالتعاطفُالعربيُ والتغيراتُاإلستراتيجيةُبذهابُأنظمةُدكتاتوريةُأساءتُللقضيةُالفلسطينيةُإساءةُبالغةُوكسبُهذا
 .ُالجماهيريُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُو

ُالسببُالخامسُفيكمنُفيُاتآثارُالسلبيةُالسيئةُلالنقسامُوالتيُأثرتُعلىُتركيبةُالمجتمعُالفلسطيني،ُوخاصةُ أما
ُالضغطُ ُوالفصائلُوالمستقلينُوأصحابُالرأيُإلى ُالوطنيينُمنُكالُالحركتين ُالتيُدفعتُكل ُالمجتمعية التركيبة

ُ.ُالسلبيةُاالمؤثرةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُبالذهابُإلىُالمصالحةُالفلسطينيةُباتجاهُوقفُاتآثار
ُ

ُ:ُاتفاقُالمصالحةُوآلياتُالتطبيق
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لعلُفلسفةُتطبيقُاالتفاقُالتيُتحدثُاتآنُفيُإطارُالحواراتُبينُالحركتينُتحدثُبالتوالي،ُوتتلخصُفيُأنُيتمُ
ُبها،ُوبعدُأسبوعينُيتمُتفعيلُ تشكيلُحكومةُكفاءاتُبالتوافقُالوطنيُوبعدُأسبوعينُيصدرُالرئيسُمرسوماُخاصا

ىُالمجلسُالتشريعيُلنيلُالثقة،ُثمُبعدُأسبوعينُالمجلسُالتشريعيُالفلسطيني،ُوفيُخاللُشهرُتعرضُالحكومةُعل
ُواالنتخاباتُولجانُ ُاألمنية ُباللجان ُالمتعلقة ُاللجان ُتشكيل ُيتم ُذلك ُوبعد ُالتحرير، ُلمنظمة ُالقيادي ُاإلطار يجتمع

ُ.اإلصالح
ُ:شكلُاتآتيالحةُبالتوازي،ُوعلىُالفإننيُأرىُأنُاألفضلُهوُتطبيقُبنودُاتفاقُالمصُ،أماُفلسفتيُكمتابعُلهذاُالشأن

ُُ:أساسياتُالمصالحة:ُأوال
ُ:ُالبدُمنُاجتماعُاإلطارُالقياديُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينية،ُالذيُتتلخصُمهامهُفي

 وضعُاألسسُواتآلياتُللمجلسُالوطنيُالفلسطيني.ُ
 معالجةُالقضاياُالمصيريةُفيُالشأنُالسياسيُوالوطنيُواتخاذُالقراراتُبشأنهاُبالتوافق.ُ
 ُالقراراتُالمنبثقةُعنُالحوار،ُبحيثُينعقدُاالجتماعُاألولُلهذاُاإلطارُفيُالقاهرةُلبحثُآلياتُمتابعةُتنفيذ

ُ.عمله
ُ:تشكيلُالحكومةُالفلسطينيةُمنُكفاءات،ُوتتلخصُمهامهاُباآلتي:ُثانيا
ُ.تهيئةُاألجواءُإلجراءُاالنتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ-1
ُ.االنقساممعالجةُقضاياُالمصالحةُالداخليةُالفلسطينيةُالناتجةُعنُحالةُاإلشرافُعلىُُ-2
نهاءُالحصارُ-3 ُ.متابعةُعملياتُإعادةُإعمارُقطاعُغزةُوا 
ُ.متابعةُتنفيذُماُوردُفيُاتفاقيةُالوفاقُالوطنيُالفلسطينيُ-4
ُ.االنقساممعالجةُالقضاياُالمدنيةُوالمشاكلُاإلداريةُالناجمةُعنُُ-1
ُ.سساتُالسلطةُالوطنيةُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوالقدستوحيدُمُؤُ-9
ُ.تسويةُأوضاعُالجمعياتُوالمؤسساتُاألهليةُوالخيريةُ-9

ُ:ُتفعيلُالمجلسُالتشريعيُفيُالضفةُوالقطاع،ُوتتلخصُمهامهُفي:ُثالثا
 ُا ُالتيُصدرتُمن ُوحلُاإلشكالياتُالتيُتتعلقُبالمراسيم ُعليها، ُوالرقابة ُللحكومة ُالثقة ُالتيُمنح لرئيسُوالقوانين

 .االنقسامفترةُُخاللُصدرتُمنُالمجلسُالتشريعي
ُ.ملفُالمعتقلينُالسياسيين:ُرابعا

ُ.بحيثُيتمُإغالقُهذاُالملفُواإلفراجُعنُالمعتقلينُالسياسيين
ُلكانُذلكُأفضلُبعيداُعنُ وفيُاعتقاديُفإنُهذهُالقضاياُاألساسيةُاألربعةُلوُتمُإنجازهاُوالعملُبهاُبشكلُمتواٍز

ُ.ُاتآليةُالراهنةُالتيُتبحثُفيهاُبشكلُمتواٍل،ُألنُاالعتمادُعلىُمبدأُالتواليُيعطلُتفعيلُهذهُاألساسياتُاألربعة
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ُالتيُيتطلبُاستكما ُالنقاطُاألخرىُالفرعية ُمثلأما ُلُتطبيقها، ُوتشكيلُ: ُولجنةُاالنتخابات، تشكيلُاللجنةُاألمنية،
كلُهذهُالقضاياُالفرعيةُعلىُأهميتهاُيمكنُأنُتكونُبالتوازي،ُومنُثمُيستكملُُ؛لجانُاإلصالحُالمجتمعيةُبالتوافق

ُ.ُبحثُالقضاياُاألساسية،ُوهناُتكونُالمصالحةُقدُطبقتُبكاملها
فإنناُسنتالفىُماُحدثُمنُالفشلُالذريعُ"ُالتوازي"ماُطبقتُوفقُاتآليةُالتيُطرحتهاُوفيُاعتقاديُفإنُالمصالحةُإذاُ

بقيةُُتمنُتطبيقُاتفاقُمكة،ُحيثُأنُحركةُفتحُقدُأخذتُبنداُواحدا،ُوهوُتشكيلُحكومةُالوحدةُالوطنية،ُوترك
 .القضاياُالهامةُالتيُكانُمنُالمفترضُتفعيلهاُمعُوجودُحكومةُالوحدةُالوطنية

ُ
ُ:ُةُحماسُوفتحُفيُجوالتُالحوارثنائي

ُهذهُ ُمن ُمشروًعا ُيقود ُفصيل ُكل ُوأن ُالفلسطينية، ُالفصائل ُأكبر ُمن ُهما ُحماسُوفتح ُحركتي ُأن ُشك ُمن ما
ُالساحةُ ُعلى ُوالممانعة ُوالمقاومة ُالجهاد ُمشروع ُتقود ُوحماس ُالسياسية، ُالتسوية ُمشروع ُتقود ُففتح المشاريع،

انتهاُواحترامهاُفهيُتتوزعُبينُالبرنامجين،ُلذلكُنالحظُأنُتفردُكالُالحركتينُالفلسطينية،ُأماُبقيةُالفصائلُعلىُمك
فيُالنقاشاتُالثنائيةُفيُاالتفاقاتُالتيُتحصلُعلىُالساحةُالفلسطينية،ُومنُثمُإشراكُالفصائلُومؤسساتُالمجتمعُ

بيرينُلمُيوافقُعلىُأيُقضيةُالمدنيُوالمستقلينُوغيرهمُيأتيُفيُالسياقُالطبيعي،ُولوُفرضناُأنُأحدُالفصيلينُالك
ُبينُالفصائلُةكونُناقصتفمعنىُذلكُأنُموافقةُبقيةُالفصائلُاألخرىُس ،ُوخاصةُأنُاتآليةُالتيُيتمُالتعاملُفيها

ُلكنُالحاصلُهوُالتوافقُبينُ ُبالقرار، ُفيُالتفرد ُالديمقراطيُبإعطاءُاألغلبيةُحقها الفلسطينيةُالُتقومُعلىُالنظام
ُالتوافقُمكوناتُالمجتمعُالفل ُآلية ُالفلسطينيُيتميزُبخصوصيتهُفيُاستخدام ُولعلُالنظام سطينيُعلىُكلُقضية،

ُالقوانينُ ُمن ُالعديد ُوعلى ُاألساسي ُالقانون ُعلى ُمقدما ُكان ُالوطني ُالتوافق ُبأن ُعلما ُقراراته، ُاتخاذ ُفي الوطني
 .الموجودةُفيُالسلطةُالفلسطينية

ُ
ُ:االتفاقُوالبرنامجُالسياسي

لسياسيُواالختالفُبينُالمشروعينُعلىُالساحةُالفلسطينيةُكانُالسببُالرئيسُفيُعدمُاالتفاقُعلىُلعلُالبرنامجُا
البرنامجُالسياسي،ُوالُشكُأنُالجميعُبحثُوالُيزالُعنُقواسمُمشتركةُلكالُالبرنامجين،ُوتكمنُنقطةُالحسمُفيُهذاُ

ُُو ُوالرئاسية، ُاالنتخاباتُالتشريعية، ُإجراء ُبعد ُما ُالذيُستكونُمنُمهامهُاألمرُفيُمرحلة المجلسُالوطنيُالجديد
يجادُميثاقُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينية،ُوستكونُمنُأولىُأولوياتهُ أيُ"وضعُبرنامجُسياسيُللشعبُالفلسطيني،ُوا 

ُ.التوافقُعلىُبرنامجُسياسيُجديدُللشعبُالفلسطيني"ُالمجلسُالوطنيُالفلسطيني
ُ

ُ:والملفُاألمني..ُالمصالحة
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منيُأكثرُالملفاتُصعوبةُالتيُواجهتُاتفاقيُمكةُوالمصالحةُاألخير،ُنظًراُلخأسبابُالحقيقيةُالتيُيعتبرُالملفُاأل
أدتُإلىُوجودُهذهُاألجهزةُوخلفياتُنشأتها،ُحيثُأنُاألجهزةُاألمنيةُارتبطُوجودهاُفيُإطارُنشأةُوتأسيسُالسلطةُ

ُوالعلني ُالسرية ُاألمنية، ُواالتفاقيات ُبالبروتوكوالت ُواالستقرارُالفلسطينية ُالهدوء ُوضمان ُاألمن ُعلى ُللمحافظة ة،
ومالحقةُالمقاومةُالفلسطينيةُوكسرُشوكتهاُومنعهاُمنُمهاجمةُالمستوطنينُوقواتُاالحتالل؛ُماُجعلُالسلطةُبرمتهاُ

ُ.سلطةُوظيفيةُهمهاُاألولُواألخيرُهوُالمحافظةُعلىُأمنُواستقرارُدولةُاالحتاللُالصهيوني
دماُلمُيتمُالتطرقُبشكلُمفصلُللملفُاألمنيُفيُاتفاقُمكة،ُوكيفُاست غلتُاألجهزةُاألمنيةُوكانُالخطأُاألكبرُعنُ

ُالفلتانُاألمنيُالذيُعانىُمنهُ ُوفيُإشاعة ُفيُتقويضُالوضعُاألمنيُفيُمناطقُالسلطة، للعبُدورُخطيرُجدا
ُُو ُأيديُاالستخباراتُالدولية ُفي ُأداة ُاألجهزة ُحتىُأصبحتُهذه ُكبيرة، ُمعاناة ُبهذهُشعبنا ُووصلُاألمر اإلقليمية،

األجهزةُلدرجةُعاليةُمنُالتنسيقُوالتعاونُاألمنيُمعُاالحتالل،ُماُشككُفيُجدوىُوجودُهذهُاألجهزةُوطنيا،ُلذلكُ
ُعقيدتهاُ ُوتصحيح ُاألجهزة ُهذه ُوتصحيح ُوهيكلة ُبناء ُبإعادة ُالسلطة ُحماسُفي ُوجود ُقبل كانتُاألصواتُتعلو

ُاأل ُوبذلكُاست غلتُهذه ُالسببُاألمنية، ُهو ُولعلُهذا ُاالتفاقُفيُمهده، ُوفيُوأدُهذا ُاتفاقُمكة، ُفيُتفجير جهزة
الذيُنتحدثُُاالنقساماألساسُوالرئيسُفيُحدوثُالحسمُالعسكريُالذيُقامتُبهُحركةُحماس،ُوالذيُأدىُإلىُوقوعُ

ُ.عنه
العديدُمنُجوانبه،ُوكانُلذلكُحرصتُحركةُحماسُوكلُالفصائلُالفلسطينيةُعلىُالتفصيلُفيُهذاُالملفُوتناولُ

ُأنُتعيدُبناءُوهيكلةُ التوافقُعلىُتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُمنُالفصائلُبالتوافقُحتىُتستطيعُهذهُاللجنةُالعليا
ُ.األجهزةُاألمنيةُعلىُأسسُوعقيدةُوطنيةُسليمة

ُالجميعُبأنُُ ُفيُحينُُاالنقسامويعلم ُالغربيةُوقطاعُغزة، ُاألمنيةُفيُأفرزُوضعينُأمنيينُفيُالضفة أنُاألجهزة
قطاعُغزةُتعتبرُنفسهاُأجهزةُأمنيةُوطنية،ُوعقيدتهاُعقيدةُوطنية،ُوتحافظُعلىُأمنُواستقرارُالبلد،ُوتحافظُعلىُ
الجبهةُالداخليةُفيُغزة،ُوتنسجمُمعُالمقاومةُالفلسطينيةُوتتكاملُمعهاُوتحميُظهرها،ُوتعملُعلىُإيجادُأرضيةُ

اُالمقاومةُتقومُبدورُالتصديُللعدوانُالصهيونيُوالدفاعُعنُالشعبُالفلسطيني،ُأيُصلبةُللمقاومةُتقفُعليها،ُفيم
أنُهنالكُتكاملُبينُاألجهزةُاألمنيةُوالمقاومة،ُوهذاُماُأكدتُعليهُالورقةُالمصريةُمنُأنناُنعيشُفيُمرحلةُتحررُ

ُ.وطنيُوأنُاألجهزةُاألمنيةُمطلوبُمنهاُاحترامُالمقاومة
قيُعلىُحالهُمنُاالستمرارُفيُالتنسيقُوالتعاونُاألمنيُوحراسةُالمستوطنينُوتبادلُاألدوارُأماُالوضعُفيُالضفةُفب

ُمعُ ُالتعاون ُأو ُالتخابر ُأن ُمن ُالمصرية ُالورقة ُرفضه ُعلى ُأكدت ُما ُوهذا ُالمقاومة، ُمالحقة ُفي ُاالحتالل مع
ُ.ُاالحتاللُضدُالمقاومةُأوُالشعبُالفلسطينيُخيانةُكبرىُيعاقبُعليهاُالقانون

ستغرقُوقتاُمنُالزمنُللوصولُإلىُتبالتاليُفإنُإعادةُبناءُوهيكلةُوتوحيدُاألجهزةُاألمنيةُعلىُأسسُوطنيةُسوفُُو
أجهزةُأمنيةُوطنيةُيمكنُأنُيرضىُعنهاُالشعبُالفلسطيني،ُوتكونُخادماُله،ُومتكاملةُمعُالمقاومةُالفلسطينيةُالتيُ

ُ.ُيشُفيُمرحلةُتحررُوطنيُباعترافُالجميعتدافعُعنُالشعبُالفلسطيني،ُخاصةُوأنناُماُزلناُنع
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ُ
ُ:اتفاقُالمصالحةُواالحتاللُاإلسرائيلي

ُنشأتُفيهاُ ُفقد ُفيُإطارُتجاربُالشعوبُالتيُخضعتُلالحتالل، ُالفلسطينيةُهيُمنُالحاالتُالنادرة لعلُالحالة
جراميُيريدُاستئصالُالشعبُالفلسطينيُوالقض اءُعليهُقضاءُمبرما،ُسلطةُوطنيةُفيُظلُاحتاللُصهيونيُإرهابيُوا 

ولذلكُليسُمستغرًباُأنُيقومُالعدوُالصهيونيُبعرقلةُأيُتوافقُبينُأبناءُالشعبُالفلسطيني،ُألنُالسياسةُالعلياُأليُ
،ُومنُهناُفإنناُنتوقعُأنُيقومُاالحتاللُبإجراءاتُإلفشالُالمصالحةُوتقويضهاُ"فرقُتسد"احتاللُفيُالعالمُهيُقانونُ

ستخدامُأدواتهُالمختلفةُمنُالطابورُالخامسُوالمستفيدينُمنُاالحتاللُوحلفائهُفيُأميركاُوأوروباُبلُوالتأليبُعليهاُبا
ُ.إلضعافُالشعبُالفلسطينيُوجعلهُمفتتاُوضعيفا

ومنُالبديهيُأنُاالحتاللُعندماُوافقُعلىُإجراءُاالنتخاباتُالديمقراطيةُللمجلسُالتشريعي،ُلمُيكنُذلكُحباُفيُ
سُرغبةُفيُأنُيمارسُالشعبُالفلسطينيُحقوقهُالديمقراطية،ُبلُكانُوراءُذلكُأهدافُمنهاُالشعبُالفلسطينيُولي

جلبُحركةُحماسُللسلطةُوتدجينهاُكأقليةُضعيفةُالُتأثيرُلهاُعلىُالسياسةُالفلسطينية،ُولماُكانتُالنتائجُعكسُماُ
نائباُمن41ُُتشريعيُوأكثرُمنُيخططُويفكرُلهُاالحتاللُشنُعمليةُممنهجةُتمثلتُفيُاعتقالُرئاسةُالمجلسُال

ُاألغلبيةُ ُخارطة ُعلى حداثُتغييراتُسياسية ُوا  ُالمجلسُالتشريعي، ُعمل ُلشل ُالضفة ُفي ُواإلصالح ُالتغيير كتلة
ُيقومُعلىُاستخدامُنظريةُالفقهُ واألقليةُفيُالمجلسُالتشريعي،ُوهذهُالسياسةُتتطلبُمنُالكلُالوطنيُموقًفاُوطنيا

راراتُتحميُمؤسساتُالسلطة،ُسواءُكانتُالمجلسُالتشريعيُباستحداثُالتوكيالتُعنُالمقاومُواستحداثُقوانينُوق
النائبُالمختطفُليبقىُموجوداُبطرقُيمكنُالتوافقُعليهاُوطنًيا،ُأوُالوزراءُعلىُصعيدُالحكومة،ُوبالتاليُنستطيعُ

ُ.ُككلُوطنيُفلسطينيُأنُنبتدعُمنُاألمورُماُيحميُالشعبُالفلسطينيُووجودهُعلىُأرضه
ُ

ُ:المصالحةُوالتحديات
لعلُأبرزُالتحدياتُالتيُتواجهُتنفيذُاتفاقُالمصالحةُالفلسطينيةُهوُاالحتالل،ُوأذنابه،ُوالمتضررونُمنُالمصالحة،ُ

 .واإلدارةُاألميركيةُوبعضُالدولُالتيُتدورُفيُفلكها
المصطنع،ُلذلكُيعملُكلُهؤالءُفإسرائيلُترىُفيُوحدةُالشعبُالفلسطينيُبكافةُمكوناتهُخطراُوجودياُعلىُكيانهاُ

علىُإضعافُالشعبُالفلسطينيُوجعلهُشعباُمتشرذماُضائعاُتائها،ُالُيستطيعُأنُيدافعُعنُنفسهُأوُيقررُمصيره،ُ
ُوطمسُحقوقهُ ُفيُمصيره ُوالتحكم ُالسيطرة ُلشعبنا، ُاألوحد ُالعدو ُاالحتالل، ُعلى ُيسهل ُكي ُبينه، ُفيما متصارًعا

 .الوطنية
االنتقائيةُفيُتنفيذُبنودُدونُاألخرىُفيُإطارُالتوافقاتُبينُالفصائلُكانُلهاُأثراُسلبياُكبيراُعلىُولعلُ:ُاالنتقائية -

ُ ُالقاهرة ُاتفاق ُفي ُفمثال ُ)تطبيقها، 2331ُمارس ُالتهدئةُ( ُعلى ُحماس ُحركة ُموافقة ُاالتفاق ُمن ُالبعض أخذ
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ُال ُبقيةُالبنودُاألخرىُفلمُيطبقُمنهاُأيُبندُحتىُهذا يوم،ُمثلُإعادةُبناءُوهيكلةُمنظمةُالتحريرُواالنتخابات،ُأما
 .الفلسطينيةُوغيرها

 ُالتيُروجُلهاُالرئيسُبلُوهددُبالنزولُللشارعُلعملُاستفتاء2339ُُعامُ"ُاألسرى"ومثالُآخر،ُوثيقةُالوفاقُالوطني
 .ُعليها،ُإذُبعدُأنُتوافقتُعليهاُالفصائلُووقعُعليهاُالجميعُلمُيطبقُأيُبندُمنُبنودها

 ماُحدثُفيُاتفاقُمكةُهوُأنُالرئيسُعباسُأخذُمنُحماسُالموافقةُعلىُتشكيلُحكومةُ:2339ُةُعامُاتفاقُمك
ُاألخرىُمنُإعادةُبناءُوهيكلةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوبنودُ وحدةُوطنيةُفيُحينُلمُيتمُتطبيقُأيُمنُالبنود

ماُحدثُفيُسابقاتهاُمنُتطبيقُبنودُُ"2337الورقةُالمصريةُ"أخرى،ُوالخشيةُأنُيحدثُفيُاتفاقُالوفاقُالوطنيُ
 .ُوتركُبنودُأخرى

لعلُمنُأخطرُالقضاياُالتيُتواجهُالسلطةُالفلسطينيةُهوُتبعيةُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُلالحتاللُ:ُالتنسيقُاألمني -
غيرُفلسطينيةُوارتهانهاُلسياساتهُوسياساتُالدولُالداعمةُلهذهُاألجهزة،ُماُيجعلُالقرارُاألمنيُلهذهُاألجهزةُفيُأيدُ

وغيرُأمينةُعلىُالشأنُالفلسطيني،ُوهوُماُقدُيستخدمهُالعدوُالصهيونيُفيُاالنقالبُعلىُالتوافقاتُالوطنيةُعبرُ
ُاألمنيةُعلىُإتيانُممارساتُغيرُمحسوبةُوطنًياُمثلُالقيامُبحمالتُاعتقالُسياسية،ُأوُمالحقةُ تحريضُاألجهزة

 .ُالحةُدرباُمنُالمستحيلالمقاومينُماُقدُيوترُاألجواءُويجعلُالمص
ُالسياسي - ُالمال ُذاتُأهدافُ: ُفأموالها ُليسُبريًئا، ُدعما ُالفلسطينية ُالسلطة ُتدعم ُالمانحة ُالدول ُالمعروفُأن من

سياسيةُتهدفُللنيلُمنُحقوقُوثوابتُالشعبُالفلسطيني،ُوتبدىُذلكُواضحاُمنُخاللُالتصريحاتُالعلنيةُللدولُ
المساعداتُالتيُارتبطُبهاُالشعبُالفلسطينيُبراتبهُولقمةُعيشهُوباقتصاده،ُفهذهُالمانحة،ُوخاصةُاألوروبيين،ُبقطعُ

الدولُتهددُالسلطةُإذاُماُاتخذتُقراراتُوطنيةُمعينةُأوُأوقفتُالتنسيقُاألمنيُأوُتصالحتُفيماُبينهاُأوُاستنكفتُ
ُفإنُهناكُخشيةُمنُاستخدا مُوتوظيفُالمالُالسياسيُعنُالذهابُإلىُالمفاوضاتُالعبثيةُأوُغيرُذلك،ُومنُهنا

 .ُكسيفُمسلطُعلىُرقبةُالسلطةُوجميعُفئاتُالشعبُالفلسطيني
برنامجُالجهادُ"و"ُبرنامجُالتسويةُوالمفاوضات:ُ"لعلُوجودُبرنامجينُعلىُالساحةُالفلسطينية:ُالتفردُبالقرارُالسياسي -

ُعلىُرؤيةُإستراتيج"والمقاومة يةُووطنيةُتضبطُحالةُالمفاوضات،ُ،ُيتطلبُمنُكالُأصحابُالمشروعينُأنُيتوافقا
منُحيثُالتفاوضُالمسموحُبهُوالتفاوضُغيرُالمسموحُبه،ُوالتوافقُعلىُأشكالُوتكتيكاتُالمقاومة،ُخاصةُوأنناُ
ُهذينُ ُبين ُمشتركا ُقاسما ُيشكل ُوطني ُإجماع ُبرنامج ُتشكيل ُإلى ُيسعيا ُوأن ُصهيوني، ُاحتالل ُظل ُفي نعيش

 .ُالبرنامجين
ُ

ُ:التوصيات
ُأجوا .1 ُهذهُإشاعة ُعلى ُوالمحافظة ُوأطيافه، ُألوانه ُالشعبُوكافة ُأبناء ُالحرياتُلجميع ُوتحقيق ُالديمقراطية ُالحياة ء

شاعةُجوُالتسامحُوالتغافرُوحلُاإلشكالياتُ الحقوقُكحقوقُثابتةُبغيرُمنةُمنُأحد،ُواحترامُالرأيُوالرأيُاتآخر،ُوا 
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ُ ُالوطنية،ُاالنقسامجراء ُبالقرارات ُالتفرد ُوعدم ُللسلطة، ُالسلمي ُالتداول ُبسيادة ُواإليمان ُألصحابها ُالحقوق ُودفع ،
 .واعتبارُاالنتخاباتُهيُالوسيلةُاألفضلُلتمثيلُشعبناُالفلسطينيُوالتحدثُباسمهُواحترامُنتائجهاُمهماُكانت

والمنظمةُالسياسيةُواألمنيةُوالعسكريةُوالثقافيةُضرورةُاإليمانُباتآخرُوالمشاركةُوالشراكةُفيُجميعُمؤسساتُالسلطةُ .2
ُإلىُ ُسيفضي ُفإنه ُوالشراكة ُأساسُالمشاركة ُعلى ُيقوم ُال ُأيُنظام ُألن ُاألحوال، ُمن ُحال ُبأي ُبها ُالتفرد وعدم

 .ُتجاذباتُوعنفُسياسيُبينُأبناءُالشعبُالواحد
ُا .3 ُكانتُإلجراء ُالصعابُأيا ُتذليل ُعلى ُوالعمل ُاألجواء ُتهيئة ُعلى ُالمؤسساتُالتأكيد ُفي ُمواعيدها النتخاباتُفي

ُوالرئاسة ُنتائجهاُوالنقاباتُوالبلدياتُوالتشريعي ُواحترام ُونتائجهاُوالمجلسُالوطني ُالفلسطينية ُالديمقراطية ُواحترام ،
ُالقرارُقراًراُوطنًياُغيرُقابلُللتعطيلُأوُ وعدمُالسماحُأليُكانُبالتدخلُفيُالشأنُالفلسطينيُالداخليُواعتبارُهذا

 .ُساومةُالم
ُالقوانين،ُ .4 ُهذه ُمع ُتعارضُالتوافقاتُالوطنية ُوالعملُعلىُعدم ُالفلسطينية ُاألساسيُللسلطة ُالقوانينُوالنظام احترام

فمثاًلُالُيجوزُأنُتمارسُالحكومةُعملهاُقبلُأنُتأخذُثقةُالمجلسُالتشريعي،ُأوُأنُتجرىُاالنتخاباتُدونُتعديلُ
 .ُىُنستطيعُأنُنبنيُمؤسساتُعلىُأسسُصحيحةقانونُاالنتخاباتُفيُالمجلسُالتشريعيُحت

الديات،ُ"الفلسطينيُودفعُلحقوقُوالمستحقاتُألصحابها،ُُاالنقساماإلسراعُفيُتشكيلُاللجانُالمجتمعيةُلحلُتبعاتُ .1
 .ُلخأشخاصُواألفرادُوالبيوتُوالمؤسسات"ُالتعويضات

9. ُ ُجراء ُأغلقت ُالتي ُجمعياتُوغيرها ُمن ُالمغلقة ُالمؤسسات ُجميع ُالقانونُُساماالنقفتح ُوفق ُبالعمل ُلها والسماح
 .ُالفلسطيني

لىُاألبد،ُواإلفراجُعنُكلُالمعتقلينُالسياسيينُوعدمُالسماحُبفتحهُمرةُثانية .9  .ُإغالقُملفُاالعتقالُالسياسيُوا 
ُالعربيُ .1 ُالحراك ُمن ُواالستفادة ُوجماهيرًيا، ُرسمًيا ُالفلسطينية ُللقضية ُواإلسالمي ُالعربي ُالبعد ُتفعيل ُعلى العمل

ُمالياُا ُودعمها ُالدولية ُالمحافل ُكل ُفي ُالفلسطينية ُالقضية ُعن ُوالدفاع ُالفلسطيني ُفيُتصليبُالموقف لجماهيري
عالميا،ُوالعملُعلىُإيجادُبديلُعنُالدعمُاألميركيُواألوروبيُللتخلصُمنُالمالُالسياسيُالمشروط  .وسياسياُوا 

ُُو .7 ُالوطنية ُالوعيُوالثقافة ُالمحافظةُعلىُالحقوقُتعزيزُتجذيرُاالنتماءُللوطنُونشر ُالداخليةُلجهة تصليبُالجبهة
ُوأنُالخالفاتُ ُالفلسطيني، ُلشعبنا ُإسرائيلُالعدوُاألوحد ُواعتبار ُبأيُحالُمنُاألحوال، ُالتفريطُبها والثوابتُوعدم
هاُالسياسيةُبينُالبرامجُالسياسيةُيجبُأنُت ستوعبُفيُظلُوجودُالتعدديةُالسياسيةُالوطنية،ُواحترامُالفصائلُلبعض

 .ُالبعض،ُكونهاُتكملُبعضهاُالبعضُفيُالدفاعُعنُشعبناُالفلسطينيُوطردُاالحتاللُوتقريرُالمصير
العملُبشكلُجماعيُللدفاعُعنُحقوقُوثوابتُالشعبُالفلسطينيُأمامُالعالم،ُوتفعيلُدورُالسفاراتُوالقنصلياتُفيُ .13

مصيره،ُوفضحُممارساتُاالحتاللُوجرائمهُضدُالدولُالمتعددة،ُوالتنظيرُللقضيةُالفلسطينيةُوحقُالشعبُفيُتقريرُ
ُمثل ُالفلسطينيُفيُالداخلُوالخارج، ُشعبنا ُاالستيطانيُعلىُ: ُوتغوله ُالغربية، ُللضفة ُواحتالله ُلقطاعُغزة حصاره
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مناطقُالضفة،ُوممارساتهُوتغييرهُالمنهجيُلمعالمُمدينةُالقدسُوتهويدها،ُوجرائمهُالتيُالُتعدُوالُتحصىُضدُشعبناُ
 ُ.يُعلىُمدارُستةُعقودالفلسطين

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُاهُ اقُ اُوآفُ هُ عُ افُ وُ دُ ..ُةُ ينيُ طُ سُ لُ الفُ ُةُ حُ الُ صُ المُ 

ُاألستاذُطاللُكوكل

ُكاتبُوباحث

ُ
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ُ

الفلسطينيُالشاملُوالداميُوعلىُنحوُمفاجسُللجميع،ُوخاللُاجتماعُُاالنقسامبعدُماُيقربُمنُاألربعُسنوات،ُعلىُ
لمُتتجاوزُمدتهُساعاتُثالثُبينُوفدينُمنُحركتيُحماسُوفتح،ُتمُالتوقيعُباألحرفُاألولىُعلىُماُيعرفُبالوثيقةُ

العامُتمُالتوقيعُأيارُهذاُ/ُالمصريةُللمصالحة،ُمعُورقةُتفاهماتُإضافية،ُوبعدُأسبوعُواحد،ُأيُفيُالرابعُمنُمايوُ
ُ.علىُالوثيقةُبشكلُنهائي،ُمنُقبلُكافةُالفصائلُالفلسطينيةُوبحضورُمصريُرفيعُالمستوى

ُفضالُعنُ ُمصر، ُقبل ُمن ُالفلسطينيُوال ُالوطني ُالمستوى ُعلى ُالمحاوالتُال ُتنقطع ُلم ُالسنواتُاألربع، خالل
قليمية،ُلجمعُاألطرافُإلىُطاولةُحوارُيفضيُإلىُاتفاقُينهيُصفحاتُ األسود،ُُاالنقساممحاوالتُأخرىُعربيةُوا 

ُاألس ُفي ُتجديد ُمن ُيستلزم ُما ُمع ُتوحدها ُالفلسطينية ُللحالة ُكافةُويعيد ُيشمل ُبما ُالنضال ُوأشكال ُواتآليات س
المؤسساتُالوطنيةُالفلسطينية،ُغيرُأنُكلُتلكُالمحاوالتُوالمبادراتُوالوساطات،ُلمُتفلحُفيُدفعُالطرفينُلتحقيقُ

ُ.التوافقُالمطلوب

رفُوباستثناءُمشاركةُالفصائلُفيُحوارُجماعيُلمرةُواحدة،ُعبرُلجانُخمسُتشكلتُوأنتجتُالجزءُاألكبرُبماُع
ُبالوثيقةُالمصرية،ُفإنُالحواراتُالتيُوقعتُظلتُثنائيةُبامتياز،ُوظلتُعاجزةُبامتيازُعنُرأبُالصدع،ُأوُ الحقا

ُالتيُتهشمتُخاللُمرحلةُ ُبناءُالثقة ُوالصراعُبينُالفصيلينُالفلسطينيينُالكبيرينُاالنقسامإعادة وخاللُالسنواتُ.
ُالتيُانتق ُالمتالحقة، ُجوالتُالحوار ُتتوقفُمفاعيلُاألربعُورغم ُلم ُبحيثُبداُاالنقساملتُإلىُأكثرُمنُعاصمة، ،

ُينطويُ األمرُعلىُأنهُمؤشرُعلىُوجودُمشروعينُمتقابلينُلبناءُسلطتينُمتناظرتينُفيُالضفةُوغزة،ُمعُكلُما
ُ.عليهُذلكُمنُأجهزةُومؤسسات،ُوأنظمةُومناهجُفيُالعمل،ُوقياداتُوكوادر،ُوفلسفاتُسياسيةُوثقافاتُوقيم

هبُالبعضُإلىُحدُاالعتقادُبأنُحركةُحماسُتتجهُنحوُإقامةُإمارةُأوُنظامُإسالميُفيُقطاعُغزة،ُوأنُمعالمُلقدُذ
هذاُالتوجهُتظهرُبشكلُمتدرجُولكنهُواضحُعلىُجسمُالمجتمعُومؤسساته،ُوالسلوكُاليوميُللبشر،ُوعلىُاألنظمةُ

ُ.يةُالمقررةوالقوانينُالتيُيجريُالعملُبهاُخارجُمنظومةُالقوانينُالفلسطين

،2331ُديسمبرُ/ُوعلىُالرغمُأيضاُمنُالحربُالمدمرةُالتيُشنتهاُإسرائيلُعلىُقطاعُغزةُفيُأواخرُكانونُاألول
ُإقصائهُوعدمُاالعترافُبه،ُإالُأنُحماسُ ُوأحيانا ومنُمحاوالتُفتحُوحماسُكلُمنُموقعهُإلىُإضعافُاتآخر،

ُوصمدتُفت ُبمشروعها، ُوواصلتُتمسكها ُالمحتلُاإلسرائيليُيعملُعلىُصمدتُفيُالقطاع، ُوظل ُالضفة، حُفي
ُ.الذيُشكلُلهُإنجازاُمثيراُالُيمكنُالتفريطُبهُاالنقسامتعميقُذلكُ

ُ ُالعام ُهذا ُبدايات 2311ُوحتى ُوكأن ُبدا ُالوضعُُاالنقسام، ُسمات ُمن ُوواحدا ُدائمة ُحالة ُلتكريس ُسبيله في
ُ.مستعدةُلمقاومةُأيُمحاولةُلتغييرُهذاُالواقعالفلسطيني،ُالذيُيدعمهُانقسامُعربيُبينُممانعةُواعتدال،ُُو
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ُ

ُ:عواملُالتغير

ُ ُوتعميق ُمواصلة ُمن ُالوجهة ُتغيير ُإلى ُوأدت ُوقعت ُقد ُوجديدة ُكبيرة ُوأحداث ُتطورات ُثمة ُأن ُاالنقسامالشك
والصراع،ُإلىُالبحثُعنُاالتفاقُوالتوافق،ُوأنُعمليةُمراجعةُعميقةُوقعتُفيُكالُالفصيلين،ُخصوصاُلدىُحركةُ

إلىُُاالنقسامحماس،ُنجمُعنهاُتحولُفيُالرؤياُواستوجبُالتصرفُبسرعة،ُقبلُأنُيتضاعفُثمنُالعودةُعنُطريقُ
ُ.طريقُالتوحد

عميقةُإلىُالحدُالذيُيعكسُحالةُمنُالجرأةُوالنقد،ُوالموضوعية،ُوبغضُالنظرُعناُإذاُكانتُتلكُالمراجعةُشاملةُُو
ُمنُعمليةُ ُوبالدروسُالتيُاستخلصتها ُلالعترافُبشفافيةُبأخطائها، ُكانتُاألطرافُالمعنيةُمستعدة ُإذا ُوما أمُال،

ُ.المراجعة،ُأمُال،ُفإنُالتحليلُالموضوعيُيبحرُفيُآفاقُبعيدةُلتفسيرُهذاُالتحولُالمفاجسُواالضطراري

ُ

ُ:علىُالمستوىُالفلسطيني

،ُوحالةُالصراعُخاللُالسنواتُاألربعُبدونُتكلفةُسواءُبسببُالتآكلُالداخلي،ُأوُبسببُالعدواناتُاالنقساملمُيكنُ
اإلسرائيليةُالمكلفة،ُأوُبسببُتناقضُشعبيةُالحركتينُوتراجعُالدعمُالشعبيُللفصائلُبشكلُعام،ُفيماُالمردودُكانُ

ُالتكلفة ُمن ُكثيرا ُأقل ُاستمرار ُظل ُفي ُالوقت ُمن ُالمزيد ُمرور ُوكان ُالخسائرُُاالنقسام، ُمن ُالمزيد ُإلى سيؤدي
ُ.والمخاطرُبماُفيُذلكُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُكقضيةُتحررية

حولتُحماسُخاللُالسنواتُاألربعُحاولتُأنُتنجحُفيُالجمعُماُبينُالسلطةُوالمقاومة،ُلكنهاُاصطدمتُكماُ:ُأوال
بصعوبةُبلُوربماُاستحالةُهذهُالمعادلةُفيُظلُمعطياتُووقائعُالصراعُمعُاالحتاللُوفيُاصطدمتُفتحُمنُقبلهاُ

ُ ُعام ُمنذ ُالمحتلة ُالمناطق ُبين ُالجغرافي ُوالتباعد ُالتمزق ُالدولة1799ُظل ُتحقق ُميدان ُتكون ُيفترضُأن ُالتي ،
ُ.الفلسطينية

لزامُالفصائلُاألخرىُبعدمُتجاوزُهذاُفلقدُاضطرتُحركةُحماسُإلىُااللتزامُبتهدئةُغيرُمنسقُلهاُمعُاالحتالل ،ُوا 
ُبتآكلُمنطقُ ُتفيد ُالعملية، ُالمقاومة،ُوحيثُجاءتُالنتيجة ُحولُبرنامج ُالذيُيضعُعالمةُاستفهام ُاألمر االلتزام،

ُ.وأداوتُالمقاومة،ُوتآكلُالقدرةُعلىُممارسةُالسلطةُوأداءُواجباتهاُتجاهُالمجتمعُعلىُنحوُمقبولُشعبيا
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مةُعلىُخلفيةُالتهدئة،ُبداُوكأنُحركةُحماسُفيُغزةُتديرُجماعةُوالُتديرُمجتمعاُذلكُأنُوفيُظلُصمتُالمقاُو
لىُانفتاحُعلىُالعالمُالخارجي،ُوتحتاجُإلىُشراكاتُسياسيةُومجتمعيةُوهذهُ إدارةُالمجتمعُتحتاجُإلىُميزانيات،ُوا 

ُ.كلهاُعواملُلمُتتوفرُللحركةُسواءُألسبابُذاتيةُأوُموضوعية

لرغمُمنُأنُحركةُحماسُأكدتُحضورهاُالقويُفيُالميدانُوقدمتُتجربةُمسؤولةُفيُمجالُااللتزاماتُعلىُا:ُثانيا
ُوالُ ُالعربية، ُتنجحُالُفيُاختراقُالشرعية ُلم ُفإنها ُسياسيُوعملياتي، ُكبعد ُالقويُبالتهدئة ُالتزامها ُمن ُو األمنية،

ُُو ُالعربية ُتحالفاتها ُإن ُبل ُالدولية، ُالشرعية ُجدار ُباخترق ُالضغوطُبالطبع ُمضاعفة ُفي ُساهمت ُعموما اإلقليمية
ُ.واألعباءُعلىُالحركةُبدالُمنُأنُتساهمُفيُتخفيفها

ُويبدوُأنهُفيُالطريقُالجتياحُ ُدولُاالعتدال، ُالذيُوصلُإلىُدولُالممانعةُكما ُفإنُربيعُالثوراتُالعربية وتاليا،
العربيُالذيُُاالنقسامالقواعدُالتيُبنيُعليهاُُالمنطقةُالعربيةُبمعظمهاُإنُلمُيكنُبأكملها،ُقدُأدىُويؤديُإلىُنسف

الفلسطيني،ُذلكُأنُرياحُالتغييرُشملتُحتىُاتآنُكلُاألطرافُالممانعةُالعربيةُأكثرُماُيتصلُبدولُُاالنقسامغد ىُ
ُ.االعتدالُالعربي

العربية،ُماُيستوجبُُثمةُمجموعةُمنُالدروسُالكبيرةُوذاتُاألبعادُاإلستراتيجية،ُتقدمهاُتجربةُحركاتُالتغيير:ُثالثا
ُ.قراءتهاُبعمقُواالستفادةُمنها،ُقبلُأنُيدفعُمنُالُيفعلُذلكُثمناُباهظاُفيُحالُتخلفهُعنُأداءُهذاُالواجب

أنُالشبابُهوُمنُبادرُإلىُتفجيرُالثوراتُالشعبية،ُمتجاوزينُاألحزابُالسياسيةُبماُفيُ:ُلعلُمنُأهمُهذهُالدروس
ُ ُمنها، ُوالقوية ُالعريقة، ُبدورُذلك ُالتاريخية ُاالجتماعية ُالفلسفات ُبها ُتقر ُالتي ُاألخرى ُالطبقات ُأيًضا ومتجاوزين

ُالتغيير ُدينامو ُإلىُإحداثُالتغييرُالُ. ُالثوراتُالتيُنجحتُحتىُاتآنُوالتيُفيُطريقها ُفإن ُإلىُذلك وباإلضافة
ُ.تعطيُفرصةُلحزبُواحدُأوُتيارُمعينُليقودُعمليةُالتغيير

ُالعي ُالسياسي،ُهوُفقطُعبرُلقدُجاءتُالتجربة ُأمامُجماعاتُاإلسالم ُالممكنُوالسليم ُأنُالطريقُالوحيد ُلتؤكد انية
آلياتُالديمقراطيةُوالشراكة،ُوهذاُينطبقُعلىُحركةُحماسُالتيُالُيجوزُلهاُأنُتواصلُاستفرادهاُبالسلطةُفيُقطاعُ

ساعدُفيُنهوضُالمشروعُاإلسالميُغزة،ُألنُمستقبلُهذهُالتجربةُغيرُمضمون،ُوغيرُمقبول،ُوليسُمنُشأنهُأنُي
ُ.الذيُتتطلعُجماعاتُاإلسالمُالسياسيُالعربيةُإلىُإقامته

ُرابعا :ُ ُالشبابُالفلسطينيُالذيُأرهقه ُإلى ُبقدرةُُاالنقسامانتقالُعدوىُالحراكُالشبابيُالعربي ُثقته ُوفقد والصراع،
.ُقتهُالبطالةُوالفقرُواليأسُوالخوفُمنُالقادمالفصائلُوالبرامجُالفئويةُعلىُتحقيقُالمشروعُالوطنيُالفلسطيني،ُوأره
الماضي،ُوبداُوكأنُاألرضُأخذتُتهتزُُآذارلقدُدقُالحراكُالشبابيُالفلسطينيُالجرسُبقوةُيومُالخامسُعشرُمنُ
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يين،ُوبالقدرُالذيُيفرضُعلىُكلُعاقلُأنُيقفُويفكرُقبلُأنُيقررُمواصلةُاالنقسامرويداُرويداُمنُتحتُأقدامُ
ُ.عُالحركةُالشبابيةوقمُاالنقسام

نماُوصلتُأصداؤهُ لمُيكنُجرسُاإلنذارُالذيُأخذتُالحركةُالشبابيةُالفلسطينيةُتدقهُبقوة،ُليذهبُفيُاتجاهُواحد،ُوا 
إلىُكلُاألطرافُوالزوايا،ُخصوصاُبعدُأنُظهرتُمالمح،ُتطورُالحراكُالشبابيُليشملُمناطقُالشتاتُالفلسطينيُ

ُ.حزيران1ُأيارُو11ُكماُتمُالتعبيرُعنهاُفيُ

ُ ُفإن ُالجانبُاتآخر، ُتوحدُُاالنقسامعلى ُعلى ُالقدرة ُفتح ُحركة ُويفقد ُورئيسها، ُومؤسساتها ُالسلطة يقوضُشرعية
ُللسلطةُ ُوالشعبي ُوالمالي ُالسياسي ُبتناقصُالدعم ُأيضا ُويهدد ُالفلسطيني، ُالتحرير ُمنظمة ُحول ُالعربية الشرعية

ُ.والمنظمةُوحركةُفتح

ُأصابُح ُأنهُالُلقدُأصابُحركةُفتحُما ُكما ُالجمهورُبالفصائلُعموما، ُوفيُثقة ماسُمنُتناقصُفيُشعبيتها،
/ُيمكنُمواصلتهاُالحديثُعنُالمشروعُالوطنيُالفلسطيني،ُومواجهةُالتحدياتُالمطروحةُبماُفيُذلكُاستحقاقُأيلول

ُفوقُ ُكبرىُترتفع ُاستفهام ُأنُعالمة ُطالما ُحتىُاستحقاقُاستئنافُالمفاوضاتُإنُوقع، ُأو رأسُالشرعيةُسبتمبر
ُ.والتمثيلُالفلسطيني

ُالتاريخيةُوالنضاليةُمنُكونهاُتحملُمشروعاُوطنيا،ُ لقدُاستمدتُمنظمةُالتحريرُوحركةُفتحُالتيُتقودهاُشرعيتها
ُ ُواستمرار ُفلسطينيا، ُانقساميا ُأو ُفئويا ُأو ُفصائليا ُمشروعا ُتقويضُهذهُُاالنقساموليس ُإلى ُيؤدي ُأن ُشأنه من

عُالثوراتُالعربية،ُقدُأرسلُلفتحُكماُللكلُالفلسطينيُمجموعةُمنُالرسائلُوالدروسُالهامة،ُوالحالُأنُربي.ُالشرعية
بماُفيُذلك،ُضرورةُاالستعدادُوتأهيلُالذاتُلمقابلةُبيئةُعربيةُجديدة،ُالُتحملُالكثيرُمنُالوعودُألصحابُبرنامجُ

ُ.التسويةُوالسالمُمعُإسرائيل

ُ

ُ

ُاتفاقُالقاهرةُإلىُأين؟

يمكنُمالحظةُالفارقُالجوهريُبينُاتفاقُالقاهرة،ُواتفاقُمكةُالذيُانهارُبعدُأشهرُقليلةُعلىُتوقيعه،ُفالقوىُالدافعةُ
مختلفة،ُوالعواملُالموضوعيةُالتيُتتصلُبالبيئةُالعربيةُواإلقليميةُمختلفة،ُفضالُعنُأنُالسنواتُاألربعُالتيُمضتُ

تجربةُعيانيةُطويلةُجربواُخاللهاُأشكالُوأنواعُالحكمُوالبرامجُالتيُتتصارعُ،قدمتُللفلسطينيينُجميعاُاالنقسامعلىُ
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علىُالسلطة،ُوبينتُجملةُمنُالمخاطرُالهائلةُالتيُتترتبُعلىُالكلُالفلسطينيُبماُفيُذلكُصعوبةُالحفاظُعلىُ
ُ.الوجودُاالحتكاريُالفصائلي

ُالتيُرسمتُالفعلُا ُفإنُاالتفاقُوعلىُالرغمُمنُالتلكؤُوالتباطؤُوالمماطلة لفلسطينيُنحوُتطبيقُوثيقةُالمصالحة،
الذيُجرىُالتوقيعُعليهُماُزالُيستمدُشرعيتهُوقابليتهُللتحققُوربماُمعُتعديالتُصعوداُأوُهبوطاُطالماُأنُالعواملُ

ُ.التيُالُتزالُقائمةُوتتفاعلُبقوة،ُوتضغطُبقوةُعلىُحركتيُفتحُوحماس

يجابيةُلتحقيقُالمصالحةُأنُتقللُمنُمستوىُوفاعليةُالعقباتُوالصعوباتُالُينبغيُلقوةُدفعُالعناصرُوالعواملُاإل
ُوليسُ ُاتفاقُمحاصصة، ُأنه ُفيُذلكُطبيعةُاالتفاقُبما ُبما ُالتقدم، ُالتيُتواجهُعملية ُأوُالذاتية سواءُالموضوعية

ُوالتوقيع، ُالحوار، ُمرحلة ُخالل ُالكبيرين ُالفصيلين ُسلوك ُطبع ُالذي ُاألمر ُحقيقية، ُشراكة ُالتنفيذُُاتفاق ومرحلة
ُ.المفترضة،ُوبماُينطويُعليهُذلكُمنُاستبعادُللفصائلُاألخرىُومكوناتُالمجتمعُالفاعلة

فيُالواقعُفإنُاستبعادُالفصائلُاألخرى،ُيعكيُويكرس،ُاتجاهاتُقائمةُتؤكدُالبعدُاالحتكاريُللقرار،ُوالذيُظلُسائداُ
حصراُعلىُحركةُفتحُبلُيشملُحركةُحماسُأيضاُوبماُخاللُمرحلةُطويلةُمنُالنضالُالفلسطيني،ُوالذيُلمُيعدُ

ُ.يشيرُإلىُثقافةُسائدةُفيُالعملُالسياسيُوالحزبي

إنُاستبعادُالفصائلُاألخرىُومكوناتُالمجتمعُالمدنيُفيُمختلفُمراحلُاالتفاق،ُسيؤديُحتماُإلىُشراكةُتقومُعلىُ
ُونزعُالغطاءُوالحم ُبماُموازينُالقوى،ُوعلىُتآلفُالقوتينُالكبيرتين، ايةُوالدعمُعنُالفصائلُوالجماعاتُالصغيرة،

ُيلتقيُالطرفينُالمتصارعينُ ُتكرسُثنائية ُالفلسطينيةُوفقُأسسُومعطياتُجديدة، ُالوطنية ُبناءُالحركة يعنيُإعادة
علىُأرضيةُتقاسمُفصائليُوتفاهماتُسياسية،ُاألمرُالذيُيؤكدُماُيذهبُإليهُبعضُالمحللينُوالمراقبينُمنُالطرفينُ

إلىُبعضهماُالبعض،ُمنُقربُأياُمنهماُإلىُتيارُآخر،ُوأنُكالهماُينسحبُنحوُالجذورُالتأسيسيةُالتيُتوفرُأقربُ
ُ.لهماُأساسُالمشاركة

ُ

ُ

ُ:الغائبُاألكبرُفيُاالتفاق

ُالملفاتُالتيُتتصلُ ُتناولتُمعظم ُوتلكُالتيُأعقبتها، ُوأدتُإليها، ُالمصالحةُوالحواراتُالتيُسبقتها معُأنُوثيقة
ُالبحثُباألطرُ ُفيُتجاوز ُقصدية ُإالُأنُثمة ُمنُتفرعاتُوآليات، ُعنها ُوينجم ُيرتبطُبها ُوما ُواللغوية، المرجعية

ُ.السياسي،ُالذيُيتصلُبالخياراتُوالبرامجُوأشكالُالنضالُوعموماُبالمشروعُالسياسي
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ُحيثُجرىُاالتفاقُعلىُتفويضُ ُالتحوالتُالمقبلة، ُإلىُطبيعة ُتؤشر ُكانتُالبداية ُالتحريرُفيُاتفاقُمكة منظمة
ُيشيرُ الفلسطينيُبالعملُعلىُخطُالمفاوضات،ُكماُتضمنُبرنامجُحكومةُالوحدةُالتيُانبثقتُعنُاتفاقُمكةُبندا

ُ.إلىُاحترامُاالتفاقياتُالتيُوقعتهاُالسلطةُومنظمةُالتحريرُالفلسطينية

ُحماسُابتداء ُفيُمواقفُحركة ُالتحوالتُالتدريجية ُالحظنا، ُالتطوراتُالالحقة، ُاتفاقُُخالل ُبشأن ُآنفا ُذكرناه مما
،ُثم1799ُمكة،ُمروراُباألبعادُالسياسيةُلالنقسامُالذيُوقع،ُثمُباستعدادهاُلقبولُدولةُعلىُاألراضيُالمحتلةُعامُ

التهدئةُكبعدُسياسي،ُإلىُإعالنُرئيسُالمكتبُالسياسيُللحركةُخالدُمشعلُفيُخطابهُيومُاالحتفالُبتوقيعُوثيقةُ
ُ.حركتهُيمكنُأنُتمنحُالمفاوضاتُفرصةُأخرى،ُتصلُإلىُعامُالمصالحة،ُحينُقالُإن

،ُيعني2331ُُآذارإنُعدمُبحثُالموضوعُالسياسي،ُومعهُصالحياتُاإلطارُالقياديُالجديدُحسبُاتفاقيةُالقاهرةُ
أنُالطرفينُلمُيستكمالُتحوالتهماُالسياسية،ُولمُترسُسفنهمُعندُميناءُواضح،ُوأنُاألفضلُأنُتظلُاألمورُمفتوحةُ
علىُالمزيدُمنُالتطورُوالتعاقبُالسياسيينُإلىُأنُيتحققُماُيأملهُالرئيسُمحمودُعباسُمنُأنُتنخرطُحركةُحماسُ

ُ.منُالتزاماتُواستحقاقاتفيُالعمليةُالسياسيةُبكلُماُتنطويُعليهُ

ُ

ُ :تقاسمُوتكاملُاألدوار

منُالالفتُللنظرُأنُالبنودُاإلجرائيةُالتفاقُالمصالحةُتلحظُبوضوحُاعترافُالطرفينُبحقوقُواقعيةُتتوافقُوطبيعةُ
ُ.الجغرافيُالقائمُبينُغزةُوالضفةُاالنقسام

زاءُاألدواتُالتنفيذيةُإنُاالتفاقُيرسمُمالمحُعالقاتُكونفدراليةُفيُنظامُالحكم،ُفاالنتخ اباتُالفعليةُعلىُاألرضُوا 
ُالهرمُ ُبناء ُإعادة ُيضمن ُللمسؤوليات ُالتوزيع ُهذا ُمثل ُإن ُعليها، ُيسيطر ُالتي ُالجغرافية ُالحدود ُفي ُطرف لكل
ُتحتُ ُبإسرائيل ُيتصل ُالذي ُاألمني ُالبعد ُعن ُالمسؤولية ُويترك ُالتمثيلي، ُاإلطار ُوأيضا ُمشترك، ُبشكل السلطوي

ُمباشُر ُأسسُتعارضُمسؤولية ُعلى ُاألمنية ُالعقيدة ُإعادة ُإمكانية ُيستبعد ُما ُالضفة، ُفي ُولفتح ُلحماسُفيُغزة ة
التزاماتُأوسلو،ُوتخففُحرجاُعنُالسلطةُفيُظلُاستمرارُاالعتداءاتُاإلسرائيليةُواالعتقالالتُالتيُالُتتوقفُفيُ

ُ.الضفةُالغربية

ُوتبد ُبها ُوملتزمة ُبالتهدئة ُحماسُمقتنعة ُحركة ُأن ُوضبطُالفصائلُوطالما ُإلزام ُعن ُالمسؤولية ُلتحمل يُاستعدادا
األخرى،ُفإنُذلكُيجعلُالخيولُتتساوىُحمحمةُويضعُحماسُكلُالوقتُفيُوجهُالفصائلُالمقاومةُاألخرىُالتيُقدُ

وفيُالوقتُذاته،ُفإنُبقاءُاألوضاعُاألمنيةُفيُ.ُالُترضىُعنُمواصلةُااللتزامُبسياسةُالتهدئةُكسياسةُبعيدةُالمدى
ضفةُوالقطاعُعلىُماُهيُعليهُتقريبا،ُيرضيُحركةُحماس،ُويبقيُفيُيدهاُقوةُشرعيةُلحمايةُنفسها،ُوالدفاعُعنُال
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جهودهاُوحصتهاُفيُالمؤسسةُوفيُسدةُالقرار،ُخصوصاُإذاُجاءتُنتائجُاالنتخاباتُالتشريعيةُبنتائجُالُتؤمنُلهاُ
ُ.ماألغلبيةُأوُالحجمُالمطلوبُالذيُيحميُشرعيةُالواقعُالقائ

ُ

ُ:وثمنُالمصالحةُاالنقسامثمنُ

خطيراُوسلبياُُاالنقساموالصراع،ُفإنُكانُُاالنقساملقدُدفعُالشعبُالفلسطيني،ُمنُدمهُولحمه،ُوقيمه،ُوأحالمه،ُثمنُ
ُالوحدةُ ُبمستوىُاستعادة ُإنجاز ُتحقيق ُفإن ُالوطنية، ُالمصلحة ُمن ُانطالقا ُلطيُصفحته، ُالماسة ُالحاجة إلىُحد

ُمعُمصلحةُاالحتالل،ُالوطنيةُيتطلبُاالست ُأنُالحديثُيدورُعنُإنجازُيتعارضُكليا ُلدفعُثمنُأكبرُطالما عداد
ُ.االنقساموالجماعاتُذاتُالمصلحةُفيُبقاءُ

ُفيُذلكُ ُبما ُالوحدة، ُلمنعُالمصالحةُواستعادة ومنُالواضحُأنُاالحتاللُسيصعدُمنُإجراءاتهُاالنتقاميةُوالعقابية
ُوالت ُاالستيطانية، ُفيُتكثيفُعدواناته ُحمالتُاالعتقاالتُخصوصا ُإلىُتصعيد ُباإلضافة ُالعسكرية، ُوربما هويدية،

حراجُالسلطة،ُوتوفيرُذرائعُلتقويةُالضغوطُالداخليةُ الضفةُالغربية،ُوذلكُبهدفُزعزعةُالثقةُوتسميمُالمناخات،ُوا 
ُ.المجلسُالتشريعيُ،ُوأيضاُللحدُمنُحركةُالمسؤوليةُوالناس،ُبماُفيُذلكاالنقساممنُقبلُالمنتفعينُمنُحالةُ

ُوماُ ُاالحتالل، ُبه ُيمكنُأنُيقوم ُلما ُبوعيُكامل ُاالتفاق ُورعاية لذلكُيترتبُعلىُكلُاألطرافُالتحليُبالصبر،
ُولتطويرُماُ ُلتنفيذ ُالدافعة ُاإليجابية ُالتيُتتطلبُمضاعفةُاإلرداة ُالوطنية ُونحوُتغليبُالمصلحة يستهدفُتحقيقه،

ُ.جاءُفيُاتفاقُالمصالحةُالوطنية

ُ

ُ

ُ:التوصيات

بعدُأنُبلغُخيارُالمفاوضاتُنهايته،ُوختمُبالفشلُمرحلةُطويلةُمنُالكفاحُالفلسطيني،ُالتيُبدأتُمبكراُمعُإطالقُ
ُالفلسطينيُعامُ ،ُوبعدُأنُعجزُخيارُالمقاومةُالمسلحةُعنُتغييرُواقعُومعطيات1711ُماُعرفُبمبادرةُالسالم

ررُالوطني؛ُفلقدُباتُعلىُالقوىُالفلسطينيةُأنُتستعيدُقدرتهاُالصراع،ُونحوُتحقيقُإنجازُملموسُعلىُطريقُالتح
ستراتيجياتهاُوخياراتهاُوآلياتُفعلها،ُوألوياتُذلكُالفعل ُ.علىُتجديدُذاتهاُوخطابهاُوبرامجها،ُوا 
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ة،ُالُبدُمنُاستعادةُالحيويةُوالفاعليةُعلىُأساسُمنُالقناعةُلمبدأُالحوارُكأسلوبُلمعالجةُالتناقضاتُالداخليُ:أوال
ُوالتعددية،ُ ُعلىُأساسُالديمقراطية، ُالمؤسساتُوالمرجعياتُالوطنية ُوتطوير ُوتجديد ُبناء ُالجماعيُإلعادة والحوار

ُ.واالعترافُباتآخر

ُالفلسطينيُوليسُفقطُبمؤتمرُُ:ثانيا ُالسالم ُالتيُبدأتُبمبادرة ُالسابقة، ُالمرحلة ُالجماعيُمراجعة يستهدفُالحوار
ُتتطلبهُهذهُالعمليةُمنُجرأةُوصراحة،ُوصدقُمعُالذات،ُونقدُمدريدُأوُاتفاقيةُأوسلو،ُوالس تخراجُالدروسُبكلُما

ُتحقيقهُمنُ ُتم ُبعينُاالعتبارُما ُتأخذ ستراتيجياتُجديدة ُللبحثُفيُخياراتُوا  ُبحيثُتشكلُمقدمةُضرورية، بناء،
ُ.اتهاُفيُالفعلُالفلسطينيإنجازاتُوماُوقعُمنُإخفاقاتُبماُفيُذلكُتحديدُواضحُلطبيعةُالمرحلةُومتطلباتها،ُوتجلي

منُالضروريُإبداءُحرصُواضح،ُومصداقيةُإزاءُإعادةُتوحيدُالمؤسساتُوالمرجعياتُالفلسطينيةُبماُيضمنُُ:ثالثا
تفعيلُكلُطاقاتُالشعبُالفلسطينيُوالنهوضُبالدورُالسياسيُللشتات،ُباإلضافةُإلىُتفعيلُأدواتُالفعلُالسياسيُ

ُ.امنُالعالميةُمعُالشعبُالفلسطينيوالدبلوماسي،ُوقطاعُمؤسساتُالتض

ُالقضيةُُ:رابعا ُباستعادة ُتبشر ُالمتغيراتُالجارية، ُفيُضوء ُوالعالقة ُالتعامل ُوطريقة ُالعربي، ُالعالم ُنظرة مراجعة
ُلمؤسساتُالعملُاإلسالمي،ُ ُبالنسبة ُوكذلكُالحال ُالعربية، ُأولىُلخأمة ُمركزية ُكقضية ُودورها ُلمكانتها الفلسطينية

ُ.يةُوالجالياتُالعربيةُواإلسالميةُفيُالدولُاألجنبيةوالدولُاإلسالم

إعادةُاالعتبارُلمفهومُالمقاومة،ُبماُينطويُعلىُتنوعُكبيرُتحتُسقفُالشرعيةُالدوليةُوالقانونُالدولي،ُبماُُ:خامسا
يالءُاهتمامُ يتاحُفيُحاالتُالشعوبُالمحتلةُأراضيها،ُوبماُيشملُتصعيدُالمقاومةُالشعبيةُوالسياسة،ُوالقانونية،ُوا 

ُ.سطينيةأكبرُلتوسيعُقاعدةُالتضامنُالدوليُمعُالقضيةُالفل

ُالمدني،ُُ:سادسا ُالمجتمع ُومنظمات ُالفصائل ُكافة ُتكاتف ُمن ُالبد ُالمصالحة، ُاتفاق ُوتطوير ُودفع ُحماية إزاء
والشخصياتُالمستقلة،ُوالحراكُالشبابي،ُوالطاقاتُالمجتمعيةُنحوُتأطيرُكلُهذاُالجهدُللضغطُعلىُطرفيُاالتفاقُ

ُ.ىُاتفاقُمجتمعينحوُاإلخالصُفيُالتنفيذُوتحويلهُمنُاتفاقُمحاصصةُإل

ُنقاشُالجلسةُالثانية

ُ

 :منىُمنصور
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أحبُأنُأذكرُبأنُالحالةُالفلسطينيةُغريبةُعجيبة،ُوتكمنُالغرابةُفيُأنُمنُيحكمُالشعبُالفلسطينيُحكومةُلديهاُُ
وبالرغمُمنُأنُالمصالحةُتمت،ُإالُأنناُحتىُاللحظة،ُلمُنلمسُسوىُحبرُعلىُ!ُنُفقطُفيُالمجلسُالتشريعياصوت

ُإلىُوظائفهم،ُوماالورق،ُفالمعتقلونُ زالُالفصلُالوظيفيُمستمرا،ُماُُُيزالونُفيُالسجون،ُوالمفصولونُلمُيعودوا
 .تطبيقُالمصالحةُعلىُأرضُالواقععلىُيوجبُعلىُكلُمناُالعملُ

ُأيُعنُطريقُ ُالبابُالذيُدخلتُمنه، ُمن ُالسياسي ُالمشهد ُإلخراجُحماسُمن ُالمصالحة ُالبعضُيريد أرىُأن
،ُتضمنُاالتفاقُعلىُعديدُالبنود،ُمنهاُإصالحُمنظمة2331ُاالنتخابات،ُوالدليلُعلىُذلكُأنُإعالنُالقاهرةُعامُ

ُواالنتخاباتُالتشري ُالفلسطيني، ُوانتخاباتُالمجلسُالوطني ُذلكُسوىُاالنتخاباتُالتحرير، ُيطبقُمنُكل ُولم عية،
ُ ُبنسبة ُكله ُالعالم ُحماسُبشهادة ُوفازتُفيها ُولمُ%93ُالتشريعية، ُتعجبُالعالم، ُنتائجُاالنتخاباتُلم ُلكن تقريبًا،

ُالمجلسُ ُانتخاب ُخمسُسنواتُعلى ُبعد ُواتآن ُالديمقراطية، ُهذه ُاالنقالبُعلى ُفتم ُوالعرب، ُالفلسطينيين تعجب
خراجُحماسُمنُالبُعليهُمنُمختلفُالنواحي،ُلذاُلُيعيشُتحتُوطأةُاالنقيزاُالُالتشريعي أرادواُتحسينُالصورة،ُوا 

ُتضييقُ ُظل ُفي ُاالنتخابات، ُإجراء ُاألساسية ُمهمتها ُحكومة ُتشكيل ُعلى ُتركز ُالمصالحة ُفاتآن ُالمرحلة، هذه
اُجديداُمنُالتيارُاإلسالميُفيُبالتاليُلنُتجدُمرشح!ُالحريات،ُفالُيجوزُلكُأنُتبديُرأيك،ُأوُتعتصم،ُأوُتحتج

ُ.فالنتائجُتبدوُمحسومةُنهذهُاالنتخاباتُفيُظلُتلكُاألجواء،ُإذ

أجدُأنُالجميعُيتعدىُعلىُالمجلسُالتشريعي،ُونحنُكنوابُفيُالمجلسُيجبُأنُنكونُالسباقينُلرفضُمثلُهذهُ
ُال ُغير ُومن ُالمجلسُالتشريعي، ُثقة ُعلى ُتحصل ُلم ُالسابقة ُفالحكومة ُجديدةُالتعديات، ُحكومة ُتأتي ُأن معقول

ُالثقةُُمنحوتعرضُعلىُالمجلسُالتشريعيُبعدُأنُت الثقةُمنُالرئيس،ُهلُماُحققناهُفيُالمصالحةُهوُفقطُتجديد
للرئيسُالمنتهيةُواليتهُحسبُالدستورُلنمنحهُصالحيةُجديدةُفيُوقتُماُيزالُفيهُالمجلسُالتشريعيُإلىُاتآنُلمُ

ذاُوافقُأعضاؤهُعلىُ!ُيحترم؟ ُ.هذهُالصيغةُفإنُالمجلسُالُيحترمُنفسهوا 

ُأنُأطلقُالحريات،ُوأنُأنشرُالعدالةُبينُالناس يكفيُشعبناُُ.إذاُأردتُأنُأحصلُعلىُتأييدُالشعبُالفلسطيني،ُعلي 
ُ.ومرارةُاالحتاللُاظلمًُ

ُ

ُُ:محمدُعودة

المصالحة،ُوروحاُوحدوية،ُيؤسفنيُجداُأنُأكونُمضطراُللرد،ُألننيُسمعتُالكثيرُفيُالمداخالتُماُالُيعكسُروحُ
ُقالتهُمنىُمنصورُعضوُالمجلسُالتشريعيُالتيُتحدثتُعنُأنُالرئيسُانتهتُصالحيته،ُمتناسيةُأنُ ُفيهُما بما

 ُ!المجلسُالتشريعيُانتهتُمدةُصالحيتهُأيضا
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ُاألشقر ُإسماعيل ُالسيد ُتناولهما ُاللذين ُالبرنامجين ُالتعليقُعلى ُأريد :ُ ُيعتمد ُمقاوم ُبرنامج ُاالحتاللمقاومعلى ُ،ة
نُلمُيذكرهُصراحة،ُوبرنامجُمساومُيعتمدُأسلوبُالمفاوضاتُكأسلوبُوحيد،ُوهناُأتساءل :ُبمعنىُالكفاحُالمسلحُوا 

عندماُقالُالرئيسُمحمودُعباسُفيُإحدىُالمناسباتُأنُهذهُالصواريخُالتيُ!ُأينُالبرنامجُالمقاومُمنذُسبعُسنوات؟
ريخُعبثيةُكانتُتقومُالدنياُوالُتقعد،ُليأتيُأحدُقياداتُالصفُاألولُفيُتطلقُباتجاهُإسرائيلُمنُقطاعُغزةُهيُصوا

ُ!حماس،ُبعدُعامينُفقط،ُليصفُهذهُالصواريخُبالخيانية

ُنتاجُ"أوسلو"دخولُحماسُإلىُالمجلسُالتشريعيُهوُنتاجُ ُالغربيةُهيُأيضا ُاألمنيةُفيُالضفة ُوتركيبةُاألجهزة ،
ُ"أوسلو" ُبالتالي ،"ُ ُعلى ُانزاود ُبدنا ُبعضما ُالمجلسُ". ُانتخابات ُفي ُالدخول ُفيُحماسُرفضوا ُاإلخوة ُأن أتذكر

،ُمعُأنُاالنتخاباتُهيُأيضاُتحت2339ُ،ُلكنُالموقفُتغيرُفيُ"أوسلو"التشريعيُاألولى؛ُباعتبارهاُتحتُمظلةُ
ُ"!أوسلو"مظلةُ

فيُعجلةُعربةُُيوضعُالعصفيهُتجن،ُوفيهُ"ُأجهزةُمرتبطة"و"ُأجهزةُعميلة"اتهامُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُبأنهاُ
اُالمصالحةُلمنعهاُمنُالتقدم،ُفالمنعُالذيُتحدثواُعنهُفيُالضفةُالغربيةُقابلهُمنعُمشابهُفيُغزة،ُولمُيكنُمسموحًُ

ُ.أنُيعبرواُعنُرأيهمألعضاءُحركةُفتحُفيُقطاعُغزةُ

ُف ُانتباهي ُلفت ُلكن ُمكان، ُمن ُأكثر ُفي ُالجرح ُعلى ُيده ُوضع ُألنه ُعوكل؛ ُطالل ُاأل  ُالسيدُأشكر ُمداخلة ي
إسماعيلُاألشقرُوقياداتُحماس،ُأنُالثورةُفيُمصرُهيُمنُأرغمتُاإلخوةُفيُفتحُعلىُالذهابُإلىُالمصالحة،ُ
علىُاعتبارُأنُالنظامُالمصريُالسابقُأوُالمخلوعُلمُيكنُيقفُعلىُذاتُالمسافةُمنُالحركتين،ُوهناُأضعُعالمةُ

يتعرضُإلىُثورةُعارمةُمنُشعبهُتجاهُالحركتين،ُوماُدورهُفيُتوجهُأينُيقفُالنظامُالسوريُالذيُ:ُاستفهامُمفادها
حركةُحماسُللتوقيعُعلىُالورقةُالمصريةُالتيُوقعتهاُفتحُقبلُالتغييراتُالتيُحصلتُفيُالربيعُالعربي،ُقبلُأكثرُ

ُمنُعام؟

ُ

ُ

ُ:عمرُعساف

استعراضُالرؤىُوالمواقفُوالتاريخ،ُوبرغمُلحقيقةُكنتُأتوقعُاالستماعُإلىُشيءُآخرُفيُهذهُالجلسةُبعيداُعنُاُفي
هُنكلُالمالحظاتُعلىُماُوقع،ُأرىُالسؤالُاألساسُالذيُيرغبُالشعبُالفلسطينيُفيُاالستماعُإلىُإجابةُشافيةُع

سماعيلُ!ُبعدُشهرينُعلىُاتفاقُالمصالحة؟حتىُاتآنُُننفذلماذاُلمُ:ُهو المطلوبُإجابةُمنُاألخوينُمحمدُالمدنيُوا 
ُ.ذاُالسؤالاألشقرُعلىُه
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ُأكثرُمنُمرةُ-حتىُبالمصطلحاتُ ُنحنُالُنتحدثُعنُمصالحةُ-ُويمكنُأثرناها ُالعشائريُالذيُ. ُالمفهوم هذا
وتعالواُانبوسُ"ينُتعشيُرالتعاملُمعُاألمرُكأنهُخالفُبينُتضعونُالوطنُجميعهُفيُإطارهُليسُمصالحة،ُحيثُيتمُ

نهاءُ"اللحى إلىُُاالنقسام،ُوعدمُالذهابُمنُاالنقسام،ُليسُهذاُالمطلوب،ُفالمطلوبُهوُاستعادةُالوحدةُالوطنية،ُوا 
ُ.االقتسامُكماُيجريُاليومُمنُاقتسامُحصصُبينُحماسُوفتح

لراهنة،ُحيثُهناكُنُلالتفاق،ُفليستُحماسُأوُفتحُتحتُضغطُوجوبُتجاوزُالحالةُاامرتاحُاالنقسامُأرىُأنُطرفي
كلُمنُفتحُوحماسُيعرفُماُيريد،ُ.ُمثلُهذاُالتغييبُتعلىُماُيبدوُقبلُالتيتغييبُلخأطرافُالفلسطينيةُاألخرى،ُ

ُ ُخالل ُاتفقُعليه ُما ُالشروعُفيُتنفيذ ُبإمكانهم ُالوطنية، ُالوحدة ُحقيقيينُالستعادة رادة ُكانُثمةُصدقُوا  24ُولو
ُالدخولُفيُمناكفاتُجد ُعن ُبعيدا ُنحوُساعة، ُبشكلُجاد ُلنُيسيرا ُالوقائعُواألحداثُهوُأنهما ُتثبته ُلكنُما يدة،

ُبهذاُ ُفتحُوحماسُالقيام ُخارج ُالقوىُالوطنية ُبالتاليُفإنُالمطلوبُمن ُإالُتحتُالضغط، ُالوطنية ُالوحدة استعادة
ُ.الدور،ُإضافةُإلىُالمجتمعُالمدنيُوالحراكُالشعبيُوالشعبُبمجمله

ُ

ُُ:ناديةُأبوُنحلة

حولُالمصالحة،ُوجميعُالمتحدثينُتحدثواُعنُالمصالحةُفيُإطارُالعالقةُبينُحركتيُفتحُوحماس،ُطرفيُالجلسةُ
فيُموضوعُالمصالحةُُاورئيسيًُُفاعاًلُُااالقتتال،ُلكنُعندماُنتحدثُعنُمصالحةُوطنيةُيجبُأنُنتذكرُأنُهناكُطرفًُ

كنتُأتمنىُالحديثُعنُ.ُفعالُبعدُالمصالحةُالتوجهُاألميركي،ُوهذاُماُحصلإضافةُإلىُهوُاالحتاللُاإلسرائيلي،ُ
موقفُإسرائيل،ُوالتعريجُعلىُموقفُنتنياهوُالفوريُمنُالمصالحة،ُوكذلكُالرئيسُاألميركيُباراكُأوباما،ُألنُمنُ

ُ!؟"المصالحةُبعدتقلعُلماذاُلمُ"شأنُذلكُأنُيقدمُلناُإجابةُعلىُتساؤلناُ

باتجاهُمتواز،ُلكنُلمُيحدثُذلك،ُوأعتقدُأنُاإلشكاليةُتكمنُفيُأنُتسيرُجميعُالملفاتُالخمسةُعلىُُكانُاالتفاق
ُأكبر،ُ ُيتطلبُمناُجهدا ُالمسار؛ُبهدفُتعطيلُالمصالحة،ُوهذا الضغوطاتُاإلسرائيليةُواألميركيةُتحديداُعلىُهذا
ُأنُنفكرُكيفُنحم يهُألنُاتفاقُالمصالحةُليسُمجردُاتفاقُبينُحركتيُفتحُوحماس،ُبلُهوُاتفاقُوطني،ُوعلينا

ُ.جماهيريا

ُ

ُُ:أكرمُعطاُاهلل
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ُ،ُاألشقرُالمدنيُواألستاذُإسماعيلُينُمحمدخأستاذلسمعتُ ُتبريراتُلم ُعلىُاألقلأوقدمُكلُمنهما بالكثيرُُقتنعُأنا
منها،ُفثمةُتبريراتُلحالةُالعجزُالناتجةُعنُأربعُسنواتُمنُاألزمة،ُوطبيعيُأنُنستمعُإلىُتبريرات،ُلكنُفيُواقعُ

ُ.األمورُأنُوعيناُباتُأكثرُقدرةُعلىُالتمييز

سليمانُالورقةُالمصريةُالتيُوقعتُبتأخيرُعامينُبعدُخروجها،ُالتيُبشرناُبهاُاألستاذُخالدُمشعلُبعدُلقاءُمعُعمرُ
لنُتوقعُعلىُالورقة،ُلكنُفتحُوقعت،ُوحماسُلمُتوقع،ُُفتححركةُالمصريةُالسابق،ُوكانُمدركاُأنُُرئيسُالمخابرات

ُ.وبعدُعامينُتمُالتوقيعُعلىُالورقةُذاتهاُدونُأيُجديد،ُوهذاُتضييعُوقتُليسُلهُمبرر

باالستمرارُفيُمشروعهُ"ُأبوُمازن"لـُاتفويضًُُأزمةُالثقةُالُتزالُقائمة،ُوماُتحدثُفيهُالسيدُخالدُمشعلُهوُأنهُأعطى
ُالمشروعُبعدُتفويضُمشعل؟:ُالسياسي،ُوهذاُسؤالُلخأستاذُالمدني وهناكُ!ُلماذاُلمُيعقدُاجتماعُللقيادةُلبحثُهذا

ُ.نقطةُهامة،ُأنُالفصائلُالعاجزةُالُتكافأ،ُوهذهُهيُأسسُالديمقراطية،ُفالقرارُلخأغلبية

 

 ُ:سماحُأحمد

ُاهللُقالُإنُ ُالمدنيُمنُرام ُحديثُاأل ُمحمد ُ"فيُبداية ُالوعيُالسياسيُُاالنقسامعهد ُمنُخالل لىُاألبد ول ىُوا 
،ُلكنُماُيحدثُعلىُ"المصالحةُفريضةُشرعيةُوضرورةُوطنية"،ُوأخوناُإسماعيلُاألشقرُمنُغزةُقالُإنُ"والوطني

وُقبلُتوقيعُاالتفاقُفيُالقاهرة،ُبلُلربماُازدادُسوءا،ُأرضُالواقعُمصافحةُوليسُمصالحة،ُألنُالواقعُماُيزالُكماُه
ُتوقيعُ ُوالمؤسساتُالتيُأغلقتُبعد ُوالمؤسساتُالمغلقة، ُاالعتقاالت، ُأو ُالحريات، ُأو ُالحكومة، ُعلىُصعيد سواء

نحنُبحاجةُلالتفاقُعلىُمصلحةُوطنية،ُوليسُتوافقاُيدخلناُفيُملفاتُوتفاصيلُقدُتستغرقُوقتاُطويال،ُ.ُاالتفاق
ُ".الشيطانُفيُالتفاصيل"نُأل

ُمنُحواراتُفيُالداخلُأوُ ُنراه ُالوفاقُالوطني،ُوكلُما ُحقيقيةُلدىُطرفيُالصراعُإلتمامُهذا هناكُغيابُإلرادة
ُالشيءُالذيُعبرُعنهُفيُهبةُاالنقسامالخارجُليسُإالُمحاوالتُللتنفيسُعنُالشعبُالمحتقنُالذيُيرفضُ ،11ُ

ُالتيُتعبرُعنُحالةُمنُفقدانآذار ُالتحرك،ُوتفوقتُُ، الثقةُفيُأكبرُفصيلينُفيُالمجتمعُالفلسطيني،ُوحدثُهذا
ُالتفوقُبالشكلُالمطلوب ُونأملُأنُيتواصلُهذا ُعلىُالقيادة، ُالقاعدة ُالرئيسُحولُتوقيعُاتفاقُالمصالحةُ. تساؤلنا

ُنظرةُالريبُوعدمُالثقةُالُتزالُهيُالسائدةُ،باألحرفُاألولى،ُوبشكلُمفاجس ضحاياُيجبُأنُتحلُهناكُ.ُغيرُأن 
ُ.قبلُالدخولُفيُالتفاصيلقضاياهمُ
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ُُ:طاللُالشريف

ُُينأرىُأنُاألستاذ ُكأنهما ُبهُسوىُاستعراضُُ،"يستعرضانُالتعايش"المدنيُواألشقرُفيُمداخلتيهما ُقاما وليسُما
يجبُمحاكمةُ!ُيضرُبالقضيةُالفلسطينيةُاالنقسامخيباتُتواصلتُألكثرُمنُأربعُسنوات،ُكأنهمُاكتشفواُحديثاُأنُ

ُالجميع ُقمع،ُوهناكُاعتقاالت،ُ: ُلكنُمنُسيحاكمهم؟ُهنا ُحصل، ُوفتحُعلىُما الرئيس،ُورئيسُالوزراء،ُوحماس،
ُ؟ُأمُتنتظرونُأنُيثورُالشعبُعليكم؟"ُغنم"ومنُثمُينصبونُأنفسهمُمنُجديد،ُهلُنحنُ

ُ ُمختلفة، ُسياسية ُبرامج ُوحماسُيتحدثُعن ُفتح ُمن ُوهناكُمجموعاتُكل ُأرىُأيُبرامج، ُأوُُتليسُووال أحزابا
نُتقودانُالوطنُوتضيعانه،ُإنُهذاُماُيحصلُحقيقة،ُفالشعبُيموت،ُوهمُالُيشعرونُبذلك،ُهمُافصائل،ُبلُعصابت

ذاُكانتُإمكانيةُتحقيقُالمصالحةُ!ُقطعواُالرواتبُوأنتمُاشتريتمُالبلد هذهُمعادلةُالمالُالسياسيُبينُفتحُوحماس،ُوا 
ُبدوُصعبةُوربماُمستحيلة،ُلماذاُالُيتمُحلُالسلطة؟ت

ُ

ُُ:أريجُعودة

ُقال ُالسوريُمنُحركةُحماس؟ُوكما لمُتأتُ"األ ُطاللُعوكلُُسؤاليُللسيدُإسماعيلُاألشقرُحولُموقفُالنظام
اسُتغييرُالنظامُالمصري،ُبلُبسببُموقفُالنظامُالسوريُمنُحمسببُوليسُفقطُبُ،"المصالحةُفيُليلةُوضحاها

ُ.منُاألسبابُالتيُعجلتُفيُالتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحةُذلكُأيضا،ُوأعتقدُأن

ليسُالمطلوبُفقطُالمصالحةُووحدةُالحركتين،ُبلُالمطلوبُأيضاُوحدةُالموقفُداخلُالفصيلُالواحد،ُفهلُهناكُ
ُقيا ُمن ُتصريحاتُمتضاربة ُهناكُعدة ُأن ُخاصة ُالمصالحة، ُلقضية ُحماسُبالنسبة ُحركة ُموقفُفي داتُوحدة

ُحماسُإزاءُالمصالحة؟

فيماُيتعلقُبشرعيةُسيادةُالرئيس،ُوعندُالحديثُعنُانتهاءُمدةُواليتهُوغيرُذلك،ُعليناُأالُننسىُأنهُاستمدُشرعيتهُ
ُأوُأبيناُهيُالممثلُالرسميُوالشرعيُُ-منُالمجلسُالمركزي،ُوقرارُالمجلسُالمركزيُلمنظمةُالتحريرُ التيُشئنا

ُالف ُللشعبُالعربي ُانتخاباتُحرةُُ-لسطينيوالوحيد ُالشعبُفي ُمن ُاستمدها ُأن ُللرئيسُبعد ُالشرعية ُبتجديد كفيل
الرئيسُأكدُأنهُالُينويُالترشحُمرةُأخرىُللرئاسة،ُوهوُيرغبُفيُإجراءُانتخاباتُرئاسيةُوتشريعيةُفيُأقربُُ.ونزيهة

ُ.فرصةُممكنة

ُ

ُُ:وفاءُعبدُالرحمن



87 
 

لستُمتفائلةُبتوقيعُاتفاقُ!ُإنُكانُثمةُبرنامجُأليُمنهماُفيُاألساسمجُبينُفتحُوحماس،ُافيُالبُرُاالُأرىُاختالفًُ
لهذاُالفصيلُأوُذاك،ُومنُُيوأؤكدُأننيُالُأنتمُ.أيًضاُالمصالحة،ُوماُتالهُمنُخطوات،ُولستُمتفائلةُباللغةُالسائدة

ُ.الواضحُأنُثمةُمشروعُإلبقاءُالوضعُعلىُماُهوُعليهُفيُالضفةُوالقطاع،ُواقتسامُالمقسوم

ُ ُأن ُأعتقد ُأماُُهناكال ُمزايدات، ُسوى ُليس ُالمقاومة ُعن ُوالحديث ُاتآن، ُعنه ُالحديث ُيمكن ُمقاومة مشروع
هناكُمشروعُبينُفتحُوحماسُ!ُومعُذلكُهناكُإصرارُعلىُاالستمرارُفيهاُ،المفاوضاتُفتمُاالعترافُبأنهاُعدمية

رةُالحزبُالحاكم،ُوالتفردُبالسلطة،ُوقمعُنظمةُعربيةُشمولية،ُمنُخاللُسيطألُنموذجُيساقُعبرهُالشعبُسوقاُنحو
أقولُلخأختُمنىُمنصورُإنُأردتُأنُتكونيُمنصفةُعليكُأنُ.ُالحرياتُالذيُهوُفيُغزةُأكثرُحدةُمنهُفيُالضفة

تتحدثيُعماُيحدثُفيُالقطاعُكماُتتحدثينُعماُيحدثُفيُالضفة،ُمعُالعلمُبأننيُضدُاالعتقاالتُوالسياسةُاألمنيةُ
ُ.الحالفيُالضفةُبطبيعةُ

سيادةُالقانونُتعنيُحمايةُالمواطنُمنُتعسفُالدولة،ُوماُحدثُمنُإنهاءُلحالةُالفلتانُاألمنيُفيُالضفةُوغزةُذهبُ
ُالغضب ُيراكم ُوالشعب ُوحرياتهم، ُالمواطنين ُحساب ُعلى ُالقائمة ُالسلطة ُسطوة ُتأكيد ُباتجاه ُوحماسُليس. اُتفتح

ُ ُلم ُالصامتة ُاألغلبية ُإن ُحدُلُ سأتُ األغلبية، ُحين ُوال ُغزة، ُقطاع ُفي ُاالنقالب ُلث ُفيُبالنسبة ُالقائمة النتهاكات
ُ.شرعيةُالحكومةُالقائمةُحاليا،ُوالشعبُبعمومهُمغيبُتماماحولُالضفة،ُوالُ

ُأنُاالنفصالُتحولُمنُانقسامُعلىُمستوىُُ ُالشعبية،ُرغم ُبالمصالحة ُيهتم وحينُنتحدثُعنُالمصالحة،ُالُأحد
ُ ُبين ُوثقافي ُإلىُمستوىُشعبي ُحزبي ُاللحمة، ُإعادة ُوتقلقني ُوغزة، ُشعبُالضفة ُلدينا ُكان ُإذا ُتعريفُما عادة وا 

ُ!فلسطيني

ُ

ُُ:محمدُأبوُمهادي

إنُمنُ.ُطاللُالذيُعبرُعنُضميرُالكثيرُمنُالفلسطينيين،ُواتفقُمعُالحدةُالتيُطرحُفيهاُالموقفُخأستاذشكراُل
يتحدثونُعنُاألغلبيةُواألقلية،ُعليهمُمراجعةُاستطالعاتُالرأيُالتيُتظهرُأنُاألغلبيةُالُتثقُفيُأداءُأيُمنُفتحُ

ُاالستطالعاتُالداخلي ُفيها ُبما ُوتعترضُعلىُسلوكُالحركتين، ُاألحزابوحماس، ُهذه ُالتيُتجريها ستجدونُأنُُ.ة
حتىُإلىُالشارعُاحتجاجاُعلىُسلوكُالحركتين،ُوالجميعُفاقدُللشرعيةُمنُرئيسُالسلطةُُآذار11ُالناسُخرجتُيومُ

رئيسُالبلدية،ُوالجميعُانتهتُوالياتهمُوفقُالقانون،ُلكنهمُسرقواُحقُالشعبُالفلسطينيُفيُاختيارُممثلينُجددُإلىُ
ُ...يمدد،ُوالكلُيمددُ"المركزي"يمدد،ُوُ"التشريعي"ـُات،ُفعبرُاالنتخاب
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فيُاتفاقُالمصالحةُأوُالمحاصصةُأوُالمصافحةُالذيُتمُفيُالقاهرة،ُهوُاتفاقُمأزومينُبينُبرنامجُفشلُيتمثلُ
ُالنموذجُالرائعُفيُكفاح.ُالمفاوضات،ُوبينُبرنامجُآخرُأيضاُفشلُوهوُماُيسمىُبالمقاومة ُنسينا ناُالُأدريُلماذا

ُ.،ُالتيُتواصلتُلسبعُسنوات1719ضدُاالحتالل،ُالمتمثلُفيُاالنتفاضةُالمجيدةُفيُالعامُ

ذاُكانتُمشكلةُرئيسُالحكومةُمتواصلةُمنذُشهرين،ُمتىُسنطبقُكاملُ اإلطارُالزمنيُلهذاُاالتفاقُعامُواحدُفقط،ُوا 
؟ُلماذاُلمُتجتمعُتهانتخاباتُومحكمااللُلجنةُاالتفاق؟ُلماذاُالمعتقلونُالسياسيونُالُيزالونُفيُالسجون؟ُلماذاُلمُتشك

ُالعامينُللفصائل ُاألمناء ُالتيُتضم ُ اللجنة ُليوم ُخاطئة منُمختلفُاألحزابُُآذار11ُحتىُاللحظة؟ُوهناكُقراءة
ُ.السياسية،ُفهوُاحتجاجُعلىُالفصائلُربماُيكونُلهُمزيدُمنُالتداعياتُفيُالمستقبل

ُ

ُُ:سناءُكمال

إلىُأتفقُمعُاأل ُمحمدُعودةُفيُكلُماُقاله،ُخاصةُماُيتعلقُباألوضاعُالتيُنعيشهاُفيُقطاعُغزة،ُوأوجهُسؤاليُ
ُالبرنامجينا ُالتعايشُبين ُفكرة ُحول ُاألشقر ُإسماعيل ُألستاذ ُمنُبرنامج: ُسنواتُمنُُكل ُأربع ُبعد ُوحماس، فتح

ُالجاالنقسام ُاستمرتُحالة ُمستقبلُهذينُالبرنامجينُإذا ُوما ُتحتُحكمُحماسُواإلمارةُ، مودُهذه؟ُهلُستبقىُغزة
ُ!ُاإلسالمية،ُوالضفةُتحتُحكمُفتح؟

طاللُعوكلُحولُاتفاقُفتحُوحماسُعلىُاستبعادُسالمُفياضُمنُرئاسةُالحكومةُالمنويُُستاذأوجهُسؤاالُآخرُلخأ
كماُهوُالحالُفيُفتح،ُُ،ُوحماسُتعتقدُأيضاُأنهُسيقصيهاالضفةُالغربيةتشكيلها،ُففتحُترىُأنهُيقوضُسلطتهاُفيُ

ُهلُالخوفُمنُإقصاءُالحركتينُهوُسببُرفضهماُلسالمُفياض؟

ُ

ُ

ُ

ُ

ُثانيةتعقبياتُالمشاركينُفيُالجلسةُال

ُ

 ُ:محمدُالمدني
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ُوالمعاناة ُالحرقة ُمن ُتعكسُحالة ُالتي ُواالنفعالية، ُوالمسؤولة ُالقيمة ُالمالحظات ُعلى ُالجميع ُأشكر ُليسُ. بداية،
صحيحاُأنُغيابُالنظامُالمصريُالسابقُهوُماُدفعُفتحُللتوقيعُعلىُاتفاقُالمصالحة،ُفمنذُنشأةُالثورةُقبلُعقود،ُ

ُيتعلقُبفتحُومنظمةُالتحرير،ُنسعىُللحفاظُعليهُض منُاستقالليةُالقرارُالفلسطيني،ُوسبقُواختلفناُمعُصانعُوما
معُالجميعُُنالمنظمةُوفتحُتتعامالف،ُ"أيامُروجرز"القوميةُالعربيةُالحديثةُالرئيسُالمصريُالراحلُجمالُعبدُالناصرُ

ُ ُفاجأ ُوما ُفترةُطويلة، ُالمصريةُمنذ ُوفتحُوقعتُالورقة ُهوُقريبُمنُالمشروعُالوطنيُالفلسطيني، اإلخوةُبقدرُما
المصريينُأنُحماسُوقعتُعلىُالورقةُالتيُسبقُورفضتهاُدونُأيُتعديالت،ُلكنناُاتآنُنريدُالنظرُإلىُالغدُوليسُ

ُ.علىُالغدُالقادمُفيماُيبدو"ُالتغبيش"األمس،ُإالُأنُالبعضُيصرونُعلىُتأطيرُأنفسهمُفيُحكاياتُالماضيُوإلىُ

ُسياسي، ُهناكُعمل ُالسياسي، ُبالبرنامج ُيتعلق ُالسياسيُُفيما ُفالعمل ُبينهما، ُويجبُالتمييز ُسياسي، وهناكُحل
الُيوجدُسوىُبرنامجُواحد،ُهوُبرنامجُالعملُالسياسي،ُونحنُنسعىُلحلُُاالنقساميستدعيُفتحُجميعُاتآفاق،ُومنذُ

ُ.سياسيُيحققُمطالبُشعبنا

هناكُُو،ُولمُتأتُكالفاتحينُعبرُدبابات،ُ"أوسلو"حولُدورُاألجهزةُاألمنية،ُأشيرُإلىُأنُالسلطةُجاءتُعبرُاتفاقُ
الُأريدُأنُأقولُانقالبُمنُبابُتحسينُُ-ُاالنقسامقوانينُتحكمُأيُسلطةُأوُحكمُذاتي،ُواألخوةُفيُحماسُمنذُ

ُ.منيةُبتنفيذُرؤيتهمُالسياسيةيقومونُعبرُاألجهزةُاألُ-مصطلحاتناُمنُأجلُالغدُالمشرق

الُأعتقدُأنهُمعُالشر ُالذيُحصلُيمكنُالتعاطيُمعُمختلفُالقضاياُبالتوازي،ُفهناكُخالفات،ُوتقعُعليناُجميعاُ
مسؤوليةُكبيرةُنشعرُبها،ُويجبُمعالجةُاألمور،ُفتأخيرُاالتفاقُليسُبسببُحركةُفتح،ُوربماُالعناوينُالتيُتحدثُ

رُتبررُقضيةُتأخيرُالتنفيذ،ُفمنذُانتخاباتُالمجلسُالتشريعيُالسابق،ُورغمُإدراكناُبصعوبةُبهاُاأل ُإسماعيلُاألشق
ُ.علىُإجراءُاالنتخابات،ُوتمُتسليمُالسلطةُلحماسُ"أبوُمازن"وضعُحركةُفتح،ُأصرُالرئيسُ

هاُستتسلمُنُالبعضُفيُفتحُيتحملُمسؤوليةُإعاقةُتسليمُهذهُالسلطةُلحماس،ُلكنُحماسُلمُتكنُتعلمُأنإصحيحُُ
لمنظمة،ُعنُاالسلطةُبسالسة،ُوكانتُتسعىُلتنفيذُعمليةُهدمُللنظامُالسياسيُالفلسطيني،ُحيثُطرحتُنفسهاُبديالُ

ُ.وماُترتبُعليهُاالنقساموهناُكانتُاألزمةُالتيُأوصلتناُإلىُ

ُحدثُ ُُ.صراعُعلىُالسلطةُوشر ُُهوما ُفلسطينية، ُدولة سرائيلُالُتريد افيُبينُشقيُسعتُإلىُالتفريقُالجغُرُووا 
الوطن،ُوأناُأوافقُعلىُأنناُبحاجةُإلىُوحدةُالمجتمعُوليسُاتفاقاُفصائلياُأوُمحاصصة،ُوهناكُكثيرُمنُالقضايا،ُ

ُ.إلىُالوراءُاالنقسامأتمنىُأنُننتقلُنحوُالعملُالجديُلننطلقُإلىُاألمام،ُحتىُالُنعودُبُو

ُ

ُُ:إسماعيلُاألشقر
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وندركُبأنُالمصالحةُهيُخيارُإستراتيجي،ُالُمجالُُظاهراُوباطنا،ُ،وقالبانحنُفيُحركةُحماسُمعُالمصالحةُقلباُ
ُوالعقباتُ ُالمشاكل ُمن ُوجبال ُجبال ُوتطبيقها ُالمصالحة ُعلى ُالتوقيع ُوبين ُاألحوال، ُمن ُحال ُبأي ُعنه للحياد

ذاُدخلناُمرحلةُالمناكفاتُوالشتائمُلنُنحلُمشكلة ُ.والتحديات،ُوا 

ُلها،ُبكلُصراحة،ُحينُقدمتُورقتيُشخصُ ُالمناسبة ُاإلشكالياتُووضعُالحلول تُاألمورُمنُبابُالوقوفُعند
ُأستثنُ ُلم ُوأنا ُالفلسطينية، ُالفصائل ُجميع ُعليه ُوقعت ُوفتح ُحماس ُبين ُوقع ُالذي ُاالتفاق ُهذا ُأن ُالحل وكان

ُ.وطنيالفصائل،ُإذاُهيُاستثنتُنفسهاُفهذاُشأنها،ُوعليهاُأنُتكونُعلىُقدرُالمسؤوليةُوتؤكدُعلىُأنُاالتفاقُ

فيماُيتعلقُبالحكومة،ُالسيدُعباسُيقولُبأنهُيطرحُسالمُفياض،ُوبغضُالنظرُعنُكلُاالعتبارات،ُنحنُنتحدثُعنُ
ُفيُ ُالعصا ُوأضع ُأطرح، ُأن ُأما ُالمجال، ُهذا ُفي ُالوطني ُالكل ُعليها ُيوافق ُأن ُيجب ُبالتالي ُتوافقية، شخصية

ُمخالف ُفهذا ُالمصالحة، ُتفشل ما ُوا  ُفالن ُإما ُوأقول ُالتوازيُفيُطرحُُالدوالب، ُلذلكُطرحتُخيار ُاالتفاق، لبنود
ُوالحديثُعنُالضميرُالجمعيُواستطالعاتُ ُيستطيعُاحتكارُالحقيقة، ُفينا ُبالمصالحة،ُوالُأحد المساراتُالخاصة

ُ.الرأي

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالجلسةُالثالثة

ُ
لىُأين؟ُأينُ ُمنُ ُ:بابيُُّالشُ ُراكُ الحُ  ُوا 

ُ
ُ.ناشطُسياسيُواجتماعيُ(:رامُاهلل)ُاألستاذُعمرُعس اف ُ:رئيساُالجلسة

 إعالميةُوباحثةُنسوية(:ُغزة)ونُاألستاذةُهدايةُشمع.ُ
ُ.فاديُقرعان األستاذ ُ:المتحدثون

ُ سامرُأبوُرحمة األستاذ.ُ
ُ األستاذُنائلُالمقادمة.ُ
ُ أسماءُالغول ذةاألستا.ُ
ُ

ُ

ستراتيجيُ ُبابيُُّالشُ ُالحراكُ  ُهوضالنُُُّةُ وا 

ُ

 األستاذُفاديُقرعان

ُناشطُشبابيُ
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ُ

ُ:محاورُالورقة
 المقدمة.ُ
 أهدافُكفاحُالشعبُالفلسطيني.ُ
 زهااإلسترتيجياتُالضروريةُلتحقيقُهذهُاألهداف،ُودورُالشبابُفيُإنجا.ُ
 ُدورُالشبابُفيُإنجاحُهذهُاإلستراتيجية.ُ
 ُُفي ُتحركُالحراكُالشعبيُوبدأ ُفيُآذار15ُلماذا ُضعيفا ُثم ُفيُغزة، ُفيُالضفةُوقوًيا ُكانُضعيًفا ُبدأ ؟ُوعندما

ُ؟ُ(5/6)الضفةُوغزةُكماُالحظناُفيُفعالياتُإحياءُذكرىُهزيمةُحزيرانُ
 ُُإلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحة؟15/3ُماُتقييمُتجربةُاالعتصامُمن
 ُه؟ماُهوُالشعارُالناظمُللحراكُالشبابي،ُوماُهيُالعواملُالمساعدةُوالمعرقلةُل
 ُفقط؟ُاكيفُيمكنُأنُيتحولُالحراكُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابي
 ُهلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُاألبواب،ُأمُال؟
 ُهلُمنُمصلحةُالفلسطينيينُاتآنُأنُيطلقواُانتفاضةُشعبيةُثالثة،ُأمُأنُمنُاألفضلُتأخيرهاُألنُالمنطقةُوالعالم

ُبالثوراتُالعربية؟ُنمشغوال
 ُلثالثةُشعبيةُسلمية،ُأمُشعبيةُمسلحة؟ُوماُهوُاألفضلُولماذا؟هلُاالنتفاضةُا
 ُكيفُيمكنُضمانُعدمُانزالقُاالنتفاضةُالقادمةُإلىُالفوضىُوالفلتانُاألمني؟
 ُُماُهوُهدفُاالنتفاضةُوبرنامجها؟
ُ

رُإماُكأداةُلتسهيلُاحتواءُجيلُالشبابُفيُمنطقُوبنيةُالنظامُالحالي،ُأوُكوسيلةُلممارسةُالحريةُتمكنُالتعليمُي سخُ "
ُالعالم ُوتغيير ُالحرية ُإلى ُالوصول ُيستطيعونُمنُخاللها ُوخالقة ُنقدية ُبطريقة ُمنُتحديُالواقع ."ُالرجالُوالنساء

ُ(.ُتعليمُالمقهورينُ-باولوُفراير)

ُ

ُالمقدمة

قةُفيُاليومُالدراسيُالذيُيستضيفهُالمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُواإلستراتيجية،ُد عيتُلتقديمُوُر
،ُوماُآذار15ُلماذاُتحركُالحراكُالشعبيُوبدأُفيُ:ُوطلبُمنيُالمنظمونُالكرامُاإلجابةُعنُعدةُأسئلةُمهمة،ُمنها



93 
 

الشعارُالناظمُللحراكُالشبابي،ُوماُهيُالعواملُإلىُتوقيعُاتفاقُالمصالحة؟ُماُهو15/3ُُتقييمُتجربةُاالعتصامُمنُ
فقط؟ُهلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُُاالمساعدةُوالمعرقلةُله؟ُكيفُيمكنُأنُيتحولُإلىُحراكُشعبيُوليسُشبابي

ُالفلسطينيينُاتآنُأنُيطلق ُألنُُوااألبوابُأمُال؟ُهلُمنُمصلحة ُأنُمنُاألفضلُتأخيرها ُأم ُثالثة انتفاضةُشعبية
ُهوُاألفضلُطقةُوالعالمُمشغوالالمن ُأمُشعبيةُمسلحة؟ُوما ُالثالثةُشعبيةُسلمية نُبالثوراتُالعربية؟ُهلُاالنتفاضة

ُهدفُاالنتفاضةُ ُهو ُما ُاألمني؟ ُوالفلتان ُالفوضى ُإلى ُالقادمة ُاالنتفاضة ُانزالق ُعدم ُكيفُيمكنُضمان ولماذا؟
ُوبرنامجها؟ُ

ُبالقد ُباإلجابةُعنها ُاألسئلةُجيدة،ُوسأقوم ُالكتابةُشعرتُهذه ُجلستُألبدأ ُولكننيُعندما رُالذيُتسمحُبهُقدراتي،
ُحكيمةُ ُالفكريُوالسياسيُالحالي،ُوتذكرتُقصةُقرأتهاُفيُكتابُرياضياتُقديمُعنُامرأة بثقلُمنطقُوبنيةُالنظام

ُ:ُونصهاُكاتآتي

ُ ُالثالثة ُمشايخُالحجازُوتركُألوالده ُما17ُُتوفيُأحد ُبتقسيم ُفيها ُيأمرهم ُووصية جماًل
ُ:ُيورثوهُمنُجمالُعلىُالنحوُاتآتي

ُ.ُاالبنُاألولُيأخذُالنصف

ُ.ُاالبنُالثانيُلهُالثلث

ُ.ُواالبنُاألخيرُلهُالتسع

ودخلُاألخوةُفيُمعاركُداميةُألنهمُلمُيستطيعواُاالتفاقُعلىُكيفيةُتقسيمُالجمال؛ُألنُ
ُ.ُ،ُفالُيمكنُتقسيمُجملُحيُإلىُأعشار9أو3ُُأو1ُُالُيقبلُالقسمةُعلى17ُُالعددُ

ولذلك،ُطلبُمنهمُمخاتيرُالحجازُالتوجهُإلىُامرأةُحكيمةُتسكنُفوقُأحدُالجبال،ُوحينماُ
ُوأخبروه ُإليها ُوصلوا ُوبذلكُأصبحُلديهم ُبإحدىُجمالها، ُتبرعتُلهم ُعنُمشكلتهم 18ُا

ُال ُثلث ُوالثاني ُجمال، ُتسعة ُأي ُالنصف، ُالكبير ُاأل  ُمنهم ُيأخذ ُستة18ُُجماًل، أي
ُ.ُجمال،ُواألخيرُلهُالتسعُوبذلكُيأخذُجملين

ُ.ُويرجعُجملُالمرأةُالعجوزُإليها(17ُ=1ُ+6+9)ُوبذلكُيكونُمجموعُجمالُاألخوةُ

قبلُأنُأدخلُفيُنقاشُالكسورُوالعشورُفيماُيتعلقُبالحراكُالشبابيُواالنتفاضةُالثالثةُُ-ومنُهناُرأيتُأنُعليُأوال ُ
للنقاشُلكيُتفهمواُحساباتيُكلها،ُفقدُاتضحُليُأنُأجوبتي18ُُأنُأحاولُإضافةُالبعيرُرقمُُ–والمفاوضاتُوأيلولُ

ُاألُعن ُتغهذه ُولن ُمحاورها ُبكل ُتفهم ُلن ُسئلة ُالواقعُشيير ُإلىُئامن ُبعضُاألمور ُإضافة ُحاولتُأواًل ُإذا ُإال ،
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المنهجيةُالفكريةُالفلسطينيةُوتحديثُالخطابُالسياسيُالفلسطيني،ُألنُالخطابُالسياسيُالحاليُلعبُويلعبُدوًراُ
ُ.ُأساسًياُفيُضعفُالحراكُالشبابيُوفشلُكفاحُشعبناُبشكلُعام

المحورُاألولُيصيغُأهدافُالنضالُالشعبيُالفلسطيني،ُويناقشُالمحورُ:ُهذهُالورقةُتنقسمُإلىُثالثةُمحاورُأساسية
الثانيُاإلستراتيجياتُالضروريةُللوصولُإلىُاألهدافُالمذكورةُفيُالمحورُاألول،ُويحللُالمحورُالثالثُدورُالحراكُ

ُ.الموجودةالشبابيُالحاليُواإلجابةُعنُاألسئلةُالمطروحةُفيماُسبقُبناءُعلىُاألهدافُواإلستراتيجياتُ

ُ

ُ:ُأهدافُكفاحُالشعبُالفلسطيني

تمحورُالنقاشُحولُبعضُاألهدافُالواضحة1111ُُ-3-15عندماُجلسُالشبابُلمناقشةُأهدافُالحراكُالجديدُقبلُ
ُ ُللجميع ُوتجاوز ُاالحتالل ُالثوابتُُاالنقسامكإنهاء ُعن ُالتخلي ُوعدم ُالوطني، ُالمشروع ُوحماية ُونتائجه، السياسي

يجادُفُر صُعملُللشباب،ُوأهميةُالتركيزُعلىُانتخاباتُمجلسُوطني،ُوهذهُكلهاُأهدافُرائعةُلكنهاُفيُالوطنية،ُوا 
ُ.الحقيقةُثانوية

ُالتيُُ ُوقامتُوبشكلُغيرُمباشرُذُ إنُالطريقة ُالسياسيُالقديم ُوالتفكير ُالنظام ُاحتوتُالشبابُفيُبنية كرتُفيها
ُدورُ ُما ُفمثاًل ُمنُتوحيده، ُالشعبُالفلسطينيُبداًل ُالنقاش؟ُوهلُنركزُُيالالجئينُوفلسطينيبتجزئة الداخلُفيُهذا

ُُاالنقسامعلىُاالحتاللُأوُحقُالعودةُأوُالقدسُأوُالمساواةُأوُ أواًل؟ُوماذاُنعنيُبإنهاءُاالحتالل؟ُويعكسُهذاُالجدال 
ُالسياسيُالفلسطيني إالُأنُميزانُالقوةُبينُالفصائلُيرجحُكفةُإنهاءُاالحتاللُوبناءُالدولةُعلىُاألهدافُُ،النقاش 

والثوابتُالوطنيةُاألخرى،ُالتيُأصبحتُمطالبُهامشيةُتذكرُفيُالخطابات،ُوتنسىُفيُاألفعال،ُوهذهُنتيجةُطبيعيةُ
ستراتيجيةُوطنيةُُالجغرافيُوالسياسيُالمفروضُعليناُمنُقبلُاالحتالل،ُإضافةُإلىُاالنقسامتعكسُ عدمُوجودُرؤيةُوا 

ُ.ُتتحدىُفيُجوهرهاُهذهُالظاهرة

ذاُقمناُبدراسةُتاريخُالحركاتُالتحرريةُالناجحةُنرىُأنُجميعهاُوقعتُأوُكادتُأنُتقعُفيُفخُ تنافسُاألهدافُ"وا 
األهدافُُحتىُظهرتُقيادةُذوُرؤيةُواضحةُاستطاعتُتوحيدُالشعبُعلىُأهدافُأساسيةُتنبثقُمنهاُجميع"ُالوطنية

الثانويةُاألخرى،ُفمثاًلُفيُجنوبُأفريقياُقامُالكونغرسُالوطنيُاألفريقيُبمساعدةُالشعبُعلىُصياغةُميثاقُالحريةُ
الذيُحددُاألهدافُالرئيسيةُلنضالُشعبُجنوبُأفريقيا،ُواستطاعُمنُخاللهُتوحيدُشعبُيتكونُمنُأكثرُمنُألفُ

ُ.ُلغة11ُقبيلةُويتكلمُأكثرُمنُ

ُناُإعادةُالتفكيرُفيُاألهدافُالفلسطينية؟ُلماذاُيجبُعلي
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ُ.ُلتوحيدُالشعبُالفلسطينيُكلهُتحتُشعارُواحد(1ُ

للخروجُمنُالنهجُالتقنيُوالفنيُالذيُنجحتُإسرائيلُوالوالياتُالمتحدةُفيُفرضهُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُمنُ(2ُ
لقدسُواستبدالُاألراضيُوالجدارُوتوزيعُخاللُالمفاوضات،ُفقدُبدأناُننسىُأنُقضيتناُأكبرُبكثيرُمنُتحديُتقسيمُا

ُ.ُمصادرُالمياه

نماُتعرفُفقطُماُالُتريد،ُإلىُخطابُتحرريُ،لننتقلُمنُخطابُالضحية(3ُ ُ.التيُالُتعرفُماُتريد،ُوا 

ُ.ُلتفاديُالوقوعُفيُفخُوقعتُفيهُعدةُشعوب،ُوهوُاستبدالُظلمُالمستعمرُبظلمُحاكمُمستبدُمحليُالصنع(4ُ

عالمًياُإلىُمكانهاُكاستمرارُللحركاتُالتحرريةُاألخرىُفيُالتاريخُاإلنسانيإلعادةُقضيتناُ(1ُ ُ.ُسياسًياُوا 

ُعلىلتكونُخطوةُعلىُطريقُإعادةُتثقيفُالشبابُالفلسطينيُعنُقضيتهُبشكلُجذريُوتحرري،ُوالُيقتصرُفقطُ(9ُ
ُ.تاريخُشعبناُوالمجازرُالتيُارتكبتُضده

نُلناُوكأنهاُتحققُأهدافناُالوطنية،ُولكنهاُفيُالحقيقةُتبعدناُعنُاألهدافُلنتفادىُالوصولُإلىُحلولُجزئيةُتتبي(9ُ
ُُ.التاريخيةُلكفاحنا

ُماُهيُاألهدافُاألساسيةُلكفاحُالشعبُالفلسطيني؟ُ:ُومنُهناُعليناُأنُنسألُأنفسنا

ُ

ُحريةُوعدالةُوكرامة

لعدالة،ُوالكرامةُلجميعُالفلسطينيينُفيُالحرية،ُوا:ُنستطيعُتلخيصُأهدافُالشعبُالفلسطينيُفيُثالثةُأهدافُرئيسية
ُ.كافةُأماكنُتواجدهم

ُ:ُوتبدوُهذهُالكلماتُألولُوهلةُكشعاراتُفارغةُترددُدائًما،ُولكنهاُفيُالحقيقةُمحددةُالتعريف

هيُأنُالُتفرضُعليهمُقوانينُأوُسياساتُأوُقواعدُإالُإذاُأتيحتُلهمُالفرصةُللمشاركةُ:ُحريةُالناسُفيُظلُالحكم
عمليةُالتيُأسستُلهذهُالقوانين،ُوعلىُهذهُالعمليةُأنُتكونُشرعيةُوعادلة،ُوالحريةُهيُأنُيفعلُاإلنسانُماُفيُال
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ُوغيرُ ُوالمتقلبة، ُاالعتباطية، ُلإلرادة ُخاضًعا ُيكون ُال ُوأن ُالقانون، ُينصُعليها ُال ُالذي ُاألمور ُشتى ُفي يشاء
ُ.3ُالمعروفةُوالثابتةُأليُإنسانُآخرُأوُحكومةُأخرى

ونرىُهناُأنُمطلبُإنهاءُاالحتاللُيندرجُتحتُهدفُالحرية،ُكماُأنُمطلبُإصالحُمنظمةُالتحريرُومطلبُإنهاءُ
ُ.ُيأتيانُكذلكُتحتُإطارُمطلبُالحريةُاالنقسام

ُ

ُ:4ُأماُالعدالةُفتعرفُعلىُأساسُمبدأينُجوهريين

ساسيةُتتوافقُمعُنظامُالحرياتُالمتوفرُغيرُقابلُللنقضُفيُالتمتعُبحرياتُأُاإنُلكلُشخصُحقًُ:ُالمبدأُاألولُيقول
ُ.ُسواءُدونُتفرقةُعلىُأيُأساساألساسيةُتتوفرُللجميعُعلىُحدُُللجميع،ُأيُأنُالحريات

ُيقول ُالثاني ُالمبدأ ُشرطين: ُواالقتصادية ُاالجتماعية ُالتفاوتات ُتلبي ُأن ُيجب ُالقُو: ُمراكز ُعلى السياسيةُُىأواًل
ُبال ُالمرتبطة ُفيُظلُواالجتماعيةُواالقتصادية ُللجميع، تفاوتاتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُوالسياسيةُأنُتكونُمفتوحة

ُالتفاوتاتُأنُتؤديُ ُعلىُهذه ُوثانًيا ُالمجتمع، ُلكلُأعضاء ُفيُالفرصُالمتاحة ُتامة ُمساواة ُفائدةُإلىُوجود أكبر
لمواردُاالجتماعيةُبطريقةُخأعضاءُاألقلُحًظاُواألسوأُحااًلُفيُالمجتمع،ُأيُحتىُيكونُالمجتمعُعاداًلُعليهُتوزيعُال

ُ.ُفيُهذاُالمجتمع(ُألسبابُخارجةُعنُإرادتهم)ُاألشخاصُاألسوأُحاالًُ(ُأوُتقللُخسائر)تعظمُفوائدُ
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وهناُنرىُأنُمطلبُحقُالعودةُيندرجُتحتُهدفُتحقيقُالعدالة،ُكماُأنُمطالبناُبتحريرُاألسرى،ُواسترجاعُأراضينا،ُ
ومطلبُالمساواةُلفلسطينييُالداخلُوعدةُحقوقُفلسطينيةُأخرىُتندرجُتحتُوانتخاباتُديموقراطيةُللمجلسُالوطني،ُ

ُ.ُهدفُتحقيقُالعدالة

وأخيًراُالكرامة،ُونحنُجميًعاُنفهمُغرائزًياُمعنىُهذهُالكلمة،ُوتعنيُأنُلكلُإنسانُحقُطبيعيُفيُأنُيعاملُباحترامُ
،1741ُسانُالذيُأصدرتهُاألممُالمتحدةُعامُوبأخالقية،ُوالحقوقُالطبيعيةُملخصةُفيُاإلعالنُالدوليُلحقوقُاإلن

كماُأنُالكرامةُتعنيُمنحُكلُإنسانُالفرصةُللسعيُوراءُسعادتهُوسعادةُعائالتهُماُدامُسعيهُالُيضرُبغيره،ُوأناُ
د ها ُ.ُمقتنعُبأنكمُتعرفونُكلُالمطالبُالتيُتندرجُتحتُهذاُالهدف،ُولذلكُلنُأع د 

ُماُهيُاإلستراتيجيةُالتيُعليناُاتباعهاُلتحقيقُهذهُاألهداف؟ُ

قبلُأنُنحددُاإلستراتيجيةُالضروريةُلتحقيقُأهدافناُالوطنيةُعليناُأنُنحددُسماتُاإلستراتيجيةُالناجحةُبشكلُعام،ُ
ُ:ُوسماتهاُعلىُالنحوُاتآتي

ُ.ُنقاطُضعفهُأيًضاتحددُجميعُمصادرُقوةُالشعبُونقاطُضعفه،ُوتحددُمصادرُقوةُالعدوُُو(1ُ

ُ.ُتستغلُمصادرُقوةُالشعبُإلضعافُالمستبدُعنُطريقُتركيزُالنضالُعلىُنقاطُضعفه(2ُ

ُ.ُتبنيُعلىُتجربةُالشعبُالتاريخيةُوتستفيدُمنُخبراته(3ُ

ُ.تعملُعلىُبناءُروحُالوحدةُواألخو ةُداخلُالشعب،ُوتركزُعلىُرفعُمعنوياته(4ُ

نماُتضعُالخطواتُلتحقيقُهذهُاألفكار(1ُ ُ.ُتعكسُعمًقاُفيُالتحليل،ُوالُتؤسسُألفكارُوحسب،ُوا 

ُ.ُتأخذُبعينُاالعتبارُكلُالسيناريوهاتُفيُالعمل(9ُ

ُ.ُتحددُجمهورهاُاألساسيُدائًما(9ُ

ُ.ُواقعيةُومبنيةُعلىُحقائقُمستندة(1ُ

ُ.تحددُالمتغيراتُالمهمةُودائًماُتتأقلمُمعُتغييرها(7ُ

ُالتحليلُ ُلهذا ُالمحددة ُوالمساحة ُأيًضا)ولخأسفُالمدة ُأسبابُأمنية ُوربما لنُتسمحُليُبالخوضُفيُتفاصيلُكلُ(
ُ.ُنقطةُموجودةُفيماُسبق،ُولكننيُسأقومُبتلخيصُبعضُالنقاطُاألساسية
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ُأل ُالقديمة؛ ُاإلستراتيجيات ُدحض ُالفلسطيني ُالشعب ُلنضال ُالجديدة ُباإلستراتيجية ُالتفكير ُقبل ُأغلبُيتوجب ن
االنتقاداتُلإلستراتيجيةُالجديدةُالتيُتطرحُتأتيُمنُأشخاصُمتجذرينُفيُاإلستراتيجياتُالقديمة،ُالُيهتمونُبأهميةُ

ُ.ُالتأقلمُمعُالمتغييراتُالسياسيةُوالتعلمُمنُتجاربناُالتاريخية

ُ

ُُإستراتيجيةُالمقاومةُالمسلحة

ُكان ُالجامعة ُكنتُفي ُاهتمامُعندما ُإستراتيجياتاأحد ُهذهُُتي ُنجاح ُفي ُتساهم ُالتي ُوالعوامل ُالمسلحة المقاومة
ُ:5ُاإلستراتيجيةُللوصولُإلىُالتحرر،ُواكتشفتُأنُالمقوماتُاألساسيةُلنجاحُإستراتيجيةُالمقاومةُالمسلحةُهي

صحراءُُالتضاريسُالوعرةُوالمساحات،ُأوُالمدنُالواسعةُالتيُتكونُتحتُأيديُالمتمردينُمثلُغاباتُفيتنامُأو.1ُ
ُ.ُأفغانستانُأوُالمناطقُالريفيةُوالجبليةُفيُكوبا

2ُ ُكانُ. ُكما ُعالًيا، ُشعبًيا ُدعًما ُيملكُالمتمردونُفيها ُللعدو ُواقتصادية ُفيُمناطقُإستراتيجية ُعالية ُسكانية كثافة
ُ.ُالوضعُفيُبعضُدولُأسياُوأميركاُالجنوبية

ُ.ُمنفذُمفتوحُللسالحُوالمواردُاألخرى.3ُ

ُ.ُجنيدُوتدريبُأعدادُكبيرةُمنُالمقاتلينالقدرةُعلىُت.4ُ

ُ.ُوجودُحلفاءُمستعدينُلدعمُالمقاومةُفيُالدولُالمجاورة،ُويفتحونُحدودهمُلقياداتُالتمرد،ُوخاصةُالعسكريين.1ُ

ُ(.ُمثلماُحدثُفيُمخيمُجنين)القدرةُعلىُتوحيدُسالحُالمقاومةُجميعهُومنعُتشتيتُالمواردُ.9ُ

ُ.ُالسياسيةُللبقاءُعندُالعدوفقدانُالعزيمةُالعسكريةُُو.9ُ

ُ.ُتمُتصفيتهاتالقدرةُعلىُالتأقلمُووجودُقياداتُمستعدةُلتوليُمهامُالقياداتُالتيُ.1ُ

تيجيةُالمقاومةُالمسلحةُألنُبعضُالمقوماتُاألساسيةُكانتُافيُالستينياتُوالسبعينيات،ُكانُبإمكانناُاستغاللُإستُر
ولكنُقيادتناُفشلتُفيُالتأقلمُمعُالمستجداتُالسياسيةُمنُجهة،ُوفيُُموجودة،ُوخاصةُعندماُكناُفيُاألردنُولبنان،
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بناءُكادرُقياديُيستطيعُتوليُدورُقياديُبعدُتصفيةُالكادرُالمؤسس،ُإضافةُإلىُأنُإسرائيلُوبعضُُوتوحيدُالسالحُ
ُ.ُحكامُالدولُالعربيةُكانواُفيُالمرصادُواستغلتُإسرائيلُنقاطُضعفناُفلذلكُفشلنا

ُوخ ُاتآن، ُإلنجاحُأما ُالمقوماتُالضرورية ُمن ُأًيا ُنملك ُال ُأننا ُواضًحا ُأصبح ُالثانية، ُاالنتفاضة ُتجربة ُبعد اصة
إسترتيجيةُالمقاومةُالمسلحة،ُوأنُهذهُاإلسترتيجيةُالُتستطيعُأنُتوصلناُإلىُالتحرير،ُبلُستضعفُالشعبُوتكلفهُ

ُ.ُالكثيرُدونُتحقيقُانتصاراتُملموسة

ُ

ُإستراتيجيةُالمفاوضات

ُعنُُعندما ُأبحث ُوجلست ُالمفاوضات ُباتجاه ُذهبت ُالحالي ُوضعنا ُفي ُالمسلحة ُالمقاومة ُفشل ُحتمية اكتشفت
ُالقوى ُموازين ُكانت ُإذا ُالمرجوة ُاألهداف ُتحقق ُالمفاوضات ُأن ُووجدت ُالمفاوضُالبارع، ُبينُُمقومات متساوية

ُ.الجهتين،ُأوُإذاُكانتُهنالكُعواملُخارجيةُتقلبُموازينُالقوىُلصالحنا

كانتُاالنتفاضةُاألولىُالعاملُاألساسيُفيُرضو ُإسرائيلُللمفاوضاتُفيُبادئُاألمر،ُألنُإسرائيلُاكتشفتُلقدُ
ُاالنتفاضةُ ُأن ُكما ُالشامل، ُالمدني ُبالعصيان ُوقام ُرفضُسلطتها ُإذا ُالشعبُالفلسطيني ُاستعباد ُتستطيع ُلن أنها

ُم ُالعالمي ُالرأي ُبتغيير ُوبدأت ُاقتصادًيا، ُإسرائيل ُكلفت ُفيُاألولى ُالخارجية ُالقوى ُموازين ُلتغيير ُسيؤدي ُكان ا
ُالتفاوضيُاألميركيُ ُفيُاإلطار ُالقضية ُقبلُبوضع ُالمفاوضُالفلسطينيُعندما ُولكن ُعلىُالمدىُالبعيد، صالحنا
باألساس،ُوأراحُإسرائيلُمنُبعضُالسلطاتُاألكثرعرضةُللعصيان،ُوالمكلفة،ُقامُبإضعافُمقوفهُالتفاوضي،ُولذلكُ

ُُ.سنةُوأوصلتناُإلىُالحضيض23ُوامةُالتفكيرُبالتنازالت،ُدوامةُدامتُوجدُنفسهُفيُد

إنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُفيُأيلولُهوُأحدُالتكتيكاتُالتيُقدُتقلبُموازينُالقوى،ُولكنُيجبُأنُيتمُالتوجهُ
فيُمضمونهُُلجمعيةُالعامةُفيُاألممُالمتحدةُأنُيوضحاأواًلُعلىُأيُقرارُيذهبُإلىُ:ُبشكلُمدروسُلكيُينجح

نيتناُالتخلصُمنُالوصاياُاألميركيةُعلىُالمفاوضاتُوالتوجهُإلىُالقانونُالدوليُوالرأيُالعالميُالمتمثلُفيُقراراتُ
الجمعيةُالعامةُكالمرجعينُالوحيدينُلحلُالقضية،ُوثانًياُعلىُهذهُالوثيقةُأنُتوضحُأنهاُبدايةُوالدةُجيلُجديدُمنُ

ُ.ُهاُالحاليالنضالُونهايةُمرحلةُأوسلوُبشكل

ُالتيُإلىُنُأنُهذهُالرحلةُقدُتؤديُاعلمتُاخشيانُرحلةُأيلولُألنهمتإسرائيلُوأميركاُ تصدعُموازينُالقوىُالحالية،
ُ.ُبدأتُبالتصدعُبعدُأنُأشعلُبوعزيزيُالنارُفيُنفسهُفيُتونسُالخضراء
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ُالتنويه ُأود ُالمُإلىُوهنا ُالذهابُإلىُاألمم ُالسياسيةُتستخدمُورقة ُلكيُتفرضُعلىُأنُالقيادة ُكتهديد إسرائيلُتحدة
ُالمفاوضاتُاتآ ُإلى ُمنُالعودة ُوالتأكيداتُالجديدة ُبعضُالفوائد ُمع ُولكن ُالقديم ُالسياسي ُنفسُاإلطار ُضمن ن،

نُالُدُمرحلةُأوسلوُلمدةُأطول،ُولكنُهذهُالقيادةُحتىُاتآتأميركا،ُالتيُقدُتعطيُبعضُالزخمُللمفاوضات،ُوقدُتم
تيكُيهدفُإلىُتحقيقُتغييراتُجذريةُلمصلحةُالشعبُالفلسطينيُضمنُرؤيةُأشملُوأوسعُتستخدمُرحلةُأيلولُكتك

ُ.ُتأخذُالمدىُالبعيدُوالسيناريوهاتُالمختلفةُبعينُاالعتبار

،ُوليسُاستغاللُرحلةُ"المفاوضاتُأواًلُوثانًياُوثالًثا"وهناُعليناُأنُنسألُأنفسناُلماذاُهدفُالقيادةُالسياسيةُاألساسيُ
منهاُأنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُلمُيكنُقراًراُمدروًسا،ُ:ُأسيسُلمرحلةُجديدة؟ُعدةُأجوبةُتخطرُفيُالبالأيلولُللت

خر،ُوأنهاُمغمورةُباإلطارُالسياسيُالحاليُآوأنُالقيادةُالحاليةُتبحثُعنُمنفذُمنُمأزقهاُالحاليُأكثرُمنُأيُشيءُ
اصُوالمؤسساتُمرتبطونُبالدعمُالخارجيُوعالقاتهمُمعُخر،ُوألنُبعضُاألشخآلدرجةُأنهاُالُتستطيعُتخيلُإطارُ

ُ.ُإسرائيل،ُوألنُأحزابناُالسياسيةُالُتهتمُبالقياداتُوالطاقاتُوالكوادرُالشابةُالتيُتستطيعُالنهوضُببرنامجُجديد

اُفعلتهُإستراتيجيةُالمفاوضاتُلنُتحققُلناُالحريةُوالعدالةُوالكرامةُفيُظلُوضعناُالحالي،ُولذلكُعليناُأنُنفعلُم
ندالُفيُجنوبُأفريقيا،ُوالتيُرفضتُالتفاوضُحتىُنجحتُفيُقلبُموازينُالقوىُلمصلحتها،ُوهناُيكمنُاحركةُم

ُماُاإلستراتيجيةُالتيُستقلبُموازينُالقوىُلمصلحةُشعبنا؟ُ:ُالسؤالُالمحوري

ُ.اإلستراتيجيةُالضروريةُلتحقيقُأهدافُكفاحنا

ُ ُأساسيةُإن ُمزايا ُبخمس ُستتسم ُوالكرامة ُوالعدالة ُالحرية ُإلى ُوستوصلنا ُاتباعها ُجميًعا ُعلينا ُالتي اإلستراتيجية
ُ"(:ُإستراتيجيةُالنهوض"سأسميُهذهُاإلستراتيجيةُ)

ُ.استعادةُاألملُ-

"It is necessary that the weakness of the powerless is transformed into a force 

capable of announcing justice. For this to happen, a total denouncement of 

fatalism is necessary. We are transformative beings and not beings for 

accommodation."  

)Pedagogy of the Oppressed( Paulo Freire —ُ

ُُ ُالفلسطيني ُللشعب ُواإلستراتيجية ُوالسياسية ُالتحررية ُوالتعبئة ُوالصبايا)التربية ُللشباب ُوخاصة ُأماكنُ( ُكافة في
ُ.تواجده

أنُنتخيلُماُنستطيعُإنجازهُإذاُإنُالشعبُهوُأكبرُمصدرُقوةُوطاقةُنملكه،ُولكنُاستثمارناُفيهُقليل،ُوعليناُفقطُ
ُالشعوبُ ُوتجارب ُالتاريخية ُتجربتنا ُمن ُوتعلموا ُواإلستراتيجية، ُالذهنية ُالقدرات ُواكتسبوا ُطاقاتهم، ُشبابنا استغل

http://www.goodreads.com/work/quotes/915602
http://www.goodreads.com/author/show/41108.Paulo_Freire
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األخرى،ُوخلطواُشغفهمُوعلمهمُالمكتسبُلتحديُاالحتاللُبطرقُذكيةُمستلهمةُمنُالمقاومةُالشعبيةُفيُكلُمكانُ
ُ.،ُولكنُمعُتنسيقُوتنظيمُمسبقُفيماُبينهمُجميًعا(شتاتُوالضفةُوغزةالداخلُوالمخيماتُوال)

وهناكُخطوةُأساسيةُالستعادةُاألملُتتمثلُفيُكسرُاحتكارُالفصائلُللسياسية،ُودمقرطةُالقرارُالسياسي؛ُألنُجميعُ
ُ.ُنُوتفقدُشرعيتهاكلُاتآآُ األحزابُبدأتُتت

 .ُمقاومةُشعبية

اسيُفيُكفاحُاالحتاللُفيُالمرحلةُالجديدة،ُوعلىُالمقاومةُالشعبيةُالتركيزُعلىُالمقاومةُالشعبيةُهيُاألسلوبُاألس
ُ:ُخمسةُمحاورُأساسية

ُاالحتاللُفيُالضفةُوغزةُونظامُالالمساواةُفيُالداخلُ(1ُ للعصيانُالمدنيُُاتكتيك198ًُُهنالكُ)تعطيلُنظام
ُ(.ُوالمقاومةُالشعبية،ُوآالفُالطرقُالتيُنستطيعُاختراعها

ُ.ُيدُعلىُتقليلُخسائرُشعبناُوتعظيمُخسائرُإسرائيلُاالقتصاديةالتأك(1ُ

ُ.ُكسبُالرأيُالعالمي،ُوهذاُيعنيُفعالياتُتلهمُالعالمُوتوضحُشراسةُووساخةُاالحتالل(3ُ

ُ.ُالمحافظةُعلىُالتفوقُاألخالقيُوالروحُالتطوعيةُالكتسابُدعمُالمجتمع،ُولكيُالُنتحولُإلىُأعدائنا(4ُ

 .ُةُوانسيابُالحراكُالجديدُلكيُالُيتكلسُأوُيتمُاحتواؤه،ُوعليهُأنُيكونُديموقراطًياالحفاظُعلىُرشاق(5ُ

ُ

ُ.دعمُونصرةُحملةُالمقاطعةُالعالميةُ

ضعافهاُ ُ.ُارُقمعهمُلشعبناآثتصادها،ُولكيُيرىُويشعرُاإلسرائيليونُباقوذلكُلهدمُسمعةُإسرائيل،ُوا 

ُ

 .استردادُسيادةُالشعبُووحدةُقراره

ُتمسُ ُالتي ُبالقرارات ُاالستفراد ُمن ُاألحزاب ُبعضُاألشخاصُأو ُنمنع ُلكي ُمتجدد ُديموقراطي ُنظام ُبناء علينا
ُ.ُبمصالحناُجميًعا،ُويتمُهذاُبتعليقُشرعيةُالقياداتُوالنظامُالسياسيُالموجودُحتىُيتمُاإلصالح

 .البعدُالعربي
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ُإعادةُالبعدُالعربيُللقضيةُعنُطريقُالعملُوالتنسيقُم عُالجيلُالجديدُمنُالعربُالذينُيستطيعونُالضغطُعلينا
ُ.ُعلىُحكوماتهمُلكيُتتحركُفيُاالتجاهُالذيُيناسبُمصالحنا

ُ

ُ.دورُالحراكُالشبابيُفيُهذهُالمعادلة

ُفعليهمُ ُتقعُعلىُعاتقُالشبابُبشكلُأساسي، ُالمذكورة ُنرىُأنُأغلبُالمهام ُسبق، ُفيما بعدُتوضيحُاإلستراتيجية
غيرةُفيُالمناطقُالمختلفة،ُوخصوًصاُللبدءُفيُالعملُفيُمجاليُالتعبئةُوالمقاومةُالشعبية،ُترتيبُالمجموعاتُالص

وعليهمُوضعُالتكتيكاتُفيُمناطقهمُالمختلفةُوالتفكيرُفيُوسائلُاالتصالُفيماُبينهم،ُوتحليلُمجتمعاتهمُلكيُيدركواُ
ُ.ُنقاطُقواهمُوالفئاتُالشعبيةُالتيُتستطيعُمساعدتهمُونصرتهم

ُ

ُ.ُار،ُنجاحُإستراتيجيةُالنهوضُمسؤؤولةُالشبابباختص

؟ُوعندماُبدأُكانُضعيفاُفيُالضفةُوُقوياُفيُغزة،ُثمُضعيفاُفيُآذار51ُلماذاُتحركُالحراكُالشعبيُوبدأُفيُ
ُ؟(1/6)الضفةُوُغزةُكماُالحظناُفيُفعالياتُإحياءُذكرىُهزيمةُحزيرانُ

ُأنُنذكرُأنُالتحركاتُالشبابيةُالمختلفةُلمُت ُفيُعلينا وقبلُالثوراتُالعربية،ُُآذار15ُ،ُبلُبدأتُقبلُآذار15ُبدأ
ُ ُعلىُموضوع ُتركز ُلم ُوكانتُهنالكُُاالنقسامولكنها ُجدي، ُبشكل ُتنسق ُلم ُوالمجموعاتُالمختلفة ُأساسي بشكل

فعالياتُمتقطعةُفيُمناطقُمختلفةُمثلُالفعالياتُالتطوعيةُوفعالياتُالمقاومةُالشعبيةُومحاضراتُتثقيفيةُوفعالياتُ
ُ.ُرمزيةُأخرى

ُتاريخُُ ُإنهاءُ"شباطُظهرُشعار5ُُبعد ُالع"االنقسامالشعبُيريد ُعلىُالشبكة ُخاصة ُوكانتُهنالكُعدةُ، نكبوتية،
بشكلُغرائزيُأهميةُتوحيدُهذهُالفعالياتُفيُيومُواحدُواختارواُرأىُالشبابُفعالياتُمخططةُفيُتواريخُمختلفة،ُُو

ُ.ُاُالشبابُعلىُالتحركُفيُإطارُفعالياتُكبيرةُفيُالمناطقُالمختلفةت،ُوالتجربتانُالمصريةُوالتونسيةُحفُزآذار15ُ

العواملُالسياسيةُواالجتماعيةُالفلسطينيةُبشكلُعامُوالديموغرافيةُخلقتُتربةُخصبةُلنهوضُُوعليناُهناُأالُننسىُأن
ُُ.الُمحالة،ُولكنُالثوراتُالعربيةُسرعتُفيُظهورهُاتحركُشبابي،ُوكانُظهورُهذاُالحراكُأمرًُ

يُغزةُخرجتُحماسُأماُضعفهُفالُأظنهُكانُضعيفاُفيُالضفة،ُولكنُإذاُكانُالقصدُاألعدادُفعليناُأالُننسىُأنُف
يؤثرُعلىُحياةُالناسُاليوميةُُاالنقساموفيُالضفةُلمُتخرج،ُكماُأنُالكثافةُالسكانيةُونسبُالبطالةُأعلىُفيُغزة،ُُو

ُ.ُبنسبةُأكبرُهناك
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ُيجب،ُوانتظارُ ُالحدثُكما ُالتخطيطُالستمرارية ُاألولُعدم ُفهنالكُسببين، ُبعد ُبخصوصُضعفُالتحركُفيما أما
شأُزجهمُفيُمواقفُصعبة،ُوالسببُالثانيُكانُالقرارُبتفاديُاالحتكاكُبشكلُمباشرُمعُقواتُشبابُغزةُألنناُلمُن

مثاًلُلوُ)األمن،ُولوُحدثُاحتكاكُوشعرُالناسُأنُنزولهمُعلىُالشارعُضروريُلحمايةُالشبابُلكانُتطورُالوضعُ
ُ(.ُقررُالشبابُالذهابُإلىُالمقاطعة

لنكبةُلعدةُأسبابُمنهاُأنُالشبابُنسقواُمعُالقوىُالوطنيةُواألحزابُحزيرانُكانتُأضعفُمنُفعالياتُا5ُوفعاليةُ
خرُهوُأنُالترتيبُلهذهُ  َ ُتفعل،ُوالسببُاال  ُلم ُلكنها ُالحشد، ُالجهاتُستتولىُمسؤولية ُبأنُهذه دوا فيُالضفةُووع 

ُ.ُالفعاليةُتمُبتسرعُوليسُكماُيجب

ُ

ُة؟إلىُتوقيعُاتفاقُالمصالح51/3ُماُتقييمُتجربةُاالعتصامُمنُ

ُ.ُاالعتصامُكانُأحدُالمتغيراتُالذيُدفعُالجهتينُنحوُالمصالحة،ُولكنُاالعتصامُوحدهُليسُالسبب

وضحتُلحماسُوفتحُأنُُآذار15ُوكانُاالعتصامُفيُنظرُالسلطةُتحدًياُيؤسسُلشرارةُقدُتنفجرُفيُأيُوقت،ُو
ُ.ُشرعيتهمُبدأتُتزول،ُولوُببط ء

ُأنُأذكرُأنُالمضربينُعنُالطع ُهنا معتقاًلُسياسًياُوخروجُقرارُمنُالرئيسُبوقف11ُُامُنجحواُفيُتحريرُوع لي 
ُ.ُالتحريضُاإلعالميُقبلُالمصالحة

وبشكلُعامُكانُعلىُالشبابُتحديدُمطالبهمُوتحديُالسلطتينُفيُالضفةُوغزةُبشكلُأكبر،ُولكنُظروفناُالداخليةُالُ
ُ.ُتسمحُبذلك

ُ

ُفقط؟ُُابابيُ كيفُيمكنُأنُيتحولُالحراكُإلىُحراكُشعبيُوليسُش

ُ:ُهنا،ُعليناُأنُنتذكرُأربعُنقاطُأساسية

ُ.ُتحريكُالشعبُواجبُعليناُجميًعا،ُوليسُواجبُالشبابُفقط.1ُ

ُ.علىُالشبابُاتباعُإستراتيجيةُالنهوضُالمذكورةُفيماُسبق.1ُ

ُ.علىُالشبابُالتركيزُعلىُتحقيقُنجاحاتُصغيرة.3ُ
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ُ.ُعليناُأنُنتذكرُأنُالشعبُعادةُينضمُخاللُالحدث،ُكماُحدثُفيُتونسُومصر،ُوليسُقبل.4ُ

ُ

ُهلُاالنتفاضةُالشعبيةُالثالثةُعلىُاألبوابُأمُال؟

ُاتآن،ُواالنتفاضةُكالفايروسُتبدأُبأعراضُسطحيةُ ر  العواملُالسياسيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُلنشوبُانتفاضةُت طو 
ُ.ُتنتشرُبسرعةُإلىُالجسم،ُولكننيُالُأستطيعُالتنبؤُبالشرارةُالتيُستطلقهاُسببهاُغيرُواضحُثم

ُ

هلُمنُمصلحةُالفلسطينيينُاآلنُأنُيطلقواُانتفاضةُشعبيةُثالثةُأمُأنُمنُاألفضلُتأخيرهاُألنُالمنطقةُوالعالمُ
ُنُبالثوراتُالعربية؟مشغواُل

ُللوضعُالسياسيُالعالميُأوُلوضعُأعدائناُُإنُالجاهزيةُالداخليةُأهمُمنُالوضعُالخارجي،ُفنحنُدائًما نوليُقدرنا
وحلفائنا،ُوعليناُأنُنأخذُقدرناُبأيدينا،ُفماُدمناُجاهزينُداخلًياُحينهاُنستطيعُالنجاح،ُولكنناُيجبُأنُنبنيُصالتُ

ُ.ُوثيقةُمعُالتحركاتُالشبابيةُفيُالدولُاألخرى

ُ

ُماُهوُهدفُاالنتفاضة؟ُ

ُ!حريةُوعدالةُوكرامة

ُ

ُ

ُ

لىُأين؟:ُالشبابيُالحراك ُمنُأينُوا 
ُ

ُ

ُاألستاذُسامرُأبوُرحمة
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ُمنسقُالحراكُالشبابيُفيُقطاعُغزة
ُ
ُ

ُ
ُمحاورُالورقة

ُ
 ُُمقدمة
 ُ(.االستخالصُ–الرؤيةُواألهدافُُ–تشكيلهُُ–بدايتهُ)التعريفُبالحراكُالشبابيُ
 ُ(.تتضمنُاإلخفاقاتُواإلنجازاتُوالمعيقات)مسيرةُالحراكُمقسمةُإلىُأربعُمراحلُ
 وطنيةُتحققُأهدافُشعبناُةمستقبلُالحراكُالشبابيُفيُضوءُإستراتيجي.ُ

ُ
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

لىُأينُ:الحراكُالشعبي ُ؟منُأينُوا 
ُ:المحورُاألول
اُعلىُالواقعُاالفتراضيُمعلىُالشبابُالفلسطينيُبشكلُكبير،ُفكانُالتفاعلُمعهُالتونسيةُوالمصريةُتانانعكستُالثوُر

األملُلدىُالشبابُالفلسطينيُللنضالُمنُأجلُإحداثُتغييرُيعيدُاالعتبارُلخأولويات،ُوالفعليُعظيمُاألثرُفيُتجديدُ
عادةُتوجيهُالبوصلةُنحوُ ولمسارُتجاهُتحقيقُالمشروعُالوطني،ُوأصولُالعملُالسياسيُوطبيعةُالصراعُوالمرحلة،ُوا 

ُُو ُاالعتبارُللجماهيرُالتيُتعانيُاالحتاللُوالحصارُواالقتتال، عادة ُوا  للشبابُالذينُجرىُتهميشهمُعلىُاالحتالل،
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مدارُسنواتُطويلةُواستبعادهمُمنُمواقعُصنعُالقرار،ُوللثوابتُالوطنيةُوالمحرماتُبشأنُالمسألةُالداخلية،ُوالقضاياُ
ُ.الداخلية

ولةُإليجادُحلولُللمسألةُالداخلية،ُبعدُُؤانخرطُالشبابُالفلسطينيُفيُالنقاشاتُالجادةُوالمسُ،فعلىُالواقعُاالفتراضي
ُ.عزوفُملحوظُومستهجنُعنُالتفاعلُمعُالقضاياُالوطنيةُوالنزوعُللذاتيُوقضاياُأخرى

نهاءُُ،ظهرتُعشراتُالمجموعاتُوالصفحاتُالمهتمةُبالقضيةُالوطنيةُبالتمثيلُالوطني2311ُففيُينايرُ ،ُاالنقساموا 
ُتناُو ُإقبالُشبابيُملحوظُعليها،ُوسيتم ُواستجد ُواألسرى، ُوالعودة، ُالفساد، خاللُُاالنقسامنهاءُإللُالحراكُومحاربة

ُ.التجربةُمعُالتأكيدُعلىُانعكاسُالحالةُالثوريةُالعربيةُعلىُالتحركاتُالشبابية
ُ
ُكيف؟ُُومتىُبدأتُالتحركاتُالشبابية؟ُُ-1
ُبالثوُرُ ُالشبابُمنُأجلُبالتونسيةُوالمصرية،ُُوُتينبدأُالتحركُالشبابيُفيُنهايةُينايرُمتأثرا التضحياتُالتيُيقدمها

ُ.ُمنُاليأسُواالستسالمُلالنقسامُاالنعتاقُمنُالظلمُواالستبداد،ُفيُتحركُعلىُالواقعُاالفتراضي،ُللتخلص
تقدمُمشاريعُاالحتاللُصحوةُلدىُالشبابُالفلسطينيُوثقةُبالقدرةُعلىُالتغييرُفيُالواقعُالمأساوي،ُسرعانُماُوعكسُ
ُ:ألرضُبتجلياتُمختلفةُكانُأبرزهاإلىُاانتقلُ

 ولمُتحركُالشارعُ،موعاتُشبابيةُفئويةُتدعوُموجهةُضدُطرفانطالقُمج.ُ
 ُانطالقُالحراكُالشعبي،ُفيُضوءُجدلُعميقُعلىُالواقعُاالفتراضيُوعلىُاألرضُحولُاألولويات

ُاألوضاعُ ُوسوء ُوالبطالة ُكالفقر ُالمطلبية ُالقضايا ُأولوية ُحول ُتباين ُعكس ُالراهنة، ُالمرحلة في
الشبابُصوصيةُاُإلىُخ،ُوظهرُاالختالفُاستنادًُاالنقساماالقتصاديةُأوُالسياسيةُالمتمثلةُفيُإنهاءُ

قوىُوبرامجُسياسيةُإلىُمنُأنُالشبابُالفلسطينيُمؤدلجُينتميُُاالفلسطينيُوالظرفُالتاريخي،ُانطالقًُ
نُأيُتحركُ مختلفةُومنُأنُالشعبُالفلسطينيُيرضخُتحتُاالحتاللُواألولويةُلمناهضةُاالحتالل،ُوا 

ُوأن ُالتناقضُالرئيسي، ُاعتباره ُفي ُيضع ُأن ُأفقُيجب ُمنقسم ُالفلسطيني ُوميًُالشعب ُوعمودًيا، نُا
ُطرفيُ ُالصراعُالداخليُلصالحُأحد ُإجراءُاالنقسامالمستحيلُأنُيتفقُفيُهبةُتحسم ،ُومنُضرورة

منُإدراكهُالحساباتُالفئويةُوفقُمعادلةُالربحُأيًضاُُوُ.مراجعةُلخياراتُشعبناُوتراجعُالمشروعُالوطني
لحةُطرفُضدُآخر،ُومدىُتأثيرهاُمصنحوُوالخسارةُمنُالثورةُالعربية،ُالتيُكانتُالمؤشراتُتتجهُ

 .علىُالتعاملُمعُالتحركات
ُ ُإنهاء ُألولوية ُالدعوة ُتلق ُالشبابُعلىُُاالنقسامولم ُإصرار ُأن ُإال ُالتحرك، ُبداية ُالناسُفي ُمن ُواسعة استجابة

عضهاُأولويتهاُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُاالحتاللُوترتيبُالوضعُالداخليُشكلُبدايةُلتكوينُمجموعاتُمختلفةُاتفقُفيُب
ُ.علىُأنُتكونُمنوعة،ُتضمُكافةُمكوناتُشعبناُوألوانهُالسياسية

ُ
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ُ:التشكيلُُ-2
 ٍُُالضفةُوغزة،ُدونُتنسيقُفيُالبدايةفيُُانطالقُعدةُمجموعاتُبشكلُمتواز.ُ
 ُ،االنطالقُعلىُقاعدةُتجاوزُالهويةُالحزبيةُللوطنية،ُوالتأكيدُعلىُتجاوزُالفئويةُوصدقُاألهدافُوالنوايا

 .كافةُألوانُالطيفُالسياسيُمنُخاللُتشكيلُمجموعاتُللتوسعُتضمُالجميعوعلىُضمُ
 ُُالتحذيرُمنُمخاطر ُتتناول ُالمحافظات، ُمناطق ُالشبابُوالجماهيرُفيُكافة ُمع ُاجتماعاتُموسعة عقد

علىُالقضيةُالفلسطينيةُوالمشروعُالوطني،ُوالتأكيدُعلىُتوجيهُالبوصلةُنحوُاالحتالل،ُوضرورةُُاالنقسام
والتعريفُبالمجموعةُكمجموعةُمستقلة،ُُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُاالحتالل،ُاالنقسامفيُالشارعُإلنهاءُُالتحرك

 .الُتحملُطابعُحزبيُوالُتقفُمعُطرفُضدُطرف،ُواالتصالُبعناوينُتمثلُالتحرك
 ُضمتمُتشكيلُالمجموعةُالشبابيةُبشكلُمتسارعُفاقُالتوقعات،ُإذُتشكلتُهيئةُمتكاملةُفيُبدايةُفبراير،ُت

ُاتفقتُعلىُثالث ُالمحافظات، ُعلىُاألرض،ُُ:مراحلُكافة ُالمجموعة ُالعملُعلىُترتيبُوضع استكمال
 .وتواصلُمعُالمؤسساتُوالقوىُوالفعالياتُالوطنية،ُوالتواصلُمعُوسائلُاإلعالم

 ُفُاستمدتُمعظم ُأوُألحداثُكبرى، ُللفعالية ُالمجموعاتُمنُتواريخُمهمة ُحزيران"ُـأسماء ُخمسة تأخرُ"
طالقُاسمُالمجموعةُبدأتُهناك،ُفيُحينُإطال انطالقاُ"ُآذارشبابُ"قُاسمهاُلحينُالتواصلُمعُالضفةُوا 

 .منُتاريخُالفعالية
 ُُاهللُفيُفعاليات ُورام ُبالتحركُفيُبيتُلحم ُغزة ُحيثُاستبقتُالضفة ُوالضفة، ُبينُغزة التنسيقُالكامل

 .هاُالتحركاتفيمحدودةُشاركتُ
تجدرُاإلشارةُإلىُأنُالبداياتُكانتُفيُاألطراف،ُولمُتكنُفيُالمركزُبمدينةُغزة،ُوأنهُفيُسياقُالتفاعلُ -

ُ ُوضمها ُمعُمجموعاتُعدة ُالتفاعل ُالشبابُتم ُامع ُمعُُاوأخرىُقطعتُشوطًُُ،لتحركإلى ُالتواصل في
نجليزيةُللغةُاإلفيُالمستوىُالدوليُعبرُصفحاتُباُاالمؤسساتُوالشخصياتُوالقوى،ُوأخرىُقطعتُشوطًُ

ضرورةُتوحيدُالجهودُوفقُرؤيةُواضحةُلتحقيقُالهدف،ُواختصارُالوقتُوالجهد،ُبوهناُطرأُأولُالتحدياتُ
ُ:تيحيثُكانُالوضعُكاتآ

،ُركزتُعلىُالعملُعلىُاألرضُوالحشدُفيُكافةُالمناطقُوشكلتُحالةُ"خمسةُحزيران"مجموعةُشبابُ .1
 .منظمةُمنُالشباب

 .،ُركزتُعلىُالعملُمعُالمؤسساتُوالشخصياتُوالفعالياتُوالقوى"آذارالخامسُعشرُمنُ"شبابُ .2
ُركزت .3 ُالتغيير، ُنحو ُخاللُُعلىُشبابُغزة ُالدوليُعبرُصفحاتُالفيسُبوكُمن ُالمستوى ُعلى العمل

 .صفحاتُمشهورةُالُسيماُفيُالدولُاألجنبية
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ُ ُمنتصفُفبراير،ُخاللُلقاءُمعُمجموعاتُمنُإلىُأوتجدرُاإلشارة نُاللقاءُتمُصدفةُخاللُالعملُعلىُاألرض،
وكانتُنقاطُسرعانُماُتمُعقدُاجتماعُفيُمحافظةُرفحُلمناقشةُتوحيدُالجهودُُوالشبابُوالمثقفينُلتوسيعُالتحرك،ُ

ُ:االتفاقُكاآلتي
 .ضرورةُتوحيدُالعملُوالجهودُمنُأجلُإنجاحُالهب ة .1
ُلمصلحةُُضرورةُوضعُرؤية .2 ُأوُتوجيهها ُاحتوائها ُلتحركُالمجموعاتُمنُأجلُالتأكيدُعلىُعدم واضحة

 .طرفُضدُطرف
التأكيدُعلىُخلعُالثوبُالحزبيُوالفئوي،ُوالعملُفيُاإلطارُالوطني،ُوالتأكيدُعلىُالهويةُوالرموزُالوطنيةُ .3

 .لتجاوزُالفئوية
نجازُالهبةُالبناءُعلىُماُتمُإنجازهُمنُقبلُكلُمجموعةُلتحقيقُالتكاملُ .4 وسرعةُالتواصلُمعُالجماهيرُوا 

 .الجماهيرية
 .ُاالنقسامالتواصلُمعُكافةُالمجموعاتُالشبابيةُالموجودةُعلىُالساحةُمنُأجلُتوحيدُالجهودُإلنهاءُ .1

ُ:يتوكانتُنقاطُاالختالفُكاآل
 .لفعالياتُمركزيةواتفقُعلىُأنُتكونُالتواريخُ،33ُآذارُأمُفيآذار11ُُُفيُاالختالفُعلىُتوقيتُالهبة .1
ُوتنظيمها .2 ُاالختالفُعلىُالتخطيطُللهبة ُحزيران"رأىُشبابُُحيث، ُخمسة ُمحددة،ُ" ُوضعُرؤية ضرورة

واالتفاقُعلىُأهدافُالهبة،ُوتنظيمهاُوفقُبرنامجُمحددُيحققُالنتائجُالمرجوة،ُوللتأكيدُعلىُعدمُاستخدامُ
ورفضُاتآخرونُذلكُحتىُالُتتحولُالهبةُضدُأيُطرفُضدُآخر،ُوالتأكيدُعلىُخصوصيتهاُوهويتها،ُ

لحزبُسياسي،ُواقتصارُاألمرُعلىُالتخطيطُلالعتصام،ُوتمُتذليلُالخالفُواالتفاقُعلىُالرؤيةُكيُالُ
ُ ُألي ُالتحرك ُوالمؤسساتُأيحرف ُالقوى ُآراء ُواستمزاج ُومحلليين ُمثقفين ُعلى ُعرضها ُبعد ُخاصة جندة

 .والشخصيات
ُهبة"المسمىُ .3 "ُ ُحملة"أم "ُ ُحراك"أم ُ"قُعلىُواتف" ُرأتُ"االنقسامالحراكُالشعبيُإلنهاء ُالفعالياتُفقد ُأما ،

 .مجموعاتُاقتصارُاألمرُعلىُاعتصام،ُوأخرىُضرورةُالمراكمةُحتىُتحقيقُالهدف
تشكيلُلجانُمشتركةُلإلعالمُوالعالقاتُالعامةُوالتنسيق،ُوالمالية،ُواألنشطة،ُإضافةُللهيئةُاألولى،ُلوضعُ .4

ُ ُوتوحيد ُللعمل ُالجهودُمحددات ُوتوحيد ُالمجموعات ُباقي ُمع ُالتواصل ُأجل ُمن ُوالمجموعات الهياكل
 .الشبابية،ُلكنُجرتُمماطلةُولمُيتمُرغمُاإلصرار

1.  
ُ:سماتُالمرحلةُبعدُالتوحيد

 غلبُعلىُالمرحلةُاالنتهازية،ُوالحديثُباسمُالمجموعاتُالُالتحالف. 
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 منُالقاهرة،ُوالوفاقُالوطني،ُوتفاهماتُُاالقًُتمُاالتفاقُعلىُعدمُتقديمُرؤيةُمصالحةُلوجودُعدةُرؤىُانط
تهدفُلتقديمُرؤيةُُآذارلخامسُعشرُمنُإلىُاالقاهرةُوماُتالها،ُرغمُتعرضناُلضغوطُأثناءُجوالتُالدعوةُ

 .للمصالحة
 ُ ُشباب ُحزمُآذارطرح ُونوقشُةتقديم ُُتمطالبُودحرجتها، ُإنهاء ُشعار ُطرح ُإطار كمهمةُُاالنقسامفي

 .مباشرةُإلنهاءُاالحتاللُكمطلبُوحيد
 ُ ُلفعالية ُفعالياتُالتحضير ُورفضُأيار11ُنقاشُسلسلة ُالبدايةُ، ُالمجموعاتُفي ُقبل ُمن ُبها المشاركة

ُ ُآذار11ُالعتباراتُنجاحُفعالية ُالجدل ُتحول ُوسرعانُما ُحولُ، مجموعةُإلىُالحراكُوليسُإلىُنسبها
 ".خمسةُحزيران"
 راتُالوحدوية،ُوبرنامجُالفعالية،ُوسيناريوهاتُاستمرارهاُوتوقفها،ُواإلشعار،ُوالمؤتمرُتمُاالتفاقُعلىُالشعا

الصحفي،ُوالبياناتُالصحفية،ُوالتواصلُمعُالمجموعاتُفيُالضفةُالغربية،ُوتوفيرُاللوجستياتُواإلمكاناتُ
 .إلسنادُاالعتصامُعبرُرسالةُتوجهُلهيئةُالعملُالوطني،ُوتطويرُالعملُاإلعالمي

 ووضعُخطةُإلدارتهُمنُخاللُلجانُمختلفة،ُإضافةُلوضعُالمجهولُُقاشُمكانُاالعتصامُفيُالجنديتمُن
بدائلُفيُحالُتعذرُإقامتهُفيُالساحةُكخطةُب،ُوالكتيبةُكخيارُأخيرُلمُيفضلهُأحدُلعدةُأسباب،ُحيثُ

ضُاإلشعار،ُبدائلُرفعلىُعلىُعمليةُالتخطيطُلالعتصامُبمشاركةُكافةُالمجموعات،ُُوُآذارأشرفُشبابُ
 .والخروجُمنُالميدان،ُوالتأكيدُعلىُسلميةُالتحرك

 ُُاالنقسامتمُتشكيلُلجنةُالستمزاجُآراءُالقوىُوالمثقفينُوالشخصياتُالوطنيةُحولُمطالبُالتحركُإلنهاء،
 .لوضعُقاعدةُمعلوماتُتساعدُعلىُاتخاذُموقفُمنُمجملُالتطوراتُالالحقة

 ُُاالنقسامتمُالتواصلُمعُكافةُالقوىُومعُمؤسساتُالمجتمعُالمدني،ُوالشخصياتُوالفعالياتُالمعنيةُبإنهاء،
ُوالعشائرُ ُوفيُالحكومة، ُفيُالمجلسُالتشريعي، ُوأعضاء ُاجتماعاتُمعُشخصياتُوطنية، وعقدتُعدة

ُووقوفها ُالتحركات، ُباستقاللية ُالجميع قناع ُوا  ُورؤيتهم، ُالشباب، ُنظر ُمنُكافةُُلشرحُوجهة ُواحدة مسافة
ُالتحركاتُليستُمعُطرفُضدُطرف،ُوشرحُأهداف ُوتوازنها،ُوعلىُأن ُوالعملُعلىُتوازيها ُاألطراف،

ُ.التحركاتُوأنشطتها
 

ُالرؤيةُواالهدافُ
 :منُنحن

ُاإلنترنت ُوعبر ُاألرض ُعلى ُالمجتمع ُفي ُناشطة ُمستقلة ُشبابية ُمجموعات ُ تهدفُ؛تجمع ُإلى ُاالنقسامإنهاء
 .الفلسطيني الفلسطينيُعبرُحملةُضغطُشعبيُفيُجميعُأماكنُتواجدُالشعب
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الفلسطيني،ُوحقوقُوكرامةُكلُمواطنُ علىُالحقوقُالوطنيةُللشعباُالفلسطينيُحفاظًُُاالنقسامرسالتناُإنهاءُ:ُرسالتنا
 .فُشعبناالفلسطينيُوكافةُقوىُوفعالياتُوأطيا فلسطينيُمنُخاللُفعالياتُشعبيةُينخرطُفيهاُالشباب

 
ُُ:رؤيتنا

تحترمُُوبشكلُموحدُنحوُالتحررُواالستقالل، علىُالسعيُالجادُبكلُقوةُاقادرًُُاموحدًُُافلسطينيًُُانحنُنستشرفُمجتمعًُ
ُوالحريةُوحقوق ُالقانون، ُجميعُمواطنيهُدونُأيُتمييزُعلىُأيُأساسُسياسيُكانُأمُ فيهُسيادة اإلنسانُوكرامة

 .غيره
ُ

ُُ:الهدفُالعام
السياسيُونتائجه،ُوذلكُُاالنقسامتجاوزُكارثةُ تعزيزُوتوحيدُجهودُالفلسطينيينُإلنهاءُاالحتاللُمنُخاللالعملُعلىُ

إلعادةُبناءُاللحمةُوالوحدةُالوطنيةُبينُكافةُقوىُالشعبُالفلسطيني،ُوحمايةُ عبرُتأمينُأوسعُمشاركةُشعبيةُممكنة
 .الوطني مشروعه

ُ
 :األهدافُالخاصة

 ةُكأولويةُآنيةُفيُالمرحلةُالراهنةإنجازُالمصالحةُالوطني. 
 قامةُدولةُفلسطينية  .مستقلةُذاتُسيادة تعزيزُوتوحيدُجهودُالفلسطينيينُنحوُإنهاءُاالحتاللُوا 
 ُفيُمواجهةُحالةُ العملُالسياسيُوالمجتمعيإدخالهُإلىُساحةُتفعيلُدورُالشبابُالفلسطيني،ُوالعملُعلى

 .اإلقصاءُوالتهميش
 ُ ُالرامية ُالجهود ُوفقاتعزيز ُالفلسطينيين ُالمواطنين ُوحقوق ُكرامة ُوحماية ُصون ُالفلسطينيُ إلى للقانون

 .ومعاييرُحقوقُاإلنسان
 الضغطُباتجاهُإجراءُانتخاباتُنزيهةُبناءُعلىُالمصالحةُوالتوافقُالوطنيين. 
 ُعلى ُوالتأكيد ُفيُأوساطُشعبنا، ُمشاعرُاإلحباطُواليأسُوالميلُلالستسالم مكاني مجابهة ُبلُوا  ةُضرورة،

 .والمنظم تغييرُالواقعُمنُخاللُاالنخراطُفيُالعملُالوطنيُالطوعي
 والتهميش مجابهةُالمشاكلُالمجتمعيةُالتيُتعصفُبالمجتمعُالفلسطيني،ُكالفقرُوالبطالة. 
 ُبوصفُالشعبُالفلسطيني ُالمنطقة، ُفي ُوالشعبي ُالديمقراطي ُإرهاصاتُالتحول ُالشعبُ تعزيز ُمن جزءا

 .العرب
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ُ:ماُيليُواآلراءُالتيُقدمتُفيُسياقُالتفاعلوكانتُأهمُالمواقفُ
 االنقسامُيةُإنهاء،ُوضرورةُأنُيحددُالشبابُكيفانتيجةُوليسُسببًُُاالنقسامنُإ. 
 ُمضمونها ُفوزيُبرهوم ُلخأ  ُبعضُالمحاذيرُوالمواقفُمنُالحكومة ُمراعاة ُبعضُالناسُُ:ضرورة توجيه

ُُللتخريب، ُالتحركُمنُبعضُالقوىُُوُفيُغزة،الضفةُلخلقُمعزلةُفيُشبابُمنُاألمنُالوتوجيه استخدام
ُُو ُخاصة، ُألهداف ُوشلُُووالفصائل ُالساحة ُإلرباك ُأهداف ُووجود ُفتنة، ُالخامسُإلشعال ُالطابور جود

 .غزة،ُوالمرونةُفيُحالةُالتصعيدُاإلسرائيلي،ُوالتأكيدُعلىُأنُحاالتُالهدوءُالمشرعةُلنُتنتهيفيُحماسُ
 طنيُسخيُيصبُفيُالمصلحةُالوطنيةحماسُوأيُجهدُُوُالتأكيدُعلىُتثمينُدور. 
 التأكيدُعلىُأنُيكونُالتحركُبالتوازيُبينُغزةُوالضفة. 
 ُعادةُتشكيلُالهيئةُالوطنيةُالعليااالنقسامالتأكيدُعلىُإنهاء  .،ُووثيقةُالوفاقُواتفاقُالقاهرةُ،ُوا 
 ُ ُالرباعية، ُشروط نهاء ُوا  ُالحصار نهاء ُوا  ُالمقاومة ُعلىُحماية ُشعاراتُتؤكد ُرفع ووقفُالتنسيقُضرورة

 .األمني
 وقفُتهجمُالشبابُعلىُالقوىُالوطنيةُواإلسالمية،ُورفعُالشعاراتُالمناوئةُلها. 
 تجنبُالصدامُتحتُأيُظرفُوالتأكيدُعلىُسلميةُالتحرك،ُوعدمُاستعداءُأحد. 
 التأكيدُعلىُالهتافاتُالوحدوية،ُوتجنبُالهتافُضدُالقوىُأوُاألمن. 
 حركاتُوالتأكيدُعلىُحمايتهاترحيبُحكوميُوفصائليُوشعبيُبالت. 

 
ُ

ُ:واالستخالصُمنُالتواصل
 عدمُالقدرةُعلىُتبديدُالمخاوفُاألمنية،ُارتباطاُبعواملُمتعددةُالُيمكنُالسيطرةُعليها. 
 ُالقدرةُعلىُتجاوزُكلُمحاوالتُالتوجيهُواالحتواءُوالتجيير،ُارتباطاُبموافقةُاألخوةُفيُحماسُعلىُالنزول

 .الحراكُمضموناُوعلنالشارعُواستقالليةُإلىُا
 ُُبعض ُمن ُصدر ُوما ُبدورها ُارتباطا ُالحراك، ُمن ُوالحذر ُالريبة ُيحمل ُواإلسالمية ُالوطنية موقفُالقوى

 .،ُرغمُدعوتهاُللنزولاالنقسامالشبابُمنُانتقاداتُلدورهاُعلىُمدارُسنواتُ
 التجييرُوتدخالتُجهاتُالشعورُبحجمُالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقُالشبابُارتباطاُباحتماالتُاالستخدامُُو

 .قدُتكونُمعينةُبإثارةُفتنة
 ُُكل ُمن ُمتساوية ُمسافة ُوالوقوف ُالتحرك، ُإلنجاح ُالفئوية ُعن ُوالبعد ُالوطني، ُالكل ُالتواصل ضرورة

 .األطراف
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 ُُلتحليلُوتذويبُالمخاوفُمنُالتحركُوتوضيح ُفيُبياناتُتوضيحية ُالتواصلُمعُوسائلُاإلعالم ضرورة
 .رؤيةُالشباب

 كافةُالمجموعاتُوالقوىُواألطرُعلىُأساسُتنسيقُالجهودُالُاالحتواءُالتنسيقُمع. 
 ٍُُبتنسيقُالعملُبشكلُمتواز ُفيُالضفة ُالمجموعة ُالتواصلُمع ُمنُمنتصفُتم ُبدءا ُشباط، ُمعُ/ فبراير،

ُالزمانُواألهداف،ُ التأكيدُعلىُمواجهةُنفسُالمعيقاتُوالتحديات،ُوالمالحقة،ُوالتأكيدُعلىُضرورةُتوحيد
ُحيثُاع ُأنُتقديمُالموعدُلـ بمكتب3/3ُُالُيمنحهمُالوقتُإلنجازُالمطلوب،ُوفيُاجتماعُآذار11ُُتبروا

 .موافقتهمُاللجنةُالتنسيقيةُلمقاومةُالجدارُأبلغونا
 ُ ُلها ُتسمح ُبطريقة ُالمجموعات ُتحالف ُإعالن ُعلى ُاالتفاق ُالمشتركبتم ُالبرنامج ُعلى ُمجتمعة ُ،العمل

،ُوالبدء3/3ُبتاريخُُوتسمحُلكلُمجموعةُالعملُمنفردة،ُوتوزيعُبيانُإعالنُالتحالفُعلىُوسائلُاإلعالم
بالتواصلُمعُالمجموعاتُاألخرىُالتيُلمُيتمُضمهاُللمجموعات،ُحيثُتمُالتواصلُمعُعدةُمجموعاتُفيُ

لتنسيقُالجهود1/3ُُُمناطقُمختلفةُوضمهاُلمجموعاتُالتحالفُمسبقا،ُوتمُعقدُعدةُاجتماعاتُبدءاُمن
 .بينُكافةُالمجموعات،ُوهناُيمكنُالتفريقُبينُنوعينُمنُالمجموعاتُحضرتُاالجتماع

ُ
 :،ُوهيُاالنقساممجموعاتُقامتُلتحقيقُهدفُإنهاءُ .1

 (.،ُشبابُغزةُنحوُالتغييرآذارشبابُخمسةُحزيران،ُشبابُ)ُ:الحراكُالشعبيُويضم 
 ُُونسقتُمعُالتحركاتُبشأنها،ُوتم21/3ُبتاريخُُقساماالنقامتُبفعاليةُإلنهاءُ)حملةُنداءُالوطن،

 (.قمعها،ُواعتقالُمنسقهاُأحمدُعرار
 ُ(.آذار11ُسميُفيماُبعدُائتالفُ)ُاالنقساماالئتالفُالشبابيُإلنهاء 

 :مجموعاتُقائمةُتوحدتُفيُإطارُالحملةُالوطنيةُالشبابية،ُوتضم .2
 سكرتاريةُاألطرُالطالبية،ُواالتحاداتُالشبابية. 
 ُالمنظماتُاألهليةشبكة. 
 اتحادُبرلمانُشبابُفلسطين. 
 منظمةُأنصارُاألسرى. 

االعتصامُفيُُواتفقتُعلىُطبيعةُالفعاليات،ُُو،ُمعُكافةُالمجموعات،1/3ُ،7/3ُ،12/3ُاجتماعاتُبتاريخُُعقدت
،ُعلىُأنُترسلُآذار11ُالجنديُالمجهول،ُوحددتُلجنةُتنسيقُمنُثمانيةُأشخاصُلتنسيقُجهودُالمجموعاتُفيُ

ُعلىُإلىُارسالةُ ُللتأكيد ُوتنسيقه ُالعملُبينُالضفةُوغزة ُوتوحيد ُاإلداريُوالمالي، ُالدعم ُالتحركُوتقديم لقوىُلدعم
ذابةُالمخاوفُوتطويرُهيئاتُالتنسيقُوا دارةُالموقعُللفعاليةالتوازيُوا  ُ.لعالقاتُوا 

ُ
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 تمُنقاشُعدةُمحددات: 
 ُملحُطلبُمناُفيُكثيرُمنُاللقاءاتُهلُمطلوبُمنُالشبابُتقديمُرؤيتهمُللمصالحة؟ُوهوُسؤال

فيُُعياتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمسبًقاوكانُاالتفاقُعلىُالمرجُ،لتبديدُالمخاوفُمنُالتحركات
وماُاتفقُعليهُفيُحوارُالقاهرة،ُوماُتالهاُمنُتفاهماتُوليسُمطلوباُُ،والوفاقُ،2331القاهرةُ

 .االنقساممناُتقديمُرؤيةُكمهمةُمباشرةُإلنهاءُ
 كمهمةُُاالنقسامرقةُمطالبُمحددة؟ُوكانُاالتفاقُفيُالحراكُعلىُمطلبُواحدُهوُإنهاءُوضعُُو

 .بعدُجدلُطويلُمباشرةُإلنهاءُاالحتالل
 ُبتنسيقُمشابهُفيُالضفةاُ،ُواألطراف،ُارتباطًُ(غزة)طبيعةُالفعالياتُفيُالمركز. 
 ُُإنهاء ُعلى ُواحدة ُفعالية ُبقدرة ُالتفاؤل ُوعدم ُالهدفُالمنشود، ُوالفعالياتُلتحقيق ُالجهود مراكمة

 .االنقسام
 العملُداخلُالجامعاتُوالتواصلُللتحشيدُللفعالية. 
 للدعوةُللفعاليةُومحدداتهارسالهُإلىُاإلعالمُاالتفاقُعلىُبيانُصحفيُإل. 
 علىُأنُُ،دُالشعارات،ُوتعميمهاُعلىُالصفحاتنقاشُمضمونُاإلشعارُوالمؤتمرُالصحفي،ُوتحدي

 .تكونُوحدويةُوغيرُموجهة،ُوتجهيزُالمكانُلالعتصام،ُوبرنامجُالفعاليات
 

ُ:مالحظاتُعلىُاالجتماعات
 ُُتقرها ُالتي ُالتكليفات ُأو ُالمشاركة، ُأو ُالتنسيق، ُمستوى ُعلى ُسواء ُعليه، ُاالتفاق ُيتم ُبما ُااللتزام عدم

 .االجتماعات
 ُاتفاقُأفراد ُمنُكلُُعدم ُالكبيرة ُبسببُاألعداد ُالوقتُوالجهود ُوهدر ُعلىُرأيُمحدد، ُالواحدة المجموعة

 .آخرإلىُمجموعةُتحضرُاالجتماع،ُواختالفُالحضورُمنُاجتماعُ
 ُظهورُمجموعاتُشبابيةُبشكلُمستمر،ُاألمرُالذيُيستدعيُالعودةُإلىُنقطةُالصفر،ُوعدمُالبناءُعلىُما

 .فسُالمشكلةإلىُنُقادبعضُاألطرُوالمجموعاتُعنُبعضُاالجتماعاتُيتمُاالتفاقُعليه،ُكماُأنُتغيبُ
 الُتفرزُنتاجاتُيتمُتحقيقهاُعلىُاألرض،ُحيثُتعودُكلُمجموعةُللعملُمنفردة. 
 ُ،ُاألمرُالذيُايجعلُالتباينُفيُوجهاتُالنظرُوالتواصلُواضحًُماُعدمُالتواصلُبينُالمنسقينُومجموعاتهم،

 .خالفاتُبشكلُمستمرإلىُيقودُ
 ُُوهورُبعضُاإلشكالياتُبسببُظ ُبينُالمجموعات، ُالثقة ُعدم ُعلىُمعطياتُعدم التصنيفُالمسبقُبناء

 .محدودةُحولُطبيعةُالمجموعات
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 ُوالعمل ُالمبادرة ُفي ُتنظيًما ُاألكثر ُالمجموعات ُوانفراد ُاألحيان، ُمن ُكثير ُفي ُالجهود ُوغيابُشرذمة ،
يقودونُالحالةُالشبابية،ُواالعتمادُعلىُاالجتهادُضعفُالتجربةُلدىُمعظمُالشبابُالذينُ؛ُبسببُالمبادرة

 .ةالشخصي،ُوانعدامُالمتابعةُضمنُأطرُمحدد
ُ

ُ:المحورُالثاني
ُ:الفعالياتُالتحضيرية

ُوقدُ ُالتحركاتُوجديتها، ُوالتحركُوالتأكيدُعلىُعلنية ُبالشباب، ُالفعالياتُإلىُتعريفُالجمهورُواإلعالم هدفتُهذه
عالميُواسعُفيُكافةُالمحافظات ُ.ُحازتُهذهُالفعالياتُعلىُاهتمامُشعبيُوا 

،9/3ُدينُالعامةُفيُوحملةُرفعُالعلمُفوقُالمؤسساتُوالمياُ،1/3حملةُسائقيُالسياراتُ:ُهذهُالفعالياتُوكانُأهم
،1/3ُفيُ،ُوفعاليةُفيُناديُشبابُخانيونس9/3ُُفيُوالمشاركةُفيُاعتصامُالصليبُومهرجانُحمايةُالمصالحة

يُوفُ،12/3ُفيالنصيراتُب،ُوحمالتُتنظيفُتطوعية11/3ُوأخرىُفيُرفحُب7/3ُتاريخُومسيرةُفيُالنصيراتُب
ُ.يفيُالجند14/3ُومسيرةُ،13/3ُفيُجميعُمناطقُشمالُغزةُ

ُ
ُ:اإلنجازاتُ
 ُتمُتنفيذُسلسلةُمنُالفعالياتُأضفتُطابعاُجدياُيدللُعلىُصدقُالتحركاتُووجودهاُالفعليُعلىُاألرض. 
 ُاالتفاقُعلىُتوحيدُجهودُكافةُالمجموعاتُعلىُالفعاليةُالرئيسة. 
 ُاالنقسامإعالنُالقوىُالمشاركةُفيُفعالياتُإنهاء. 
 ُآذار11ُإعالنُالحكومةُدعمُالتحركاتُالشبابيةُفي. 
 ُ ُيوم ُوتأييدًُدعمًُُآذار11ُاكتساب ُوفنانيه،ُا ُومثقفيه ُالوطنية ُوشخصياته ُشعبنا ُقطاعات ُجميع ُلدى ا

ُالخامسُعشرُمنُُتتضافُرُو ُليوم ُوالتحضير ُفيُاإلعالنُوالدعوة ُالجميع ُحملةُآذارجهود ُفيُأعظم ،
 .راتُعلىُنجاحُالفعاليةالمؤشُتوطنيةُمنذُأربعُسنوات،ُودل

 تغطيةُإعالميةُمميزةُلفعالياتُالحراك. 
 

 :،ُوهيوقدُواجهُالتحركُالشبابيُالعديدُمنُالتحديات
 .االستدعاءُواالعتقالُللعديدُمنُناشطيُالحراكُفيُغزةُوالضفة .1
ُحيثُاعتقلُ .2 ُُستةاعتقالُالمشاركينُفيُالفعالياتُالتحضيرية، ُُو،9/3/2311ُشبابُيوم فيُخمسة

 .ُشبابُفيُأماكنُمتفرقةُمنُقطاعُغزةُوبعدهُسبعةُله،ُالتاليُاليوم
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ُبعدةُعواملُ .3 رفضُتقديمُاإلمكانياتُالمطلوبةُمنُقبلُهيئةُالعملُالوطنيُوصعوبةُتوفيرها،ُارتباطا
ُ ُرقابيُيسمحُبتوفيرها، ُماليُأو ُنظام ُوعدمُوجود ُالشفافية ُإلىُأهمها ُالشبابُإضافة ُقدرة توفيرُعلىُعدم

رهاقهمُماديااحتياجاتُالعم  .لُوا 
 .غيابُالقيادةُالميدانيةُواللوجستياتُوالتجهيزُواالتصالُواالتصالُالفعالُبينُالمجموعات .4
 .ضعفُالمشاركةُالجماهيريةُواقتصارُاألمرُعلىُمشاركةُشبابُالحراك .1
عدمُاكتسابُثقةُقطاعُواسعُمنُالجماهيرُبالشبابُواستقالليةُتحركهم،ُمعُصدورُعدةُبياناتُباسمُ .9

 .اكُليسُلهُأيُعالقةُبهالحُر
 

ُ:ُخفاقاتاإل
 .عدمُإشراكُكافةُالمجموعاتُوضعفُالتفاعلُالشعبيُمعُالفعاليات .1
 .عدمُتنفيذُالفعالياتُعبرُأطرُمنظمةُواقتصارهاُعلىُالعملُالعفوي .2
ُالشبابُمنُمثقفينُوأكاديميينُوشخصياتُ .3 ُحيثُلعبُغير ُعلىُالتأثيرُوالتحشيد، ُوالقدرة ضعفُالخبرة

 .األبرزالدورُ
كبيرين،ُُاووقتًًُُداضعفُالقدرةُعلىُالتواصلُمعُكافةُالقطاعات،ُالعتمادُوسائلُاتصالُبدائيةُأخذتُجه .4

 .وذلكُلضعفُاإلمكانياتُ،واللقاءاتُالمباشرةُ،الحمالتُ:مثل
 

بحضورُتسارعتُاللقاءاتُمعُالقوىُوالشخصياتُالوطنيةُواإلسالمية،ُوانعقدتُاالجتماعاتُُآذار15ُقبلُأيامُمنُ
ُ:كافةُالمجموعاتُواألطرُوأكدتُعلى

ثارةُالفتنة .1  .سلميةُالنزولُوالتصديُلكافةُمحاوالتُالتخريبُوا 
ُمنعُأيُرايةُخاللُالساعتينُاألوليينُلتجنبُُ .2 ُعدم ُللمعلن،ُوضرورة ُلرفعُراياتُحزبيةُخالفا ُنوايا وجود

 .االحتكاك
 .اتباعُسياسةُالنفسُالطويلُوتجنبُأيُمصادمات .3
 .تافاتُسوىُالوحدويةعدمُإطالقُه .4
 .اإلشرافُعلىُاإلذاعةُووضعُلجنةُمشرفةُعليهاُوفقُالمحدداتُالمتفقُعليها .1
ُوتفويتُ .9 ُالشرطة، ُوتجنبُتدخل ُبشرية ُسلسلة ُأيُخالفاتُتنشبُمنُخالل ُالشبابُالمعروفُبحل قيام

 .يةالفرصةُعلىُأيُأجندةُتحاولُالتخريب،ُوعدمُإعطاءُمبرراتُأليُطرفُمعنيُبعدمُنجاحُالفعال
 .إدارةُاالعتصامُوالبدائلُفيُحالُعدمُنجاحُماُتمُالتخطيطُلهُوالخروجُبخططُبديلة .9
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شاطُمتوازنُيحققُنبهدف1741ُُاستمرارُالتواصلُمعُالضفةُوالخارجُواألشقاءُفيُاألراضيُالمحتلةُعامُ .1
 .الهدف

ُالشبابُتحريكُالشارعُلتجنبُتطورُاألمورُمنُج .7 ُفيُأنُيقود ُأخذُتخوفُالقوىُوعدمُرغبتها هة،ُوعدم
 .دورهاُالمعهود

ُال .13 ُاإلتهميشُُووقف ُطاقاته، ُوتحييد ُالشباب ُيتعرضُله ُالذي ُأخذقصاء ُعلى ُفيُُوالعمل ُالطليعي دوره
 .النضالُومكانهُفيُصنعُالقرار

وقفُاستعداءُالقوىُوالحكومةُمنُخاللُبعضُالتصريحاتُغيرُالمسؤولةُخارجُإطارُماُتمُاالتفاقُعليهُ .11
ُ.اإلعالموأعلنُعنهُفيُوسائلُ

ُ
ُ

ُ:اُعلىُعدةُمستوياتُواسعُ وأحدثُالتحركُفيُتنفيذُالفعالياتُالجماهيريةُجدالُ 
 :علىُمستوىُالقوى .1

 ُللتحركاتُومؤكدُعلىُصدقها وبينُُ،وبينُرافضُومعارضُلهاُ،تباينتُاتآراءُبينُمؤيدُوداعم
 .مشككُفيُنواياها

 ُوشككتُفيُتحركهمُ،إلىُالشارعُعدمُالسماحُللشبابُبالنزولبرأتُبعضُالقوى. 
 وأنُعلىُالقوىُالوطنيةُواإلسالميةُالتحركُُ،رأتُبعضُالقوىُأنُالتحركُالشبابيُموجهُضدها

 .باتجاهُتقويضُهذهُالتحركات
 انقسمتُالقوىُولمُتصلُلقرارُحولُدعمُومشاركةُالشبابُفيُتحركهمُوتبادلتُاالتهاماتُبشأنهم. 

ُ:ينُفيُوجهاتُالنظرُحولُعدةُأموركانُهناكُتبا:ُعلىُمستوىُالمجموعاتُالشبابية .2
 شراكهاُفيُالتحضير  .إقبالُالحراكُعلىُتنفيذُفعالياتُدونُالرجوعُلباقيُالمجموعاتُوا 
 غيابُالتنظيمُوالتواصلُواحتدامُالخالفاتُواالتهامُبشأنُغيابُالتنسيقُوالتفاعل. 
 ُمؤتمرُصح ُوعقد ُالمجموعات، ُجهود ُاستغالل ُمسبقا ُمعروفة ُمجموعاتُغير ُباسمُمحاولة في

 .الحراكُفيُمحاولةُالحتواءُوتجييرُالجهودُتحتُمسمىُالمكتبُالتنسيقيُللحراكُالشعبي
 االرتدادُنحوُالتصنيفُالفئويُواالستقطابُوالتكتالتُالفئويةُوتحويلُالجهودُنحوُالخالفات. 
 جاحهنوضرورةُالعملُالجديُوالتخطيطُإلُ،آذار11ُوليةُوباستحقاقُُؤتعاظمُالشعورُبالمس. 

 
ُ:المستوىُالحكوميُعلى .3



117 
 

 ُبدايةُعدمُتقبلُالخروجُللشارعُواعتقالُالمشاركينُواالعتداءُاللفظيُوالبدنيُعليهمُسواءُفيُغزة
 .أوُالضفة

 التشكيكُفيُنواياُالشبابُوالتخوفُمنُتجييرهمُواستخدامهمُلتقويضُاألمن. 
 ُالضفةُالحذرُبشأنُالتعاملُمعُحالةُجديدةُلمُتتضحُبعد،ُومحاولةُاحتوائهاُفي. 
 ُقطاعُغزةُعلىُمستوىُمحدودفيُالسماحُبإقامةُفعالياتُفيُالمناطق. 
 التأكيدُالرسميُفيماُبعدُعلىُالسماحُللتحركاتُالشبابيةُوحمايته. 
 استمرارُاستدعاءُبعضُالشبابُالنشطاءُفيُالحراك. 

 
ُ:علىُمستوىُالحراك .4

ُوحذرةُع وكانُهناكُدعمُمنُقبلُالشخصياتُالوطنية،ُومساندةُُ،لىُالمستوىُالجماهيريكانتُالمشاركوُمحدودة
عطاءُالثقةُوالدافعيةُللتحركات ُ.التحركُبصورةُغيرُمسبوقةُوا 

 
ُ:علىُالمستوىُاإلعالميُ .5

 تغطيةُالفعالياتُبصورةُمستمرةُومهنيةُومتابعةُمميزةُلتحركاتُالشباب. 
 ُُللرأي ُالبياناتُالصحفيةُوالتوضيحُوالبياناتُالموجهة ُالحراكُتغطية ُالتيُوضحتُطبيعة العام،

ُيحملُأنهُالالمستقلةُوتحالفُمجموعاتُشبابيةُمستقلةُووقوفهُمسافةُواحدةُمنُكافةُاألطراف،ُُو
ُبدعمُ ُوالترحيب ُشعبنا ُلقوى ُواحترامه ُالحراك، ُمطالب ُوحددت ُآخر، ُضد ُأو ُأحد ُمع أجندة

دانةُالتعديُعليها  .التحركاتُوحمايتهاُوا 
 ُالفعالي ُبرنامج ُنشر ُوتم ُالمقدمة ُواإلشعارات ُعليها ُالمتفق ُات ُوتكذيبُإلى ُبها، ُالداخلية وزارة

البياناتُالمغلوطةُباسمُالحراكُوالتأكيدُعلىُالحقُفيُالتجمعُالسلميُوالتعبيرُعنُالرأي،ُوسلميةُ
ُ.التحرك،ُواحترامُالقانون

ُ
اليةُستسيطرُعلىُالميدانُفيُلفعإلىُاوقدُتمُتسريباتُمعلوماتُعنُأنُمجموعاتُلمُتشاركُفيُالتحضيرُوالدعوةُ

ولذلكُتقررُعقدُمؤتمرُصحفيُصبيحةُالرابعُعشرُمنُُ؛،ُلمنعُالشبابُمنُتنفيذُاعتصامهمآذارالخامسُعشرُمنُ
ُوفقُُآذار ُاالعتصام ُبالمؤتمرُوتنفذ ُتلتحم ُوالترتيبُلتظاهرة ُإلنجاحُالفعالية، منُالمجموعاتُالتيُنسقتُجهودها

ُ:ُوهيُ،المحدداتُالتيُأقرت
 .العلمُالفلسطينيُفقطُرفع .1
 .الخروجُبهتافاتُوحدوية .2
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 .سلميةُالتظاهرُوتفويتُالفرصةُعلىُالتخريب .3
 .االنقسامالوقوفُمسافةُواحدةُمنُطرفيُ .4

نهاءُإلىُاوتوجهتُالمسيرةُللجنديُالمجهولُبشكلُسلميُوحضاريُبهتافاتُتدعوُ وبالعلمُُاالنقساملوحدةُوا 
ُ.الفلسطينيُفقط،ُوتمُاستخدامُإذاعةُمنُقبلُالحراكُفيُمكانُالتجمع

ُ
 :اإلنجازات
 دعوةُرئيسُالوزراءُإسماعيلُهنيةُللرئيسُالفلسطينيُلزيارةُغزة. 
 ُنجاحُالمسيرةُفيُالوصولُللمكانُدونُإخاللُأوُمواجهةُمعُأحد،ُوعقـدُمـؤتمرُللحكومـةُفـيُالمكـانُللتأكيـد

 .بالورودُضغطُاألمنُقابلُالشبابُوُ،علىُحمايةُالتحرك
 ُووطنيةُوحدويةُوهتافاتُأجواءاالتفاقُعلىُخلقُُوُ،العتصامعلىُاتجاوبُجماهيريُواستمرارُاإلقبال. 
 عالنُاإلضرابات،ُوالتشكيالتُالجماعيةُالمتنوعة  .ظهورُاإلبداعاتُالشبابيةُفيُكتابةُالشعارات،ُوا 
 تغطيةُإعالميةُجيدةُللحدث. 
 المحاوالتُلحرفُاالعتصامُباتجهاتُفئويةُأوُخاصةُالتغلبُعلىُكافة. 
 إقبالُالجماهيرُعلىُتقديمُالعونُوالماءُوالخيامُوالطعامُللشباب. 
 عالنُمجموعةُمنُالشبابُاإلضرابُعنُالطعامُحتىُتحقيقُالمصالحة  .تنفيذُاعتصامُعلىُدوارُالمنارةُوا 
 ُمهُللحراكُفيُخبرُصحفي،ُوتوحدُعددُمنُانضماُآذار11ُإعالنُاالئتالفُالشبابي،ُالذيُأصبحُائتالف

 .اأكبرُمنُالمجموعاتُمعًُ
 :التحدياتُ
 ُغيــابُالقيــادةُالميدانيــةُللتحــرك،ُوالتنســيقُبــينُالمجموعــاتُإلدارةُاالعتصــام،ُفتجلــتُمظــاهرُاالخــتالفُفــي

 .غيابُواضحُلمنسقيُالمجموعاتُوفشلُعقدُاجتماعُرغمُالمحاوالتُالمتكررةُإلنجازه
 ُالتحـــركُومحـــاوالتُتجييــرهُلحســـاباتُفئويـــة،ُوألشـــخاصُوقيــاداتُحاولـــتُخطـــفُالمشـــهدُمـــنُالتســلقُعلـــى

 .الشباب
 ُ،خالفـاتُعلـىُاإلذاعـة،ُلتجنـبُهتافـاتُوشـعاراتُغيــرُالمتفـقُعليهـا،ُقـادتُالسـتجالبُعـدةُعربـاتُإذاعــة

 .وظهورُبوادرُانشقاقُومحاوالتُخطفُالحدث
 ُ،وعدمُالقدرةُعلىُإدارةُالمكانغيابُشبابُالمجموعاتُواللجانُالمتفقُعليها. 
 ُجهــلُالجمــاهيرُبمنســقيُالمجموعــاتُوظهــورُحــاالتُفرديــةُوجماعيــةُأفــرزتُمخــاوفُمــنُعــدمُالقــدرةُعلــى

 .ضبطُالتظاهرُومحاوالتُتجييرهُألغراضُأخرى
 ُنُاإلعالمعغيابُالشبابُفيُالمجموعاتُالشبابية. 
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 دارةُالمكـــانُفظهــــرُالتخـــبطُوغيـــابُالتنظــــيمُعـــدمُتحضـــيرُالخيـــامُواللوجســــتياتُالتـــيُتـــمُاالتفــــاقُعليهـــاُإل
 .والتواصلُوالمتابعة

 ُغيابُالثقةُبتحركاتُالشباب،ُوبدايةُالتصنيفُللمجموعاتُبربطهاُبأطرافُوأجندةُزادُالضـغطُعلـىُمنسـقي
 .المجموعاتُعلىُأكثرُمنُمستوىُالقوىُوالحكومة

 ُـــةُواإلســـالمية،ُلُآذار14ُمســـاءُعقـــدُاجتمـــاع ـــوىُالوطني تنســـيقُالجهـــودُووضـــعُمحـــدداتُمـــعُوفـــدُمـــنُالق
ــــلُكافــــةُُ.لالعتصــــام،ُوعــــرضُالمحــــاذير ــــةُتنســــيقُتمث ــــرارُهيئ ــــمُطــــرحُمجموعــــاتُوالضــــغطُباتجــــاهُإق وت

المجموعــات،ُومنهــاُمجموعــاتُمــاُســمعناُبــهُفــيُاالجتمــاع،ُعلــىُأنُتكــونُالهيئــةُمقــررةُفــيُطريقــةُتشــبيكُ
ولـمُُ،جموعـاتُالتـيُبـدأتُالتحـركهمُهمُجزءُمنُالمءعلماُبأنُبعضُمنُطرحتُأسماُ،تحتويُالمجموعات

حيـثُُ،كمنسـقينُلهـا،ُوكـانُذلـكُبطريقـةُجديـدةُلالحتـواءُوالتصـنيفُتهميعرفواُبوجـودُالمجموعـاتُالتـيُأفـرُز
ــينُأنُ ــدُلخأحــزاب،ُوتب ــةُألــوانُالطيــف،ُتصــنفُمجموعــاتُفئويــةُترت ــاُأنُالتحركــاتُالتــيُتضــمُكاف بــرزُجلي

ــمُإقــرارُموعــدُاجتمــاعُوشــبابُوالتحركــات،ُمجموعــةُمــنُالاجتمــاعُالقــوىُحمــلُرفضــاُألنُيقــودُ ُالمنســقينُت
 .آذار11ُالساعةُالثامنةُمنُصباحُيومُ

 قدومُمجموعاتُفئويةُلوضعُإذاعةُأخرىُوخروجُالشبابُمنُالميدان. 
 

 :اإلخفاقات
 حدوثُبعضُاالحتكاكاتُواالعتداءات. 
 إدارةُمكانُاالعتصامُوتوجيهُالشباب،ُحيثُغلبتُالعفويةُوغيابُالقيادة. 
 غيابُالتنسيقُبينُالمجموعاتُعلىُاألرضُوظهورُالخالفات. 
 غيابُالتواصلُمعُالجمهورُووسائلُاإلعالمُمنُمنظميُالفعالية. 
 عدمُتنفيذُالخطةُالتيُتمُاالتفاقُعليها. 
 ُإلىُالشارعُفيُأكبرُضربةُتلقاهاُالتحركُغيرُالفئويُاالنقسامخروجُالشبابُمنُالميدانُليالُونقل. 
 ُ ُكافةُُ،آذار11ُوفيُصباح ُمن ُالمكان ُونفرغ ُالفعالية، ُتنسيق ُلجنة ُاجتماع ُلعقد ُالطريق ُفي ُكنا بينما

قياداتُالمجموعات،ُكانتُمجموعاتُفئويةُوراياتُحزبيةُتدخلُللمكانُوتسيطرُعليه،ُبينماُكناُنتفقُعلىُ
ُالمعتصمين ُإخراج ُتم ُأنه ُوجدنا ُعودتنا ُوعند ُالفتنة، ُودرء ُالوحدوية ُوالهتافات ُالعلم ُالميدان،ُُرفع من

أيُ(ُب)وتعرضناُلمضايقاتُواعتداءاتُأسهمتُفيُخروجناُمنُالمكان،ُوعندُبدءُالفعاليةُتوجهناُللخطةُ
الساحة،ُفوجدناهاُفيهاُتجمعات،ُوأثناءُسيرناُوجدناُسياراتُإذاعةُتتخللُالمسيرةُمنُالشوارعُالفرعيةُتابعةُ

ثُانقسامُمرةُأخرىُدبة،ُرغمُأنهاُليستُخياراُليحلتنظيمُسياسي،ُماُاضطرُالشبابُللرجوع،ُوالعودةُللكتي
 .لتحركاتإلىُاُيسعلىُاألرضُيس
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 :آذار15ُأهمُعقباتُيومُ

 ُالخروجُمنُالتفاهماتُورفعُالرايـاتُالفصـائليةُمـنُقبـلُحمـاس،ُوغيـابُالسـيطرةُعلـىُالوضـعُأوُتطبيـقُأي
 .منُالخطط

 القمعُوالمضايقاتُالتيُتعرضُلهاُالشبابُفيُالجندي. 
 ُمـاءُوالمطـابعُالتعامـلُمـعُالمجموعـات،ُاإلذاعةُوالُاللوجستياتُخاصةُالماء،ُورفضُأصحابُعرباتغياب

 .انفضاضُأعدادُكبيرةُمنُالجمهورإلىُماُأدىُ
 غيابُالتنظيمُواإلدارةُوخطفُالمشهدُاإلعالميُوالمكانُمنُالشباب. 
 النهارُقمعُمماثلُفيُالضفةُالغربيةُواعتداءُعلىُالمشاركينُلفضُاالعتصامُخالل. 
 ضعفُالمشاركةُفيُالضفةُالغربيةُمقارنةُبغزة. 
 ممثلــينُباســمُالحــراك،ُومحــاوالتُلنقــلُالصــراعُعلــىُاألرض،ُوصــدورُهتافــاتُظهــورُبــدءُصــدورُبيانــاتُُو

فئويـــةُوتحريضـــية،ُواشـــتباكاتُبالحجـــارةُواأليـــدي،ُومحـــاوالتُالســـتخدامُالشـــبابُإلثـــارةُالفتنـــةُلـــوالُالحـــرصُ
 .اسبُعلىُشكلُسالسلُبشريةوالتدخالتُفيُالوقتُالمن

 ُالشبابُوأثارُالمناكفاتُبهلكتيبةُوالخروجُمنُالجنديُكانُخطأُدفعُإلىُانقلُالمكانُإن. 
 ضعفُالتغطيةُاإلعالميةُوتحولهاُبالكاملُعنُالتحركاتُلصالحُفئاتُأخرى. 
 صـرا رُالشـبابُإصرارُالحكومةُخاللُاالجتماعُفيُالخامسةُمساءُعلىُفضُاالعتصامُفيُالسـابعةُمسـاءُوا 

 .علىُاالستمرار،ُوسطُأجواءُمشحونةُومضايقاتُوانعدامُللثقة
 تدخلُأطرافُمنُخارجُالحراكُإلدارةُالساحةُواستقدامُأجهزةُصوتيةُومحاولةُقيادةُالجماهير. 
 ُغيابُتامُلشبابُالحراكُوضعفُمستوىُتدخلهمُوتأثيرهمُبالناس،ُوغيابُالتواصلُفيماُبيـنهم،ُوعـدمُقـدرتهم

 .منُوجودُيذكرُوجتماعُالمتالكُزمامُالمبادرةُوتوجيهُالناس،ُفذابواُبينُالجماهيرُعلىُتنفيذُا
 حتــىُالُيحـدثُقمـعُيحـدُمــنُمشـاركةُالنـاسُالحقــا،ُُ،جـدلُحـولُاالسـتمرارُأوُفــضُاالعتصـامُوالبنـاءُعليـه

ُوفــيُالتصــويتُأقــرُالبقــاءُعلــىُأنُتســتخرجُآراءُالمجموعــاتُالمتواجــدة،ُحيــثُتــمُفــضُاالعتصــامُبــالقوة،
 .وأثناءُذلكُبأقلُمنُدقيقتين

 مساء،ُتحولُتعاملُاألمنُبالضفةُإلىُتقديمُمددُوطعامُللمعتصمينُعلىُدوارُالمنارة. 
 ارتفاعُوتيرةُالتهديداتُوالتشويهُوالمالحقةُلمنسقيُالتحركاتُفيُغزةُوالضفة. 

ُ
 

 :اإلنجازات
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 ُفعُالعلمُالفلسطينيُفقطعلىُُراالتفاق. 
 ُوالضفةُرغمُمحاوالتُمنعهتنفيذُاالعتصامُفيُغزة. 
 المشاركةُالجماهيريةُالحاشدةُفيُالفعاليات. 

 
ُ:اإلخفاقات
 التواصلُمعُاإلعالمُأوُالتنسيقُبينُالمجموعاتُعدم. 
 غيابُتامُللقيادةُالميدانيةُلالعتصام. 
 السناُحزبًُ"ُغيابُالتواصلُوالتنظيمُنتيجةُرفضُبعضُالمجموعاتُتنظيمُالفعاليةُباعتبارنا". 
 ُمعظمُمنسقيُالتحركاتُونشطائهُجراءُاالعتداءُالمبرحُعليهمُمساءإصابة. 
 ُلمُينجحُاالستمرارُباالعتصامُولمُيصمدُالناسُأمامُالقمعُالذيُتعرضواُله،ُرغمُالتحذيرُالمسبقُمن

 .ذلك
 ُعدمُالتزامهاُكذلكُالقدراتُالتيُتؤهلهاُلقيادته،ُُو،ُوعدمُامتالكهاُالقيادةُالشبابيةُللتحركغيابُمسؤولية

 .بتعهداتهاُوماُتمُاالتفاقُعليهُعلىُمدارُفترةُطويلةُمنُالتنسيقُوالتوحيد
 ُالتدخالتُمنُأطرافُخارجُالحراكُتناقضتُمعُاإلعالنُعنُاستقالليةُالتحركُووقوفهُمسافةُواحدة

عادةُإنتاجُ  .بطريقةُجديدةُاالنقساممنُكلُاألطراف،ُوا 
ُ

 
ُ:مكنُوصفهاُباآلتي،ُيآذار15ُالمرحلةُالتيُتلتُ

قدامُالشبابُفيُظهورُتحركاتُعفويةُغيرُمنظمةُفيُجامعةُاألزهرُ اليومُالتالي،ُثمُتحركاتُفيُمناطقُمتفرقة،ُوا 
ُطلبًُ ُالمؤسساتُالدولية ُالمجموعاتُلعرضُبرنامجُُاعلىُاقتحام ُالتواصلُمع ُالذيُاستدعىُإعادة ُاألمر للحماية،

يوحدُالجهودُعليهُوالتخاذُموقفُمنُالتطوراتُالجارية،ُوالعملُعلىُاستمرارُالتحركُلتحقيقُأهدافه،ُفجرتُعدتُ
يانُموقفُاجتماعاتُبحضورُهيئةُالتنسيقُوكافةُالتجمعاتُواألطرُالطالبيةُوحدثتُخالفاتُحادةُحولُصياغةُب

ُوالتجمعُفيُالشارعُ ُالقمع، ُإدانة عدادُخطةُعملُنتيجةُرفضُمنسقُالكتلةُاإلسالمية ُوا  منُاألحداثُالتيُجرت،
ُدونُجدوى، ُأيام ُالوقتُحيثُاستمرتُاالجتماعاتُثالثة ُللداخليةُُوتبديد ُإشعار ُالحراكُالشعبيُلتقديم ُاضطر ما

 :ُمرحلةُجديدةُيمكنُتحليلهاُمنُحيثُ،ُلبدء33/3وتنتهيُفي17/3ُُلسلسلةُفعالياتُتبدأُفيُ
 

ُ:العقبات
 غيابُاإلقبالُالجماهيريُواقتصارُالحضورُعلىُشبابُالحراكُوغيابُالمجموعاتُاألخرى. 
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 رفضُإقامةُاعتصامُجماهيريُواعتقالُعددُكبيرُمنُالشبابُواالعتداءُعلىُالصحفيين. 
 ُمدنيُليالمحاولةُقمعُالمعتصمينُفيُدوارُالمنارةُمنُقبلُأفرادُبلباس. 
 هموضربُهمتهديدهمُُواستدعاءصورتهمُُوُتشويهُوُنشطاءُالحراكُاستمرارُمالحقة. 
 عدمُتعاونُوسائلُاإلعالمُمعُمنسقيُالحراك. 
 ُُصحفية ُبيانات ُمن ُالحراك ُيصدره ُما ُكل ُعلى ُاإلعالمي ُوالتعتيم ُأخرى، ُلمجموعات ُالفعاليات نسب

 .وتوضيحية
 االرتدادُللتصنيفُالفئويُوالتحريضُعلىُالمسؤوليناالتهامُبوجودُأجندةُوتمويلُوالتخوين،ُُو. 
 التصعيدُمعُاالحتاللُوصدورُتصريحاتُأفشلتُالمبادرةُالتيُدعاُلهاُرئيسُالوزراءُبغزة. 
 النخبويةُفيُالعملُواإلرهاقُوعدمُالتوازنُبينُغزةُوالضفة،ُوميوعةُموقفُالقوىُوشرعنةُسلوكُاألمن. 
 ُ،واقتصارُالنشاطُعلىُمجموعاتُمحددةعدمُمشاركةُمجموعاتُالحراكُكافة. 
 ُُوسائل ُعلى ُوالظهور ُباالستعراض ُواالهتمام ُمعظمها ُلدى ُوالتمظهر ُوتجربتها، ُالحراك ُقيادة ضعف

 .اإلعالم،ُوغيابُالتواصلُمعُالجماهير
 ُُعلى ُوالتركيز ُالتحشيد، ُالتيُساعدتُعلى ُاألساليب ُوجميع ُالناس، ُالصفحاتُوبين ُعلى غيابُالعمل

 .خاصةهاُالمصالحبمجموعاتُصغيرةُنأتُبنفسهاُعنُالشارعُواهتمتُُالعملُفيُإطار
 فيُتراجعُالقدرةُعلىُالعملُأسهمُغيابُالدعمُالماليُ،ُُوللشبابُغيابُدعمُالمثقفينُوالشخصياتُالوطنية

 .والتواصلُوتوفيرُإمكاناتُاألنشطة
 هدافغيابُالتواصلُمعُالضفةُلموازاةُوتوازنُالعمل،ُومراكمةُالجهودُلتحقيقُاأل. 
 االهتمامُبأنشطةُجانبيةُكالتبرعُبالدمُبسببُالتصعيدُاإلسرائيلي. 

 
قبالُالمجموعاتُالشبابيةُكافةُدونُاستنثناء،ُفيُاجتماعُأقرُالفعالية2311ُُ\3\33وتميزُاإلعدادُلفعاليةُ بالتعاونُوا 

دتُمسيرةُمنُنقطتيُدوحالمهامُوفقُبرنامجُتجاوزُكلُاإلشكاالتُالسابقة،ُُتقبلُأسبوعُواحدُمنُموعدها،ُووزع
ُُوُمنُانطالق ُالجنديُالمجهولمنُالساحة ُباتجاه ُاألزهر ُعلىُأنُمفترقُجامعة ُيبقىُحتىُ، ُاعتصام ُإلى تتحول

وضعُتمُالساعةُالخامسةُمساء،ُوتمُتحديدُالكلماتُمنُإخوتناُمنُفلسطينييُالداخل،ُوكلمةُللتحركاتُوالفصائل،ُُو
واإلعالمُواإلذاعةُوتوزيعُالمهامُمنُخاللُماُيسمىُلجنةُتنسيقُالفعالية،ُُمحدداتُوطنية،ُوتحديدُالشعاراتُوالنظام

صدارُبيانُصحفي ُ.وا 
ُ
ُ

ُ:اإلنجازات
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 .توافقُالمجموعاتُكافة،ُوسهولةُاللقاءُوالتفاعلُاإليجابي .1
 .االلتزامُبماُتمُاالتفاقُعليهُوبدءُالتواصلُمعُالقوىُوالمؤسساتُوالشخصياتُتمهيداُللفعالية .2
 .المجموعاتُواألطرتمثيلُكافةُ .3

 
ُ:العقباتُوالتحديات

ُونشوءُخالفاتُ .1 ُفيُشمالُقطاعُغزة ُجمودة ُمحطة ُأخرىُعند ُفعالية ُوتحديد رفضُالقوىُفيُاجتماعها
 .حولها

عالنهاُعنُفعاليةُواحدةُفيُشمالُالقطاعُفقط .2  .رفضُداخليةُالمقالةُاإلشعارُالمقدمُبالفعاليةُوا 
ُفيُمكانُمغلقُكملعبُفلسطينُفيُإطارُتذييلُالخالفُاقترحُالشبابُتغ .3 ُأو ييرُوجهةُاالنطالقُشرقا،

عالنُمكانُواحدُللفعالياتُفيُ بدعوةُاأل ُصالحُالبردويلُللحضور،ُإالُأنهُتمُرفضُجميعُاالقتراحاتُوا 
 .شمالُالقطاع

 .الفعاليةفيُقرارُبعضُالمجموعاتُبالغاءُمشاركتهاُ .4
1. ُ ُبحوالي ُاألزهر، ُجامعة ُمن ُالمسيرة ُالمشاركين،ُُمشارك،1333ُخروج ُمن ُعدد ُواعتقال ُقمعها وتم

 .واالعتداءُعلىُالصحفيينُعندُمفترقُالطيرانُخاللُأقلُمنُخمسُعشرةُدقيقةُعلىُانطالقها
 .تهديدُوسائلُاإلعالمُومنعهاُمنُتغطيةُأيُفعالياتُغيرُمقرةُمنُالداخلية .9

 
ُ:اإلخفاقات
 .غيابُالمشاركةُالجماهيرية .1
عتقالُمماُأدىُإلىُضعفُالمشاركةُوغيابُمنسقيُأغلبُالمجموعاتُالمخاوفُالتيُنشأتُمنُالقمعُواال .2

 .ُالشبابيةُوالنشطاء
 .غيابُالتغطيةُاإلعالميةُللتظاهرةُفلمُتكنُبالمستوىُالمطلوب .3
 .سرعةُانفضاضُالحشدُوعدمُصمودهُفيُالمكان .4
 .فقدانُالثقةُبينُالمجموعات .1

وحيدتُنفسهاُُ،دهاُفيُبيتُالعزاء،ُوالتظاهرُوالتشييعصبتُالمجموعاتُجهُ،وبعدُاغتيالُفيتوريوُأريغونيُفيُغزة
عنُالهدفُاألساسي،ُوبرزتُمظاهرُأساءتُللتحركاتُكاالستعراضُوالتمظهرُوااللتفاتُللمظاهرُاالحتفاليةُوبروزُ

ُ.بعضُمصادرُالتمويلُلبعضُالمجموعاتُلتغطيةُفعالياتُفيتوريو
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برازُنجومُإعالمُكقيادةُللتحركاتوسائلُاإلعالم،ُوعرضُبطوالتُعلىُاالهتمامُبالظهورُ همالُاإلعالمُللحراكُُ،وا  وا 
ُببياناتُ ُاإلعالم ُتغذي ُكانت ُالتي ُنفسُالمصادر ُمن ُوالتوضيحية ُالصحفية ُالبيانات ُنشر ُوعدم ُمقصود، بشكل

ُ.الحراك
ُ
ُ

ُ:المرحلةُاألخيرة
الحراكُفيُالجنوبُوالوسطىُبتوقيعُاتفاقُالمصالحةُبرزتُالمظاهرُاالحتفاليةُفيُكلُمناطقُالقطاع،ُونظمُبعضهاُ

،ُوتمُمنعهاُبداية،ُإالُأنهُفيُيومُالرابعُمنُأيارُتمتُالدعوةُمن2311ُُ\4\29وغزة،ُوأخرىُبشكلُعفويُبدءُمنُ
كافةُالتحركاتُلالحتفالُبتوقيعُاتفاقُالمصالحةُفيُساحةُالجنديُالمجهول،ُوشكلُالتوقيعُعلىُهذاُاالتفاقُتحولُ

التفاقُالمصالحةُوضامنُأساسيُلتنفيذهُُإلىُحامٍُُاالنقسامإلنهاءُُورُالحراكُمنُداعٍُنوعيُفيُدورُالحراكُفتحولُد
ُ.علىُأرضُالواقعُدونُمماطلة

ُ
ُ:تيوكانتُأبرزُالتحدياتُكاآل

ُبتوقيعُاتفاقُالمصالحةُالوطنيةُرغمُعدمُتنفيذهُأوُمجردُالبدءُإلىُالدعوةُ .1 انتهاءُفعالياتُالحراكُارتباطا
 .بالتنفيذ

العداءُخاصةُمعُالقوى،ُارتباطاُببروزُظرفُجديد،ُومصالحُجديدةُبتوقيعُالمصالحة،ُوقيادةُُبدءُحالةُمن .2
 .التحركاتُللشبابُالذينُتعتمدُعليهمُفيُأنشطتها

ُالجاهليةُ .3 ُباتجاه ُالوطني ُالتوجه ُعن ُردة ُأحدث ُاالحتفال، ُعلى ُالفئوي ُالطابع ُوغلبة ُاالستقطاب، حدة
 .ُكادراتهُالحزبية،ُوأفقدُذلكُالحراكُالعديدُمن

وناشطيهُالمؤثرينُباعتبارُانتهاءُُوادرهغيابُدعمُالمثقفينُوالناشطينُالشباب،ُوفقدانُالتحركُالعديدُمنُك .4
 .دورهمُوغيابُالثقةُبقياداتُالحراك

منُخارجُُنبروزُالصراعاتُبينُالمجموعات،ُوالتسرعُفيُقطفُثمارُالحراكُمنُقبلُالمجموعات،ُوناشطي .1
ُال ُفظهرتُحكومة ُثمُحكومةُالضمانُالوطني،التحرك، ُاالئتالف، ُلها ُوانضم ورفضُالحراكُُظلُكمبادرة

 ."عدمُاحتواءُالحراك"االنضمامُإلىُأيُمنهاُالعتبارُ
مجموعاتُمعينةُرغمُعدمُلعبهاُإلىُسبهاُنبدءُالمؤتمراتُالصحفيةُواللقاءاتُالتيُتقطفُثمارُالتحركاتُُو .9

 .الدورُالرئيسُفيُالتحرك
اتُونسبهاُلتنظيماتُمحددةُواالنطالقُفيُالتفاعلُوالتنسيقُبينهاُانطالقاُمنُهذاُالبدءُبتوظيفُالمجموع .9

 .التحديد
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 ماُالهدفُمنُاستمرارُالتحركات؟ُوماُهوُمستقبلهاُفيُضوءُالتحديات؟:ُطرحُأسئلة .1
إعالنُبعضُالناشطينُالعداءُللقوىُوالتنظيماتُونفيُدورهاُوتاريخهاُالوطني،ُوالتعاليُعلىُدورها،ُاألمرُ .7

 .ُالذيُخلقُحالةُمنُالعداءُوالنبذُللتحرك
 .إعادةُترتيبُالحراكُوتنظيمهُوالتقييمُالجديُوالتغلبُعلىُأكثرُالثغراتُالتيُظهرتُخاللُالفترةُالسابقة .13
 .عزوفُالشبابُعنُالعملُواالستجابةُلنشاطاتُالحراك .11
ُوب .12 ُالوطنية ُوالقوى ُالمدني ُالمجتمع ُمؤسسات ُمع ُصراع ُحالة ُفي ُالمجموعات عضُالشخصيات،ُدخول

 .ارتباطاُبمواقفُخاصة،ُقادُلحملةُضدُالتحركُوضعفُاالستجابةُلنشاطاته
ُفيُُ .13 ُالجدية ُوعدم ُاألسرى، ُبنصرة ُالخاصة ُالفعاليات ُبالفعالياتُالسيما ُالمتعلقة ُباالتفاقات ُااللتزام عدم

يةُبحضورُكافةُرفضُالمشاركةُرغمُاالتفاقُعلىُالفعالإلىُالتحضيرُوالمشاركةُفيُاإلعدادُلها،ُوصوالُ
 .المجموعات

تحرك،ُتجلىُذلكُفيُفعاليةُاألسرىُالتيُغابُالجميعُعنُُغلبةُطابعُالمناكفات،ُوالطابعُالفئويُعلىُأيُ .14
11ُبعدُُوالمشاركةُبهاُبشكلُمتعمد،ُرغمُاالتفاقُعليهاُمسبقا،ُوتمُتأجيلهاُمنُقبلُاألمن،ُوعندُالموافقةُ

ُبعضُاُيوما ُقبل ُمن ُفعاليات ُعدة ُإقامة ُولنفسُتم ُنفسُالمكان ُفي ُعليها ُالمحسوبة ُوالمؤسسات لقوى
الهدف،ُوالتعميمُبعدمُالمشاركةُفيُالفعاليةُحسبُالشباب،ُواستقدامُباصاتُلنقلُأهاليُاألسرىُقبلُبدءُ
ُللحراك،ُ ُمشاركتهم عالن ُوا  ُالفعالية ُعلى ُتنقلهم ُالتي ُنفسُالجهة ُمع ُاالتفاق ُرغم ُبنصفُساعة الفعالية

شاركةُوتصنيفهاُللحراكُبأنهُيتبعُتنظيمُمعينُحيثُبرزُاالستقطابُوالتفريغُوالعداءُوغيابُالقوىُعنُالم
ُالفعاليةُ ُأهمية ُغابتُوسائلُاإلعالمُعنُنقلُوعرضُالحدث،ُرغم ُكما ُبأجلىُصوره، والتخريبُالمتعمد

 .وتوقيتها
المجموعاتُكافة،ُوأقرُوقفُالحراكُأمامُاستحقاقُوضعُرؤيةُوبرنامجُعملُواجتمعُمعُُفيُضوءُالتقييم، .11

 .هيئةُلتنسيقُإعدادُالرؤيةُوالبرنامجُلمُتكتملُبعد
ُ
ُ

ُالحراكُإلىُأينُ؟؟
ُوالعقباتُُالتحديات

ُالثوراتُ ُنجاح ُفشكل ُوالذاتي، ُللظرفُالموضوعي ُنظرا ُوالجزر ُالمد ُمن ُبفترات ُانطالقه ُمنذ ُالحراك ُعمل ارتبط
ُ ُإنهاء ُوشعار ُبالقمعُاالنقسامالعربية ُارتباطا ُأخرى ُأوقات ُفي ُوتعرضُلتراجع ُنجاحه، ُفي ُأسهم ُمشجعا ُعامال
ُ.قضاياُأخرىُبعدُمقتلُالمتضامنُاإليطاليُفيتوريو،ُوتوقيعُالمصالحةصوبُالجهودُتحويلُوالتصعيدُاإلسرائيليُُو
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ُفعالياتُ ُرفضُإقامة ُُوأسهم ُالرؤية ُغياب ُأدى ُكما ُالجماهيرية، ُالمشاركة ُتراجع ُفي ُللحراكُجماهيرية الواضحة
ُاتفاقُالمصالحةُ ُلكافةُاألهدافُالتيُأعلنُعنها،ُوهشاشة ُتحقيقه الشبابيُفيُضوءُالمستجداتُوالتراكمات،ُوعدم
ُوالتحدياتُالتيُ ُالمجلسُاألعلىُللشبابُوالرياضة، ُالداخليُوالشبابيُكقرارُتشكيل وبروزُمستجداتُعلىُالصعيد

وتصنيفُُإلىُالفئويةُ؛القوىُوالمؤسساتُوحالةُاالستقطابُواالرتدادُيواجههاُعلىُصعيدُتراجعُالدعمُالشعبيُودعم
ُ.ُومحاوالتُاحتوائهاُونجاحُبعضهاُفيُاحتواءُالعديدُمنُالمجموعاتُالمجموعات
ُاالنقسامحتىُاللحظةُعمليةُمالحقةُمنظمةُبهدفُوقفها،ُألنهاُتتعارضُمعُمصالحُطرفيُالمجموعاتُكماُتواجهُ

رهاقُيفوقُقدراتُالشبابُعلىُفيُزجُالشبابُخارجُأطرها ُيتعرضُالحراكُلضعفُالمصادرُواإلمكاناتُوا  ُكما ،
ُ.والذينُيرونُفيهُسبباُلفقدانُمصالحهمُاالنقسامتحمله،ُإضافةُللتحدياتُالتيُيواجههاُمنُأصحابُالمصلحةُب

لجماهيرُحولها،ُفإنُارتباطاُبحجمُالتحدياتُالتيُيواجههاُالحراكُوباألهدافُالتيُانطلقُمنُأجلهاُواستطاعُحشدُا
استمرارهُمرهونُبتحقيقُاألهدافُالتيُانطلقُمنُأجلها،ُوبرؤيةُوخطابُواضح،ُوتنظيمهُفيُمواجهةُالتحدياتُالتيُ

ُ.وفيُحشدُكافةُالمجموعاتُعلىُبرنامجُواضحُ،تواجهه
ُ

ُاإلنجازات
 ُ ُخبراتُلم كسابهم ُوا  ُالقرار ُفيُمواقعُصنع ُفيُإشراكهم ُنتيجةُظهورُدورُطليعيُللشبابُأسهم تتحُلهم

ُ.تهميشهمُالمستمرُبحجةُالخبرة
 ُُلتوحيد ُكمقدمة ُواحد ُجسم ُفي ُالحراك ُمجموعات ُولجان ُأجسام ُتوحيد ُبهدف ُاجتماعات ُعدة ُعقد تم

ُمشتركُ ُبرنامج ُعلى ُالتنسيق ُوحتى ُالوحدة ُرفضُبعضُالمجموعات ُوبرز ُكافة، ُالشبابية المجموعات
ُ.ذاُالشأنارتباطاُبالعاملُالفئوي،ُإالُأنهُتمُالتقدمُبه

 ُتمُاالتفاقُعلىُإنجازُرؤيةُوبرنامجُوتكليفُلجنةُللعملُعلىُإعدادُمسودةُبحيثُتتضمنُثالثةُمنطلقات
 :لعملُالتحركات

وتحقيقُأهدافهُُلحقوقُالوطنيةُالمشروعةُلشعبنا،اوتتضمنُالنضالُمنُأجلُاستعادةُكافةُ:ُالجانبُالوطني -1
ُتحققُالمصالحُ ُموحدة ُآلياتُعملُوأساليبُوفقُواالتفاقُعلىُإستراتيجية ُبتحديد ُلشعبنا، ُالعليا الوطنية

ُ.برنامجُمحدد
 :تمُوضعُبعضُالمحدداتُ:علىُالصعيدُالداخلي -2
 .ضمانُاحترامُحقوقُاإلنسانُوالحرياتُاألساسية،ُخاصةُحريةُالرأيُوالتعبيرُوالحقُفيُالتجمعُالسلمي -
- ُ ُأثناء ُصدرت ُالتي ُوالقرارات ُالمشاريع ُكافة ُفي ُالنظر ُالقوانينُاالنقسامُفترةإعادة ُتوحيد ُيضمن ُبما ،

عادةُالنظرُفيُقراراتُتشكيلُالمجلسُاألعلىُللشبابُوالرياضة  .المعمولُبهاُفيُاألراضيُالفلسطينيةُوا 
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ُالمصالحُ - ُعن ُبعيدا ُالتنفيذية ُالسلطة ُعمل ُعلى ُفاعلة ُرقابة ُيضمن ُبما ُالمجلسُالتشريعي ُتفعيل إعادة
 .العلياُالوطنيةالفئويةُواقتصارهاُعلىُالمصالحُ

ُالقضائية - ُالقوانين ُتوجيه ُإعادة ُخالل ُمن ُالقضائية ُالسلطة ُوتعزيز ُالقانون ُلسياسة ُاالعتبار وفقُُإعادة
 .وضمانُإعادةُهيكليةُالمؤسساتُوتوحيدهاُلتعملُعلىُأساسُمهنيُووطنيُ،معاييرُالقانونُالفلسطيني

عادةُفتحُك - افةُالمؤسساتُاألهليةُالتيُتمُإغالقهاُأثناءُفترةُاإلفراجُالفوريُعنُكافةُالمعتقلينُالسياسيينُوا 
،ُوضمانُعودةُالموظفينُالمفصولينُالمقطوعةُرواتبهمُوفتحُالفرصُأمامُالجميعُللوظيفةُالعموميةُاالنقسام

 .علىُأساسُالكفاءةُوالمهنية
- ُ ُآثار ُالتخلصُمن ُعلى ُووضعاالنقسامالعمل ُوضمانُ، ُواالجتماعية ُالشعبية ُالمصالحة ُأسسُلضمان

 .إشراكُكافةُالقطاعاتُفيها
 .سلمُاألولوياتعلىُالعملُعلىُتحريرُكافةُالمعتقلينُالفلسطينيينُفيُسجونُاالحتاللُووضعُقضيتهمُ -
عادةُبناءُاألجهزةُاأل - منيةُعلىُأسسُالكفاءةُإعادةُبناءُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُعلىُأسسُديمقراطية،ُوا 

 .لفسادوالمهنيةُواحترامُحقوقُاإلنسانُومحاربةُا
 .لعنفُفيُإيجادُحلولُللمسألةُالداخلية،ُواحترامُالتعدديةُوتداولُالسلطةإلىُاتجريمُوتحريمُاللجوءُ -
- ُ ُالعلمُالفلسطينيُوكافةُالرموزُالوطنية،ُوعلىُضرورةُتعزيزُالمشاركةُالتأكيد ُحمايةُواحترام علىُضرورة

 .السياسةُللشبابُوضمانُوجودهمُفيُمراكزُصنعُالقرار
ُ(قابلُللتطويرُوالتعديلالمقترحُ)

ُالشباب -3 ُعلىُصعيد ُفيُمراكزُصنعُنضالُ: شراكهم ُالشبابُوا  ُرعاية ُقانون ُتفعيل المجموعاتُمنُأجل
ُ ُمثل ُبالشباب ُذاتُالعالقة ُالقضايا ُكافة ُالموقفُمن ُوتحدد ُللشبابُوالرياضة)القرار، ،ُالمجلسُاألعلى

وتوحيدُكافةُالجهودُُ،للشبابُوتحملهمُلمسؤولياتهمُاحقيقيًُُبماُيضمنُتمثياًلُُ،(لخإ..البرلمانات،ُاالتحادات
 .الشبابية

ُعمل ُوبرنامج ُالمجموعاتُبوضعُخطة ُستقوم ُالرؤية ُعلى ُواألدواتُبماُُ،بناء ُاتآلياتُواألساليبُالممكنة وتحديد
ُ.يحققُمصالحُوأهدافُشعبنا

ُ
ُالتحدياتُوالعقباتُ

 ُالتحديُاألمني. 
 ُواستهدافهاتراجعُالقوىُعنُدعمُالتحركات. 
 االحتواءُوالتصنيفُللمجموعاتُبحيثُتعودُكأطرُشبابيةُللقوى. 
 ُالتمويل. 
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 ُالتشويه. 
 الدعمُالجماهيريُللتحركات. 
 ُالقدرةُعلىُتنظيمُنفسهاُوخلقُحالةُحقيقيةُقابلةُلالستمرارُبخطابُوحدوي. 

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 
ُ

لىُأين:ُالحراكُالشبابي ُمنُأينُوا 

ُ

ُاألستاذُنائلُالمقادمة

ُشبابيناشطُ

ُ

يعدُالشبابُالقوةُالمحركةُوالدافعةُأليُفعلُإنسانيُأوُمجتمعي،ُفدائًماُنجدهمُفيُكلُعملُأوُنشاطُيشكلونُقوامهُ
الرئيسيُوعمودهُالفقري،ُفلوُنظرناُإلىُالحراكُاإلنسانيُبشكلُعامُسنجدُأنُالشبابُدائًماُهمُمنُكانواُفيُالطليعة،ُ

ُ.وقادتهُفيُمعظمُاألحيان

ُلدعوةُوتاريخناُاإل ُالشباب،ُفمعظمُالذينُاستجابوا سالميُمنذُالبعثةُإلىُاتآن،ُيزخرُبالنماذجُوالتجاربُالتيُقادها
ُ.عصبُالدعوة،ُونواتهاُالصلبةُواالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُفيُبداياتهاُكانواُمنُالشباب،ُوهمُمنُشكل
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ُُنؤكدُكما ُفقدعلى ُالمعاصرة، ُالفلسطينية ُالثورات ُعصب ُكانوا ُالشباب ُعلىُُأن ُقائمة ُالحجارة ُانتفاضة كانت
تضحياتهمُودمائهم،ُوماُكانتُلوالهم،ُوكذاُفيُانتفاضةُاألقصى،ُحيثُإنُأغلبُالتضحياتُكانُجلهاُمنُالشباب،ُ

ُ.األكثرُفعاًلُوتأثيًراُموه

سُتواصلُأنُأيُفعلُقادمُإنماُهوُامتدادُلهذاُاإلرثُالعظيمُوالعريضُفيُالفعلُوالتأثير،ُويعكعلىُومنُهنا،ُنؤكدُ
ُبينُاألجيال ُللقولُبأنُالحركاتُالشبابيةُالقائمةُالتيُحاولتُإحداثُالتغييرُفيُُ،التجربةُوامتدادها ُيدفعنا ُما وهذا

ُفيُاتآ ُالفلسطيني، ُليسالواقع ُاألخيرة، ُمقطعُةمقطوعُتونة ُأو ُهُةالجذور ُإنما ُفيُُياألوصال، ُدائم نتاجُتفاعل
ُ.ةُنسبةُفتوةُعالية،ُويشكلُالشبابُفيهُاألغلبيةالمجتمعُالفلسطيني،ُالذيُيمتلكُبالمناسب

ُيتسمُ ُلكنه ُالمحيطة، ُوالبيئة ُحسبُالظروفُالراهنة ُأخرى ُأحيان ُفي ُويشتد ُأحياًنا ُيخبو ُكان ن ُوا  ُالتفاعل، وهذا
ُللصراعُالذيُيعيشهُالمجتمعُالفلسطينيُمنذُقرن،ُحيثُتعددتُاألزماتُيبالديمومةُواالستمرارية،ُوهذاُنتاجُأساس

ماُيبرزُعلىُالساحةُأحياًناُمنُصراعاتُبينيةُإلىُبسببُاالستعمارُالبريطانيُوحتىُاالحتاللُاإلسرائيلي،ُإضافةُ
ُ.داخليةُعلىُموقعُالقوةُفيُالمجتمعُذاته،ُوماُيصاحبهاُمنُاستقطابُحادُمنُقبلُأطرافُالصراع

نُصراعُداخليُبينُفتحُوحماس،ُوالذيُتركُالفلسطينيُالفلسطينيُالذيُنتجُعُاالنقسامولعلناُنركزُهناُحديثناُعنُ
ُ.أثًراُبالًغاُعلىُالمشهدُالفلسطينيُبشكلُعام،ُوعلىُالشبابُالفلسطينيُبشكلُخاص

ُ ُووسطها، ُويسارها ُبيمينها ُوهمُأالتجاذبُبينُاألحزابُالسياسية ُاألحزاب، ُالرئيسيُلهذه ُعلىُالمكون رخىُبظالله
ُبين ُفيما ُوالذينُانقسموا ُالحركاتُالشبابُبالتأكيد، ُانعكسُبشكلُواضحُفيُتركيبة ُوهوُما ُالتجاذبات، ُلهذه ُتبًعا هم

ُ.أوُحركاتُشعبيةُأوُمستقلةُإلىُحدُماُ،واليسارُاوحماسًُُاالشبابيةُاألخيرة،ُفرأيناُأنُهناكُحركاتُتتبعُفتحًُ

وفيُفبرايرُلمُيكنُبشكلُواقعيُومنطقي،ُالمشكلةُأنُالمجموعاتُالشبابيةُالُتزالُتعيشُفيُمأزق،ُففيُبدايةُينايرُ
ثالث،ُلُهناكُوضوحُللرؤية،ُوكناُفيُاجتماعاتُشبهُيوميةُبوجودُاألطرُوغيرها،ُويستمرُكلُاجتماعُلساعتينُأو

ُ.خرجُفيُالمقابلُالُبفاعليةُوالُبنشاطُوالُبتوافقنُوال

صغيرُوالكبير،ُولمُكانُهناكُبالفعلُحراكُشعبي،ُوأكبرُدليلُأنهُلمُيقتصرُعلىُالشبابُفكانُهناكُالُآذار15ُفيُ
ُ.يكنُاألمرُحكًراُعلىُالشباب،ُمعُأنُالشبابُكانواُهمُنواةُالعمل

فيُتلكُالفترةُكانُثمةُبعضُالخالفاتُواألزمات،ُوربماُكانُبينيُوبينُمجموعةُمنُاألخوةُبعضُالخالفات،ُمعُأنناُ
ُكانُانعكاسُلخأ"الُاتفاق"طاولةُواحدة،ُلكنناُنخرجُإلىُُعلىكناُنجلسُ ُالفصائل،ُوطبيعةُ،ُوهذا زمةُالتيُتعيشها

ُ.كانُثمةُحالةُمنُالتشكيكُوعدمُالثقة،ُوالُتزالُمستمرةُإلىُاتآن،ُفالعالقاتُفيماُبينها
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رغمُماُمرُمنُأزماتُتمُتجاوزها،ُحيثُتمُتشكيلُلجنةُتنسيقيةُفيُالواحدةُمنُُامتداداتهُالشعبيةُآذار15ُلقدُباتُلـ
ُاليوم تعبرُعنُمختلفُالفصائل،ُوهيُالتيُانبثقتُعنُالقوىُالوطنيةُواإلسالميةُكانتُُ،(آذار15ُأيُ)ُفجرُهذا

ُالفلسطيني،ُوتمُاالتفاقُ ُخلفُالعلم ُالشعار،ُوالوقوفُجميًعا بهدفُتوحيدُالجهودُالشبابية،ُوتمُاالتفاقُعلىُتوحيد
ُتضم ُاللجنة ُوكانت ُالواحدة، ُعند ُعليه ُاتفق ُما ُعلى ُذاته ُاليوم ُصباح ُمن ُالثامنة ُفي ُالكتلةُُمجدًدا ُمن شباًبا

حينُنزلناُإلىُالشارعُحدثتُأزمةُبسببُالرايات،ُمعُأنناُكناُجميًعاُمتفقينُعلىُالعلمُُو.ُاإلسالميةُوالشبيبةُالفتحاوية
ُ.الفلسطينيُوحده،ُوكناُمنسجمينُكشبابُرغمُانتماءاتناُالحزبية

برؤيةُموحدة،ُسواءُعلىُمستوىُالضفةُالمشكلةُالموجودةُحالًيا،ُهوُأنناُكشبابُلمُنتمكنُحتىُاتآنُمنُالخروجُ
ُالسائدة ُهي ُالثقة ُعدم ُزالتُحالة ُوال ُالموجودة، ُالتشكيكُهي ُفالُزالتُحالة ُعلىُمستوىُغزة، ُأم نحنُُ.الغربية

ُالحراكاالنقسامإنهاءُإلىُنتحدثُعنُحراكُشبابيُيسعىُ ُالحديثُعنُُ،ُلكنُهذا ولخأسفُمنقسمُعلىُنفسه،ُوبدأ
مثلُحكومةُشبابيةُفيُبيتُلحم،ُوحكومةُتضامنُوطنيُفيُالضفة،ُوحكومةُظلُفيُُتكتالتُشبابيةُهناُوهناك

ُلخأدوار ُتقاسم ُفي ُغزة، ُفي ُفلسطين ُلشباب ُعام ُالتحاد ُوتشكيل ُبرؤيةُُ.غزة، ُالخروج ُهو ُكشباب ُمنا المطلوب
ُ.االنقسامستراتيجيةُتوحدناُعلىُمختلفُالمستوياتُولمعالجةُعديدُالقطاعاتُليسُفقطُموضوعُإ

الكثيرُمنُالقضاياُفيُغزةُوالضفة،ُالتيُيجبُأنُنتصدىُلهاُنحنُالشبابُبرؤيةُموحدة،ُبعيًداُعنُالتقاسماتُُهناك
نُالحراكُالشبابيُإالبعضُيتحدثُعنُمساحةُأوسعُللحراكُالشبابيُفيُالضفة،ُوأناُأرىُالعكس،ُحيثُُ.والتجذابات

ُشب ُفيها ُاألطيافُبما ُجميع ُوبمشاركة ُاألوسع، ُكانُهو ُالحراكُفيُغزة ُالتيُاقتصر ُعلىُعكسُالضفة ُفتح، يبة
ُ.الشبابيُفيهاُعلىُشبابُفتحُواليسارُفيُحينُغابُشبابُالتيارُاإلسالميُبالمطلقُعنُهذاُالحراكُهناك

كنتُمجتمًعاُمعُعددُمنُأعضاءُالحراكُالشعبي،ُوتمُالتنسيقُمعُممثلينُعنُُ،مساء5ُالساعةُُآذار14ُيومُُفي
ُبينُاألجهزةُاألمنيةُفيُغزةُ 5ُصباحاُو8ُحولُآليةُاالعتصام،ُوتمُالتوافقُعلىُأنُيكونُمحددُالفترةُالزمنيةُما

 .مساء،ُويتجددُبشكلُيوميُوهوُماُرفضهُبعضُاألخوةُفيُالحراكُبشكلُمطلق،ُومنُهناُبدأتُالمشاكل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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بحث اُعنُالهويةُفيُمواجهةُطغيانُاإلسالمُ:ُالحراكُالشبابيُفيُغزة
 *".االشتعالُوالخفوت"السياسيُ

ُ

 األستاذةُأسماءُالغول

ُصحافيةُوناشطةُشبابيةُ

ُ

ُالذيُ إنُمصطلحُسوقُاإلسالمُالذيُاستخدمهُأحدُالكتابُالفرنسيين،ُيصفُبدقةُماُتحولُإليهُمجتمعُغزة
ُ ُالحاكمة ُالجهة ُقبل ُمن ُللدين ُاستغالاًل ُهناك ُفنجد ُمتأسلًما، ُيوًما ُيكن ُلم ُولكنه ُمحافًظا ُكان كمادةُطالما

فضائياتُإسالمية،ُوغناءُإسالمي،ُورسمُ:ُلالستهالكُالعام،ُوهذاُيظهرُمنُمكوناتُهذاُالسوقُفيُقطاعُغزة
إسالمي،ُوزيُإسالمي،ُودبكةُإسالمية،ُكذلكُاألمرُفيُوصايةُالحكومةُعلىُالمجتمعُوالقراراتُالعامةُحولُ

ُوالمدهشُالنساءُبدعوىُتطبيقُاإلسالم،ُوسحبُبعضُالرواياتُوالكتبُمنُال ُلإلسالم، سوقُبحجةُمخالفتها
أكثرُمنُذلكُهوُانساللُالمجتمعُبهذهُالسرعةُوتبعيتهُالثقافيةُلماُيرضاهُحكمُاإلسالمُالسياسيُدونُاعتراضُ

ُ.علىُخصخصةُاإلسالمُواستغاللهُفيُالنفوذُوالسطة
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ُالتيُحركتُبذورُالحراكُُ الشبابيُبشكلُعاصفُفيُإنُهذهُالبيئةُالطارئةُعلىُقطاعُغزةُهيُالخلفيةُذاتها
بدايته،ُوجعلتهُأقوىُمماُهوُعليهُفيُالضفةُالغربيةُالتيُكانُيتجهُفيهاُالحراكُنحوُالبحثُعنُمستقبلُسياسيُ

ُ.أفضلُوليسُالميلُنحوُأسئلةُالذاتُوالهوية

حكومةُإنُالحراكُالشبابيُفيُغزةُبدأُمعُتبلورُفكرةُأسلمةُالمجتمعُالتيُكانتُتحاولُحركةُحماسُبقيادتهاُل
ُالحربُاإل ُبشكلُواضحُبعد ُفرضها ُُوغزة ُجعلهاُمعُسرائيليةُعلىُغزة، ُما الفراغُالسياسيُالذيُاتسعُعندها

تتفرغُللشؤونُالخاصةُللمواطنينُوالحرياتُالفردية؛ُاألمرُالذيُيذكرنيُبتجربةُالحكومةُالسودانيةُحينُأثيرتُ
ُ ُلبنىُالحسين، ُالرتدائهاقضيةُالصحافية ُبجلدها ُالفشلُالسياسيُواالقتصاديُُالتيُحكم ُبعد بنطاالُوكانُهذا

ُ.الذيُواجهتهُالحكومةُالسودانيةُآنذاك

________________________________________________________________ُ

 قامتُبإلقائهاُالناشطةُالشبابيةُهالةُالشعيبي.ُ

ُبدايةُالتغيير..ُحركةُاصحى

ُالشبابُلُ ُبها ُقام ُالمواجهاتُالتي ُفكرهُأولى ُيوما ُيكن ُلم ُالذي ُالغزي، ُمجتمعهم ُوهوية لحفاظُعلىُهويتهم
ُوالشاباتُ ُالشباب ُمن ُمجموعة ُبدأت ُحين ُاألخيرة، ُاألربعة ُاألعوام ُفي ُإليه ُوصل ُالذي ُالحد ُإلى تكفيرًيا
ُللتحركُالذيُجاءُبعدُنقاشُباسمُحركةُاصحىُ ُاسما ُالمقاهيُالعامةُليختاروا االجتماعُبشكلُدوريُفيُأحد

إذُأصدرُخاللهاُُ،2337ية،ُوسرعانُماُأصبحُلهاُمدونةُعلىُشبكةُاإلنترنت،ُوذلكُكانُفيُنهايةُالعامُالشباب
ُ ُفيهُفرضُالحجابُوالزيُالشرعيُعلىُطالباتُالمدارسُالحكومية البيانُُ-شبابُالحركةُأولُبيانُاستنكروا

ُ.-موجودُعلىُمدونةُالحركة

ُأنُُالوقتُشبابُالحركةُأنرأى2313ُُوفيُشهرُينايرُفيُذكرىُاالنتخاباتُ ُعلًما حانُللنزولُإلىُالشارع،
ُيزدُعددهمُعنُالعشرينُشخًصا،ُوينتمونُإلىُمختلفُالمشاربُالليبراليةُوالعلمانيةُ هؤالءُالشبابُوالفتياتُلم

ُهيُالفعاليةُالوحيدةُآنذاك،ُفلمُتتجرأُأي21/1/2313ُواإلسالميةُواليسارية،ُوكانتُالفعاليةُالتيُنظموهاُيومُ
ُوكانتُ ُشبابُالحركةُعبرُالفيسُبوك،ُوبعضُالمدونات، ُوأعلنُعنها ُأهليةُأوُحزبُعلىُتنظيمها، مؤسسة

ُشبابُوشاباتُ ُوتوجهُيومها ُفيُالشارع، ُبتنظيمها ُأعطتُالحركةُتصريًحا ُقد ُاصحى"الشرطة تحتُالمطر،ُ"
جهةُالمجلسُالتشريعيُماُعالمُأكثرُمنُالمشاركين،ُووضعواُصندوقُاقتراعُخشبيُضخمُبمواوكانتُوسائلُاإل

ُلتبدأُ ُالتغيير، ُفي ُوالرغبة ُاالنتخابات ُحول ُالثاني ُبيانهم ُالشباب ُوقرأ ُيومها، ُاألمن ُرجال ُتحفظات أثار
المالحقاتُاألمنيةُبعدها،ُخاصةُبعدُأنُأصدرواُبيانهمُالثالثُحولُواقعةُاقتحامُمنتدىُشاركُالشبابيُوسرقتهُ
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فيهُاالحتاللُاالسرائيليُعلىُسفينةُمرمرةُفيُعرضُالبحر،ُوكانُفيُذاتُالصباحُالذيُهجم2313ُُفيُأيار
ُ.منُأقوىُالبياناتُالذيُانتقدُبقوةُالحادثة

ُفيُالخامسُمنُديسمبر2313ُوفيُنهايةُعامُُ كانونُاألولُكانُهناكُاعتصامُلدعمُمنتدىُشاركُ/ُتحديدا
كوميُفيُالضفةُأوُفيُغزةُيتمُالدعوةُوتمتُالدعوةُلهُمسبًقاُعبرُالفيسُبوك،ُوكانُأولُاعتصامُضدُإجراءُح

إليهُعبرُالفيسُبوك،ُوقدُتمُتنظيمهُبنجاحُرغمُالتضييقُاألمنيُوالتهديدُوتصويرُرجالُاألمنُلوجوهُالمشاركينُ
ُ.خاصةُالفتيات،ُوانضمُإلىُالمعتصمينُالعشراتُمنُالشباب،ُوتمُاعتقالُماُيزيدُعنُثمانيةُعشرُشاباُمنهم

بعيداُعنُاالحتفاظُباسمهاُبلُفيُتيارُكبيرُيسعىُنحوُالتغييرُأخذُيتشعبُعلىُُوبدأتُحركةُاصحىُتتوسعُ
ُوبدأتُ ُبشكلُملحوظ، ُتويتر ُاستخدام ُتم ُقد ُيكنُحينها ُولم ُقلتها، ُرغم ُوشقتُالمدوناتُطريقها الفيسُبوك،

ُالتدريجيُالمستمرُحتىُاتآنُلعددُأيا مُإغالقه،ُومنُالحملةُالحقوقيةُإلعادةُفتحُمنتدىُشاركُومناصرتهُوالعد 
ثمُتمُتنظيمُحملةُأخرىُإلطالقُسراحُمصطفىُالغولُالمشاركُالوحيدُفيُاالعتصامُالذيُبقيُفيُالسجنُماُ

ُ.يزيدُعنُاألسبوع

علىُ"ُشبابُنحوُالتغيير"أوُ"ُالجايبو"وأتتُبعدهاُالمفاجأةُمنُغزةُأعلىُصوًتاُوهوُأولُبيانُيخرجُعنُشبابُ
سرائيلُألنهمُثالثةُاحتالالتُقضواُعلىُأحالمُالفيسُبوك،ُوقالواُبقوةُإنهمُيري دونُالتخلصُمنُفتحُوحماسُوا 

ُوسرعانُماُ ُعنُأسمائهم، ُدونُأنُيفصحوا ُالصحفُالعالمية ُمعظم ُبيانهم ُوتصدرُخبر الشبابُالفلسطيني،
ُ ُوالمبادرات ُالمجموعات ُبقية ُوكذلك ُومصر ُتونس ُبثورتي ُالمجموعة ُهذه ُصورة،ُُ–تأثرت ُنظرة، اصحى،

التيُكلماُزادُالخناقُعلىُغزةُوالحصارُاإلسالميُكلماُبرزتُأكثرُوأكثرُبثوبُثقافيُأوُنضاليُأوُُ-يوتوبيا
إغاثي،ُواستمدتُهيُاألخرىُقوتهاُفيُبدايةُالعامُالحاليُمنُثورتيُتونسُومصر،ُوبدأُاستخدامُاإلنترنتُيتجهُ

ُحسا ُالشباب ُمن ُللعديد ُفأصبح ُالحقوقية، ُالقضايا ُمناصرة ُنحو ُاكبر ُوزادُبشكل ُومدونات ُتويتر ُعلى بات
ُ.استخدامُاليوتيوب

ودخلُاألمرُفيُمواجهةُحقيقيةُمعُاألمنُحينُدعتُبعضُهذهُالمجموعاتُالشبابيةُإلىُدعمُثورةُمصرُعبرُ
،ُوقامتُبتغذيةُالصفحةُعلىُاإلنترنتُمجموعة2311ُكانونُالثانيُ/ُيناير31ُاعتصامُعلىُالفيسُبوكُيومُ

ناتُمنهن نان،ُونازكُأبوُرحمة،ُورزانُالمدهونُاللواتيُتمُاعتقالهنُفيُالجنديُالمجهولُفيُعالُع:ُمنُالمدو 
ُبالضربُالمبرحُالحقاُفيُغرفةُالتحقيقُمنُ موعدُالفعاليةُمعُالصحافيةُأسماءُالغولُالتيُتمُاالعتداءُعليها

ُ.قبلُإحدىُالشرطيات

ُعلُ ُالحادثةُبدأتُاالجتماعاتُالمكوكيةُوالصفحاتُالعديدة ُشبابيةُمنُبعدُهذه ىُالفيسُبوكُللخروجُبمبادرة
ُ ُإنهاء ُالشبابُهمُاالنقسامأجل ُوبعضُهؤالء ُالتواريخُللخروجُواالعتصام، ُمن ُالدعواتُالعديد ُوحملتُهذه ،
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أنفسهمُممنُتمُاعتقالهُفيُأولُاعتصامُمعُمنتدىُشاركُخاللُشهرُكانونُاألول،ُوقدُاتفقواُفيُالنهايةُبعدُ
مهاُلهمُنخبةُمنُالصحافيينُوالناشطينُعلىُتاريخُواحدُللفعالية،ُوبالفعلُوحدُشبابُالعديدُمنُالنصائحُالتيُقد

هكذاُكانُيعر فهمُاألمنُفيُكلُمرةُيعتقلهمُفيها،ُرغمُأنُأياُمهمُلمُيعملُيوًماُفيُشاركُبلُُ-اعتصامُشارك
حراكُالشعبيُمحدًداُبيومُ،ُوهكذاُأصبحُال"حزيران1ُ"،ُوشبابُ"الجايبو"الدعوةُمعُشبابُُ-كانواُداعمينُلقضيته

ُأردتمُآذار11ُ ،ُ!!وسطُتحدياتُكبيرةُوقمعُواستدعاءات،ُوتفاصيلُتقتربُمنُحكايةُفيلمُأكشنُأوُرعبُإذا
ُ.يذكرهاُسامرُأبوُرحمةُبالتفصيلُفيُورقته

ُالوصيةُعلىُ منُوجهةُنظري،ُإنُالكبتُوالتضييقُعلىُالحرياتُوفرضُشرطةُالفضيلةُالتيُاعتقدتُنفسها
ُدوافعُ ُكلها ُالدينُعبرُالتشكيكُفيُالشبابُوجيلُبأكملهُوالمؤسساتُالشبابية، ُباسم ُعليه المجتمعُوالمسيطرة

إلعادةُاللحمةُبينُُاسياسيًُُاويتعلقُبالهويةُأكثرُمنُكونهُطموحًُُاوأسبابُجعلتُالسؤالُعندُشبابُغزةُمصيريًُ
ُشب ُعند ُفالهوية ُكأفراد، ُبكينونتهم ُيتعلق ُإنه ُبل ُبالوطنُشقيُالوطن، ُيتعلق ُواضحا ُأمرا ُكانتُدائما ابُغزة

ُالدينُ ُرجال ُحتىُجاءتُحكومة ُالثيوقراطية"والدين، ُالذيُ" ُالسلوكُالمتدين ُومنُثم ُالدينُأواًل، وطرحتُبقوة
ُالجيلُالذيُفيُمعظمهُيرىُصورُ يتناسبُمعُالهويةُاإلسالمية،ُوالوطنُيأتيُالحًقا؛ُاألمرُالذيُرفضهُهذا

ألبومُعائلتهُأيامُشبابُوالديهُوأجدادهُرغمُالنكساتُالسياسيةُالتيُعايشوهاُفيُزمنهم،ُوهناُالحياةُالمتفتحةُفيُ
فيُمستقبلُأفضل،ُُاأكررُإنُتحركُالشبابُفيُغزةُكانُاألقوى؛ُألنهُكانُدفاعاُعنُالذاتُأكثرُمنهُطموحًُ

ُ.وأصبحُهذاُالمستقبلُبعدُذلكُسبباُقوياُللتحركُومتوازياُمعُسؤالُالذاتُوالهوية

ُ

ُكوامنُالخفوت

ورغمُكونُالعديدُمنُدوافعُشبابُغزةُيتعلقُبالذاتُوحتميةُتحققهاُإالُأنُالفتورُوالتباطؤُوالترددُسرعانُماُتركُ
غبشهُعلىُعملهم،ُفمنهجيةُالتشكيكُالتيُيواجهونُبهاُيومياُمنُقبلُالمجتمعُورجالُاألمنُوالعائلةُهيُذاتهاُ

نُداومواُعلىُُوفالمحيطُ.أقصىُحد،ُبنفسُالقوةُنفضتهمُنحوُبئرُاليأسُالتيُبنفسُالقوةُدفعتهمُللمغامرةُإلى
.ُتخوينهمُوتكفيرهم،ُماُأثرُعليهمُألنُالتصميمُعندُالشبابُلمُيكنُبطولياُومستقالُعنُالمحيطُإلىُحدُالثورة

لثورات؟،ُابُنحوُابأيُالمكبوتاتُأقوىُلدفعُالش:ُوهذاُيعودُبناُإلىُسؤالُأبعدُوأوسعُيشملُكلُالشبابُالعرب
ُهلُهوُالمكبوتُاالقتصادي،ُأمُالديني،ُأمُالجنسي،ُأمُالسياسي؟ُ

ُالمكبوتاتُالتيُجعلتُشبابُتونسُومصر ُفيُمصرُ-إن ُحالًيا ُمنُمنطلقُمجايلتيُلمعظمهم ُ-وأقولُهذا
دفعُُتقولُإنُالمكبوتُاالقتصاديُهوُاألقوى،ُثمُيأتيُبعدهُمكبوتُاالنتقامُمنُالظلمُواستردادُالكرامة،ُوهوُما

ُاالقتصاديُملًحاُإلىُ ثورتيُتونسُومصرُإلىُالنجاح،ُوربماُنحنُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُليسُمكبوتنا
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ماُجعلُ!!ُهذهُالدرجةُوسطُكلُتلكُالجهاتُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُالتيُتعتنيُبأرزاقناُبشكلُطوعيُوكريم
،ُخاصةُوأنُاألملُفيُالتأثيرُاإليجابيُ"الضفةثورةُغزةُُو"ثورتناُتخفتُبسرعةُقبلُأنُنستطيعُحتىُأنُنسميهاُ

ُللشبابُونشرُاإلشاعاتُالمغرضةُعنهم،ُ قصائه ُالذاتيةُكانُيموتُكلُيومُمعُقمعُاألمنُوا  الستردادُهويتنا
ُ.وضربهمُأثناءُالتحقيقُوبعده

األخذُبعينُكلُهذهُالتفاصيلُجعلتُالسببُللثورةُفيُفلسطينُأقلُاألسبابُحماسةُمقارنةُبالدولُالعربية،ُمعُُ
ُ ُأنُمنطقة ُوالقطاع"االعتبار ُالضفة ُأسهلُعلىُ" ُفما ُاالحتاللُاالسرئيلي، ُلوجود ُوخصوصيتها ُحساسيتها لها

ُشكلُ ُما ُالوطن، ُمصلحة ُضد ُوأنهم ُالشبابُبالعمالة ُأنُتتهم ُوقطاعُغزة ُالغربية ُفيُالضفة ُاألمنية األجهزة
يكنُانتشارُوسائلُومهاراتُالسوشيالُميدياُواسعاُبينُُعاماًلُمضاعًفاُلهالكُقدرةُاالستمراريةُعندُالشباب،ُفلم

ُاالتهامات ُهذه ُمن ُليسخروا ُاحترافي ُبشكل ُالشباب ُاألمنُاويفضحُوُ،الناشطين ُالقوائمُُاويضعُوُ،رجال لهم
السوداء،ُكماُأنهُيجبُاالنتباهُإلىُأنُالسيطرةُاألمنيةُفيُالضفةُوالقطاعُعلىُمصادرُاإلنترنتُومراقبتهاُوعدمُ

ُال ُقدرة ُالمدون ُأو ُإناشط ُالشائعاتُعلى ُنشر ُفي ُأقوىُمنهم ُدائًما ُاألمن ُبحيثُكان ُأثرتُكثيًرا ُهويته خفاء
ومالحقتهمُوالتقليلُمنُشأنهم،ُكماُأنُشبابناُتنقصهُروحُالفكاهةُوالدعمُالعائليُكيُيتجاوزُهذهُالتهمُكماُفعلُ

ُ.ويفعلُشبابُمصرُحتىُهذهُاللحظة

حُثورتك،ُومنُهناُيجبُأالُننسىُأنهُأقوىُللنهايةُهوُالمكبوتُالذيُي نجُ ُكُ سُ إذنُالمكبوتُالذيُيحافظُعلىُن فُ 
ُوكذلكُفإنُ ُوخارجُاإلستراتجياتُوالعواملُوالخططُالعشريةُوالخمسيةُوالمئوية، ُمهمشا ُكانُشبابنا علىُالدوام

تهمُبشكلُمبتذلُأحزابناُشاختُولمُتعدُتعبرُعناُبلُهيُممنُهاجمتُهؤالءُالشباب،ُوأحياناُحاولتُركوبُموج
وباستخدامُجيلُالشبابُنفسه،ُفكيفُسيثقُالشبابُأنُمكبوتاتهُتستحقُثورةُحتىُلوُلمُتكنُاقتصادية؟،ُوكيفُ
سينطلقُكماُبدأُلمواجهةُالمكبوتُالدينيُاذاُكانُسرعانُماُيتمُتكفيرهُوي حللُدمه؟ُاألمرُالذيُيجعلُالشبابُ

ُالمجتمعيةُوال ُفالمنظومة أيُعالقاتُالشبابُفيُماُُ-دينيةُوحتىُالتكنولوجيةُوالشبابيةينكفئونُعلىُأنفسهم،
ُ.كلهاُالُتساعدهمُعلىُتجاوزُأزماتهمُالصغيرةُداخلُالحراكُالشبابيُاألكبرُ-بينهم

ذاُكانتُهذهُُ الكوامنُالداخليةُلخفوتُالحراكُالشبابي،ُفالُبدُمنُالقولُإنُهناكُكوامنُخارجيةُتتعلقُهيُوا 
مةُواألماكنُوالشعاراتُذاتها،ُاألمرُالذيُيعيدُكلُمرةُالفعاليةُإلىُالصفر،ُحتىُمشهدُبتكرارُالوسائلُالمستخد

القمعُذاتهُوالهربُمنُاألمنُوالضربُواالعتقال،ُإلىُدرجةُأنُالمواطنُالعاديُفقدُالثقةُبشبابُيكررونُأنفسهمُ
كسرواُهيبةُالرعبُاألمنيُالتيُُوالُيصمدونُأمامُالقمعُفيُالشارع،ُبيدُأنُتكرارُالمواجهةُنوعُمنُالتحمل،ُفقد

كانتُتشكلهاُاألجهزةُاألمنيةُفيُالضفةُوغزةُعندُالمواطنينُالعاديين،ُفالعديدُمنُالمسيراتُكانتُتخرجُبشكلُ
ُملكاُ ُانتشرتُوأصبحت ُالفكرة ُألن ُمدرسة؛ ُفي ُصباحي ُطابور ُأو ُمسجد ُخطبة ُزفافُأو ُحفل ُبعد تلقائي

ُ.للجميع
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ُ ُ"إنُشعار ُإنهاء ُنقساماالالشعبُيريد "ُ ُفلسطين"أصبحُبشعبية ُنفديكُيا ُ"بالروحُبالدم ُألنُمواجهة ُاالنقسام،
ُاحتاللناُ ُمن ُتخلصنا ُإذا ُإال ُحقيقًيا ُمحتاًل ُاالسرائيلي ُالمحتل ُنرى ُلن ننا ُوا  ُاالحتالل، ُمواجهة ُمن أصبحت

،ُولكنُهذاُالشعارُإيجابيُجداُبحيثُالُيمكنُألحدُأنُينفيُأنهُضده،ُمماُسهلُاالنقسامالداخليُأواًل،ُأالُوهوُ
،ُوربماُلوُكانُشعاراُ!!االنقسامجداُعلىُحكومتيُالضفةُوغزةُاستغاللهُوالصعودُعليهُفالُأحدُيريدُمنهماُإبقاءُ

ُلوضحتُلتيارُالشبابُأهدافهُُو ستراتجيتهُوبدائلهُاُ أكثرُتطرفاُمثلُالشعبُيريدُإسقاطُالنظامُفيُالضفةُوغزة
ُأمنُ ُفيُظلُجهازي  ُانتحاًرا ُيكن ُلم ُكبرىُإن ُيعتبرُمغامرة ُالشعار ُإطالقُمثلُهذا ُإالُأن أكثرُمنُغيره،

إسقاطُالحكومتينُبالسر،ُُايتربصانُبالشبابُبتهمُالتخوينُوالعمالةُوالتكفير،ُفكانُاألسهلُعلىُالثوارُأنُيتمنُو
ُ!.النظامُفيُشعارُبالعلنُأوُإعادةُبناءُاالنقسامبإنهاءُُاوينادُو

ُ

ُمنُحراكُشبابيُإلىُحراكُشعبي

إنُالحراكُالشبابيُيعيشُحالةُمواتُمبكرةُلنُينقذهاُسوىُأنُيصبحُكلُمواطنُفلسطينيُمدونُيدونُرأيهُفيُ
ُاإلعالمُ ُوسائل ُاستخدام ُفانتشار ُبصراحة، ُرأيه ُويقول ُوالشبح ُوالضرب ُالتعذيب ُفيديوهات ُويضع التغيير،

يسهلُكثيًراُمنُعملياتُالحشدُوالمناصرة،ُويختصرُأعواماُمنُأجلُتغييرُالوضعُالسياسيُالراهنُالتكنولوجيةُ
ُ.فيُظلُمؤسساتُمجتمعُمدنيُصماء،ُوبكماء،ُوعمياءُاتجاهُماُيحدث

مليون22ُُفالمصريونُخاللُالثورةُوبعدهاُارتفعُعددُمستخدميُاليوتيوبُمنهمُمنُبضعةُماليينُليتجاوزُاتآنُ
ُ ُكذلك ُالغوصُفيُمشاعيةُمصري، ُذلك ُمن ُواألهم ُللوضع، ُالنقدية ُوالكتابة ُالفيسُبوك ُاستخدام ُمع األمر

التويتر،ُوتعدُغزةُوالضفةُالغربيةُمنُأقلُمدنُمنطقةُالشرقُاألوسطُاستخداماُلتويترُالذيُبرزُصيتهُفيُبدايةُ
ُ.9002ُاالحتجاجاتُاإليرانيةُفي

أنُيشعرُكلُمواطنُأنهُشابُمظلومُفيُحقهُيريدُالتغيير،ُوأنُحتىُيصبحُالحراكُالشبابيُحراًكاُشعبًياُيجبُُ
ُالحراكُوحتىُاحتاللُمواقعُ ُداخل ُمنُمناصبُقيادية ُفيُاحتكارُكلُشيء ُأنانيتهم ُعن يكفُالشبابُقلياًل
األدمنُالمسؤولةُعنُالصفحاتُاإللكترونية،ُيجبُعلىُكلُمواطنُأنُيشعرُأنهُيتقاسمُمعهمُشيئاُما،ُولكنُ

معظمهُيقبضُراتباُمنُحماسُوأكثرُمنهمُيقبضونُ!ُكيفُسيحدثُذلكُوالشعبُعندناُم دج ن؟المعضلةُهناُ
ُأنُشبابُالحراكُتمُ ُخاصةُلوُعرفنا ُفلكلُمنهمُمصلحتهُأالُيثورُسياسيا ُمنُفتحُوالبقيةُمنُاألونروا، راتبا

اإلبداعيةُوالشبابيةُالتيُُنُيقدمواُاستقاالتهمُمنُقبلُأهمُالمؤسساتأأوُط لبُإليهمُُأعمالهمفصلُغالبيتهمُمنُ
ُ.سوفُتصطدمونُلوُعرفتموها
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ُالُنزالُنقولُلشبابُُ ُكنا ُالحديثُعنُتحركُشعبيُإذا ُالمبكرُجدا ُمن ُ"آذار11ُإنه ُإلىُ: ُبأنفسكم الُتلقوا
،ُوغذاُكناُنعتبرُأنهمُصانعوُمشاكلُوغرباء،ُونصدقُماُتقولهُعنهمُالمواقعُاإلعالميةُاألمنيةُللتشكيكُ"التهلكة
ُ.فيهم

ُاليساريُواإلسالميُُ ُالتحريرُبمصرُوكانتُبين ُالبعضُفيُميدان ُالماليينُبينُبعضهم ُالتيُبناها ُالثقة إن
–والعلمانيُوالملحدُوالسلفيُمبنيةُعلىُالهدفُالواحد،ُوهيُالثقةُالتيُتنقصناُفيُظلُهدفُالُنتفقُعليه،ُربماُ

حينُتجمعُعشراتُاتآالف2311ُُ-3-11لكتيبةُفيُأنناُرأيناُبوادرُهذاُاالتفاقُوالتناغمُفيُساحةُاُ-الُأنكر
يوزعونُالمياهُعلىُبعضهمُويبتسمونُفيُوجوهُبعضهمُويتقاسمونُالخبز،ُحتىُرجالُاألمنُكانواُيمازحوناُنهاًراُ

،ُتلكُاللحظاتُالقليلةُالتيُمرتُكالحلمُهيُالتيُتقربهُكيُيكونُ-وبالطبع،ُلياًلُاعتدواُعليناُبالضربُوالشتمُ–
ُبأن نهاءُُواقعا ُليسُفقطُلتغييرُحماسُوفتحُوا  ُبلُلحمايةُفلسطينُاالنقسامالحراكُالشبابيُقدُيصبحُشعبًيا ،

ُ.مستقباًلُمنُكلُاألحزابُالتيُتأكلُفيناُدونُرحمة

ُ

ُاالنتفاضةُالثالثة

حلفُإنُتعثرُالثوراتُوتوقفُتدحرجُكرةُالثلجُبدأُمنُعندُليبياُحينُتسلحُالثوارُووقعواُفيُالفخ،ُومنُثمُجاءُ
ُمخططُ ُبأنها ُوالالحقة ُاتآنية ُالثوراتُالعربية ُعلىُكل ُالذيُأضفىُتشكيكا ُاألمر ُمنُالخارج، ُليحميهم الناتو
غربيُأميركيُيهدفُإلىُشرقُأوسطُجديد،ُوسرعانُماُتزايدُعددُالرافضينُلهذهُالثورات،ُوضعفتُبالتاليُثورتاُ

مرةُكأنهمُأطفالُاكتشفواُلعبةُجديدة،ُواألخطاءُُاليمنُوسوريا،ُوأصبحُالثوارُمرتبكين،ُيجربونُكلُشيءُألول
يخفونُالحقائقُعنُاالعالم،ُويتسلحونُبالسر،ُويبالغونُباألعداد،ُويضربونُالرئيسُفيُ:ُالتيُيرتكبونهاُتتزايد

ُواليساريونُ ُالعلمانيون ُويترك ُالشرطة، ُعناصر ُويقتلون ُيقصدوا، ُأن ُدون ُبطاًل ُمنه ُويصنعون المسجد
ُ.كلُالكعكاإلسالميينُيأكلونُ

أقولُوجهةُ-إذن،ُتضيعُالحقيقةُحتىُفيُالثوراتُوليسُفقطُفيُالحروب،ُفكيفُسيثقُالناسُبهمُبعدُذلك؟ُُ
نظريُهذهُبعدُمقابلتيُلعددُمنُالثوارُوالمعارضينُالسياسينُمنُسورياُواليمنُوليبياُفيُمصرُالتيُأصبحتُ

ماُبعدُثورةُمصر،ُ:ُعلُسرعانُماُتتالتُالخيباتوقدُيعتبرُالبعضُهذهُالرؤيةُسوداوية،ُلكنُبالفُ-حاضنةُلهم
ُكسرُ ُوصعوبة ُالداخلية، ُمعُوزارة ُدائمُاالنقساموأحداثُتونسُاألخيرة ُالثوار ُفكأنُهؤالء ُوغزة، ُالضفة ُوفي

ُ.البحثُعنُسببُآخرُوجديدُللثورة
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دايةُتحدياُلشركةُالفيسُوجاءتُدونُسابقُإنذارُاالنتفاضةُالثالثةُوالدعوةُإليها،ُالتيُاعتبرتُأنهاُكانتُفيُالبُ
ُوغزةُ ُفيُلبنانُوسوريا ُالثوار ُواتجه ُاألرض، ُحتىُتبلورتُعلى ُحقيقة ُنية ُمنها ُأكثر ُللصفحة غالقها بوكُوا 
ُعنُهدفها،ُ رف ها ُوح  ُمنُإضعافُالثوراتُالعربية ُومزيًدا ُشهداءُوجرحى، ُوكانتُالنتيجة ُإلىُالحدود، والضفة

ُبش ُالعربُوأولهم ُالقادة ُاستخدم ُما ُوتركُوسرعان ُوعربيته، ُوطنيته ُعن ُيكشفُمدعًيا ُالموقفُكي ُاالسد ار
ُوتشتتُالتركيزُوالهدفُوالخطابُبينُالقضاءُعلىُ ُيتجهونُإلىُالجوالن، ُثالثةُعقود ُمنذ السوريينُألولُمرة
ُإسرائيلُوبينُالقضاءُعلىُالحكامُالعربُواألنظمةُالفاسدة،ُوأصبحُالواقعُحلًما،ُوالثوارُالُتحكمهمُواقعيةُفساد
ُوتوحدتُعندهمُ ُلتحريرُالقدس، ُللذهابُإلىُغزة ُاإلرائيلية،ُوتحضروا ُثوارُمصرُعلىُالسفارة ُفهجم نظامهم،

،ُوأصبحتُعدمُالجديةُانطباًعاُعاًماُعندُنظرةُالناسُنعتقدواُأنُكلُشيءُممكاالجغرافياُواألهدافُفيُثواٍن،ُُو
لىُتحريرُفلسطينُُوإلىُُإليهمُخاصةُبعدُازديادُصفحاتُالفيسُبوكُوالمدوناتُالتيُتدعو االنتفاضةُالثالثةُا 

ُ.وتمجيدُالشهداء

وعادتُقضيةُفلسطينُمربطُفرسُالعربُكأنهاُحزامُاألمان،ُوتناسواُثوراتهمُوذهبُشبابُلبنانُيركضونُإلىُُ
الجنوبُوحزبُاهللُراضياُبذلكُفيُحينُأنهمُلمُيخرجواُاعتصاماُواحداُمعُسورياُإالُوقمعهمُاألمنُوالحكومةُ

ُ.عارضةوالم

إنهُالتاريخُيعيدُنفسه،ُالكلُيتكلمُعنُتحريرُفلسطينُوعدالةُقضيتهمُكيُي نسيُشعبهُمطالبهُاتآنيةُبالتغييرُُ
لحاحُالثورات،ُمرحلةُالستينياتُوالسبعينياتُذاتها،ُعداُإنُالشعاراتُاإلذاعيةُالتيُنراهاُفيُكتبُالتاريخُقدُ وا 

نُكلُثانيةُعلىُالفيسُبوكُوتويتر،ُدونُخطةُحقيقية،ُفأصبحُأصبحتُبالُطعمُوالُلونُوالُرائحة،ُنراهاُاتآ
كلُاعتصامُواعتصامُبينهُاعتصام،ُوكلُهدفُنقيُيشبهُالحلمُيلحقهُهدفُمثلهُدونُتغييرُفعليُسوىُمزيدُ

،ُناهيكُعلىُأنُالدعوةُإلىُ..منُالشهداء،ُفمنُيومُذكرىُالنكبةُإلىُيومُالقدس،ُومنُثمُيومُاالسرىُوهكذا
الثالثةُتضعفُشبابُالحراكُالشبابيُداخلُفلسطينُبالنسبةُألدواتهمُالداخليةُوقدرتهمُعلىُاالحتمالُاالنتفاضةُ

ُواألحزابُوالتاريخُ ُالمقاومة ُأجندة ُتفعله ُما ُيصبحونُمهددينُبتكرار ُكما ُألكثرُمنُجبهة، ُإمكانياتهم وتوجيه
ُالمئاتُممنُ ُيشبهون ُألنهم ُمسموًعا ُصوتهم ُفالُيعود ُعقود، ُاالحتاللُويرددونُالمكررُمنذ يتغنونُبمواجهة

شعاراتُلمُيفكرواُمرةُواحدةُبمدىُقناعتهمُبها،ُأوُهلُسمعواُأصواتهمُيوًماُوهمُيرددونها؟ُهلُيستغربونُأوُقدُ
ُ.يكونونُقدُأ ل ف وها؟

ُإنُالوجهُاتآخرُللدعوةُإلىُاالنتفاضةُالثالثةُيقويُشوكةُالحراكُالشبابيُويرفعُسقفُمطالبهُعندُالمتربصين
ُالسلطةُ ُتقويض ُعلى ُواللعب ُوالعمالة ُوالتخوين ُالخارجية ُباألجندات ُيتهمهم ُأحد ُيعود ُفال ُاألمن وعند

ويحتفظُبثقتهُوهويتهُوأهدافهُ"ُالحبلين"والحكومتين،ُولكنُإلىُأيُمدىُيقدرُالشبابُالفلسطينيُعلىُاللعبُعلىُ
؟،ُكأنهُعلىُالدوامُفيُموقفُدفاعي،ُوهذهُفيُنفسُالوقت؟،ُولماذاُهوُدائًماُفيُحاجةُليردُعنُنفسهُشيًئاُما
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ُفيُموقفُهجومُسوىُفيُبدايةُخروجه،ُوهذاُكانُسببُتدحرجهُإلىُاألسفل،ُوربماُنإ:ُالحقيقة هُلمُيكنُأبًدا
كونهُجزًءاُمنُالحراكُالشبابيُالعربيُيجعلهُمحرًجاُلرفضُالتحركُمنُأجلُبلده،ُماُيغرقهُفيُمزيدُمنُالتورطُ

زيدُمنُالتورطُعلىُالشبابُالعربُفيجدونُأنهمُمضطرونُللتخطيطُلمزيدُمنُالمواجهاتُالذيُبدورهُينعكسُبم
يمانهمُ ُبارادتهمُوا  غيرُالمسلحة،ُالتيُينتهونُفيهاُشهداءُوضحاياُجدد؛ُألنهمُيريدونُأنُيسطرواُتاريًخاُجديًدا

ُ.ُالسلميُبالتغيير

ُ

ُ

ُنقاشُالجلسةُالثالثة

ُ

 :عاطفُأبوُسيف

كانُجريمة،ُفأخوناُسامرُلمُُآذار11ُوماُحدثُيومُُبدايةُلمُترقُليُاللغةُالصفريةُالتيُتحدثُبهاُنائلُالمقادمة،ُ
ُعواقبُ ُكانُأحد ُألنه ُأحد ُعليه ُيالم ُالُيمكنُأن ُوهذا ُبسببُإصاباتُفيُرجليه، ُالذهابُإلىُمنزله يتمكنُمن

والعيوبُ.ُولهُيتعلقُبدورُالشبابُفيماُبعدُالمرحلةُالمقبلةماُأريدُق.ُنفسه،ُونأملُأنُنخرجُمنُهذهُالحالةُاالنقسام
الكثيرةُالتيُتحدثُعنهاُسامرُحقاُلهاُعالقةُبالوضعُالعامُوبالشبابُأنفسهم،ُوهيُتلكُالتيُتحدثُعنهاُنائلُأيضا،ُ

ريدُويجبُعلىُالشبابُالبحثُعنُدورُليسُأكبرُمنُدورهم،ُوالُيعيبُاإلنسانُأنُيكونُمسيسا،ُفمنُقالُإننيُأ
ُ.رئيسُوزراءُالُمواقفُسياسيةُله؟ُعلىُالعكس،ُأريدُرئيسُوزراءُذاُمقدرةُعلىُصياغةُموقفُسياسيُوطني

فأصبحُالواحدُمنهمُيتحدثُعنُمختلفُالقضاياُويبنيُُماُيعيبُالشبابُأنهمُحاولواُارتداءُعباءةُأكبرُمنُحجمهم،
جهازُالمخابرات،ُوهذاُليسُصحيحا،ُإذُيجبُُهيكلةُكيفيةُكونمواقفُإزاءها،ُمنُالمعابرُإلىُالوضعُالداخليُإلىُ

ُتهمهم ُالتي ُالقضايا ُفي ُتدخلهم ُبمعنىُضرورة ُشبابا؛ ُيكونوا ُالشبابُأن ُعلى ُالهمُ. ُنزع ُأريد ُأنني ُيعني ُال هذا
السياسيُعنُالشباب،ُلكنُيجبُأنُيكونُثمةُتقاطعُفيُاالهتماماتُالشبابيةُبينُجميعُشبابُالفصائلُالمختلفة،ُ

ُ.يدافعواُعنُقضاياُالشبابُبالدرجةُاألولى،ُمنُقانونُالشباب،ُإلىُاالنتخاباتُوسنُالترشح،ُوغيرهاُواألهمُأن

ُ

ُُ:أسامةُالمرتجى
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ُانتهىُإليهُاأل ُنائلُوأقول،ُبأنُجميعُالبياناتُكانتُتصدرُبعدُمراسالتُبينناُوبينُوزارةُالداخليةُفيُ ُمما سأبدأ
كانُ..ُماُالذيُيجبُأنُيتضمنهُالبيانُالصحافي،ُماذاُنضع،ُوماذاُنضيف"ُالسبيكر"غزة،ُوأنتُكنتُتوجهناُعبرُ

هذاُالوضعُالذيُكانُسائدا،ُلدرجةُأنناُلمُنستطعُالخروجُببيانُذلكُأمراُمعيباُومخزياُلناُكحركاتُشبابية،ُلقبولناُ
ُ.،ُأوُبعدهاُفيُجامعةُاألزهر"الكتيبة"فيُُآذار11ُإدانةُلماُحدثُيومُ

ُتشبيهُنفسهُ ُالتحركاتُالشبابية،ُهوُأنُالجميعُكانُيريد ُعلىُصعيد ُكانُيضعفنا ُبالتاليُ"وائلُغنيمُمصر"بـما ،
،ُوكانُالهدفُالخروجُأمامُالكاميراتُواالدعاءُبأنهُ"ونُمانُشو"الكلُوفقُمبدأُسادتُحالةُمنُالرغبةُبأنُيعملُ

ُلمستهُحينُتوجهتُإلىُمصرُوقابلتُالعديدُمنُاإلخوانُالفلسطينيين،ُحيثُكانُكلُواحدُ المحركُالشبابي،ُوهذا
جميعناُ"ُ..ُلتكسيرا"منهمُيتحدثُعنُنفسه،ُوكأنهُهوُقائدُالثورةُفيُغزة،ُويوحيُبأنهُلوحدهُمنُتعرضُللضربُو

ُ.نعلمُمنُهؤالء،ُوالطريقةُالتيُعملواُوفقها

ُ

ُُ:إبراهيمُالشطلي

لُوسامر،ُالبدُمنُاإلشارةُإلىُأنُثمةُإجراءاتُمورستُإلضعافُالحراكُالشبابيُفيُيالنُنائإضافةُلماُتقدمُبهُالزم
دُهذاُالحراك،ُمنُدعوىُبأنهُيتبعُوماُبعدُهذاُالتاريخ،ُعلىُرأسهاُحالةُالتشويهُوالتشهيرُالتيُمورستُضُآذار11ُ

ُإلىُ ُدخل ُبأنُما ُبثتُشائعاتُمفادها ُويسيرُوفقُتمويلُخارجي،ُحتىُإنُبعضُوسائلُاإلعالم ُخارجية، أجندة
حساباتُالشبابُفيُهذاُالحراكُوصلتُإلىُمليونُدوالرُأميركي،ُفيُحينُلمُيصلناُأيُشيء،ُولمُنطلبُمنُأيُ

ُ.كُجيداطرفُخارجيُأيُمبالغ،ُوهمُيعلمونُذل

لغايةُاتآن،ُلخأسف،ُوبعدُشهرينُمنُتوقيعُاتفاقُالمصالحة،ُسامرُلمُيغادرُأروقةُاألجهزةُاألمنيةُفيُغزة،ُوأتحدثُ
ُتستدعيُشبابُ ُفيُغزة ُاألمنية ُفحتىُاتآنُالُتزالُاألجهزة ُتذكر، ُيجبُأن ُالمسألة ُفهذه ُكمثال، عنُسامرُهنا

ُ.الحراكُالشبابيُوغيرهُمنُالمجموعات

عبرُالشاباتُاللواتيُشاركنُبفاعليةُفيُُيثُعنُالحراكُالشبابي،ُالبدُمنُاإلشادةُبدورُالمرأةُالفلسطينيةوعندُالحد
ُالحراك،ُخاصةُيومُ ،ُماُكانُلهُدورُكبير،ُخاصةُالمسيرةُالتيُمهدتُللحراك،ُوكانتُمسيرةُنسويةُآذار11ُهذا
ُ ُمن ُالثامن ُفي ُآذارخرجت ُالجندي ُساحة ُإلى ُالشوا ُمركز ُأمام ُمن ،ُ ُشعار ُتحت ُإنهاءُ"المجهول، ُتريد المرأة

ُ".االنقسام

ومنُاإليجابياتُاألخرى،ُهيُانتقالُملكيةُالحراكُبمطلبيتهُمنُالشبابُإلىُالشارعُالفلسطيني،ُبدليلُالمسيرةُالعفويةُ
عاطفُأبوُسيفُبخصوصُ.ُوتعقيباُعلىُماُذكرهُد.ُاالنقسامفيُمخيمُالبريجُإلنهاءُُآذار19ُالتيُخرجتُمساءُ
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ُبمطلبُوطنيُهوُإنهاءُ ُإلىُالشارعُومطالبتنا ُأقولُبأنُمجردُخروجنا ُيعنيُأنناُاالنقسامالدورُالرياديُللشباب، ،
ُ.،ُوالُندعيُأكثرُمنُذلكاالنقسامنمارسُالدورُالحقيقيُوالمشروعُللشبابُالفلسطينيُإلنهاءُهذاُ

ُ

ُ

ُ:ماهر

ُأتح ُأن ُالوطنيةأريد ُوالشخصيات ُوالمثقفين، ُالقوى، ُموقف ُدثُعن .ُ ُشعرت ُيسرقونُلقد ُبدأوا ُالشباب ُبأن القوى
ُ ُالراميُإلنهاء ُالشارع، ُفي ُالشبابي ُالحراك ُمع ُالشديد ُالعداء ُمن ُتعاملتُبحالة ُلذلك ُمنها، ُإذُاالنقساماألضواء ،

ُالحراكُالذيُيصرُالشبابُ علىُاالستمرارُفيه،ُخاصةُفيُغزةُمارستُضغوطاتُكبيرةُعلىُالشبابُإليقافُهذا
ومنُقبلُحماس،ُعبرُأجهزتهاُاألمنية،ُوهوُماُينطبقُعلىُفتحُفيُالضفةُعبرُأجهزتهاُاألمنيةُأيضا،ُفالجانبانُ

ُ.اتجهاُنحوُسياسةُالقمعُفيُمواجهةُالشباب،ُوأراداُإخمادُالحدُاألدنىُمنُصوتُالشبابُالفلسطيني

دُأداة،ُولمُيكونواُأصحابُقرار،ُفكانُالتهميشُالذيُشعرُبهُالشباب،ُمنُعلىُمدارُعقودُطويلةُكانُالشبابُمجُر
ُ.أهمُاألسبابُوراءُالحراكُالشعبي،ُوزيادةُدورهمُوفعاليتهم

ُ

ُُ:زينبُالغنيمي

أعتقدُأنُالمستمعينُجميعاُوصلتهمُرسالةُواضحةُمنُالطريقةُالتيُتحدثُبهاُالشبابُمعُكلُالتقدير،ُلكنُماُيثيرُ
أنُالثورةُالفلسطينيةُواألحزابُالسياسيةُحينُانطلقتُوفيُباكورةُأعمالها،ُكانُالمحركُاألساسيُلهاُُهوُاالستغراب

أنتمُوجزءُكبيرُمسيسُمنكم،ُمجموعةُ.ُبلُومنُأطلقهاُهمُالشباب،ُوكانواُأصغرُمنُمعظمُمنُالشبابُالمتحدثين
كُأيُشابُفيُطرحُمبادرةُلتشكيلُحزبُشبابيُتتبعُفتح،ُوأخرىُتتبعُحماس،ُوثالثةُتتبعُالجبهةُالشعبية،ُولمُيشاُر

ُ.مثال

تربواُتنظيمياُوسياسيا،ُويعلمونُجيداُماُهيُالبرامجُالمطروحة،ُوماُقدموهُقدُمنُالمفترضُأنُيكونُهؤالءُالشبابُ
ُانعكسُ ُاألحزابُوالبرامج ُفانقسام ُانقسام، ُمن ُالسياسية ُاألحزاب ُفي ُالموجود ُالفلسطيني ُللواقع ُتشخيصا ليسُإال

،ُومنُالخطأُعلىُالشبابُاالنصياعُألوامرُمؤسسيُ"نحنُالشباب"همُكشباب،ُومنُالمفترضُأالُيتحدثواُبلسانُعلي
ذاُكانُهؤالءُالشبابُمنُغيرُالمسموحُلهمُممارسةُفكرُُوقياداتُأحزابهم،ُوالتفكيرُفيُحدودُبرامجُهذهُاألحزاب، وا 
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ُيعكسُالمزيدُمنُالتعسفُوالتعنتُمنُسياسيُمستقل،ُأوُالنقاش،ُأوُالمشاركةُفيُالحكومةُأوُالبُر لمان،ُفإنُهذا
ُ.قبلُالقياداتُالشائخةُلخأحزابُالسياسية

،ُألنُالتعبيراتُالسياسية،ُمعُكلُالتقديرُلكم،ُلخأسفُالُتزالُ"تتعلمواُسياسة"نكمُالجيلُالقادم،ُعليكمُأنُإكيُنقولُ
ُ.ناقصة،ُوأنتمُبحاجةُإلىُمزيدُمنُالتدريب

ُ

ُُ:سائدُأبوُحجلة

ُالفصائلُ ُأوُكأنهمُجهةُتواجه ُالشعبُومكوناته، البعضُيتحدثُعنُالشبابُكأنهمُجسمُهالميُيختلفُعنُبقية
،ُلكنُماُالحظتهُخاللُمراقبتيُآذار11ُوالمجتمعُالمدني،ُأناُالُأشككُفيُالطاقاتُالشبابيةُالتيُشاركتُفيُحراكُ

ُتكُو ُأنه ُكأكاديمي، ُالتيُأعملُفيها ُالحراكُفيُالضفة،ُوربماُومساهمتيُمعُطالبُالجامعة ُلمواجهةُهذا نتُإدارة
ُ.بشكلُمختلفُفيُغزة،ُوتمُامتصاصُهذاُالحراكُبشكلُأوُبآخر،ُخاصةُعندُمقارنتهُبالثوراتُالعربية

كانتُجريئةُُ-أوُحراكُشبابيُبمفهومُالثورة،ُفالشعاراتُالمطروحةُكماُذكرتُورقةُأسماءُالغولُلمُيكنُثمةُثورة
أماُالسؤال،ُلماذاُلمُيتحولُهذاُالحراكُالشبابيُإلىُحراكُشعبي،ُ.ُلمُتكنُواضحةُربماُ-الواقعوشخصتُبشكلُجيدُ

وأينُدورُاألكاديميينُوالنقاباتُفيُذلك؟ُمنُالضرورةُدراسةُالمكبوتاتُالتيُتحدثتُعنهاُالغولُفيُورقتهاُلنعرفُ
ُ؟لماذاُلمُيتحولُهذاُالحراكُالشبابيُإلىُحراكُشعبيُ:بشكلُجيد

ُ

ُُ:الشعيبيزيدُ

ليستُجديدةُأوُمستحدثة،ُفهيُمطالبُمتواصلةُمنذُُ،األهدافُالتيُتحدثُعنهاُفادي،ُوهيُحريةُوعدالةُوكرامةإنُ
أنُهذهُالمطالبُتخرجُمنُقبلُشبابُلمُيعشُاإلحباطاتُهوُزمنُبالنسبةُللشعبُالفلسطيني،ُلكنُالجديدُفيُاألمرُ

دةُحالياُباتتُغيرُقادرةُعلىُالتطلعُإلىُأبعدُمماُوصلتُإليه،ُفهناكُالتيُعاشتهاُاألجيالُالسابقة،ُوالقيادةُالموجُو
ُ.انسدادُفيُالرؤىُلديهم،ُحيثُباتواُيتحدثونُفيُشعاراتُوليسُفيُأهدافا

ماُيحصلُاتآنُمختلف،ُوأتمنىُأنُيستمرُالشبابُفيُالتعاطيُمعُهذهُالمطالبُكأهدافهم،ُمصرينُعلىُالوصولُ
ُ ُاإلحباط ُعن ُبغضُالنظر ُنستشعرهُإليها، ُالذيُال ُاإلحباط ُهذا ُتجاوز ُوعلينا ُالقياداتُالحالية، ُيتملك الذيُكان

ُ.واالنغالقُالذيُتملكهمُبالمطلق،ُونأملُمنُقيادتناُواألجيالُالسابقةُعدمُالسعيُإلىُتصديرُهذاُاإلحباط
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هذاُالشعارُهوُنُشعارُانتخاباتُالمجلسُالوطنيُكمطلبُرفعُفيُالضفة،ُوباعتقاديُكناشطُأنُوراءُرفعُإصحيحُ
ماُنستشعرهُمنُخللُفيُشرعيةُالقيادة،ُوفيُالتمثيلُالشرعيُفيُفلسطين،ُلذاُوجدناُأنُانتخاباتُالمجلسُالوطنيُ
ستسهمُفيُسدُثغرةُغيابُالتمثيلُالشرعي،ُوهوُغيابُواضحُوفاضح،ُفحتىُيكونُالشعبُممثالُفيُالقيادةُالُيوجدُ

لشرعية،ُونحنُارتأيناُأنُانتخابُمجلسُوطنيُعبرُجميعُالفلسطينيينُفيُأوُالثورةُاُ،إماُالديمقراطيةُ:سوىُطريقين
الداخلُوالخارجُسيعيدُشرعيةُالتمثيل،ُوفيُحالُاستمرُاالنغالقُفيُهذاُاالتجاهُفلنُيكونُأمامناُإلىُاالتجاهُنحوُ

ُ.الشرعيةُالثورية

ُه ُأنُترديد ُإلدراكنا ُعنُالشعاراتُالقديمة، ُللشبابُبعيدا ُالشعاراتُلنُهناكُخطابُجديد ُإلىُشيءُيذه ُبنا صل
ُ.منُشعاراتُجديدةُيذكر،ُلذاُالبد

ُ

ُُ:ماجدةُفضة

أعتقدُأنُالحراكُالشبابيُلمُيستمرُألنهُأساساُكانُنابعاُمنُعمليةُتقليدُلثورتيُتونسُومصر،ُبالتاليُلمُينبعُمنُ
الشبابيُفيُعمليةُواحدةُموحدة،ُحاجةُداخلية،ُأيُمنُدواخلُالشبابُأنفسهم،ُلذاُلمُيكنُهناكُعنوانُيجمعُالحراكُ

وعمليةُالتقليدُحينُانتقلتُإلىُدولُكاليمن،ُوليبيا،ُوسورية،ُوأعتقدُأنهاُلنُتنجحُبالطريقةُالتيُنجحتُبهاُفيُمصرُ
ُ.وتونس،ُحيثُكانتُهناكُحاجةُملحةُمنُالداخل

التعميم،ُلكنيُلمُأشعرُبأنُُفيُمدنُالضفة،ُوالُأريدُناتيُانتشُرُوجلستُمعُمجموعتينُشبابيتينُمنُالمجموعاتُالل
براقا،ُوحاولواُُاالنقساملديهمُنضجاُسياسيا،ُأوُإستراتيجة،ُأوُأهدافاُواضحة،ُبقدرُماُتوقعواُأنُيكونُعنوانُإنهاءُ

ُ.استخدامه،ُلكنُلمُيمارسُداخلهم

أحزابُغيرُُالشبابُفيُالميادينُشبابُمتحزب،ُوليسُكماُيدعيُالبعضُمحايدُأوُمستقل،ُوالالفتُأنهمُينطوونُفي
ُ ُوفتح، ُوعنُُوحماس ُوفتح، ُحماس ُعن ُيتحدث ُالجميع ُأن ُخاصة ُالساحة، ُفي ُلهم ُمكان ُإليجاد ُيسعون كانوا

ُأنُحماسُوفتحُشاركت ُأنُُاالمفاوضاتُالتيُكانتُتجريُبينُالفصيلين،ُحتىُلوُافترضنا ُنجد ُالميادين، فيُهذه
ُوفتحُفيُميادين ُفيُالميادينُفيُغزة، ُالضفةُحماسُكانتُمشتركة ُبإنهاء ُيطالبون ُبالتاليُكانوا لكنهمُُاالنقسام،

،ُاالنقساميعيشونهُويكرسونه،ُوكانُالبدُمنُالبحثُعنُعناوينُمسبقةُتالمسُدواخلُالشبابُقبلُالحديثُعنُإنهاءُ
ُ.ةُفضُالمهرجان،ُوانتهىُاالمتدادلذلكُبمجردُالتوقيعُباألحرفُاألولىُعلىُاتفاقُالمصالحةُفيُالقاهُر

ُ
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ُ:رحمةُحجة

ُالشبابيُ ُالحراك ُفي ُالخلل ُمكامن ُمن ُأن ُأعتقد ُماجدة، ُاألخت ُقالته ُما ُإلى ُُإضافة ُبينُهو ُتواؤم ُوجود عدم
ُعبرُ ُتشكيلها ُفيسبوك"المجموعاتُالتيُتم ُتجدهمُعلىُ" ُبمعنى، ُفيسبوك"وبينُماُحصلُعلىُأرضُالواقع، "23ُ

ُ.فردا23ُحينُيخرجونُإلىُالشارعُالُيزيدونُعنُفيُألفا،ُ

ُ ُأنني ُوأذكر ُالفيسبوك"وجدتُعلى "ُ ُالحراك 32ُُبداية ُشعار ُترفع ُشبابية ُ"مجموعة ُإنهاء ُيريد ،ُ"االنقسامالشعب
ُاالنقساموالالفتُأنهاُمجموعاتُمنقسمةُوتدعوُإلىُإنهاءُ بالتاليُكانُثمةُتناقضُبينُالمطالبُوبينُماُيحصلُ!

ُ.علىُاألرض

الشعبُيريدُإنهاءُنظاميُغزةُ"إلىُ"ُاالنقساميريدُإنهاءُُالشعب"اقتراحُأسماءُالغولُبتحويلُالشعارُمنُباعتفادي،ُإنُ
!ُنوعُمنُالترفُالسياسي،ُفالُأدريُإنُكانُلديناُأنظمةُسياسيةُبالمفهومُالمتعارفُعليهُلخأنظمةُأصالهوُُ"ورامُاهلل

ُ.ولوُتمُهذاُالشيءُستكونُالنتيجةُحرباُأهليةُليسُإال،ُوصراعاُداخلياُجديدا

ُ

ُُ:جراداتُيعل

ستمعُللشباب،ُتحديداُماُقدمهُفاديُمنُرؤيةُوأسماءُفيُالمضمونُاالجتماعي،ُوسامرُحينُتحدثُعنُالحركةُأوأناُ
حينُتطهينُلماذاُتقطعينُرأسُالسمكة؟ُُ:ذهنيُطرفةُذاتُداللة،ُتقولُبأنهمُسألواُفتاةُذاتُيومفيُالواقعية،ُخطرتُ

ُلكنُُ:فأجابت ُأجابتُذاتُاإلجابة،ُ،ُوح"أميُكانتُتفعلُذلك"بأنهاُالُتعرفُلماذا، ُالسؤالُذاته، ُوالدتها ينُسألوا
فيُعصرناُكانتُالطناجرُصغيرة،ُبالتاليُكانتُالسمكةُأكبرُحجماُمنُالطنجرة،ُفنضطرُ"ُوحينُسألواُالجدةُأجابت

ُ.وهناُاألمرُمختلف،ُفثمةُجديدُيحدثُعلىُالساحة،ُبمعزلُعنُاالختالفُوالتعثر"ُإلىُقطعُرأسها

العملُالفلسطينيُبتشعباتهاُإدراكُالجديدُالذيُيولدُفيُأحشائها،ُوهذهُطاقةُاجتماعيةُواسعة،ُالُأعتقدُأنُعلىُقيادةُ
ُإغفالُالخصوصيةُ ُمعُعدم ُالعربي، ُالوضع ُجرىُفي ُما ُفهذا ُفيُالمسيرات، ُشاركوا ُأو تقتصرُعلىُمنُنظموا

طاقاتُالشبابيةُوالشعوبُكسرتُحاجزُالفلسطينيةُبوجودُاالحتالل،ُاتآنُثمةُحالةُصراعية،ُلكنُالثابتُواألكيدُأنُال
ُأوُطولُمداها،ُوعلىُكلُمنُشا ُفيُالنظامُالفلسطينيُأنُُوالخوف،ُ هنالكُصيرورةُيجبُأالُنخشىُمنُتعثرها

يلتقطُويدفعُبهؤالءُالشبابُالذينُهضمواُتجربةُشعبهم،ُولديهمُماُيضيفوه،ُوعليناُأنُنفرحُبذلك،ُوأالُنسعىُلعرقلتهمُ
ُ.أوُاحتوائهم

ُ
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ُ

ُ

ُالثالثةُالمشاركينُفيُالجلسةُتعقيبات

ُ

 :هالةُالشعيبي

ُإدراكناُُ ُبعدم ُوتمثلت ُالشباب، ُجيل ُلدى ُالسياسي ُبالتثقيف ُتتعلق ُاألهمية ُفي ُغاية ُمشكلة ُأثيرت ُغزة في
ُأيضاُ ُألوم ُلكني ُاالتجاه، ُهذا ُفي ُمسؤولية ُكشبابُنتحمل ُنحن ُصحيح ُتوظيفها، ُوطريقة للمصطلحاتُالسياسية

أدرسُأيُمادةُعنُالقضيةُالفلسطينية،ُمعُُاألجيالُالسابقةُوالمؤسساتُاألكاديمية،ُفأناُخريجةُجامعةُبيرزيت،ُولم
يجبُعلىُمنُسبقوناُأنُيفرضواُعليناُمثلُهذهُاألمور،ُوماُ!ُأنُمبحثُالقضيةُالفلسطينيةُكانُإلزامياُفيُالسابق

حدثُفيُالجامعةُينطبقُعلىُالمدارس،ُالسيماُالمدارسُالخاصة،ُونحنُماُزلناُنتعلمُمماُأصبتمُفيهُومنُأخطائكمُ
ُ.علينا،ُونحنُسنتعاملُمعُهذهُالتوجيهاتُوفقُرؤيتناُاونُعلىُتوجيهاتُالكبار،ُونرجوُأالُتقسُوأيضا،ُومنفتح

ُ

ُ:فاديُقرعان

الثورةُأوُالتغييرُالمجتمعيُيسيرُوفقُأربعُمراحلُمتتالية،ُفيُالبدايةُيكونُالعمومُإماُالُيعلمونُأوُغيرُمهتمين،ُُ
أوُالالمباالة،ُوحينُيعلمونُحجمُماُيحيطُبهمُمنُمشاكلُيتكونُوفيُمرحلةُالحقةُينكسرُالحاجزُالناجمُعنُالجهلُ

لديهمُحاجزُالخوف،ُوفيُالمرحلةُالثالثةُيبدأونُفيُالعملُلكسرُحاجزُالخوفُهذا،ُولكنُبشيءُمنُالفوضىُلعدمُ
ُ.المجتمعُامتالكهمُاألدواتُالمناسبة،ُوأخيراُيصلونُإلىُالمرحلةُالتيُيتمكنونُفيهاُمنُتنظيمُأنفسهمُباتجاهُتغيير

الحراكُالشعبيُبدأُبنوعُمنُالفوضى،ُلكنُليتسعُالحراكُالبدُمنُاستثارةُالشعوب،ُوهذاُماُحصلُفيُسورية،ُحينُُ
كانتُاألعدادُأقلُبكثيرُممنُخرجواُفيُالضفةُوغزة،ُلكنُماُحصلُفيُدرعاُُآذار11ُخرجُالسوريونُألولُمرةُفيُ

فهبتُبكثافةُتتزايدُكلُُ،عذيبهمُفيُالسجونُاستثارُمشاعرُالجماهيرمنُاعتقالُاألجهزةُاألمنيةُالسوريةُلخأطفالُوت
ُ.يوم

ُحصلُفيُ ُكما ُالمعالم، ُعملُواضحة ستراتيجية ُوا  ُخطة ُعلىُوجود ُتقوم ُالحراك ُدائرة ُأخرىُلتوسيع هناكُطريقة
ُ ُالتوجه ُالمثال ُسبيل ُعلى ُقررنا ُفلو ُالمشاعر، ُاستثارة ُنقرر ُولم ُشبيهة، ُخطط ُلدينا ُيكن ُلم ُونحن نحوُمصر،
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المقاطعة،ُوتمُمواجهتناُبقمعُشديد،ُلربماُكانتُاألعدادُأكبرُبكثيرُفيُاليومُالتالي،ُأقولُللشبابُخاصةُفيُغزة،ُ
ُالبدءُبتنظيمُأنفسنا،ُوالتفكيرُفيُاألطرُإ نهاُفرصتناُاتآن،ُفالفوضىُالتيُكانتُسائدةُأوُتسودُطبيعية،ُلكنُعلينا

ُ.العملُمنُخاللهامنُالتيُالبدُ

ُقادمأمامننحنُ ُلكنه ُالمقبل، ُفيُالعام ُوربما ُالعام، ُالُيكونُهذا ُقد ُقادم ُتحد ُيكنُجاهزاُُ.ا الشعبُالفلسطينيُلم
ُالشعبيةُ ُإستراتيجياتُالمقاومة ُبدراسة ُالبدء ُوعلينا ُاتآن، ُمواتية ُفالفرصة ُلذا ُومنظم، لتحديُاالحتاللُبشكلُواسع

ُ.األجيالُالسابقةُباتجاهُتحريرُفلسطين،ُوالخروجُمنُدائرةُالفشلُالتيُرافقت

ُ

ُُ:سامرُأبوُرحمة

غابتُعنيُقضيتانُخاللُالحديث،ُاألولىُتتعلقُبالتمويل،ُفغيابُالتمويلُواإلرهاقُالكبيرُالذيُرافقُالشبابُكانُ
ُفاعال،ُ ُيكن ُلم ُالذي ُوالشخصيات ُواألكاديميين ُالمثقفين ُبدور ُيتعلق ُوالثاني ُالشبابي، ُالحراك ُتراجع ُعوامل من

ُالمش ُالشباب ُوتمسُأخالقيات ُبشدة ُانتشرت ُالتي ُعلىُوالشائعات ُوالسيطرة ُنشاطهم ُمن ُللحد ُالحراك، ُفي اركين
ُ.ُحراكهم،ُإضافةُإلىُازديادُحدةُالقمعُوالمالحقةُواالستدعاءاتُالمتكررةُللشباب

ُآذار17ُفيُاألسبوعُالماضيُكنتُمحتجزاُلدىُالمباحث،ُوقبلهاُاألمنُالداخليُاقتحمُمنزليُواعتقلنيُليومين،ُويومُ
رضُللضربُعلىُاألرجل،ُأماُالقمعُالذيُحصلُفيُالضفةُوتحولُفيُالمساءُناشطا،ُمنهمُمنُتع13ُتمُاعتقالُ

ُ،إلىُودُمفاجسُعبرُعنهُأفرادُحرسُالرئيسُبتقديمُالطعامُوالماءُللمعتصمينُمنُالشباب،ُالُيعكسُديمقراطيةُلديهم
ُ.بلُكونهمُوجدواُأنُبإمكانهمُاستثمارُهذاُالحراكُلتحقيقُأهدافُتصبُفيُمصلحتهم

ُلمُو ُبياناتُبالنسبة ُأكانت ُسواء ُذاتي، ُبشكل ُصدرت ُالحراك ُصدرتُعن ُالتي ُالبيانات ُأن ُأؤكد ُالبيانات، ضوع
ُ.توضيحيةُأوُبياناتُللرأيُالعام

دراكناُبأنُالشبابُالفلسطينيُمؤدلجُومسيس،ُونحنُلمُ الشبابُانطلقواُمنُإدراكهمُبخصوصيةُالواقعُالفلسطيني،ُوا 
ُأبناءُفصائلُوت ُأننأتُمنُالمريخ،ُومعظمنا ،ُخاصةُفيُالبدايات،ُحيثُكانُالحراكُنظيمات،ُلكنُليسُصحيحا

ُالتيارُاإلسالمي،ُ ُالحديثُعنُتشكيلُهيئةُتنسيقُمنُقبل ُأنهُحينُتم ُلدرجة يضمُكلُألوانُالطيفُالفلسطيني،
ُحدةُالتصنيفُفبدأتُحينُبدأُكلُتيارُأو ُأسماءُبعينها،ُوكانتُجميعُاألسماءُهذهُجزءاُمنُالحراك،ُأما ُطرحوا

فيُهذاُالحراك،ُبالتاليُاتجهُالحراكُنحوُالمحاصصة،ُماُأدىُإلىُانسحابُعددُكبيرُمنُ"ُكوتة"فصيلُيتطلعُإلىُ
ُ.بعضُاألطياف،ُومنُبقيُبدأُيظهرُبألوانُطاغية،ُلذلكُباتُارتباطهمُبتياراتهمُأكثرُمنُارتباطهمُبالحراك
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ُ ُحقهم ُومن ُالفلسطينيُومكوناته، ُالمجتمع ُأصيلُمن ُوتغييبُالشبابُعنُمواقعُالشبابُجزء ُالسياسية، المشاركة
روجهمُبتلكُالكثافة،ُوأكبرُدليلُعلىُذلكُتركيبةُالمجلسُاألعلىُللشبابُوالرياضة،ُبخصنعُالقرارُكانُسبباُرئيساُ

ُوالفصائلُ ُواألحزاب ُالقوى ُقبل ُمن ُومغيبين ُمهمشين ُالحراك ُفي ُشاركوا ُممن ُالمسيس ُحتى ُالشباب فغالبية
ُ.همُجزءُمنهاوالتنظيماتُالتيُ

ُ

ُ:نائلُالمقادمة

ُُ ُحصلُيوم ُما ُأناُضد ُالُأبرر، ُآذار11ُأنا ُتعرضتُللضربُيوم ُبلُالعكسُأنا ُفيُجامعةُاألزهر،ُآذار19ُ،
ُ.مرفوضُبالمطلق،ُوالُيمكنُأنُأكونُممنُيبررونهُآذار11ُوتعاملُأجهزةُاألمنُمعُالحراكُفيُ

ُ ُللشباب، ُجامعة ُرؤية ُصياغة ُهي ُبرأيي ُاألهم ُمنسجمًُالنقطة ُالجميع ُاألحزابُُايكون ُأن ُوالمشكلة ُإطارها، في
اتُفيماُبينهم،ُونحنُكشبابُمنُأقصىُاليمينُإلىُأقصىُاالنقسامالسياسيةُالتيُتسعىُلتشتيتُالشباب،ُوزيادةُحدةُ

اغةُاليسارُتجمعناُحالةُعاليةُمنُاالنسجام،ُلذاُعليناُاستثمارُحالةُاالنسجامُهذهُلتشكيلُجسمُشبابيُقادرُعلىُصي
ُ.قراراتهُباستقالليةُبعيداُعنُأيُمؤثراتُخارجية

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالجلسةُالرابعة

ُ

ُوقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلة
ُ

مديرُعامُالمركزُ(:ُرامُاهلل)األستاذُهانيُالمصريُ ُ:الجلسةُارئيس
ُ.السياساتالفلسطينيُألبحاثُ

 ُرمضان ُأبو ُمحسن ُ(غزة)األستاذ ُومحللُ: كاتب
ُ.سياسي

ُ.األستاذُعوضُعبدُالفتاح ُ:المتحدثون
ُ الدكتورُمحمدُغزال.ُ
ُ األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراش.ُ

  الدكتورُصائبُعريقات.ُ
ُ

ُ
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ُ:ُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلة
ُفيُاالستراتيجيةُالفلسطينية؟84ُأينُموقعُعربُ

ُ
ُاألستاذُعوضُعبدُالفتاح

ُاألمينُالعامُلحزبُالتجمعُالوطنيُالديمقراطيُ
ُ

هذهُاألوراقُالهامةُوغيرهاُالكثيرُالتيُكتبتُفيُالسنواتُالقليلةُاألخيرة،ُومنُيستفيدُمنها،ُوماُهوُُهُ جُ وُ لمنُتُ ُسألتُنفسي
هلُهيُموجهةُإلىُالطبقةُ.ُموقعُومدىُتأثيرُكاتبيُاألوراقُعلىُصياغةُالقرارُالسياسيُومنُثمُعلىُصياغةُالفعل

ماُحجمُالتراكم،ُوماُدرجةُوتيرتهُالذيُت حدثهُ.ُائل،ُأمُموجهةُإلىُالشارعالسياسيةُالرسمية،ُأمُموجهةُإلىُاألحزابُوالفص
وهلُهنالكُ.ُهذهُاالجتهاداتُوالجهدُالفكريُالمبذولُمنذُسنواتُعلىُالجسمُالسياسيُالفلسطينيُالرسميُوالنخبُوالشارع

ُ.ُرصدُلمدىُتغلغلُمضامينهاُبينُاألوساطُالمستهدفة
أنهُفيُالوقتُالذيُننشغلُفيهُفيُالجهدُالنقديُللحالةُالفلسطينيةُالرثةُالراهنة،ُأنُُأليسُمنُالمحتملُوالمحتملُجًدا،

ُالتطوراتُمنحىُ ُمسار ُويأخذ ُالحالة، ُللخروجُمنُهذه ُالمطلوبة ُأنُيكتملُجنينُالتصوراتُالنهائية ُالشارعُقبل يسبقنا
ضبطُالحقاُبلجانُشعبيةُتتشكلُمنُقوىُجديدةُإماُانتفاضةُثالثةُعفويةُتن:ُمختلًفا،ُويكونُمفتوًحاُعلىُأكثرُمنُاحتمال

ُواالحتمالُ ُالُبالوسائلُوالُباإلستراتيجية؛ ُغيرُموحدة ُمبعثرة ُهباتُجماهيرية ُأو ُبعضها، ُأو إلىُجانبُالقوىُالتقليدية
ُالمقاييس ُبكل ُكارثية ُوهيُحالة ُالسياسيُوالشعبي، ُوالركود ُالمراوحة ُحالة ُالحالة، ُأنُتطولُهذه ُالثالثُهو ُذلكُأن.

ُوثقافًياُ ُواقتصادًيا ُمادًيا ُالفلسطيني ُالوطني ُالمشروع ُفي ُالقضم ُيواصل ُوهو ُجموحه ُماضُفي ُالكولونيالي المشروع
ُ.ومانًعاُبينُاالحتاللُوالشعبُوفيُالوقتُذاتهُتقفُالسلطةُالفلسطينيةُحائاًلُ.ُومعنوًيا

ذاُ.ُبةُوهوُاتآنُعلىُعتبةُمرحلةُجديدةهلُالشعبُالفلسطينيُيعيش،ُأوُربما،ُنهايةُحق:ُوهناُيوجدُسؤالُيطرحُنفسه وا 
أكثرُمماُ(ُالثورةُالعربيةُأساًسا)كناُعلىُعتبةُمرحلةُجديدة،ُإلىُماذاُتـ عزى؟ُأالُت عزىُإلىُعواملُخارجيةُوموضوعيةُ

ُ(.للفلسطينيين)ت عزىُإلىُالمبادرةُالذاتيةُ
رُاألساسيُفيُاليقظةُالجزئيةُوالمتأخرةُلفريقُ،ُالدُو9002لقدُكانُلقدومُحكومةُيمينُمتطرفُفيُإسرائيل،ُأوائلُعامُ

هذهُاليقظةُالمتمثلةُفيُوقفُالتفاوضُطالماُاالستيطانُمستمر،ُأيُأنُوقفُالتفاوضُكانُعمليةُ.ُالسلطةُالفلسطينية
عمليةُبعقليتهاُوسلوكهاُسهلتُأكثرُمنُالحكوماتُالسابقةُ(ُاإلسرائيلية)أعتقدُأنُهذهُالحكومةُ.ُقسريةُأكثرُمنهُاختيارية
ُ.العودةُالجزئيةُإلىُالوعي
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ُالوقتُلصالحُُ ُاستثمار ُنجحتُفي ُوبالتالي ُإلىُحل، ُالوصول ُفي ُكمعنية ُنفسها ُإظهار ُأولمرتُنجحتُفي فحكومة
ُ.ُالمشروعُالكولونياليُوالحصولُعلىُغطاءُسياسيُدوليُوالهروبُمنُالعقاب

ُوليبرمان"ُحكومةوجاءتُُ ُالوه"نتنياهو ُمن ُلتنشلنا ُوللمفارقة، ُلقبولُدولةُ، ُالراهنُمستعدة ُبواقعها ُإسرائيل ُبأن ُالقاتل م
منُالوهمُبأنُاإلدارةُاألميركيةُيمكنُأنُتفصلُسياساتهاُفيُوكذلكُ؛ُمنهاُفلسطينيةُبضغطُمنُاإلدارةُاألميركيةُوعطًفا

ُ.الشرقُاألوسطُعنُمصالحهاُفيُإسرائيل
وتبدوُللكثيرينُعمليةُاللجوءُإلىُ.ُعنُقناعاتهُالسياسيةُولكنُالُيبدوُأنُفريقُالسلطةُتخلى.ُلقدُأصبحُالمشهدُواضًحا

ُارتبطُبهاُمنُمصالحُ ُتبقىُمنُمشروعُالتسويةُوما ُما األممُالمتحدةُالنتزاعُاعترافُبالدولةُالفلسطينيةُكمحاولةُإلنقاذ
وضروريةُويجبُُهذهُالجبهةُهامة.ُومؤسساتُوليسُفتحُجبهةُدبلوماسيةُمنهجيةُوممتدةُضدُإسرائيلُوالوالياتُالمتحدة

ُ.أنُتكونُجزًءاُمنُإستراتيجيةُمتكاملةُومدعومةُوطنًياُوشعبًيا،ُومنُحركةُالتضامنُالعالمية
ُ

ُضرورةُالمراجعة
ُحتىُاتآنُ قلناُفيُالبدايةُإنُهناكُيقظةُجزئيةُمنُالغيبوبةُالسياسيةُالطويلةُولمُتكتملُبعد؛ُألنُفريقُأوسلوُلمُيجر 

إنُهذهُالمراجعةُضرورية،ُوأهمُنقاطهاُهوُالوصولُإلىُ.ُلعشرينُعاًماُمنُالمفاوضاتمراجعةُحقيقيةُوشاملةُوصريحةُ
نُأيُتسويةُ".ُدولتانُلشعبين"حقيقةُمفادهاُأنُالُتسويةُفيُاألفق،ُأيُالُتسويةُوفقُالمشروعُالمرحليُوالُوفقُمشروعُ وا 

ويجبُأنُتقودُهذهُالمراجعةُإلىُالتخلصُُتتحققُفيُظلُميزانُالقوىُالحاليُلنُتكونُإالُتصفيةُللقضيةُالفلسطينية،،
ُ.منُآثارُهذهُالحقبةُوآثارهاُومفرداتها،ُومنُمؤسساتهاُأوُتغييرُوظائفهاُوفيُمقدمتهاُالسلطةُالفلسطينية

إنُحقبةُأوسلو،ُألحقتُضرًراُفادًحاُبحركةُالتحررُالفلسطيني،ُفلمُنحصلُعلىُدولةُولمُنبنُنظاًماُسياسًياُديمقراطًيا،ُبلُ
ُ.إنتاجُأسوأُاألنظمةُالعربيةُفيُفترةُقياسيةأعيدُ

ُاختزالهُإلىُصراعُعلىُحدودُبينُدولتينُواحدةُ كماُألحقتُهذهُالحقبةُتشوهاتُإضافيةُفيُرؤيةُالعالمُللصراع،ُالذيُتم 
ينيةُوتغي رتُالمفرداتُوالمصطلحاتُوالمعاييرُالسياسيةُواألخالقية،ُوظهرتُوسائلُإعالمُفلسط.ُقائمةُوأخرىُافتراضية

ُ.تروجُلهذهُالمفرداتُونشأتُمؤسساتُتعيدُإنتاجُهذهُالرؤيةُفيُأوساطُواسعةُمنُالنخبُوالمجتمع
،ُوحركةُالتضامنُالعالميةُخاصة84ُالالجئون،ُفلسطينيوُ:ُضحيةُحقبةُعقليةُأوسلوُتجمعاتُوأطرافُعدةُتوقدُوقع

ُذلكُأنُالمواجهةُمعُ ُأوسلو، ُتوقيعُاتفاقية ُمقبولةُدوليةُحسبُنصوصُوروحُفيُالسنواتُاألولىُبعد ُتعد إسرائيلُلم
ُ.أوسلو،ُوكأنُالقضيةُكانتُفيُطريقهاُإلىُالحل

استقالله،ُُزُ لقدُلعبتُاالنتفاضةُالثانيةُدوًراُفيُإعادةُاالعتبارُللقضيةُالفلسطينية،ُكقضيةُشعبُتحتُاالحتاللُلمُي نجُ 
ُ ُاالنتفاضة ُلهذه ُالكارثية ُاإلدارة ُطريقة ُتشت)ولكن ُعنُعسكرتها، ُالعريضة ُالشعب ُجماهير ُوتحييد ُاإلستراتيجيات، ت

ُفيُتطويرُمسيرةُالمواجهةُمعُاالحتاللُوصواًلُإلىُغاياتُالحركةُالوطنيةُالنهائية(ساحاتُالنضال .ُ،ُحالتُدونُالمضي 
ةُالتيُكانُيسيرُوهذاُماُأتاحُلإلدارةُاألميركيةُومعهاُإسرائيلُإعادةُاستئنافُمسيرةُأوسلوُوبطريقةُأدنىُبكثيرُمنُالطريق
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وتأكدُأنُاالرتهانُإلىُالمفاوضاتُبمعزلُعنُالمقاومةُحتىُالشعبيةُليستُعبثي ةُفقطُبلُكارثية؛ُ.ُفيهاُالشهيدُأبوُعمار
ُبالشعبُ ُوالبشرية ُالمادية ُمنُالخسائر ُاألرضُوألحقتُالمزيد ُمن ُإسرائيلُأخذتُالمزيد ُأن ُهو ُحصلُخاللها ألنُما

ُالفلسطيني ُفـ صولُ. ُالكارثةُهوُومنُأعظم ُُاالنقسامهذه ُمنذ :ُ،ُووصولُكالُالخيارين9002الجغرافيُوالسياسيُالقائم
ُ.المقاومة؛ُوالتسويةُإلىُطريقُمسدود

لُالفعليُنحوُالمرحلةُ ولكنُمنُهيُالقوىُالمرشحةُألخذُدورُالمراجعةُواشتقاقُالبرامجُمنُهذهُالمراجعةُوقيادةُالتحو 
قومُالقيادةُباالعترافُبخطئهاُوالتنحيُحالًياُحتىُتتيحُلقوىُأخرىُأخذُدورها،ُولكنُماُفيُاألنظمةُالديمقراطيةُت.ُالقادمة

نشهدهُهوُأنُالطبقةُالمسؤولةُعنُهذاُالنهجُالُتزالُتقوده،ُوأنُالنظامُالسياسيُالمسؤولُعنُاإلخفاقاتُالكارثيةُماُزالُ
فالقرارُبفتحُ.ُتجريُالُتغنيُوالُتسمنُمنُجوعُغيرُممسوس،ُوالمراجعةُالجزئيةُغيرُالمباشرة،ُإنُصحُالتعبير،ُالتي

ُفترةُطويلةُبمعزلُعنُتصو رُإستراتيجيُ جبهةُدبلوماسيةُضدُإسرائيلُوأميركاُوهوُأمرُهامُوكانُيجبُأنُيجريُمنذ
ُ.وعلىُماُيبدوُأنهُالُيوجدُإعدادُلمرحلةُماُبعدُذلك.ُمدعومُببرنامجُكفاحيُحقيقيُووحدوي

ُالحال ُالنهج ُأنا ُالواضح ُالتسويةُمن ُذهنية ُهي ُالبنية، ُهذه ُأفرزتها ُبذهنية ُمصالح ُوشبكة ُمؤسسية ُببنية ُمرتبط ي
ُإلىُترهلُوموتُروحُاالستعدادُللمواجهةُالسياسيةُوالميدانيةُضدُاالحتالل ُوالمفاوضات،ُالتيُتقودُبدورها صحيحُإنُ.

ُالذيُيتحم لُالمسؤوليةُبحكم ُالرئيسُأبوُعمار ُفيُزمن ُالبنيةُكانتُموجودة ُولكنُنزعتهُُهذه ُعلىُرأسُالهرم، وقوفه
لُإلىُعبدُلهاُحينُتقتضيُالضرورة ُ.ُالثوريةُحالتُدونُأنُيتحو 

فمنطقُالثورةُكانُيسيرُفيُتضادُمعُمنطقُفريقُ.ُفيُالسلطةُالفلسطينيةُأثناءُالثورةُالمصريةُاقدُأصابُالر عبُأوساطًُ
ُ.نهجُالمقاومةُحتىُالشعبيةُمنهاُعيد،ُوبقناعةُتصلُحتىُاأليدلوجياأوسلوُالذيُهجرُمنذُزمنُب

ُ
ُ!ماُالعمل؟

ُالتقدمُ ُموعد ُوهو ُفيُأيلول، ُالثالثة ُاالنتفاضة الُتنفكُإسرائيلُوعلىُلسانُسياسيينُوأمنيينُومراقبينُتحذرُمنُتفج ر
ُ.آتٍُبطلبُاالعترافُبالدولةُمنُجانبُاألممُالمتحدة،ُوقدُيحصلُهذاُاالنفجارُفيُأيلولُوقدُالُيحصل،ُغيرُأنهُحتًماُ

منُيقودُهذاُالتحولُالمرتقب،ُمنُهيُ:ُهلُنحنُمعنيونُبحصولُذلك،ُوهلُنحنُجاهزونُله؟ُوالسؤالُاألهمُهو:ُالسؤال
القيادةُالجديدةُالتيُستنشأُرغمُهذهُالحالةُالرثةُأوُمنُرحمها؟ُهلُهمُالشبابُالذيُيجريُقمعهمُأوُاحتواؤهم،ُأمُقوىُ

حتىُاتآنُتقومُالسلطةُالفلسطينيةُبكبحُالمبادراتُالشعبيةُولوُالمحدودة،ُبلُي عب رُُأخرىُلمُتتبلورُبعد،ُأمُكلُهؤالءُمًعا؟
.ُرئيسهاُعنُقناعةُراسخةُبعدمُجدوىُذلك،ُبلُتعه دُمراتُعدةُأنهُسيعملُكلُماُفيُوسعهُللتصديُلتطورُمنُهذاُالنوع

هُالجهودالُبدُمنُاالنشغالُبهذهُاالسئلةُالعمليةُالهامةُواإلجابةُعنها؛ُحتىُنعرفُ لىُأينُنوج  ُ.كيفُوا 
ُواألطرُ ُالفصائل ُغالبية ُفترى ُإدارتها، ُوطريقة ُووسائلها ُالثانية ُاالنتفاضة ُنمط ُعلى ُانتفاضة ُيريد ُأحد ُال ُأن أعتقد

ستراتيجيةُواحدة أيُ.ُوالشخصياتُضرورةُأنُتكونُاالنتفاضةُالقادمةُشعبيةُوغيرُعنفية،ُوأنُتكونُتحتُقيادةُموحدةُوا 
ذاُاقتضتُالضرورةُوبماُيتفقُمعُمواثيقُإنتفاضةُاألولىُمعُاالحتفاظُبحقُاللجوءُإلىُالعنفُالثوريُأنُتكونُبنمطُاال
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زاءُ.ُوهناكُمنُنظـ رُوينظـ رُللحالةُالثوريةُالقادمةُووضعُالخطوطُالعريضةُلها.ُاألممُالمتحدةُومبادئُحقوقُاإلنسان وا 
ُمنُاالنشغالُأيًضاُبمجموع ُالتطورُالمحتمل،ُالُبد  هلُيمكنُأنُيحصلُ.ُةُأسئلةُمتصلةُبهُوبكيفيةُالتعاطيُمعههذا

ُاألجهزةُاألمنيةُالتيُتدر بتُعلىُيدُالجنرالُ ذاُحصلُكيفُسيكونُرد هاُأوُرد  هذاُالتطورُرغًماُعنُالسلطهُالفلسطينيةُوا 
المنتفضينُعلىُتصديُُوكيفُسيكونُردُ .ُدايتون؟ُفهلُيتمردُأفرادهاُكماُحصلُفيُاالنتفاضةُالثانية،ُأمُيلتزمونُالحياد

ُ.السلطةُالفلسطينيةُلهمُإذاُحصل،ُكيفُسيكونُرد ُإسرائيلُعلىُذلك؟،ُيجبُاألخذُبعينُاالعتبارُكلُأشكالُردودُالفعل
الُتؤشرُالخريطةُالسياسيةُالراهنةُعلىُالساحةُالفلسطينية،ُرغمُالمصالحةُالتيُلمُتكتملُوالمهددةُبالمخاطر،ُإلىُتبلورُ

القادمة،ُبلُربماُستداهمُهذهُاالنتفاضةُالقوىُالسياسيةُوقدُتجدُنفسهاُمتخلفةُُةالحتضانُاالنتفاضُجبهةُوطنيةُموحدة
ُاالنتفاضة ُفي ُجزئًيا ُمنخرطة ُاألحوال ُأحسن ُوفي ُالشارع، ُقوى ُعن ُهذهُ. ُستكون ُخيار ُوأي ُشعار ُأي ُتحت ولكن

ُ!لةُالواحدة،ُأمُماذا؟خيارُالدولةُالمرحلية،ُأمُخيارُالدُوأمُ,ُاستئنافُالمفاوضات:ُاالنتفاضة
ُ

ُاإلستراتيجيةُالفلسطينيةُالقادمةُيجبُأنُتستعينُبكلُعناصرُالقوة
ُلماذاُتتوقعُإسرائيلُانتفاضةُثالثة؟

ُاالحتمالُبالنسبةُإلسرائيلُحتمًياُتتحدث ُاالحتمالُمنذُفترةُطويلةُوجاءتُالثوراتُالعربيةُلتجعلُهذا .ُإسرائيلُعنُهذا
ُمع ُأحد ُلخص ُالقريب ُإسرائيلوباألمس ُتتوقعه ُالذي ُالسيناريو ُاإلسرائيلي ُالتلفزيون ُلقي ُمنُ: ُاتآالف ُعشرات تدفق

الفلسطينيينُإلىُالجدارُلهدمه،ُومنُالشمالُوالشرقُوالجنوبُيتدفقُعشراتُاتآالفُمنُالالجئينُإلىُالحدود،ُوهباتُ
ُالشعبية84ُـشعبيةُبينُعربُال ُالهبة ُتتحولُإلىُمواجهاتُعنيفةُتفوقُفيُحدتها ُُقد 9000ُلعام ُالحالُهذاُ. وبطبيعة

ُاعتبرتُالتسيفاقمُحملةُاالحتجاجاتُالشعبيةُعلىُالساحةُالعالمية،ُ ُلنزعُالشرعيةُعنها،ُوقد ُإسرائيلُحملة يُترىُفيها
فهاُهيُإسرائيلُتعيدُتذكيرناُ.ُبعدُإيرانُوعربُالداخلُذهُالحملةُخطًراُإستراتيجًياُآخره(ُمعهدُريئوت)دراسةُأمنيةُحديثةُ

ُ.قاطُالقوةُالمتوفرةُللقضيةُالفلسطينية،ُوبقدرةُالشعبُالفلسطينيُعلىُزعزعةُالوضعُالقائمبن
إسرائيلُتدلناُعلىُمكامنُقوتنا،ُونحنُالممسكونُبالقرارُودفةُالقيادةُالُنريدُأنُنرىُذلك،ُبلُنتجنبُالخوضُفيُكيفيةُ

ُلفيُأيلُوهةُالدبلوماسيةُمعُإسرائيلُواإلدارةُاألميركيةُوبدلُأنُنستخدمُهذهُالقوةُلدعمُالمواج.ُاستخدامُعناصرُالقوةُهذه
ُولـ دتهاُ ُالتي ُوالمصالح ُالمحن ط، ُالسياسية ُالحياة ُنمط ُفقدان ُمن ُخوًفا ُإهدارها، ُفي ُمباشر ُوغير ُمباشر ُبشكل نساهم

ُ.صناعةُالتسوية،ُأوُإغضابُاألطرافُالدوليةُوالدولُالمانحة
ُ
ُ
ُ

ُ:وأنُتشملُكلُنقاطُالقوةُاآلتيةإنُأيُاستراتيجيةُجديةُقادمةُالُبد ُ
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عادةُترميمُحركةُالتحريرُالوطنيُالفلسطينيُإلعادةُبناءُالمشروعُالوطنيُ:أوالُ  بحيثُتندرجُ,ُوحدةُالشعبُالفلسطينيُوا 
ُ.ُالفلسطينيةُفيُهذاُالسياق،ُوالُتكونُمخرجاُألزمةُالفصيلينُالكبيرينُةالمصالح

بفضلُالثوراتُالعربيةُوطرائقُالعملُالتيُسلكتهاُأالُوهيُالنضالُالشعبيُالعارم،ُالبعدُالعربيُالذيُي ستعادُاتآنُُ:ثاني ا
ُمنُتمثلُ.ُإلىُنقطةُالالعودةُحتىُتحقيقُالغاياتُالمحددةُرُالحشدُالجماهيريُالمتزايدُوصوالًُالذيُيتمُعب وكذلكُالُبد 

ُ.الشفافية،ُوالمساءلةقيمُالحرية،ُوالمواطنة،ُوالديمقراطية،ُُو:ُالقيمُالتيُحملتهاُهذهُالثورات
ُالالجئونُالفلسطينيونُ:ثالثً اُ ُأوسلوُإلىُساحةُ: ُالجزءُاألكبرُمنُشعبُفلسطينُالذيُجرىُتهميشهُبعد ُدخلُهذا لقد

إنُ.ُالمواجهةُمجدداُوهوُالمستجدُاألبرزُفيُمعادلةُالقوةُالجديدةُاتآخذةُفيُالتشكلُعلىُساحةُالصراعُمعُالصهيونية
،ُوماُتمخضُعنهُمنُتضحياتُع مدت9022ُالالجئينُللحدودُفيُذكرىُيوميُالنكبةُوالنكسةُُاالقتحامُالرمزيُلمئات

ُعلىُهذهُ.ُمسانًداُالُيستهانُفيهُاًلُبالدماء،ُمنُشأنهُأنُيشكلُعام ُأوُدبلوماسي  وحتىُاتآنُالُيوجدُإلسرائيلُردٌُّسياسي 
ُ.الظاهرةُالنبيلةُوالجريئة

عادةُالقضيةُإلىُجذرهاُاألصليُومجابهةُالروايةُالصهيونيةُعلىُومنُشأنُهذهُالظاهرةُأنُت عيدُفتحُمُ لفُالالجئينُوا 
ُالعبرية ُالدولة ُالعالميةُضد ُالمقاطعة ُبالتاليُتدعيمُحملة ُالعالمية؛ ُالساحة ُللجدلُالذيُدارُحولُسوءُاستخدامُ. ونظًرا

ةُتفعيلُدورُهذاُالجزءُمنُشعبُفلسطينُالالجئينُمنُالنظامُالسوريُوبعضُالفصائلُالمواليةُله،ُالُبد ُمنُترشيدُطريق
ُ.وأنُت حسبُكلُخطوةُبدقةُتفادًياُللخسائرُغيرُالمحتملة

وضرورةُإدراجهمُفيُسياقُاإلستراتيجيةُالنهائيةُفيُالصراع،ُوطرحُقضيتهمُفيُالمحافلُالدولية؛ُكونهم84ُُعربُُ:رابع ا
عنهاُباعتبارهاُنظاًماُعنصرًيا،ُفضاًلُعنُكونهاُواقًعاُجزًءاُمنُالصراع،ُوكمدخلُفيُمحاججةُإسرائيلُوالقوىُالمدافعةُ

ُ.ُكولونياليا
ا والُي عقلُأنُ.ُواستخدامُدورهاُبطريقةُصحيحةُ،معهاُضرورةُالتشبيكُمعُحركةُالتضامنُالدولية،ُوتطويرُالتنسيقُ:خامس 

فيُالوقتُذاتهُتتجاهل،ُ،ُتقومُالسلطةُالفلسطينيةُبتجنيدُدولُالعالمُلصالحُاالعترافُبالدولةُالفلسطينيةُفيُاألممُالمتحدة
ُالعالمية ُالتضامن ُتتوقفُعنُمجابهةُ،بلُتزدريُحركة ُالتيُلم ُالمقاطعة ُوحركة ُقطاعُغزة ُعن ُفكُالحصار ُوحركة

الوقتُالذيُكانتُسلطةُأوسلوُتعقدُاالتفاقاتُمعُإسرائيلُوتساهمُفيُإبعادُالنقدُعنُممارساتهاُنفسُإسرائيلُدولًيا،ُفيُ
ُ.وجرائمها

ُ
ُوتغييبهمُمنُاإلستراتيجيةُالفلسطينية84ُفلسطينيوُ

يُالفلسطينية،ُالتيُتحاولُالالفتُللنظرُأنُغالبيةُاألوراقُواالجتهاداتُالتيُتصدرُمنذُتفاقمُأزمةُحركةُالتحررُالوطن
ففيُأحسنُ.ُوضعُتصوراتُللخروجُمنُهذاُالمأزق،ُتـ غفلُدورُومكانةُهذاُالجزءُمنُشعبُفلسطينُفيُمعادلةُالصراع

لىُسياساتُالتمييزُالممارسةُضدهُبصورةُعابرة لىُصمودهُعلىُأرضه،ُوا  ومنُالواضحُأنُ.ُاألحوالُتجريُاإلشارةُإليهُوا 
ُجذريُللصراعهذاُالجزءُلمُيدخلُبعدُ .ُبصورةُجديةُفيُوعيُالنخبُالفلسطينيةُحتىُالناقدةُلنهجُأوسلوُوالداعيةُإلىُحل 
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ُالُيجريُالتمييزُبينُاألطروحاتُالمختلفةُوالتعبيراتُ ُوغالًبا ُكتلةُسياسيةُواحدة، ُالجزءُباعتباره ُلدورُهذا هناكُتمجيد
ُالفاعلةُعلىُساحةُ ُت84السياسية ُيؤديُإليهُذلكُمنُعدم ُوما ُمعُالصهيونيةُ، ُفعلًيا ُالقوىُالتيُتخوضُصداًما حديد

فيجريُوضعُمنُلديهُمشروعُوطنيُمتكاملُمعُمنُهوُ.ُوتلتقيُإستراتيجًياُمعُنضالُالشعبُالفلسطينيُضدُالصهيونية
ُ.متعاقدُمعُالمؤسسةُاإلسرائيليةُأوُمنُيتبنىُاالندماجُفيُسلةُواحدة

وبأذرعهُاألمنيةُواإلعالميةُي مي زُبصورةُواضحةُضدُالتجمعُالوطنيُالديمقراطيُمثاًل،ُتجدُالنظامُاإلسرائيليُالعنصريُ
ُمنهجًياُومعركةُمفتوحةُضارية،ُسياسًياُوأيدلوجًياُومعنوًيا،ُضدُالتيارُالقوميُالديمقراطيُ ،ُفيُ(التجمع)ويخوضُعداًء

شكُإنُالعداءُموجهُإلىُالعربُجميًعا؛ُعداءُالُ.ُحينُالُتجدُذلكُفيُغالبيةُوسائلُاإلعالمُالعربيةُالمحليةُوالفلسطينية
إماُعبرُتبادلُسكاني،ُأوُ:ُلوجودهمُالفعليُالذيُتحولُمجدًداُفيُأطروحاتُالدولةُإلىُقنبلةُموقوتةُيجبُالتخلصُمنها

ُ.عبرُفرضُالوالءُلدولةُإسرائيلُوالصهيونيةُعليهم
ُالحلولُالف ُأيُمنُهذه ُلنُتستطيعُتنفيذ ُفالظروفُالدوليةُالُتسمحُبذلكولكنُستدركُإسرائيلُأنها ُاشية، وفيُأفضلُ.

ُالعنصريةُواإلقصائيةُضدُعربُالداخلُلخلقُظروفُصعبةُتدفعُبالعديدُمنهمُإلىُ األحوالُستواصلُتصعيدُسياساتها
ُ.الهجرة؛ُأوُإلىُتفكيكُالمجتمعُوشرذمته

حُنتنياهوُبأنُمليونُعربيُفيُإسرائيلُيعيشونُفيُمساواةُتامةُ هوُسيفُ(22/5/9022ُأمامُالكونغرسُخطابهُ)إنُتبج 
ُ:ذوُحدينُبالنسبةُله

يصع بُعليهُوعلىُدولتهُتنفيذُالطردُأوُالتبادلُالسكاني،ُأيُالُيستطيعُفيُيومُماُأنُيتخذُخطواتُتناقضُماُ:ُالًُأُوُ
ةُتتمتعُبالمساواةُفمنُناحيةُهوُيتباهىُبوجودُأقليةُعربيةُداخلُالدولةُالعبري.ُقالهُفيُالكونغرسُاألميركيُوأمامُالعالم

ُ.والديمقراطيةُعلىُحد ُزعمه،ُومنُناحيةُأخرىُهناكُمنُيخططُفيُحكومتهُلطردُهذهُاألقليةُأوُإقصائها
تبجحهُهذاُي مثـ لُفرصةُأخرىُأمامُعربُالداخلُوقواهمُالسياسيةُلفضحُهذهُاألكذوبةُعبرُتصعيدُالحملةُاإلعالميةُ:ُثانًيا

ُ.نظمةُالقهريةُوالعنصريةُالمعتمدةُضدُعربُالداخلعلىُالساحةُالدوليةُلكشفُمجملُاأل
ُالفلسطيني ُالنضال ُلصالح ُالقوة ُمصادر ُمن ُعدد ُشعبُفلسطين ُمن ُالجزء ُلهذا ُيوجد ل: ُاألو  ُعلىُ: ُموجودين كونهم

ُالجزءُمنُالوطن ُالتاريخيُلشعبُفلسطينُفيُهذا ُعلىُالنكبةُوعلىُالوجود ُالحي  ُبذلكُالشاهد ُأرضهمُوهم :ُوالثاني.
ُاللعبةُيتمثُ  ُبقوانين ُوتقي دوا ُالوقتُبالطرقُالسلمية ُطيلة ُناضلوا ُوأنهم ُاإلسرائيلية ُالمواطنة ُمواطنينُيحملون لُفيُكونهم

ُبينُالعربُواليهود؛ُماُيؤديُإلىُُبهذاالسياسيةُفيُإسرائيل،ُوقدُاستثمروهاُلصالحهم،ُُو يستطيعونُإبرازُالفجوةُالكبيرة
ُاليهود ُلدولة ُالتناقضات ُكشف ُيُ . ُالحملةُوهذا ُفي ُيص ب  ُثم ُومن ُدحضها ُأو ُالصهيونية ُتقويضُالدعاية ُفي ساهم

ُماُاستخدمت،ُفيُحشدُ:ُاألمرُالثالث.ُالفلسطينيةُالشعبيةُضدُإسرائيلُفيُالعالم،ُوخاصةُفيُدولُالغرب قدرتهم،ُإذا
ييزُالعنصريُأوُضدُأنفسهمُفيُالنضاالتُالشعبيةُللضغطُعلىُالنظامُاإلسرائيليُللتراجعُعنُسياساتهُسواءُضدُالتم

ُ.االحتالل
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ُبعينُ ُالجزءُمنُشعبُفلسطين،ُمعُاألخذ إنُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُمطالبةُاليومُبإيالءُاالهتمامُالجديُبدورُهذا
دُ.ُاالعتبارُظروفهُوخصوصيةُواقعه ونطرحُهذاُاألمرُاليومُعلىُهذاُالنحوُألنُصيرورةُالصراعُالحاليةُتتجهُنحوُتوح 

ُتجم ُجميع ُعاتُالشعبُالفلسطينيهموم ُتنازالتُ. ُعلى ُالمنطوية ُتلك ُحتى ُالسالم ُأطروحات ُلكل فالرفضُاإلسرائيلي
ُالمطروحُ ُالنضال ُسقف ُفي ُوالتقارب ُالتفاعل ُنحو ُموضوعًيا ُتحو اًل ُيخلق ُلجميعها؛ ُالفعلي ُالعداء ُوتطور خطيرة،

ُ.إستراتيجًيا
،ُفيُنظرُالدولةُالعبرية،ُوبدلُأنُتستوعبهمُ"عدوُالفلسطينيال"لقدُتحولُعربُالداخلُمنذُاالنتفاضةُاألولىُإلىُجزءُمنُ

ُالظروفُالمواتيةُ ُكل ُوتخلق ُعليهم، ُالخناق ُبتشديد ُتقوم ُبالديمقراطية، ُادعائها ُبابُدعم ُومن ُمطالبهم، وتتجاوبُمع
ُغضبهم ُالنفجار ُم. ُبين ُما ُالسياسية ُالقوى ُوبعضُممثليهم،وت قسم ُبعضُشرائحهم ُتستميل ُأن ُتحاول ُهي عتدلُطبًعا

وفعاًلُهيُت ميزُبينُممثليُالجمهورُالعربي،ُولكنهاُالُتمي زُعلىُأرضُالواقعُبينُمواطنُعربيُوآخر،ُفهيُ.ُومتطرف
ُالجميعُكشعب ُالقهرُوالنهبُوالهدمُضد ُتمارسُسياسة ُأنُالكثيرُمنُالنخبُالفلسطينيةُالُت مي زُبينُ. ُأيًضا والمفارقة

ُ.ىُأوُالُتريدُأنُترىُالفروقاتالقوىُالسياسيةُالمحليةُإماُأنهاُالُتُر
ُبعينُاالعتبارُوصولُحلُالدولتينُإلىُطريقُمسدود،ُواتساعُالنقاشُحولُخياراتُأخرى،ُمثلُخيارُالدولةُ ُأخذنا ذا وا 

،ُلماذاُالُيتمُالخوضُتفصيلًياُبدورُعربُالداخلُفيُالصراع،ُ(الثنائيةُالقومية،ُأوُالدولةُالديمقراطيةُالعلمانية)الواحدةُ
ُ.لنضالُمنُأجلُحلُالدولةُالواحدة؟وفيُا

،ُولكنُبموازاةُذلكُعلىُاألفرادُواألطر72ُهذاُالُيعنيُالمطالبةُفوًراُبالتخليُعنُمطلبُالدولةُفيُالمناطقُالمحتلةُعامُ
ُأنُيضمنواُعربُالداخلُفيُاإلستراتيجيةُالوطنية،ُوالخوضُفيُُوالمنتدياتُالذينُينشغلونُبهذاُالخيارُوكيفيةُالتقدمُبه

ُ.ُخ صوصيتهمُوتعقيداتُوضعهم
ُوليسُفلسطينيوُ ُبعرب84ُُيستطيعُكلُناشطُفلسطيني، ُمنُبابُعالقتها ُوأيدلوجًيا ُإسرائيلُسياسًيا ُأنُيهاجم وحدهم،

ُعلىُ ُالعالميُمنُمهاجمةُإسرائيلُمنُبابُسيطرتها ُفيُالرأيُالعام ُنجاعةُوتأثيًرا ُأكثر ُويمكنُأنُيكونُهذا الداخل،
ُوالجوالنُالضفةُوالقدسُوقطاع ُالحالة.ُغزة ُترتيبُلهذه .ُفاالحتاللُي عرضُوكأنهُحالةُمؤقتةُويأتيُيومُويجريُإعادة

لحاقُاألذىُبـ ُوالتمييزُوا  ُتواصلُالسيطرة ُدولةُقهريةُوغيرُطبيعيةُألنها ُلنُتتوقفُعنُكونها منُ%90ُولكنُإسرائيل
احتاللُالضفةُوالقطاعُهوُمنُاإلفرازاتُالطبيعيةُبكلماتُأخرىُإنُ.ُمواطنيهاُفقطُألنهمُينتمونُإلىُالشعبُالفلسطيني
ُ.لمنظومةُالسيطرةُالصهيونيةُالقائمةُقبلُاالحتالل

ُ
ُتجد دُالحركةُالوطنيةُفيُالداخل

ُالفلسطينيةُإستراتيجيةُتجاهُعرب ُالوطنية ُتتوفرُللحركة 84ُلم ُتتوفرُإستراتيجيةُحقيقيةُلمجملُالنضالُ. ُلم ُأنه والحقيقة
فيماُيتعلقُبقضيةُبقائهمُفإنهُلمُيكنُ.ُوموقفُالحركةُكانُوالُيزالُعاًما،ُوهوُدعمُصمودُوبقاءُهذاُالجزء.ُالفسطيني

ُتدع ُغيرها ُأو ُفعلية ُسياسية ُخطوات ُوموضوعيةُهناك ُداخلية ُذاتية ُألسباب ُحصال ُوالبقاء ُفالصمود ُالصمود، ُهذا م
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ُفيُخلقُالدكاكينُ وعالمية،ُوحتىُالدعمُالماليُالقليلُالذيُكانتُتقدمهُأوساطُفلسطينيةُفيُالثمانينياتُكانُأكثرهُيصب 
ميةُداخليةُبقدرُماُكانُمرتبًطاُأماُنموُالوعيُالوطنيُفيُالداخلُفارتبطُبتطورُقوىُوطنيةُوقُو.ُأكثرُمنهُدعًماُمنهجًيا

ُ.بتطورُدورُومكانةُحركةُالتحررُالوطنيُالفلسطينيُواالعترافُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينية،ُأيُأنُالتأثيرُكانُمعنوًيا
فيُمستوىُالوعيُالوطنيُوالتيُنتجتُ(2227ُبعدُاألولىُالمتمثلةُفيُهبةُيومُاألرضُعامُ)بلُإنُالقفزةُالنوعيةُالثانيةُ

جاءتُأساًساُكردُفعلُسياسيُوأخالقيُعلىُكارثةُأوسلو،ُالتي9000ُُأكتوبرُ/ةُالقدسُواألقصىُفيُتشرينُاألولعنُهب
وكانُإعادةُبناءُالتيارُالوطنيُالفلسطينيُبمضمونُقوميُحديث،ُ.ُأسدلتُالستارُعلىُقضيةُعربُالداخلُكقضيةُوطنية

ُ ُعام ُالديمقراطي ُالوطني ُالتجمع ُحزب ُالفقري 2225ُوعموده ُأوسلوُ، ُلموقعي ُبالنسبة ُال ُمتوقع ُغير ُجواًبا بمثابة
ُالفلسطينيينُوالُبالنسبةُإلسرائيل ُأنُأيُاتفاقُمعُ. ُالمركزيُالصهيونيُبزعامةُحزبُالعملُتعتقد وكانتُأوساطُالتيار

ُإلى ُاستناًدا ُإسرائيل ُفي ُالعربُالفلسطينيين ُالمواطنين ُبدعم ُأوتوماتيكًيا ُسيحظى ُالفلسطينية ُالتحرير ُدعمُُمنظمة تقليد
ُ.حزبُالعملُمنُجانبُشرائحُواسعةُمنُعربُالداخل

وكانُهناكُنهجُداخلُالقيادةُالفلسطينيةُالمتنفذةُيسعىُإلىُدفعُعربُالداخلُإلىُالتصويتُلحزبُالعملُباعتبارهُأسهلُ
معُأسامةُُ،ُوبالتعاون2229وجرىُذلكُبصورةُواضحةُفيُدورةُاالنتخاباتُللكنيستُعامُ.ُفيُالمفاوضاتُمنُالليكود

غيرُأنُالتيارُالوطنيُداخلُالخطُاألخضرُرفضُذلك،ُوجاءتُ.ُالبازُمستشارُالرئيسُالمصريُالمخلوعُحسنيُمبارك
أوسلوُلتحفزُوتسرعُالجهودُإلعادةُبناءُوتنظيمُالحركةُالوطنيةُالفسطينيةُفيُالداخلُعبرُاجتراحُصيغةُسياسيةُفكريةُ

ُالصهيونيةحديثةُتجمعُبينُالمواطنةُالمتساويةُواله وتشكلتُ.ُويةُالقومية،ُوهيُصيغةُجد دتُطريقةُمجابهةُالعنصرية
ُمن ُالمشكلة ُالمتجددة ُالوطني ة ُالحركة ُهذه ُالتيُ: ُواألوساط ُاألرض، ُحركة ُوبقايا ُالتقدمية، ُوالحركة ُالبلد، ُأبناء حركة

ُ.استقالتُمنُالحزبُالشيوعيُألسبابُقوميةُوديمقراطيةُكعزميُبشارةُورفاقه
ُأدىُه ُالتطورُالسياسيُالنوعيلقد ُإلىُالتنافسُمعُالتيارُالقوميُ-ذا التنظيميُإلىُدفعُالقوىُالسياسيةُاألخرىُالقائمة

ُ.ماُأعادُالحيويةُوالعافيةُإلىُالحياةُالسياسيةُعندُعربُالداخل(ُالتجمع)الجديدُ
الداخلُقدُقطعتُشوًطاُكبيًرا،ُومنُوعشيةُاالنتفاضةُالثانيةُكانتُعمليةُإعادةُتنظيمُوتحريكُالحياةُالسياسيةُلدىُعربُ

هناُجاءتُالهبةُالشعبيةُالعارمةُداخلُالخطُاألخضرُوالذيُمه دُلهاُاإلضرابُالعامُالذيُأعلنتهُلجنةُالمتابعةُلشؤونُ
،ُولتستمرُالهبةُلعدةُأيامُمشكلةُبذلكُأطولُهبةُشعبية9000ُأكتوبرُعامُ/ُالمواطنينُالعربُفيُاألولُمنُتشرينُاألول

ُ.اُشموليةُفيُتاريخُعربُالداخلأكثرهُو
ُ

ُلماذاُهذاُاإلهمالُأوُاإلغفالُلدورُعربُالداخل؟
هوُتمركزُالعقلُالفلسطينيُفيُمشروعُالدولةُفيُالضفةُوالقطاع،ُوالذيُبدأُكمشروعُمرحليُثمُماُلبثُأنُ:ُالسببُاألول

االستعدادُللمساومةُعلىُحقُالالجئين،ُتحولُإلىُمشروعُحلُنهائي،ُانتهاًءُبمسخهُتماًماُعبرُتذويتُتبادلُاألراضيُُو
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تحتُتأثيرُأكثرُمنُعشرينُسنةُمنُنهجُالتسويةُوالمفاوضاتُالكارثيةُوتفكيكُالقضيةُالفسطينيةُإلىُعشراتُالملفات،ُ
سرائيل ُ.ُبينماُملفُعربُالداخلُأسقطُتماًماُفيُأيُمحادثاتُبينُفريقُأوسلوُوا 

ُالهب ُمن ُرضاهم ُعدم ُعن ُالنهج ُأصحابُهذا ُوعبر ُاجتاحتُأراضيُعام ُالتي ُالشعبية ُالتي84ُُة ُالمجازر ُعلى رًدا
ُ ُعام ُالمحتلة ُاألراضي ُفي ُالفلسطينين ُبحق ُإسرائيل ُالتمييز72ُارتكبتها ُمن ُعقود ُعبر ُتراكم ُغضب ُعن ُوتعبيًرا ،

ُالفلسطينيةُأثناءُالهبةُالشعبيةُفيُصحيفةُ.ُالعنصريُونهبُاألرض بشكلُُ"يديعوتُأحرونوت"وأعلنُأحدُقادةُالسلطة
علىُدورهمُفيُالمفاوضات،ُألنهاُأحدثتُتآكاًلُ"ُخر بت"إنُهذهُالهب ةُ:ُواضحُعنُعدمُرضاهُعنُهذهُالهب ة،ُوقالُآخرون

ُفيُقواعدُحزبُالعملُبينُالعربُلمسؤوليتهُعنُقتلُ ُكبيًرا وكانُحزبُالعملُبالنسبةُ.ُعربًياُوجرحُالمئات21ُإضافًيا
ُ.بُاألخرىُكقوةُسالمُمزعومةلسلطةُأوسلوُمطلوًباُأكثرُمنُاألحزا

ُإلىُعربُ ُالقيادة ُهذه ُنظرة ُإن ُإستراتيجًيا84ُإذن، ُوليسُرصيًدا ُعبء  ُهيُأنهم ولوالُضغوطُعربُالداخلُوقواهمُ.
السياسيةُعلىُالسلطةُالفلسطينيةُلربماُجرىُاالعترافُبإسرائيلُرسمًياُكدولةُيهودية،ُفهذاُاالعترافُيوجهُضربةُلحقوقهمُ

ُ.مُمنُالالجئينولحقوقُأقربائه
ُالسببُالثاني ُومعنوًياُ: ُوسياسًيا ُوثقافًيا ُمادًيا ُتعاونيةُخالقةُتتضمنُدعًما عجزُالقياداتُالفلسطينيةُعنُاجتراحُصيغة

لوجودهم،ُواألهمُلتطورهمُفيُكافةُمجاالتُالحياةُنحوُتبلورهمُكمجموعةُقوميةُمتماسكةُفيُوجهُسياساتُالتفتيتُالتيُ
ُتجاهه ُإسرائيل ُتعتمدها ُعام ُمنذ 2284ُم ُقضيةُ. ُالمفاوضُأثار ُالفريق ُأو ُالفلسطينية ُالسلطة ُإن ُمثاًل ُيوًما ُنسمع لم

المالحقاتُالسياسيةُأوُهدمُالبيوتُأوُمصادرةُاألرض،ُعلىُطاولةُالمفاوضاتُأوُفيُالمحافلُالدوليةُأوُأصدرواُبياًناُ
ففيُحينُأنُإسرائيلُالُ.ُلىُالشعبُالفلسطينيرسمًياُضدُكلُإجراءُإسرائيليُضدهم،ُوكأنُهذاُالجزءُالُيمتُبصلةُإ

ُ ُدولته ُبأيُيهوديُيحملُمواطنة ُإسرائيل)تسكتُعلىُأيُمس  ُدولة ُغير ُوالُ( ُالدنيا ُت قيم ُبل ُفيُالعالم، فيُأيُبقعة
ُ.تقعدها،ُوالُأحدُي ثيرُالسؤالُحولُتدخلهاُفيُالشؤونُالداخليةُلهذهُالدولةُأوُتلك

ُالسببُالثالث ُللتحريضُعلىُالعرب،ُخوفُبعضُاألوساطُ: ُالعبرية ُللدولة الفلسطينية،ُوغيرُالرسميةُمنُتوفيرُذريعة
ُذريعةُ ُيوفر ُأن ُودون ُشعبنا، ُمن ُالجزء ُهذا ُخصوصية ُمع ُيتالءم ُبما ُالدعم ُطرائق ُواختيار ُالقيام ُدائًما ُيمكن ولكن

ُ.لمالحقتهُأمنًياُأوُقضائًياُوتحميلهُفوقُطاقته
نُتفهمُهذاُالخوفُأوُالحرصُعلىُخصوصيةُعربُالداخل،ُولكنُالتطوراتُاتآخذةُربماُحتىُفترةُقريبةُخلت،ُكانُيمك

فيُالتشكلُوالتيُتحملُفيُطياتهاُآفاًقاُجديدةُللتفاعلُبينُجميعُتجمعاتُالشعبُالفلسطينيُوبصورةُسلمية،ُالتيُتتحركُ
تحويلُهذاُالتطورُالموضوعيُإلىُرغًماُعنُالقياداتُالرسميةُدونُتخطيطُمنُأيُفصيلُكان؛ُيصبحُلزاًماُعليناُجميًعاُ

مبادراتُمنظمةُتهي سُللمرحلةُالقادمة،ُالتيُعلىُماُيبدوُأنناُسنراهاُفيُاألمدُالمتوسطُتحتُسقفُواحدُوشعارُكفاحيُ
ُالدولتين دُوهوُإسقاطُنظامُاألبارتهايدُاإلسرائيليُوالتمهيدُلخياراتُحلولُديمقراطيةُإنسانيةُأكثرُعدالةُمنُحل  ُ.موح 

ُ.اتُهذهُالمبادراتُوب نيةُهذهُاألدواتُالُبد ُأنُتكونُبنيةُديمقراطيةُوتطرحُرؤيةُإنسانيةُلحلُالصراعإنُأدُو
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ُالعمل ُتوزيع ُكيفية ُأما ُميدانه: ُفي ُبنضاله ُتجمع ُكل ُفيقوم ُاالحتاللُ: ُضد ُالنضال ُي مارس ُوالقطاع ُالضفة ففي
أنفسهمُواالستعدادُالستئنافُالتوجهُنحوُالحدودُبأعدادُواالستيطان؛ُوفيُمخيماتُاللجوءُيقومُالفلسطينيونُبإعادةُتنظيمُ

ُللبدءُفيُالعبور ُقادمةُتكونُمناسبة ُوالتهيئةُلمرحلة ُكبيرة ُيطورُالفلسطينيونُنضالهمُمنُ. وفيُداخلُالخطُاألخضر،
لديمقراطيةُالمعاديةُأجلُبناءُمؤسساتهمُالتمثيليةُوالمهني ةُوتطويرُإستراتيجيةُالنضالُالشعبيُبالتعاونُمعُالقوىُاليهوديةُا

لالحتاللُوللعنصريةُالصهيوينةُبغضُالنظرُعنُقلةُعددهاُوحجمُتأثيرهاُفيُالمراحلُاألولى،ُبلُيجبُأنُيسعىُالتيارُ
ُ.القوميُالديمقراطيُإلىُدمجُالجماعاتُواألفرادُاليهودُفيُهذاُالنضالُوأنُيصبحواُجزًءاُفعلًياُمنُبنيتهُالقيادي ة

ُأنُي عادُتحديدُوبخصوصُمئاتُآالفُالفل سطينيينُفيُالدولُالغربيةُوبشكلُخاصُفيُالوالياتُالمتحدةُاألميركية،ُالُبد 
ُالتعليميُ ُونجاحهم ُوثقافتهم ُهويتهم ُعلى ُالحفاظ ُالهدف ُفليس ُوالديمقراطي، ُالوطني ُالنضال ُفي ُومساهمتهم دورهم

ُا ُعلىُالرأيُالعام ُمؤثرة ُإلىُقوة لهم ُتحو  ُبلُفيُكيفية ُالمؤيدينُللنضالُواالقتصاديُفقط، ُمن لغربيُواستقطابُالمزيد
ُ.الفلسطينيُوالمساهمةُفيُحملةُتعريةُالطابعُالعنصريُوالكولونياليُلدولةُاالحتالل

ُ
أوُالشرائحُالقادرةُعلىُقيادةُالمرحلةُالمتوقعة؟ُهلُبعدُالمصالحةُيوجدُأفقُُىيبقىُالسؤالُاألهمُمرةُأخرى،ُمنُهيُالقُو

ُالفلسطينيُح ُالجسم ُأصلتوحيد ُوهل ُوكفاحية، ُسياسية ُإلستراتيجية ُبرنامج ُعلىُُاًلُول ُقادر ُالقائم ُالسياسي ُالنظام هذا
ُاألمان،ُوالتيُمصيرهاُغيرُواضح،ُ االضطالعُبالمهمة؟ُهلُينتظرُالراغبونُفيُالتغييرُلحينُوصولُالمصالحةُإلىُبر 

ىُالشابةُالراغبةُفيُاالضطالعُبدورُقياديُأمُيواصلونُنشاطهمُالفكريُوالعمليُعبرُالتواصلُالفعليُوالمدروسُمعُالقُو
ُ.للخروجُمنُهذهُالحالة؟

ربماُفيُظلُصعوبةُخروجُالجسمُالفلسطينيُمنُحالتهُالراهنةُبالسرعةُالمطلوبة،ُفإنهُالُبديلُعنُاستمرارُالحراكُالذيُ
يرُالقديمُوينخرطونُاتآنُيقومُبهُالشبابُإلىُجانبُأوساطُمنُالنشطاءُالوطنيينُالذينُنجحواُفيُالخروجُمنُأسرُالتفك

ُالرؤىُواتآلي ات ُفيُصياغة ُفيُ. ُقدًما ُالحراكُأالُيكفُعنُالضغطُعلىُحركتيُفتحُوحماسُللمضي  وي نتظرُمنُهذا
ُ ُليسُإدارة ُهدفها ُالتي ُالمصالحة، ُالوطنيُُاالنقسامإنجاز ُالمشروع ُبناء ُإعادة ُبل ُالمفاوضات، ُخدمة ُأو ُاالقتسام أو

ُ.الفلسطيني
ُالسياسيُُإنُمساريُالعمل ُالنظام ُالسياسيُالشعبيُالفكريُالمستقلُعن ُالحراكُالوطني ُفيُتطوير يجبُأنُيتلخصا

ُ.إلنجازُالمصالحةُوأهدافهاُالوطنيةُاالنقسامالضغطُعلىُطرفيُإضافةُإلىُالفلسطينيُالرسمي،ُ
ُبهُطرفاُ ُالمستقلةُوالتشبيكُمعُاألفرادُواألطرُاالنقسامالُيجوزُاالعتمادُفقطُعلىُماُيمكنُأنُيقوم ،ُبلُعلىُالمبادرة

والجماعاتُالرافضةُللواقعُالقائم،ُوالتشبيكُمعُقوىُالتضامنُالعالميةُالناشطةُفيُحملةُنزعُالشرعيةُعنُسياساتُإسرائيلُ
حالةُمنُالجهودُونظامهاُالعنصري،ُوأيًضاُعبرُالتعاونُمعُأوساطُمتمردةُعلىُسياساتُفصائلهاُالتيُدخلتُمنذُفترةُ

نُبوتائرُمتواضعة،ُولكنهاُ.ُوالتوقفُعنُالتطور ُوساق،ُوا  ُالعملُجاٍرُعلىُقدٍم ُكبيًراُمنُهذا وجميعناُيعرفُأنُجزًءا
ُ.واعدةُمرشحةُلالزدياد
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ُ
ُالدكتورُمحمدُغزال

ُمحاضرُفيُجامعةُالنجاحُالوطنية
ُ

ُتقديم
ُ

اُمنُحيثُأعمارُالناس،ُيمكنُالجزمُبسهولةُإنُنسبةُعاليةُاُشبابيًُفيُالمجتمعُالفلسطينيُالذيُيمتازُبكونهُمجتمعًُ
هذهُالتعبيراتُ.ُمنُأفرادهُعاشتُالجزءُاألكبرُمنُحياتهاُوهيُتسمعُكلماتُومرادفاتُالسالمُوالتفاوضُوالمفاوضات

ماُُ،"الحياةُمفاوضات"ُوفنيُعليهاُالكبير،ُصبغتُحياتناُحتىُأصبحتُُالمتكررةُليلُنهارُالتيُكبرُعليهاُالصغير
ُموتا ُأوُانقطاعها ُيستدعيُبالمقابلُأنُيكونُجمودها ُأصبحُ. وُبعدُسنواتُطويلةُمنُحرثُالبحرُوزرعُالهواء،

ُلكلُذيُعينين أنُالعمليةُالتفاوضيةُليستُسوىُمضغُللفراغ،ُوقتلُللذاتُُ،ولمنُألقىُالسمعُوهوُشهيدُ،واضحا
هذاُ.ُعلىُالمستوىُالفلسطينيُوالعربي،ُوزيادةُفيُتثبيتُاألمرُالواقعُومراكمةُالقوةُعلىُمستوىُالمحتلُاإلسرائيلي

الحياةُ"حابُمنهجُإالُأنُأص.ُاألمرُدفعُبالكثيرينُللمطالبةُرسمياُبإعالنُوفاةُهذهُالعمليةُالعبثيةُوهذاُالنهجُالعدمي
والتفاوضية،ُُالُيرونُبديالُعنُحياتهم،ُوهمُحتىُحينُيضطرونُلالعترافُبموتُهذهُالعمليةُالسلمية"ُمفاوضات

بإمكانيةُالحياةُُيؤمنونُ-فيُهذاُالموضوعُعلىُاألخصُ-ويرونُعالماتُالموتُالُلبسُفيهاُوالُغموض،ُفإنهمُ
ُ.بعدُالموت

البدائلُالممكنةُلكلُسياسةُأوُعمل،ُبغضُالنظرُعنُإمكانيةُنجاحُهذهُُصاءإحورغمُأنُالمنطقُالسليمُيستدعيُ
فكيفُوقدُظهرُجلياُفشلُهذهُالسياسةُوعبثيةُاالستمرارُفيها،ُوكيفُوقدُبحتُحناجرُالكثيرينُ.ُالسياسةُأوُفشلها

أكثرُوجوباُوأعظمُُحينهاُيصبحُالبحثُعنُالبدائلُالمناسبةُودراستهاُ؟وهمُيحذرونُمنُاالستمرارُفيُطريقُالضياع
ُ.أهمية

لتقدمُفيُاليومُالدراسيُالمنعقدُفيُمدينةُرامُُ،"وقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلة"منُهناُجاءتُهذهُالورقةُبعنوانُ
ُُ".المستجداتُالداعمةُلبناءُإستراتيجيةُفلسطينيةُقادرةُعلىُتحقيقُاألهدافُالفلسطينية""اهللُتحتُعنوانُ

إالُأنُأتقدمُبجزيلُالشكر،ُللمركزُالفلسطينيُألبحاثُالسياساتُوالدراساتُاإلستراتيجيةُُوالُيسعنيُفيُهذاُالمجال
 .فيُرامُاهلل،ُالقائمُعلىُهذاُاليومُالدراسي،ُالختيارهمُليُلكتابةُهذاُالموضوع،ُراجياُأنُأكونُقدُوفيتهُحقه

 
ُعمليةُالسالمُوالمفاوضات -1



161 
 

رسميُوعلنيُفيُمدريدُاإلسبانيةُمنذُعشرينُسنة،ُومنذُانطالقهاُعامُُانطلقتُعمليةُالسالمُاإلسرائيليةُالعربيةُبشكل
ُالذيُأكدهُتواليُاأليامُوالسنين1771ُ لقدُكتبُالكثيرونُيومهاُعنُهذهُالعملية،ُوسياسةُ.ُوهيُتحملُبذورُفشلها

ُول ُالشعبُالفلسطينيُوقضيته، ُعلى ُالكارثية ُونتائجها ُوعنُعواملُفشلها، ُنشأتُعنها، ُالتفاوضُالتي كماُُ–كن
ُُ.لقدُأسمعتُلوُناديتُحياُ-يقال
ُمحمودُُ ُوصفها ُكما ُتصبحُكارثة، ُالىُأن ُالتيُأوصلتها ُالفشل ُكلُعوامل ُانطالقتها ُمنذ ُالسالم تضمنتُعملية

والُ".ُإنُاتفاقُأوسلوُسيؤديُبناُإلىُدولةُأوُإلىُكارثة"ُ:عباسُأحدُروادهاُاألوائلُعندُتوقيعهُاتفاقُأوسلوُحينُقال
تذكيرُبأهمُهذهُالعوامل،ُخاصةُأنهاُماُزالتُتتكررُوتتأكدُيوماُبعدُيوم،ُوماُزلناُنلدغُمنُجحرهاُمراتُبأسُمنُال

ُ.ومراتُدونُتدبرُأوُاتعاظُأوُاعتبار
بدأتُالعمليةُالسلميةُإثرُانتصارُالوالياتُالمتحدةُفيُحربهاُضدُالعراق،ُالتيُانتهتُبضعفُعربيُعامُ .1

ُاالتحاُ،وكبير ُكان ُنفسُالوقت ُأعطىُفي ُما ُاالشتراكية، ُالمنظومة ُمعه ُوسقطت ُسقط ُقد ُالسوفياتي د
ُفيُهذاُ ُالقطبُالوحيد ُبأنُالوالياتُالمتحدةُقدُأصبحتُالقوةُالوحيدةُالتيُتحكمُاألرض،ُوبأنها انطباعا

ُالعالم ُاأل. ُالعصر ُسيطرة ُالوقوفُأمام ُالكثيرونُباستحالة ُمنُمطاوعتهُميركوشعر ُالُبد ُوأنه يُالجديد،
وااللتزامُبأوامرهُواستشعارُرغباتهُوتنفيذهاُحتىُقبلُأنُيطلبها،ُوبهذاُبدأتُالمفاوضاتُبينُطرفُمهزومُ

ُ.وطرفُمنتصر،ُوفيُهذهُالحالةُخرجُالموضوعُعنُصفةُالمفاوضاتُإلىُصفةُاإلمالءات
ُم .2 خراجها ُوا  ُتشتيتها ُأنُتم ُبعد ُالسلميةُوهيُفيُأضعفُأحوالها، ُالتحريرُالعملية نُلبنان،ُدخلتُمنظمة

.ُوفقدتُكثيراُمنُأسبابُقوتها؛ُنتيجةُللسياساتُالجاهلةُوالبلهاءُالتيُمارستهاُخاللُسنواتُطويلةُسابقة
ولهذاُفقدُكانتُالمنظمةُتسارعُلعملُأيُشيءُيضمنُركوبهاُفيُقاطرةُالسالمُالمنطلقة،ُبعدُأنُخيلُإليهاُ

ُ.سيرُفيُاتجاهُتجاهلهاُواستثنائهاأنهاُالقاطرةُالوحيدةُالمتبقية،ُوبعدُأنُرأتُأنُاالمورُت
ُمكُ  .3 ُما ُمرتبطة، ُغير ُمساراتُمتعددة ُإلى ُمفاوضاتُمدريد ُفي ُالمشارك ُالعربي ُالطرف ُمسار نُانقسام

.ُالخصمُمنُاللعبُبكلُاألطراف،ُواستغاللُذلكُلالستفادةُمنُكلُالفرصُلضمانُانتصارهُفيُهذهُالعملية
هجُتفتيتُالخصمُوتعددُالمساراتُكانُأحدُأركانُاإلستراتيجيةُوأكدُالكثيرونُمنُالساسةُاإلسرائيليينُأنُمن

 .ُاإلسرائيليةُالتفاوضية
دخلُالفلسطينيونُأنفسهمُالمفاوضاتُبصفُمنقسمُحولها،ُوبالُمرجعيةُمحددةُيمكنُالرجوعُإليهاُلحصرُ .4

ُواإلخفاقات ُواإلنجازات ُوالسلبيات ُاإليجابيات .ُ ُوالة ُاستغل ُأن ُاأليام ُمن ُيوم ُفي ُيحدث ُهذاُولم األمر
ُاألخرىُ ُالنظر ُوجهات ُعلى ُالقضاء ُعلى ُقائما ُعملهم ُجل ُكان ُبل ُقوتهم، ُأوراق ُلزيادة االختالف

ُ.ماُأضعفُالجميعُوأضعفُالقضيةُبرمتهاُوأصحابها،
ُالعربُ .1 ُاعتبرها ُبينما ُالعليا، ُمنُأدواتُالصراعُلتحقيقُأهدافها استخدمتُإسرائيلُالمفاوضاتُكآليةُوأداة

ُذاته ُبحد ُهدفا ُولق. ُكتبه ُالرأيُاإلسرائيليُما ُمثل ُليبونيتز"د ُيوشاهيو "ُ ُللحكومة1717ُُعام فيُمذكرته
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نماُوسيلةُإلنقاذُإسرائيل،ُإنناُباختيارناُطريقُ"ُاإلسرائيليةُحينُأكدُأنُ السالمُمعُالفلسطينيينُليسُهدفاُوا 
إلسرائيليةُفيقولُعامُأماُشلوموُغازيتُرئيسُاالستخباراتُاُ".السالمُنسعىُلتحقيقُأهدافناُبطريقةُأخرى

إنهُُ".إنناُسنرتديُقناعُالسالمُألجلُمصلحةُإسرائيلُوسوفُنعملُوفقُإستراتيجيةُجديدةُوناجحة":1773ُ
السالمُالذيُتحرسهُالطائراتُوالقوةُاإلسرائيليةُوهوُسالمُالمقبرةُألعداءُإسرائيلُكماُأسماهُمناحيمُبيغنُفيُ

ُ".التمرد"كتابهُ
ُيقررُأحمدُقريعُعدمُجدوىُالمنهجُالتفاُو .9 ضيُالمعتمدُمنُقبلُالطرفُالفلسطينيُومحدوديةُفعاليته،ُكما

ولقدُزادُ".ُالمنهجُالتجريبيُالفاشل"،ُحتىُأطلقُعليهُاسمُ"إعادةُإنتاجُعمليةُالسالمُ"ُُ:فيُمقالهُبعنوان
ُالمنهجُعدمُوضعُأيُبدائلُلهُفيُحالُفشله،ُوهوُاألمرُالذيُ ُُمامنُعواملُفشلُهذا حتىُزالُقائما

ُ.يصرحُبأنُالُبديلُعنُالتفاوضُإالُالتفاوضُوماُيزالُرئيسُالسلطة.ُاتآن
المفاوضات،ُفيُحينُكانُالخصمُيراكمُقوتهُيوماُبعدُفيُتجريدُالفلسطينيينُمنُأوراقُقوتهمُكشرطُللبدءُ .9

(ُإسرائيل)إلىُعدمُالتزامُالطرفُالقويُُ–وكماُيقولُقريعُنفسهُفيُذاتُالمقالُُ-يوم،ُولقدُأدىُهذاُاألمرُ
ُ.ألنهاُتملكُالقوةُللقبولُوالرفض،ُبينماُالطرفُاتآخرُالُيملكُشيئاُ؛بهذهُاالتفاقياتُوعدمُاحترامها

ُالطرفُاإلسرائيليُمعُت .1 ُالتيُيحددها ُالصفرُأوُمنُالنقطة ُتكرارُالمفاوضاتُمنُنقطة كلُُشكيلإعادة
حكوماتُإسرائيليةُمتعاقبة،ُشرعتُكلُحكومةُإسرائيليةُجديدة،ُفمنذُمدريدُتفاوضُالفلسطينيونُمعُثمانيُ

 .واحدةُللبدءُمنُنقطةُالصفر،ُأوُألغتُتفاهماتُسابقةُوأحياناُفتحتُملفاتُجديدة
عقبةُأمامُالوصولُإلىُنتائجُوحلول،ُبدلُ(ُالوالياتُالمتحدةُخاصة)مثلتُالحاضنةُالدوليةُلعمليةُالسالمُ .7

انُباإلشرافُعلىُهذهُميركوالتبعيةُاألوروبية،ُاستفردُاألأنُتكونُعامالُمساعداُللحل،ُوفيُظلُاالنكفاءُ
المفاوضات،ُفكانواُأحياناُأكثرُتشدداُمنُاإلسرائيليين،ُماُأوصلُالقضيةُإلىُاالعتمادُعلىُوسيطُمنحازُ

 .وغيرُنزيه
النهجُالتفاوضيُكانُيتآكلُمعُكلُانتهاكُقامتُبهُإسرائيلُلتغييرُالوقائعُعلىُاألرض،ُسواءُفيُقضاياُ .13

ولمُيكنُالطرفُالفلسطينيُليستطيعُأنُيفعلُشيئاُسوىُالخضوعُللمطالبُ.ُالستيطانُأوُاألمنُأوُغيرهاا
اإلسرائيلية،ُماُجعلهُفيُكثيرُمنُاألحيانُيبدوُأمامُشعبهُكأنهُجزءُمنُاالحتالل،ُوليسُجزءاُمنُالشعب،ُ

 .كماُيتجلىُاألمرُفيُموضوعُالتنسيقُاألمني،ُومطاردةُالمجاهدين
ُالمصالحُالعيوبُ .11 ُوبيع ُالمصالحُالشخصية ُوتقديم ُالمفاوضونُمنُالجهلُواألنانية ُبها ُتميز ُالتي الكثيرة

ويكفيُقراءةُماُ.ُالوطنية،ُواستخدامُالكذبُوالخداعُفيُمواجهةُشعبهم،ُبينماُالشعورُبالنقصُأمامُخصمهم
ُالتيُألمتُب ُالمصيبة ُعظم ُنتيجةُوجودُكتبهُبيريسُنفسهُعنُالمفاوضُالفلسطينيُلكيُيظهرُلنا شعبنا

ُاستبدلواُ ُأن ُيوما ُيحدث ُلم ُوجهلهم ُفشلهم ُبعضُجوانب ُيفتضح ُكان ُعندما ُوحتى ُالمفاوضين، هؤالء
بآخرين،ُحتىُأصبحُالمواطنُالعاديُيشعرُأنُهؤالءُمفروضونُعلىُالجميعُالعتباراتُليسُلهاُعالقةُ
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ُأبجدياتُالتفاوضُضرورةُ.ُبالوطنُوالُمصالحه أنُالُيكونُالمفاوضُمعروفاُفيُالوقتُالذيُتحددُفيه
ُبعدُ ُيعرفهم ُأن ُيريد ُال ُلمن ُحتى ُمعروفين ُأصبحوا ُمفاوضينا ُفإن ُللخصم، ُوالسلوكية ُالفكرية بتفاصيله

ُ.عشرينُسنةُمنُالبطوالتُالفاشلةُوالتجاربُالقاتلة
يادةُارتطامُمشروعُالمفاوضاتُبتغيراتُاجتماعيةُوسياسيةُواقتصاديةُعلىُالجانبُاإلسرائيلي،ُأدتُإلىُُز .12

انحيازهُللتطرفُوالتشددُمنُجهة،ُوانحسارُقوىُاليسارُوالوسطُفيه،ُرغمُاتفاقُالطرفينُعلىُعدمُإعطاءُ
فيُالوقتُالذيُرفعُهذاُالتشددُمنُدرجةُتصلبُالطرفُاإلسرائيلي،ُفإنُالجانبُ.ُالفلسطينيينُشيئاُيذكر

لمُتزدُالكلُالفلسطينيُإالُضعفاُُالفلسطينيُتعاملُمعُقوىُالتشددُفيُمجتمعهُبطريقةُإقصائيةُاجتثاثية
ُ.علىُضعف

ميرونُبنفنيستيُُوهكذاُكانُالُبدُلهذاُالغرسُالمعوجُالفاشلُأنُيثمرُحتميةُالهزيمةُالماحقةُللفلسطينيينُكماُسماها
ُفيُمقالهُبصحيفة ُُ:هآريتسُحينُقالُفيُتقييمهُالتفاقُأوسلو، نُالهزيمةُإنُا" ُوا  النتصارُاإلسرائيليُكانُمطلقا

واحتاجُاألمرُإلىُعشرينُسنةُليخرجُعليناُأحدُأقطابُهذهُالمفاوضاتُالعقيمةُأحمدُقريعُ".ُالفلسطينيةُكانتُماحقة
هاُنحنُواإلسرائيليونُنصلُإلىُنهايةُالطريقُالمغلق،ُوكأنُسلسلةُالُ"ليعلنُأنُ"ُإعادةُإنتاجُعمليةُالسالم"هُبمقال

أدراجُُوالمبادراتُوالتفاهمات،ُقدُذهبتُجميعها راقُالعملُواالتفاقياتكبيراُمنُأُوُانهايةُلهاُمنُالمفاوضات،ُوتراثُ 
ومنُالمهمُهناُالتوضيحُأنُالفشلُفيُالمفاوضاتُاإلسرائيليةُالفلسطينيةُكانُبمنطقُالعلمُوالتاريخُوالسياسةُُ".الرياح

ُ.ُمفاوضُالفلسطينيحتميةُالزمةُبعدُكلُماُذكرناهُمنُسلبياتُوأخطاء،ُبلُوجرائمُارتكبهاُصانعُالقرارُوال
ُ

 البدائلُالمطروحةُوالمقترحة -2
إليه،ُوالُيريدُأنُيشتريه،ُوليسُأصعبُمنُطرحُالبدائلُلمنُُةليسُأصعبُمنُبيعُالشيءُلمنُالُيشعرُبالحاج

ُقبلُأنُيسمعُبهاُألنهُمقتنعُبماُهوُفيه،ُوعندماُيصبحُالعنادُواإلنكارُوالرفضُهوُسالحُالفاشلين،ُفماُ يرفضها
ُالتنبيه ُوتوالي ُالتحذير ُسوى ُتقديمه ُالدارسون ُ؟الذيُيستطيع ُا. ُالدرك ُولكن ُواد، ُفي ُصيحة ُكالمنا ُيكون لذيُقد

ُ."أنُكفواُوارفعواُأيديكمُعنُهذاُالشعبُوعنُقضيته"المفاوضونُيقتضيُمناُأنُنصر ُفيُوجوههمُُإليهُأوصلنا
ُبعضُالكلماتُالمتعلقةُ نُطرحتُإعالميا ُوا  ُالفلسطينية ُالسلطة ُبأن ُالتأكيد ُمن ُبد ُال ُالبدائل، ُالحديثُعن وقبل
ُاستجابةُ ُوليسُأدلُعلىُذلكُمنُسرعة ُوالمفاوضاتُفقط، ُزالُمعُالمفاوضات، ُما ُوهواها ُإالُأنُقلبها بالبدائل،

ُالفرن ُالمبادرة ُومنها ُالمفاوضات، ُتتضمن ُعلىُالمبادرةُُسيةُاألخيرة،السلطةُأليُمبادرة ُالسلطة حيثُأثبتتُموافقة
ُستبقىُ ُحولها، ُنقلتُفؤادها ُومهما ُلها ُبالنسبة ُالتسوية ُأن ُالفصائل، ُأو ُالشعبُالفلسطيني ُاستشارة ُدون الفرنسية
الخيارُاإلستراتيجيُالذيُالُتعرفُعنهُمحيصا،ُوالحبُاألولُالذيُكلماُذكرُاسمهُأوُخطرتُذكرياته،ُاهتزُكلُ

ماُنشرهُكبيرُالمفاوضينُفيُأيارُالماضيُفيُوثيقتهُالتيُأعدهاُويدلُعلىُذلكُأيضاُ.ُهاُوسقطتُكلُتمنعاتهاكيان
يوليوُالقادمُللتحضيرُللحصولُعلىُاعترافُالمجلسُبدولةُفلسطين،ُ/ُمنُأجلُالذهابُالىُمجلسُاألمنُفيُتموز
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وقبولهاُعضواُفي1799ُُلةُفلسطينُعلىُحدودُفهوُيرىُأنُالهدفُالنهائيُلهذهُالحركةُالتيُتسعىُلالعترافُبدُو
ُ ُالمتحدة ُقرارُباستئنافُمفاوضاتُالوضعُالنهائيُوبشكلُفوريُوحولُ"األمم ُاتخاذ ُالفلسطينية سيسهلُعلىُالقيادة

ُدونُاستثناء ُالقضايا ُكافة ُالجازمُُسوحتىُالُيخط". ُللتأكيد ُفإنهُيعود ُيريدُعريقاتُأنُيقوله، ُما،ُوالُيفهمُما أحد
ُتعذرُذلكُلرفضُالحكومةُاإلسرائيليةُمبدأُالتأكي" ُما ذا ُاألولُهوُاستئنافُالمفاوضاتُوا  ُبأنُخيارنا دُعلىُموقفنا

ُ ُالمتحدة1799ُالدولتينُعلىُحدود ُاألمم ُ"يفتحُخيار ُالوضوحُالجليُيكونُعريقاتُقد ُوبهذا ُالتحديُأ، لقىُقفاز
اُأوُأميركإذاُكانُلدىُ"ُ:لهمُالضربةُالقاضيةُقائالُاُوالعالم،ُفيسددأميركوالنصرُفيُوجهُالمسكينةُإسرائيلُوأرعبُ
ُهو ُفما ُآخر ُخيار ُالرباعية ُاللجنة ُ ".؟؟أعضاء ُيريدها ُفهو ُالفلسطينية ُالمصالحة ُرقبةُ"وحتى ُعلى ُيدنا ُفي سيفا

ُنتنياهوُعلىُرقبتنا ُبيد ُللتفاوضُمنُ"الحكومةُاإلسرائيليةُوليستُسيفا ُأبوُمازنُعلىُفرصة ،ُيحصلُمنُخاللها
ُُ.جديد

ُفالُبأسُمنُاستعراضُ ُعلىُالمفاوضاتُأوالُوآخرا، ُوالمقتصرة ُأعاله، ُالمذكورة ُالسلطة ُالتأكيدُعلىُمنهجية وبعد
الحديثُعنُالبدائلُالوهميةُوالحقيقيةُالمتعلقةُبقضيتناُومستقبلها،ُفالُبدُبدايةُمنُالتفريقُبينُالبدائلُالحقيقيةُالقائمةُ

ُالمتقنُم ُوالفهم ُالوافية ُعلىُعلىُالدراسة ُيلقىُالكالم ُالتيُتلقىُكما ُالموسمية ُالوهمية ُوالبدائلُاإلعالنية نُجهة،
وسياسات،ُنفتقدُالنوعُُفارغُالمضمونُميتُالمعانيُمنُجهةُأخرى،ُولخأسفُالشديدُماُزلناُكشعبُوقضيةُهعواهن

ُ.األولُمنُالبدائلُونتمسكُبالنوعُالثانيُالذيُالُيكلفناُأكثرُمنُشحذُاأللسنةُوسنُالكالمُومحاربةُطواحينُالهواء
ُ

ُالبدائلُالفاشلة -ُأ
تشملُالبدائلُالتيُيطلقهاُأحياناُأبطالُالمفاوضات،ُسواءُكانتُسبعةُكماُأعلنُعنهاُذاتُمرةُأوُأكثرُمنُذلكُأوُُ

ظهارُأنهمُيبذلونُجهدهمُويجتهدونُفيُدراسةُخياراتهمأقل،ُ وأحياناُيلقونهاُ.ُوذلكُمنُبابُالتدليسُعلىُشعبهمُوا 
ُالمسرحياتُ ُباب ُمن ُأخرى ُوأحيانا ُالفشل، ُويتجلى ُالخرق ُويتسع ُاالحتقان ُيزداد ُحين ُتنفيسُالجماهير ُباب من

ويمكنُحصرُمجموعةُمنُهذهُ.ُتهديدُاألقرانالممجوجةُفيُتحديُالمحتل،ُفتظهرُأقربُإلىُحردُاألزواجُمنهُإلىُ
ُ:تآتيةالبدائلُالفاشلةُفيُاألسطرُا

لغاءُكلُالبدائلُاألخرى،ُوهوُالمنهجُُوهوُكلُخيارُيعتمدُعلىُطرحُبديلُواحد:ُخيارُالبديلُالواحد .1 فقطُوا 
ُالذيُتسيرُعيهُالسلطةُخاصةُفيُعهدُأبوُمازن،ُفالمفاوضاتُفقطُهيُالخيارُالوحيدُويجبُحرقُكل

كماُأعلنُالرئيسُالفلسطينيُفيُأكثرُمنُخطابُولقاء،ُ"ُخربتُبيتنا"الخياراتُاألخرى،ُواالنتفاضةُبالتاليُ
ُوهوُلنُيسمحُأليُأسلوبُفيُالعملُغيرُأسلوبُالتفاوضُوالتفاوضُفقط وعلىُالمستوىُالعربيُنجدُ.
لتفكيرُفيُغيرهاُمنُالخيارات،ُنفسُعقليةُالفشلُهذه،ُفالمبادرةُالعربيةُهيُخيارُالعربُالوحيدُوالُيجوزُا

ُالبديلُ ُأن ُيعلن ُكمن ُالبدائل، ُمن ُغيرها ُويلغون ُاألحادية ُاألفكار ُيطرحون ُالسلطة ُغير ُآخرون وهناك
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ُالمقاومةُ ُأو ُفقط، ُالعملياتُاالستشهادية ُأو ُالكفاحُالمسلحُفقط، ُأو ُفقط، ُالشعبية األمثلُهيُاالنتفاضة
 .السلميةُفقط،ُوغيرُذلكُكثير

املُالواحدُفقطُمعُإلغاءُالعواملُاألخرىُهوُمنهجُطفولي،ُيعبرُعنُالجهلُوالعاطفيةُوقصرُالنظر،ُإنُمنهجُالعُ
بداياتُومنتصفُعصورُالنهضة،ُثمُتمُتجاوزهُبتطورُفيُوقدُكانُسائداُفيُتفسيرُالتطورُاالجتماعيُفيُأوروباُ

ُُ.العلمُوتوسعُاتآفاق
وهوُالبديلُاألكثرُحظاُواألفضلُتمثيالُلعقليةُالمفاوضين،ُالذيُيبدعُُ:خيارُالتفاوضُبديالُعنُالتفاوض .2

أيُالُبديلُ.ُالرئيسُالفلسطينيُفيُشرحهُووصفهُحينُيعلنُأنُالُبديلُعنُالمفاوضاتُإالُالمفاوضات
ُثمُ ُالتفاوض، ُثم ُالتفاوض، ُهو ُالعمل ُفي ُالوحيد ُمنهجه ُأن ُعلى ُيصر ُوحين ُالفشل، ُإال ُالفشل عن

ُالتفاوض ُطب. ُمعُوقد ُالمفاوضات ُاعترفُبفشل ُأن ُبعد ُحتى ُالموقفُنفسه، ُيكرر ُوظل ُفعليا ُذلك ق
وحينُتعلنُالجامعةُالعربيةُأنُالُبديلُعنُهجومُالسالمُسواه،ُ.ُإسرائيل،ُووصفُتلكُالمفاوضاتُبالعبثية

ُالعب ُالعربُفيُوصفُمثلُهذه ُأجاد ُوقديما ُنفسها، ُالعربيةُإالُالمبادرة ُالسالم قرياتُوالُبديلُعنُمبادرة
ُ".ُهذاُعقلُمنُاستراح"ُ:وأصحابهاُفقالوا

وأحياناُنسمعُمنُأصحابُمنهجُالتفاوض،ُأنُلديهمُبدائلُعديدةُثمُإذاُجدُالجدُ:ُبخيارُتجريبُالمجرُ  .3
فهاُهوُقريعُمثالُوبعدُأنُاعترفُ.ُوجدتُبدائلهمُالُتزيدُعنُأنُتكونُتكراراُلخططُفاشلةُوتجاربُعقيمة

ُإنتاجُماُُبفشلُالمفاوضاتُونتيجتها ُفهوُيعاود ُالعبقري، ُحله ُليطرحُعلينا ُيعود ُآنفا، ُذكرنا الصفريةُكما
لجانُ بدعوتهُإلىُعقدُمؤتمرُللسالم،ُيشبهُمؤتمرُمدريد،ُومؤتمرُأنابولس،ُوماُيتفرعُعنهاُمن ثبتُفشله؛

ُورفا ُهو ُاليها ُأوصلنا ُالمصائبُالتي ُليرى ُله ُكافية ُتكن ُلم ُعاما ُعشرين ُومفاوضاتُوكأن .ُقهوأعمال
ُ!".جديدةُذاتُمصداقيةُحقيقية؟ إنتاجُعمليةُسالم"ُيدعوُإلى"ُقريع"ولسائلُأنُيسألُماُالذيُتغيرُوجعلُ

ناُمنهاُبطريقةُءواألغربُمنُذلكُكله،ُأنُنعلنُعنُبدائلُغيرُحقيقيةُلنخيفُأعداُ:خيارُالتلويحُبالبديل .4
الُفماُمعنىُماُنشرهُكبيرُالمفاوضينُفيُأيارُُالنعامةُالتيُتضعُرأسها ُأحد،ُوا  فيُالرمالُحتىُالُيراها

يوليوُالقادمُللتحضيرُللحصولُ/الماضيُفيُوثيقتهُالتيُأعدهاُمنُأجلُالذهابُإلىُمجلسُاألمنُفيُتموز
ُ ُأوصى ُحين ُفلسطين ُبدولة ُالمجلس ُاعتراف ُ"ُـبعلى ُالخيار ُبهذا ُالسلطة)التلويح ُحل ُخيار بالجديةُ(

 ".المطلوبة،ُضروريُإذاُأردناُإلستراتيجيتناُالنجاح
ُاالنتفاضةُاألولىُوظهورُالحركاتُُ:خيارُالتخويفُمنُالبديل .1 ُالتحريرُمنذ الجهاديةُالذيُاتبعتهُمنظمة

ُإلقناعمُ ُكوسيلة ُاإلسالميين، ُمن ُالغرب ُتخويف ُأسلوب ُاستخدمت ُحيث ُوالجهاد، ُكحماس اإلسالمية
ُالحلُو ُوبإيجاد ُاألصوليينبالتفاوضُمعها، ُالمتطرفين ُالتفاوضُمع ُبدل ُمعها ُل ُالنغمةُ. ُهذه ُزالت وما

"ُرجلُفيُالظالل"هاليفيُفيُكتابهُفقدُذكرُافرايمُ.ُموجودةُفيُعقلُالقادةُالفلسطينيينُوالعربُحتىُاليوم
ُ ُإسرائيل ُنصح ُالمقربين ُوأصدقائها ُإلسرائيل ُالمجاورين ُالملوك ُأحد ُفيُأن ُحماس ُحركة ُقوة ُبروز بعد
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ُللفلسطينيينُ"االنتفاضةُاألولىُ قبلُأنُيكتسبُالمتطرفونُالقوةُلدرجةُالتسببُ(ُمُتُف)أنُتمدُيدها
ُاالحتمالُأنُينشرُالدمارُفيُالشرقُاألوسط ُويمكنُلهذا ُ".بانفجارُداخلُالحركةُالوطنيةُالفلسطينية،

إذاُتوصلناُإلىُاتفاقُ"إلسرائيليُدانُمريدورُقائالُ،ُخاطبُعريقاتُالوزيرُا CNNوفيُمقابلةُمعُمحطةُ
ذاُلمُنتوصلُإلىُاتفاقُسنختفيُنحن  ".سالمُستختفيُحماس،ُوا 

فقدُأعلنتُالسلطةُالفلسطينيةُأنهاُبصددُالتحضيرُللذهابُإلىُمجلسُُ:خيارُالذهابُإلىُاألممُالمتحدة .9
ُللوثيقةُ/ُأيلولُاألمنُللحصولُعلىُاعترافُاألممُالمتحدةُبدولةُفلسطين،ُوذلكُفي سبتمبرُالقادم،ُووفقا

ُوسائل ُالمفاوضينُصائبُعريقاتُونشرتها ُكبير ُالعامةُلخأممُُالتيُأعدها ُبإمكانُالجمعية ُفإنه اإلعالم،
ُالوالياتُالمتحدةُحقُالنقضُ ُتستخدم ُلم ُإذا ُقبولُفلسطينُكعضوُفيها ُلفيتوا)المتحدة ُممثلُ( ُأما ضده،

وعليهُيجبُمصارحةُالشعبُالفلسطينيُبماُ"متحدةُناصرُالقدوةُفيؤكدُمنظمةُالتحريرُالسابقُفيُاألممُال
ُفي ُفلسطين ُدولة ُعضوية ُغيرُممكن، ُهو ُممكنُوما ُغيرُممكنةُاألممُهو ُ"المتحدة ُأنُ، ُيرىُآخر و

سبتمبرُالمقبلُللحصولُعلىُاعترافُبدولةُفلسطينيةُ جدوىُالتوجهُإلىُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدةُفي"
منُفائدة،ُلكنهُالُيرتبُنتيجةُعمليةُوالُيكفلُ فهذاُاالعترافُإنُحصلُفهوُرمزيُالُيخلوُمستقلةُقليلة؛

ُاألمم ُفي ُالكاملة ُالعضوية ُنيل ُالفيتوُ حتى ُقراره ُفي ُيتحكم ُالذي ُاألمن، ُمجلس ُموافقة ُدون المتحدة
مليةُالتفاوضية،ُوليسُمنُالصعبُإدراكُأنُهذاُالخيارُلنُينجحُإنُكانُخياراُبديالُووحيداُللعُ".األميركي

ُاأل ُإلىُالفيتو ُيكادُميركيُوالتحركاتُاألميركفباإلضافة ُما ُوهو ُإلجهاضه، ُالساعية ُاألخيرة ُاإلسرائيلية ية
كثرُمنُاحتماليةُالنجاح،ُفإنُاإلعدادُالفلسطينيُوالعربيُلهذهُالخطوةُالُيبدوُمتناسباُيؤكدُاحتماليةُالفشلُأ

ُيؤكدُالسيدُال ُالمعلنة،ُوكما ُقدوةُأنُمعُأهميتها العملُفيُاألممُالمتحدةُليسُعمالُموسمياُوليسُبديالُ"
للتسويةُالتفاوضية،ُفيُاألممُالمتحدةُيجبُأنُيكونُهناكُحركةُسياسيةُفعالةُودائمةُوضاغطةُونضالُ
ُالُ ُوهذا ُباالستقالل، ُالمتمثل ُاإلنجاز ُلتحقيق ُاتآخر ُالجانب ُمع ُدائمة ُسياسية ُومواجهة ُوتراكمي يومي

معيةُالعامة،ُلكنُيجبُالعملُعلىُالجبهةُالدوليةُالتخاذُقرارُللتعاملُمعُدولةُفلسطينية،ُيتحققُفيُالج
 ".ويكونُبدايةُلعملُآخرُعلىُالجبهةُالدولية،ُويمكنُلذلكُأنُيقودُللحصولُعلىُالعضوية

ليستُهيُالمرةُاألولىُالتيُيعلنُفيهاُمسؤولونُفلسطينيونُعنُهذاُالبديل،ُولمُيكنُ:ُخيارُحلُالسلطة .9
أحدُليستطيعُأنُيرىُأيُنسبةُمنُالجديةُفيُإعالناتهمُتلك،ُبلُماُيبدوُمنُاإلعالنُفيُكلُاألحيانُالُ

والُعندُمنُيطلقُُيعدوُتهديداُفاتراُمتردداُوضعيفاُالُيتركُأثراُيدلُعلىُجديته،ُالُعندُمنُيطلقهُومؤيديه
ُبوجههم ُالتهديد .ُ ُرأيي ُإوفي ُتلجأ ُلن ُخطوة ُالسلطة ُحل ُاتآالفُمنُإلين ُفي ُوستجد ُنفسها، ُالسلطة ها

موظفيُهذهُالسلطةُالذينُربطواُحياتهمُبرواتبهاُوميزاتهاُومصالحهاُمنُيقفُأمامُهذاُالقرارُويرفضهُأكثرُ
لخيارُمؤلماُأكثرُللجانبُالفلسطينيُمنهُللجانبُوبدورهُفإنُاالحتاللُقادرُعلىُجعلُهذاُا.ُمنُاالحتالل

ُانتحارُالُخيارُحياة ُخيار ُيجعله ُبما ُاإلسرائيلي، ُإسرائيليةُ. ُإسرائيليُولمصلحة ُبقرار ُنشأتُالسلطة لقد
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سقاطُالسلطةُبالتاليُلنُيكونُإالُ وسوفُتبقىُهذهُالسلطةُقائمةُماُدامتُتقومُبوظيفتهاُبفعاليةُكافية،ُوا 
ُُ.يومُترىُفيُميزانُالربحُوالخسارةُأنُهذهُالسلطةُغيرُمفيدةُلهاُبالدرجةُالمطلوبةقراراُإسرائيلياُ

ُ
 البديلُأوُالبدائلُالممكنة -ُب

ُالجيدُ ُمن ُلهذا ُو ُوالخياراتُالوحيدة، ُالواحدة ُرفضُالبدائل ُمن ُأكدناه ُلما ُمناقضا ُأعاله ُالفرعي ُالعنوان ُيبدو قد
ُل ُالفلسطينية ُالقضية ُمثل ُمعقدة ُالتوضيحُأنُقضية ُإال ُالبديلنُتحل ُلمجموعةُباعتماد ُالجامع ُمنُُالشامل كبيرة

البدائل؛ُبحيثُيصهرُمجموعةُرؤىُيضعهاُمجموعةُمنُالخبراءُتغطيُمساحاتُشاسعةُفيُحيزُالمكان،ُومساحاتُ
عميقةُفيُعمرُالزمان،ُوفيُشرحناُلهذاُالبديل،ُالُبدُمنُالتركيزُعلىُتبنيُمحدداتُمعينةُتزيدُمنُقوتناُوتجنبُ

علىُهذاُالبديلُأنُيجمعُأفضلُماُفيُكلُالبدائل،ُويتجنبُسيئاتُكلُالبدائلُويحصنُذلكُ.ُرىُتزيدُمنُضعفناأخ
كلهُبسياجُمنُالقوةُوالحكمةُوالفهمُالعميق،ُويتسلحُبالصبرُواليقين،ُويجندُأفضلُالطاقاتُلقيادةُالمسيرةُوصوالُإلىُ

ُ.يزالنصرُوالتمكين،ُوليسُذلكُبمستحيلُوالُعلىُاهللُبعُز
الُبدُلناُمنُالوعيُالمبنيُعلىُالعلمُوالتجربةُالتاريخيةُوالحكمةُالمقتبسةُمنُكلُمكان،ُفلئنُعرفُالبعضُالسياسةُ

أوُغيرُذلكُمنُالتعريفات،ُفلعلُفيُالتعريفُالتاليُماُنستطيعُأنُنبنيُعليهُحركتناُوتوجهاتناُ"ُفنُالممكن"بأنهاُ
ومنُأهمُماُُ،"فنُمعرفةُالذاتُوالقدرةُعلىُتحديدُاألعداءُواألصدقاء"السياسية،ُحيثُيعرفُالبعضُالسياسةُبأنهاُ

يدخلُفيُمعرفةُالذاتُذلكُالوعيُالشاملُلوضعناُوطبيعتناُوخصائصناُومقوماتناُونقاطُقوتناُونقاطُضعفنا،ُومنُ
ُأ ُبين ُحائر ُبذاته، ُجاهل ُمنا ُكثير ُزال ُوما ُدائما ُكنا ُأننا ُالفلسطينية ُقضيتنا ُمسيرة ُومؤيديهُالمالحظُعبر عدائه

ُ.وأصدقائه
ُ:وُإذاُأردناُاستعراضُعناصرُومقوماتُهذاُالبديلُالشاملُالجامع،ُفيمكنُاختصارُذلكُباتآتي

ُالصحيحُللمفاهي .1 ُطويالُفيُظاللُمفاهيمُهالميةُوفضفاضةُوخاطئة،ُحتىُاختلتُُ:مالتحديد حيثُعشنا
وكمثالُ.ُماُساعدُفيُانقسامناُوتناحرناُوصعوبةُالتقائناُعلىُأرضياتُورؤىُمشتركةُالبديهياتُفيُأذهاننا،

ُالفلسطينيةُذاتها،ُإذُتحولتُمنُقضيةُتحريرُإلىُقضيةُتحريكُإلىُقضيةُخالفُبينُ علىُذلكُقضيتنا
ُالمفاوضات ُفي ُمشكلة ُإلى ُطرفين ُالالجئينُإ.. ُكقضية ُكثيرة، ُأخرى ُقضايا ُأيضا ُذلك ُومثل لخ،

 .ُنينُوالقدسُوغيرهاوالمستوط
،ُومنُبقيُ"اهلهاُمنهأُأرضُاحتلتُوطرد"يجبُإعادةُالقضيةُالفلسطينيةُإلىُإطارهاُالصحيحُوالحقيقي،ُفهيُقضيةُ

ُاالحتاللُونكهته ُهذا ُتغيرُطعم ُمهما ُيعيشُتحتُاالحتالل، ُفهو ُفيُاألرضُالمحتلة ُمنهم ُالواضحُ. ُالتحديد إن
ُ ُتعد ُلم ُالتي ُالبديهة ُلهذه ُسوفُبديهوالجلي ُشعبنا، ُمن ُليسُبالقليل ُجزء ُعند ُمقبولة ُتعد ُلم ُبل ُالبعض، ُعند ة

ُ ُبأنه ُالهدفُاألكبر ُعلىُذلكُيمكنُتحديد ُوبناء ُعلينا، ُاألهدافُوالمهماتُالمتوجبة ُعلىُتحديد ُيساعدنا تحريرُ"
عادةُأهلهاُإليها لهدفُبقوة،ُوأنُولتحقيقُهذاُالهدف،ُنحتاجُإلىُاإلنسانُالقادرُعلىُحملُا".ُاألرضُمنُالمحتلُوا 
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يكونُأساسُعملناُالمقاومةُالشاملة،ُوأنُنجمعُكلُعواملُقوتناُونتخلصُمنُكلُعواملُضعفنا،ُونتزودُبأحزمةُمنُ
ُ.التأييدُمنُكلُالدوائرُالمحيطةُالعربيةُواإلسالميةُوالدولية

.ُوهيُكثيرة،ُأولهاُوأهمهاُاإلنسانُالذيُأثبتتُأحداثُالربيعُالعربيُأهميتهُوقدرته:ُُمراكمةُعناصرُالقوة .2
إنُمشروعُالتحررُالوطنيُلخأرضُومنُعليهاُأساسهُاإلنسان،ُوهوُرأسُالمالُاألهمُالذيُنملك،ُولخأسفُ

ُت ُيجريُعلىُالساحةُالفلسطينيةُخاصةُوالعربيةُعامة،ُالُيعدوُخططاُوبرامجُهدفها بديدُهذهُإنُكلُما
الثروةُوتدميرها،ُبلُوالقضاءُعليهاُعلىُكلُالمستويات،ُبدءاُبالفردُومروراُبالسارةُوانتهاءُبالمجتمعُوقواهُ

 .وفصائلهُوهيآتهُومؤسساته
ُإنُكنتُتبنيهُوغيركُيهدمُمتىُيبلغُالبنيانُيوماُتمامه

تمثلُفيُالحقيقةُرأسُالهرمُالذيُالُيمكنُإنُمقدرةُأمةُماُعلىُالنجاحُواالنتصارُتعتمدُعلىُقوتهاُالسياسية،ُالتيُ
ُوالُقوةُ ُعسكرية، ُدونُقوة ُسياسية ُفالُقوة ُاتآخر، ُتلو ُالمبنىُمدماكا ُواالرتفاعُبجسم ُالقواعد ُوضع ُإالُبعد بناؤه
ُوالمجموعاتُوالبرامجُ ُالفرد ُأساسها ُثقافيةُعلمية، ُاجتماعية ُالىُقوة ُتستند ُبدورها ُاقتصادية،ُوهذه عسكريةُبالُقوة

ُوالصناعةُالمنا ُوفيُساحاتُالتجارة ُوالجامعة، ُوالمدرسة ُوعلىُمستوىُاألسرة ُوالشبابُوالرجولة، ُالطفولة ُفي سبة
ُوالزراعة ُالقويةُوالمجتمعُالقوي،ُ. ُالقويُواألسرة ُوبناءُالفرد ُاألهدافُواالتفاقُعليها، ُتحديد ُبعد ومنُعناصرُالقوة

انتخاباتُحرةُديمقراطيةُيتمُااللتزامُبنتائجهاُومساندتها،ُالُُفرزُالقيادةُالقادرةُعلىُالوصولُإلىُاألهدافُعنُطريق
فشالهاُوالقضاءُعليها،ُثمُبعدُذلكُالُبدُمنُاالنفتاحُعلىُ ُوا  ُأوُالتآمرُمعُاألعداءُلحصارها العملُعلىُإسقاطها

ُ ُالساحاتُوحسمها ُكل ُعلى ُالمدروسُللتأثير ُالمنسق ُالجهد ُوبذل ُوحقنا، ُلصفنا ُعلىُكسبه ُوالعمل لصالحُالعالم
ُ.عدالةُقضيتنا

ُمحاربتها.3 ُالضعفُو ُعوامل ُواألنانيةُُ:تحديد ُالفساد ُانتشار ُآنفا، ُماذكر ُإلى ُباإلضافة ُمنها ُأيضا، ُكثيرة وهي
ُومنهاُ ُواستبدلتُالخنادقُبالفنادقُوالمكاتب، ُإلىُثروة ُالتيُحولتُالثورة والذاتيةُواالتكاليةُوالروحُالحزبيةُالضيقة،

دةُوالعشوائية،ُوالبعدُعنُالتخطيطُالعلميُوالديكتاتورية،ُورفضُالعملُالمشترك،ُباإلضافةُإلىُالسذاجةُوالعاطفيةُالزائ
ُلتحقيقُ ُالشعبُالفلسطينيُفيُطريقها ُلقيادة ُفالُبد ُبالُفائدة، ُواإلحساسُبأنها اليأسُمنُالتضحيةُواألحجامُعنها

لُالضعفُالمذكورةُوغيرها،ُواستغاللُكلُهدفُالتحريرُأنُتضعُالبرامجُوالوسائلُالالزمةُلتحصينُالشعبُمنُعوام
المقدرةُاإلعالميةُوالتعليميةُوالوعظيةُلتحقيقُذلك،ُومنُعواملُضعفناُأيضاُالخضوعُلرغباتُومتطلباتُاألعداء،ُبلُ

واالشتراكُفيُمحاولة2339ُُومشاركتهمُفيُسياساتهمُالقاتلةُلشعبنا،ُمنُذلكُمثال،ُعدمُاالعترافُبنتائجُانتخاباتُ
ُيبديُاألوروبيونُإفشالُال ُالرباعية،ُحتىُعندما ُتثبيتُشروطُاللجنة ُوالضغطُباتجاه حكوماتُالتيُتشكلتُبعدها،

ُلقاءاتُ ُفي ُعليها ُالمتفق ُالفلسطينية ُالحكومة ُتشكيل ُيرافق ُما ُأيضا ُذلك ُومن ُالشروط، ُهذه ُلتجاوز استعدادهم
لتيُنصتُعلىُتكوينُحكومةُمتفقُعليها،ُشهرينُعلىُتوقيعُالمصالحةُاُحةُاألخيرةُفيُالقاهرة،ُفرغمُمضيالمصال

إالُأنُاألمرُلمُيتمُحتىُاتآن؛ُبسببُاإلصرارُعلىُوضعُشخصُمعينُفيُموقعُرئاسةُالوزراءُرغمُالرفضُالواسعُ
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إذاُكانُمقبوالُالتدخلُوهناُنتساءلُ.ُنُواإلسرائيليينُوآخرينييميركله،ُثمُيتبينُأنُهذاُاإلصرارُيقصدُبهُإرضاءُاأل
ُاإل ُاألميركي ُاألمور ُأهون ُفي ُالحكومة)سرائيلي ُتشكيل ُبناءُ(! ُإعادة ُلمنع ُأكبر ُبقوة ُسيتدخلون ُأنهم ُذلك فمعنى

صالحُمنظمةُالتحريرُالفلسطينية،ُكماُسيتدخلونُبقوةُأكثرُعنفاُوشدةُلمنعُإعادةُترتيبُوتشكيلُاألجهزةُاألمنية،ُ وا 
اإلسرائيليُاألميركي،ُوعندُذلكُفإنُ"ُتُالطاعةبي"وسيتمكنونُمنُتعطيلُالمصالحةُماُلمُتدخلُحماسُوأخواتهاُفيُ

عادةُترتيبُالبيتُالفلسطينيُتفقدُجوهرهاُومعناها  .المصالحةُوا 
الُبدُمنُتوضيحُمعنىُالمقاومةُهنا،ُفهيُالُتعنيُالعملُالعسكريُفقطُبلُتعنيُ:ُترسيخُمنهجُالمقاومةُ -3

مهماُتغيرتُمسمياتهُأوُموهتُأفعاله،ُمنهجُحياةُكامل،ُقائمُعلىُالرفضُالتامُوبكلُاألشكالُلالحتاللُ
ُالمعنىُ ُوبهذا ُمكان، ُفيُكل ُوالمجموعاتُواألسر ُاألفراد ُجوانبُحياة ُيغطيُكل ُالرفضُيجبُأن هذا
الشاملُللمقاومةُتصبحُاألغنيةُوالفنُوالقصةُوالمسرحيةُواألدبُبشكلُعامُمنُعناصرُالمقاومة،ُويصبحُ

مدرسيةُوالرياضةُالمدرسيةُمنُصميمُالمقاومة،ُويصبحُالتعليمُالكتابُالمدرسيُوالنشاطُالمدرسيُوالرحلةُال
ُوالصناعةُمنُعناصرُالمقاومة، ُالقويُوالزراعةُوالتجارة ُيتوفرُكلُماذكرُوغيرهُُالقويُواالقتصاد وعندما

ُمنُ ُلشكل ُأسرى ُنكون ُبحيثُال ُما، ُومكان ُما ُفيُزمان ُاتباعها ُالممكن ُالمقاومة ُأشكال ُدراسة يمكن
ادُالفردُالقويُوتأهيلهُوتدريبه،ُكيُيكونُمجاهداُومقاوماُهوُشكلُمنُأشكالُالقوةُالتيُإنُإعد.ُاألشكال

ُالقائمُحولُ ُمنُالجدل ُالشاملُلمعنىُالمقاومةُيخرجنا نُالفهم ُوا  ُعليها، ُإستراتيجيا ُإسرائيلُخطرا تعتبرها
قاومةُوالمفاوضات؛ُألنهُالقدرةُعلىُالجمعُبينُالمقاومةُوالسلطة،ُبينُالمقاومةُوالحراكُالسياسي،ُبينُالم

 .فيُهذهُالحالةُتصبحُالسلطةُوالمفاوضاتُوالحراكُالسياسيُوغيرُذلكُمنُصميمُالمقاومة
عندماُيتمُتحديدُاألهدافُبطريقةُصحيحةُويتمُاالتفاقُعليها،ُتتمُُ:تحديدُالوسائلُالفعالةُلتحقيقُاألهداف -4

ُُدراسةُاتآلياتُوالوسائل ُللوصولُإلىُهذه ُالُيجوزُاستثناءُأيُوسيلةُمهماُكانُالمناسبة ُوهنا األهداف،
 .مردودهاُقليال،ُولعلهُمنُالمفيدُدراسةُبعضُالوسائلُالمطروحةُحالياُأوُتلكُالتيُيكثرُالحديثُحولها

التيُينقسمُعليهاُالفلسطينيونُوالعربُانقساماُكبيرا،ُبينُمصرُعلىُأنهاُالطريقُالوحيدُُ:المفاوضات -2
ُبالكليةُوكأنهاُمنُالمحرماتُوالكبائر،ُوكالُالموقفينُُبالتاليُيعتبرهاُهدفا بحدُذاته،ُوبينُرافضُلها

يجانبانُالصوابُوالمنطقُوالسياسة،ُفإذاُاتفقناُعلىُأنُالمفاوضاتُآليةُووسيلةُلتحقيقُاألهدافُليسُ
نماُالذيُيحكمناُفيُذلكُهيُالمصلحةُوتحقيقُاألهدافُ-فيُقبولهاُأوُرفضهاُقداسةُ لكُأمكنناُذُ-وا 

منُاالعتدالُفيُالتعاملُمعُهذهُالوسيلةُوأمثالها،ُفالمفاوضاتُهيُإحدىُأهمُآلياتُالصراع،ُوهيُ
إنُسننُالحياةُومنطقُالتاريخُالُ.ُتنجحُعندماُيحسنُالتخطيطُلها،ُوتفشلُعندُإساءةُالتخطيطُلها

ُألنه ُالمفاوضات، ُفي ُفشلوا ُاذا ُوالفاشلين ُواألغبياء ُللجهلة ُعزاء ُوال ُأحدا ُبذورُيحابي ُكل ُغرسوا م
الفشلُفيها،ُلهذاُالُبدُمنُالتأكيدُأنُالمشكلةُليستُفيُالمفاوضاتُكآليةُمنُآلياتُالصراع،ُبلُفيُ

ُالتفاوض ُلهذا ُوالشخصياتُالمنفذة ُالتفاوضية ُالسياسة ُاشتملتُفيُ. ُالتاريخ ُفي ُالصراعات ُكل إن
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ُوالُيمكنُاالعترا ُالصراع، ُعلىُمفاوضاتُبينُطرفي ُمنُمراحلها ُإنماُمرحلة ُاتآلية، ضُعلىُهذه
 .علىُالسياسةُالتفاوضيةُومنفذيهاُ-والُبدُمنهُفيُحالتناُُ-يمكنُاالعتراضُ

ويدخلُفيُذلكُأيضاُقضيةُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُلتحصيلُاعترافهاُ:ُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدة -9
ُالفلسطينيةُفيُشهرُأيلولُال ُالسلطة ُبتنفيذها ُالتيُتهدد ُالفلسطينية، ُتنجحُبالدولة ُقد ُفهيُآلية قادم،

ُإدراكُأنُ ويستفادُمنهاُإنُأحسنُالتخطيطُلها،ُوقدُتفشلُفشالُذريعا،ُوعلىُكلُاألحوال،ُالُبدُلنا
ُأهدافهُ ُفي ُوشامالُومركزا ُبلُمستمرا ُيجبُأالُيكونُموسميا، ُالمتحدة ُالدبلوماسيُفيُاألمم العمل

زءاُمنُالخيارُالشاملُالجامعُالمذكورُآنفا،ُوأدواته،ُأيُأنُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُيجبُأنُيكونُج
ويجبُاألخذُفيُالحسبان،ُأنُعملُاألممُالمتحدةُومواقفُدولهاُالُيعتمدُعلىُالبعدُاألخالقيُللقضيةُ
ُأنُ ُلنا ُيجوز ُال ُولهذا ُدولة، ُلكل ُالخاصة ُالمصالح ُعلى ُيعتمد ُإنما ُعدالتها، ُومدى المطروحة،

ُ ُلحقُالنقضُالفيتأميركنستغربُاستخدام ُالذهابُإلىُاألممُا ُلعدم ُلذلكُأنُيكونُسببا ُوالُيجوز و،
 .ُالمتحدة،ُكماُالُيجوزُلناُأنُنأملُبتحقيقُإنجازاتُكبيرةُمنُخاللُهذاُالمسعى

منُالمهمُالتذكيرُأنُالكيانُالصهيونيُنفسهُجاءُوليداُلقرارُمنُقراراتُاألممُالمتحدة،ُبالتاليُقدُيكونُمنُالمناسبُُ
لقدُ .فعيلُملفُالقضيةُالفلسطينيةُفيُاألممُالمتحدة،ُواالستفادةُمنُهذهُالمنصةُالدوليةُالهامةجداُالتحركُباتجاهُت

أضعناُفرصاُعزيزةُفيُالهيئاتُالدوليةُيومُتآمرناُإلنقاذُعدوناُمنُتقريرُجولدستون،ُويومُأضعناُحقناُمنُاالستفادةُ
ُالمواقفُُو ُذلكُمن ُوغير ُالعنصري، ُالفصل ُالخاصُبجدار ُالقرار ُإلىُمن ُالتوجه ُأكثر ُيكونُمجديا ُوقد القرارات،

ُالتاريخيةُكقرارُ ُإنتاجُقراراتها ُالعامةُبطلبُللنظرُفيُإمكانُإعادة ُأوُالقرارُالذيُدمغُالصهيونية111ُالجمعية ،
 .1771فيُإلغائهُبدعمُغربيُعامُ"ُإسرائيل"،ُالذيُنجحت1791ُبأنهاُشكلُمنُأشكالُالعنصريةُفيُعامُ

فناُسابقا،ُفالشعورُهوُأنُهذاُالخيارُللتهديدُوليسُللتنفيذ،ُولوُوزنُاألمرُبميزانُكماُأسل:ُحلُالسلطة -1
األرباحُوالخسائرُفقدُتكونُخسائرهُعلىُالطرفُالفلسطينيُأكبر،ُوالُيختلفُاثنانُأنُهناكُطبقةُمنُ

زتها،ُالفلسطينيينُقدُتقفُبقوةُكبيرةُضدُهذاُاألسلوب؛ُبسببُارتباطُحياتهاُومصالحهاُبالسلطةُوأجه
ُلديهاُ ُمشكالته ُتعالج ُوأن ُللفلسطينيين، ُمكلفُجدا ُخيار ُإلى ُالخيار ُهذا ُتحويل ُإسرائيل وتستطيع
ُأنُالخيارُغيرُمناسب،ُبلُيعنيُأنهُالُبدُمنُدراستهُ ُفيُأقلُقدرُممكن،ُوالُيعنيُهذا وتحجمها

ها،ُأوُبعضُبعمقُوحسابُأرباحهُوخسائره،ُوقدُيكونُأفضلُمنُحلُالسلطةُهوُالتوقفُعنُالتزامات
ُأوُ ُمثال، ُاألمني ُالتنسيق ُكإيقاف ُالعدو ُوتؤذي ُالفلسطينينة، ُالمصلحة ُفي ُتصب ُبطريقة التزاماتها

 .العملُعلىُاالنفكاكُمنُااللتزاماتُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالسياسيةُوغيرها
ُالخيارُيستطيعُالجمعُبي:ُتحديدُالعالقةُبينُالسلطةُومنظمةُالتحريرُالفلسطينية -8 نُحسناتُلعلُهذا

منذُالبدايةُلمُتقمُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُعبرُ.ُخيارُحلُالسلطةُوفيُنفسُالوقتُتجنبُمضاره
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ُفيُوقتُ ُأعلن ُفلسطينُكما ُتحرير ُإنُكانُواجبها ُالذيُوجدتُمنُأجله، ُالطويلُبواجبها تاريخها
اؤل،ُخاصةُبعدُإنشائها،ُوعانتُالمنظمةُمنُمشاكلُكثيرةُجعلتُتمثيلهاُللفلسطينيينُموقعُشكُوتس

،ُوبعدُبروزُحركتيُحماسُوالجهادُاإلسالميتين،ُوعندُتوقيع1719ُانطالقُاالنتفاضةُالفلسطينيةُعامُ
اتفاقُأوسلوُكانتُالمنظمةُفيُأضعفُحاالتها،ُلكنُنشوءُالسلطةُسارعُفيُتدهورُمكانتهاُوتغييبهاُ

ُ ُيجعل ُالصحيح ُالوضع ُأن ُورغم ُالوليدة، ُالسلطة ُلصالح ُالفعل ُساحة ُوالمسؤوليةُعن ُالعليا الوالية
ُاألساسُ ُهي ُفتبقى ُالمنظمة، ُنصيب ُمن ُمواقعه ُكل ُفي ُالفلسطيني ُالشعب ُعلى ُوالكاملة الشاملة
ُتطوراتُ ُإالُأن ُاقتضتُالضرورة، ُإذا ُمهما ُدفاعيا ُخطا ُبالتاليُتمثل ُللسلطة، ُوالمرجعية والمهيمنة

ُ ُكبيرا ُتنموُنموا ُبلُُ-مدروسُلكنهُ–األمورُعلىُأرضُالواقع،ُجعلتُالسلطة لتبتلعُالمنظمةُاألم،
 .ُوتقضيُعليها

ُالمنظمةُخارجُجغرافياُ ُوأنُوجود ُعلىُالمنظمة، ُأكبرُبكثيرُمنُسيطرتها ُإسرائيلُعلىُالسلطة الُشكُأنُسيطرة
الفعلُاإلسرائيليُالمباشرُقدُيعطيهاُالفرصةُللتحركُفيُاتجاهاتُتصبُفيُالمصلحةُالفلسطينية،ُوالُشكُأنُكثيراُ

التغيراتُاألخيرةُالتيُأصابتُالمنطقةُوماُيسمىُالربيعُالعربي،ُقدُتسمحُللمنظمةُأنُتتطورُفيُاتجاهاتُتصبُمنُ
فيُالمصلحةُالفلسطينية،ُسواءُفيُهذاُالوقتُأوُفيُالمستقبلُغيرُالبعيد،ُمنُهنا،ُلعلهُمنُالمفيدُاللجوءُإلىُتقزيمُ

برازُدورها،ُوهكذاُيقتصرُعملُالسلطةُعلىُالقيامُالسلطةُبدلُأنُنتبنىُفكرةُحلهاُوذلكُلحسابُتقويةُا لمنظمة،ُوا 
ُبعدُ ُللمنظمة ُفيعود ُوالرئيسي، ُاألساسي ُالدور ُأما ُأرضه، ُفي ُالفلسطيني ُومرابطة ُثبات ُفي ُتفيد ُالتي باألعمال
ُللكلُ ُحقيقيا ُممثال ُالمنظمة ُتكون ُألن ُبجدية، ُالعمل ُإلى ُيحتاج ُاألمر ُهذا ُفإن ُوبداهة، ُوترتيبها، إصالحها

ُ.فلسطيني،ُساهرةُعلىُالمصلحةُالفلسطينية،ُعاملةُمنُأجلُتحقيقُاألهدافُالفلسطينيةال

 الخالصةُوالبديلُالمقترح -3
 

ُيدعمُ ُمنُكلُما ُلالستفادة ُموقعُمشرفُعلىُساحاتُالزمانُوالمكانُوالفعل، ُليكونُلها ُالتيُتعمل تسعىُالدول
ُألصحابُالرأيُوالخ ُتلجأ ُما ُوعادة ُويحققُأهدافها، ُمآالتُسياساتها ُفيُالممكناتُواالحتماالتُو ُالستشارتهم برة

ُالسياساتُ ُلدراسة ُمتخصصة ُومؤسسات ُومراكز ُمعاهد ُلتكوين ُبجد ُتعمل ُالدول ُهذه ُإن ُبل ُالمتبعة، السياسات
ُودراساتُ ُأبحاث ُمراكز ُذلك ُبعد ُنرى ُأن ُعجب ُفال ُوباحثون، ُومختصون ُعلماء ُبها ُيشارك ُومتابعتها، ورسمها

ُ.أنهاُمنبعُسياساتُلدولُعظمى،ُومصممةُلسياساتُعالميةُالمدىُوالتأثيرأصبحتُمشهورةُعالمياُب
والُشكُأنُالعالقةُالمميزةُبينُأصحابُالسلطةُوالقرارُمنُجهة،ُوأصحابُالرأيُوالفكرُالسياسيُمنُجهةُأخرى،ُ

هذهُالعالقةُهيُالتيُتحكمُمستقبلُالطرفينُصعوداُفيُعالمُتحقيقُاألهدافُأوُهبوطاُفيُعالمُالفشل،ُوالُتستقرُ
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والُيمكنُلهاُأنُتكونُمميزة،ُإالُبقدرُشعورُالطرفينُبحاجةُكلُطرفُلآلخر،ُفأطرافُالسلطةُتحتاجُلمنُيدعمهاُ
ُ.صحابُالسلطةأبالنصيحة،ُبلُويسعونُلهاُبكلُقوة،ُوأصحابُالرأيُيرونُلرأيهمُاحتراماُواستقباالُمتلهفاُمنُقبلُ

وهيُتقادُبديكتاتوريةُالفردُوملئه،ُالذينُالُيقلونُُوكالءُاالستعمار،إلىُمرحلةُُمرحلةُاالستعمارمنذُخروجُأمتناُمنُ
وقدُامتازتُهذهُالمرحلةُالتيُلمُتنتهُبعدُبمميزاتُكثيرةُمنُالفشلُالعامُفيُكلُالسياسات،ُإلىُالفسادُ.ُتسلطاُعنه

ُالفقرُوالجهلُ ُبتوطين ُالوطنُوالمواطنُواستبدالهم ُإلىُتدمير ُالمجاالت، ُإنتاجاتُهذهُُوالمرض،فيُكل ومنُأهم
الزهدُالشديدُبآراءُالمفكرينُوالسياسيينُالذينُيحاولونُاإلرشادُوالتنبيهُوالتوضيحُلماُُ–وهوُماُيهمناُهناُُ-المرحلةُ

ُ".ماُأريكمُإالُماُأرى"يجري،ُوماُيمكنُأنُيحدثُفيُالمستقبل،ُولسانُحالُكلُزعيمُهوُ
ُفإ ُمنُهذا، ُالفلسطينيُليسُبدعا ُالضحاياُووضعنا ُلدماء ُإسالة ُاألكثر ُهيُالقضية ُالفلسطينية ُتكنُالقضية نُلم

مقارنةُبعددُالسكان،ُفهيُبالُشكُالقضيةُاألكثرُإسالةُللحبرُواالكثرُاستهالكاُللورقُواألعظمُتضييعاُللجهدُوالوقتُ
ُالجهدُالعظيم،ُفمنُالكمُالهائلُللقراراتُومح اضرُالجلساتُإلىُآالفُبالُفائدةُموازية،ُوالُمردودُيتناسبُمعُهذا

ُالفراغُ ُإال ُالفلسطيني ُأرضُالواقع ُعلى ُنجد ُال ُثم ُوالبدائل، ُوالحلول ُالمستقبل ُواستقراءات ُالتوصيفية الدراسات
ُ.فالُالدراساتُيستفادُمنهاُوالُاألبحاثُيطلعُعليها.ُوالصدىُمقرونينُباجترارُالفشل

ومهما،ُهلُمنُأحدُفيُالقيادةُيستمعُأوُينصتُأوُيستجيبُإنُهذاُاألمرُيطرحُعلىُالباحثينُوالمفكرينُسؤاالُكبيراُ
هرتسلياُوغيره،ُفهلُيقرأُُأوُيفكر؟ُإذاُكانُللمحتلُمراكزُدراساتهُومؤتمراتهُالتيُتدرسُحالتهُفيُكلُوقت،ُكمؤتمر

الُأصحابُالقرارُعندناُشيئاُمنُأفكارُوأبحاثُمنُيسعىُلرفدهمُبأفكاره؟ُوفيُظلُهذاُالوضعُالمقلوبُيصبحُالسُؤ
ُالذيُيقرعُرؤوسُالمفكرينُهو،ُلمنُنفكرُومنُيعبأُبهذاُالرأيُوالفكر؟

ذاُقرأواُالُيفهمون،ُووجودُبطانةُبغيرُاالختالساتُوحياكةُالمؤامراتُالُيعملون،ُ وفيُظلُوجودُزعماءُالُيقرأونُوا 
ُيصبحُالحديثُعنُدراساتُوأبحاثُوبد ُالُيهتمون، ُالمسروقة ُأموالهم ُومراكمة ائلُوُخططُترفاُوبغيرُمصالحهم

ُ.فكرياُالُيفيد،ُإالُفيُإبراءُالذمةُأمامُاهللُوالنفسُوالتاريخُوالناس
ُأنُالُبديلُعنُالمفاوضاتُإالُ ُيعلنونُليالُونهارا ُاألعلىُومستشاروه ُوالقائد ُأنُنفكرُفيُبدائلُلوضعنا كيفُلنا

ُتحديد ُيرفضون ُوبطانته ُاألول ُوالمسؤول ُقوتنا ُنراكم ُأن ُلنا ُكيف ُودراسةُُالمفاوضات؟ ُالوسائل ُوتعدد األهداف
ُالخياراتُوامتالكُمساحةُمنُحريةُالعملُوالحركة؟ُ

ُللشعب،ُالتيُيجبُاالجتماعُعليها،ُوأصبحُالحديثُ وفيُظلُسياساتُالسلطةُالحاكمة،ُتمُتدميرُاألهدافُالعليا
ُ.عنُإستراتيجيةُموحدةُكمضغُالماءُبالُطائلُوالُنتيجة

الُيتركُجله،ُولماُكانُزمنُالتغييرُلخأفضلُهوُالقادمُبعونُاهللُكماُتشيرُالتغيراتُولكن،ُلماُكانُماُالُيدركُكلهُ
اإلقليميةُعلىُالساحاتُالعربيةُواإلسالمية،ُولماُثبتُأنُعربةُخضارُوكرامةُإنسانُكالشهيدُبوعزيزيُتسقطُطغياناُ

صوته،ُوينيرُشمعةُبدلُأنُيلعنُوتنشرُحرية،ُكانُالُبدُلكلُذيُرأيُأنُيدليُبرأيهُوأنُيبذلُجهده،ُوأنُيصدحُب
علىُإستراتيجيةُوطنيةُشاملةُتحددُأنُمشكلتناُأنُنتفقُُلقدُآنُاألوانُلنا،ُوألولُمرةُفيُتاريخناُالمعاصر.ُالظالم
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ُبكلُ ُاالحتالل ُمنُهذا ُوشعبنا ُأرضنا ُتحرير ُالمشروعُهو ُبالتاليُفإنُهدفنا ُشعبنا، ُوتشريد ُأرضنا هيُاحتالل
منُهناُوتلخيصاُلكلُماُذكرُآنفاُفإنُاألسطرُالتاليةُتلخصُباختصارُُ.وصلنُإلىُهدفناالوسائلُالممكنةُالتيُت

ُ.وفيُنقاطُمحددة،ُركائزُومحدداتُهذاُالبديلُالشاملُالجامعُالمقترح

ُ

 ركائزُالبديلُاإلستراتيجيُالشاملُالجامع .1

 ورأسمالُالوطنُوالقضية،ُعليهُيبنىُكلُعملُوبهُينجحُأوُيفشلُكلُأمر،ُفالُُاإلنسانُهوُاألساس
ُيجريُاتآنُهوُتدميرُلإلنسانُ ُوما ُالقادرُعلىُالعطاء، بدُمنُمنهجُلبناءُاإلنسانُالمنتميُلوطنه،

 .ُالفلسطينيُعلىُكلُالمستويات،ُفالُبدُمنُاإلسراعُفيُاستنقاذهُقبلُفواتُاألوان
 ُُترسيخ ُوتشجيعُكلُالمبادراتُوالنشاطاتُُوالعلمالوعيُوالفهم ُالطفولية، بدلُالجهلُوالغباءُوالعاطفة

ُونقاطُ ُومقوماتنا، ُوخصائصنا ُوطبيعتنا ُلوضعنا ُالذات،ُومعرفتنا ُومنطلقُذلكُفهم ُإلىُذلك، المؤدية
 ُ.قوتناُونقاطُضعفنا،ُوفيُنفسُالوقتُمعرفةُالعدوُمنُالصديق،ُوتحديدُموقعناُفيُالجغرافياُوالتاريخ

 ينالُهذاُاألمرُ.ُونبذُالمفاهيمُالهالميةُوالفضفاضةُوالخاطئةُالتحديدُالصحيحُللمفاهيمُواالتفاقُعليها
ُالُ ُحتى ُالرئيسية، ُوالوسائل ُالعامة ُواألهداف ُاإلستراتيجية ُالمفاهيم ُتحديد ُعند ُإضافية، خصوصية

ُالمعاصرة اتفاقُالقوىُعلىُرؤيةُووسائلُذلكُإماُ.ُتختلطُاألهدافُبالوسائلُكماُحدثُعبرُتجربتنا
صندوقُاالنتخاباتُليقومُالشعبُباالختيارُبينُهذهُإلىُإستراتيجيةُنتيجةُحواراتُمعمقة،ُأوُاللجوءُ

 .البرامج
 ُالتيُتبدأُفيُداخلُالنفس،ُوتنتهيُفيُكلُمظاهرُالحياة،ُوتشملُكلُماُالمقاومةُالشاملةُأساسُعملنا

الوسائلُواألعمالُواألساليبُفيُصالحُالمقاومة،ُمنُيؤديُإلىُتقويتهاُوزيادتها،ُويجبُأنُتصبُكلُ
ُالعائليةُ ُوالعالقات ُاالجتماعية ُواألعمال ُوالدراسة ُواالقتصاد ُوالفن ُالقصة ُإلى ُاألطفال أغاني

 ".الحياةُمقاومة"والمجتمعية،ُإنهاُ
 ُتعُالديمقراطية ُوالديمقراطية ُورئيسي، ُأساسي ُواجب ُوترسيخها ُواحترامها ُالختالفاتنا، ُالحل نيُهي

عطاءهمُفرصتهمُ كاملةُدونُالتآمرُعليهم،ُوفيُنفسُالوقتُالالتنافسُالشريفُواحترامُحقُالفائزين،ُوا 
ُالديمقراطيةُالتيُتؤديُإلىُتكوينُ.ُعلىُالفائزينُاحترامُالرأيُاتآخرُواالستفادةُمنهُوالعملُمعه إنها

ُال نها ديمقراطيةُالتيُتؤديُإلىُالتداولُالجبهاتُالعريضةُالمتفاهمة،ُالُالفصائلُالحزبيةُالمتناحرة،ُوا 
 .فيُالقيادة،ُمماُيجبرُالقياداتُعلىُأنُتراعيُنبضُالشارعُفتسمعُلهُوتصمدُأمامُعدوه

 ُالعليا ُالوطنية ُالمصلحة ُمعاني ُوتنميةُُترسيخ ُالخاصة، ُوالحزبية ُالتنظيمية ُالمصالح ُتتجاوز التي
يُوالرأيُاتآخر،ُوالتعاونُفيماُنتفقُعليهُمعانيُالعملُالمشتركُوتوحيدُالجهودُالجماعيةُواحترامُالرأ
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والتصالحُفيُكلُأمورنا،ُوتقديمُاألشخاصُعلىُأساسُانتمائهمُالوطني،ُوعطائهمُوليسُعلىُاعتبارُ
 .انتمائهمُالحزبيُأوُالعشائري

 محدداتُالبديلُاإلستراتيجيُالشاملُالجامع .2

 ُ ُوحصر ُودراستها ُالممكنة ُالبدائل ُكل ُيأخذُإتجميع ُإستراتيجي ُفيُمشروع ُدمجها ُثم ُوسلبياتها، يجابياتها
ُإلىُ ُالمفاوضات ُمن ُاستثناء ُبال ُالبدائل ُكل ُذلك ُيشمل ُسلبياته، ُويعالج ُبديل ُكل ُوحسنات بإيجابيات
الحركاتُالشعبيةُالسلميةُإلىُالمقاومةُالمسلحةُوغيرُذلك،ُمعُاألخذُبعينُاالعتبارُالبعدُالزمنيُفيُذلك،ُ

 .قدُالُيصلحُلزمنُآخرُفماُيصلحُلزمن
 ُُلمتابعةُالحركةُالعامة،ُورسمُالسياساتُومتابعةُالتنفيذُوالعودةُإليها الُبدُمنُتكوينُمرجعيةُمتفقُعليها

.ُعندُاالختالف،ُوخيرُماُيصلحُلذلكُمنظمةُالتحريرُبعدُإصالحهاُوترتيبهاُعلىُأسسُوطنيةُديمقراطية
ُم ُيدي ُبين ُوحصره ُبالقرار ُاالستفراد ُسياسة شكالياتُإن ُوا  ُمالحظات ُمن ُعليها ُما ُعليها ُقليلة جموعة

وعالماتُاستفهامُكبيرة،ُلمُيؤدُبناُإالُإلىُزيادةُالمصائبُوالفشل،ُمنُهناُفإنهُالُبدُمنُإعادةُاالعتبارُ
عادةُرسمُالمعادلةُبينُالسلطةُكجسمُتابع،ُ للمنظمةُبعدُإصالحهاُوترتيبها،ُوتأكيدُمسؤوليتهاُعنُالسلطةُوا 

 .ُظمةُكمرجعيةُمهيمنة،ُواالستفادةُمنُذلكُفيُتصليبُالمواقفُورفعُسقفُاألهدافُواإلنجازاتوبينُالمن
 ُالُيجوزُاإلقدامُعلىُأيُخيارُأوُوسيلةُدونُالتوافقُعليهاُبالحدُاألدنى،ُوالُيجوزُبحالُمنُاألحوالُأن

فشالُُلقدُاتبعتُلخأسفُسياسات.ُندخلُفيُسياسةُالتخريبُعلىُبعضناُالبعضُفيخسرُالجميع التخريبُوا 
فكانتُنتيجتهاُ"ُإذاُمتُظمآنُفالُنزلُالقطر"السياساتُبسببُاالختالفُالحزبيُوحسبُالمنهجُالذيُيقولُ

 .ضعفاُعاماُوفشالُذريعاُوبعداُأكبرُعنُتحقيقُأهدافنا
 ُنتفاهمُعلىُاتآلياتُوالوسائلُضمنُميزانُالمصلحة،ُوضمنُسقفُاألهدافُالعامةُالمتفقُعليها،ُوبالتالي

زولُالقداسةُعنُأيُوسيلةُيمكنُاستخدامهاُأوُرفضها،ُيدخلُفيُذلكُالمفاوضاتُوحلُالسلطةُوالتصعيدُت
 .فيُالعملُالعسكريُوالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُوالعملُالدبلوماسيُوغيرها

 رفُعلىُالوسائلُوالبدائلُالمقترحةُأنُتزيدناُقوة،ُوتضعُبينُأيديناُأوراقاُإضافيةُنستطيعُمنُخاللهاُالتص
بحريةُللوصولُإلىُاألهداف،ُبالتاليُيجبُأالُنقعُفيُسياسةُالدفعُالمسبقُللمواقفُمقابلُوعودُالُتنفذ،ُ
أوُسياسةُإلقاءُأوراقُالقوةُوالتخلصُمنهاُإلظهارُحسنُالنوايا،ُفيُالوقتُالذيُيقومُالخصمُبمراكمةُأوراقُ

 .قوته
 ُل ُفنسمح ُالعدو ُيجبُأالُتخضعُالبتزاز ُوسياساتنا ُبلُيجبُأنُنفرضُوسائلنا ُاحترامها، ُوعدم ُبخرقها ه

سياسةُالتكافؤُفيُاألفعالُوالسياسات،ُفمواعيدهُغيرُالمقدسةُلهاُماُيقابلها،ُوانتهاكاتهُلهاُماُيوازيها،ُوالُ
 .نسمحُبالعودةُإلىُالخلفُبأيُحالُمنُاألحوال
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 ُبالت ُأمُغيرها ُالسماحُلآلخرينُسواءُكانتُإسرائيلُأوُالوالياتُالمتحدة ُوالتحكمُفيُعدم دخلُفيُشؤوننا،
ُللرفضُاأل يُاإلسرائيليُلها،ُوتعطلُتشكيلُالحكومةُميركقرارنا،ُفقدُتعطلتُالمصالحةُفترةُطويلةُنتيجة

الفلسطينيةُبعدُالمصالحةُنتيجةُالتدخلُالختيارُرئيسُالوزراء،ُوفيُكلُمرةُتخضعُالقيادةُراغبةُأوُمكرهةُ
 .كلُقضاياناُوأهدافناألوامرُاتآخرين،ُمماُيؤديُإلىُتآكلُفيُ

 يةُالوحيدةُالمتعلقةُبحلُقضيتنا،ُومحاولةُميركالعملُعلىُالخروجُمنُحالةُاالستسالمُلإلشرافُوالرعايةُاأل
يُالذيُيصبُفيُخدمةُاإلسرائيلي،ُويستدعيُذلكُاالنفتاحُميركإيجادُبدائلُوأطرُأخرىُتحدُمنُتفردُاأل

 .تنوعُسياساتهُوأهدافهُعلىُكلُالعالمُوقواهُوالعملُعلىُاالستفادةُمن
 ُُواالنطالقات ُالجديدة ُوالسياسات ُفالبرامج ُوفشلها، ُجهلها ُأثبتت ُالتي ُوالقيادات ُالوجوه ُتغيير ُمن ُبد ال

إنُوضعُأفضلُبرنامجُوتركهُبينُيديُمنُلمُيتركُإالُ.ُالجديدة،ُتحتاجُإلىُوجوهُجديدةُوكفاءاتُجديدة
الشخصيةُطيلةُسنواتُطويلةُمنُعملهُسوفُيحكمُعلىُبصماتُالفشلُوالجهلُواألنانيةُوتقديمُالمصالحُ

 هذاُالبرنامجُبالفشلُالمؤكد،ُوكماُقيلُقديما

ُإنُلمُيكنُفوقُالكرامُكرامُُماُينفعُالخيلُالكرامُوالُالقنا

 ُُالماليُبلُيتعداهُإلىُالفساد ُالفسادُفيُكلُالمجاالت،ُوالُنقتصرُبذلكُعلىُالفساد اتباعُسياسةُمحاربة
جتماعيُوكافةُأشكالُالفسادُالممكنة،ُحيثُعملُالعدوُعلىُنخرُمجتمعناُوتدميرُقوتناُعنُاألخالقيُواال

 .طريقُنشرُالفسادُفيُطولُالمجتمعُوعرضه،ُلماُلهُمنُأثرُهدامُومدمرُعلىُأيُمجتمع

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

ُ(الخياراتُالبديلة)المفاوضاتُو

 

 األستاذُالدكتورُإبراهيمُأبراش

 فيُجامعةُاألزهرأستاذُالعلومُالسياسيةُ

ُ 

مــعُأنُالمفاوضــاتُمأزومــةُمنــذُُ–مــعُوصــولُالمفاوضــاتُالرســميةُالم علنــةُإلــىُطريــقُمســدودُنهايــةُالعــامُالماضــيُ
ارتفعتُأصواتُعديدةُبعضهاُيطالبُبوقـفُالمفاوضـاتُنهائًيـاُألنهـاُباتـتُُ-1777بداياتهاُاألولىُوتحديداُبعدُمايوُ

ـــةُوخرجـــتُعـــنُأهـــداف ـــتُبحـــلُالســـلطةُالفلســـطينيةُلـــنفسُمضـــرةُبالمصـــلحةُالوطني ـــى،ُوأصـــواتُأخـــرىُطالب هاُاألول
األسباب،ُوجهةُأخرىُقالتُبالمقاومةُكبديلُللمفاوضات،ُوأخيًراُتمُبلورةُتوجهُيقولُبالذهابُإلىُاألمـمُالمتحـدةُأوُمـاُ

ــرئيسُ ــاراتُســبعةُتحــدثُعنهــاُال ــول،ُوهــوُضــمنُخي ــاتُي عــرفُفــيُالخطــابُالسياســيُاإلعالمــيُباســتحقاقُأيل ــوُب أب
ُ.ُمازن

فهـلُهــذهُالخيــاراتُبــدائلُللمفاوضـات؟ُأمُأوراقُضــغطُلتحســينُالموقــعُوالموقـفُللمفــاوضُالفلســطيني؟ُأمُتعبيــرُعــنُ
ُ.ُحالةُتيهُسياسيُيتخبطُفيهُالفلسطينيون؟

ُ:سنقاربُهذهُاإلشكاالتُمنُخاللُالمحاورُاتآتية

 ُحولُالمفاوضات:ُالمحورُاألول.ُ

 ُبديلُللمفاوضات؟هلُحلُالسلطةُ:ُالمحورُالثاني

 ُتالزمُوليسُبدائل:المقاومةُوالمفاوضات:ُالمحورُالثالث.ُ

 ُداعمُأمُبديلُللمفاوضات؟(:ُاستحقاقُأيلول:ُ)المحورُالرابع

 ُخالصةُوتوصيات. 
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ُ

ُ

ُحولُالمفاوضاتُ:ُالمحورُاألول

الُسياســةُبــدونُمفاوضــات،ُوالقــولُبعــدمُشــرعيةُالمفاوضــاتُبــالمطلقُإنمــاُيــنمُعــنُجهــلُأوُتضــليلُوخصوصــاُفــيُ
بخيـارُالتسـويةُالسـلميةُللصـراع1771ُُالحالةُالفلسطينيةُوالعربية،ُحيثُالتزمُالعـربُوالفلسـطينيونُمنـذُمـؤتمرُمدريـدُ

فهاُومرجعيتهـــاُوفـــيُاألطـــرافُالمفاوضـــةُوالصـــفةُمـــعُإســـرائيل،ُالمشـــكلةُإذنُالُتكمـــنُفـــيُالمفاوضـــاتُبـــلُفـــيُأهـــدا
التمثيليـــةُللمفاوضـــين،ُكمـــاُأنُالمفاوضـــاتُالُتلغـــيُوســـائلُحـــلُالصـــراعُاألخـــرىُبمـــاُفيهـــاُالمقاومـــةُمـــاُدامُالنظـــامُ

خياًراُبدياًلُللتسـويةُالسـلميةُفـالُيجـوزُرفـضُالمفاوضـاتُ-أوُالُيريدُُ–السياسيُالرسميُالفلسطينيُوالعربيُالُيملكُ
ُ.ُثُالمبدأمنُحي

ُُ

ــةُتجمــعُمــاُبــينُ ــدُمارســتُكــلُحركــاتُالتحــررُفــيُالعــالمُالمفاوضــات،ُولكــنُمارســتهاُفــيُإطــارُإســتراتيجيةُوطني لق
ــدماُكانــتُحركــاتُالتحــررُفــيُموقــعُقــوةُوتحقــقُإنجــازاتُسياســية ــاُعن ــةُ.ُالمفاوضــاتُوالمقاومــة،ُوغالًب أمــاُفــيُالحال

جاءتُفيُظـروفُمغـايرةُحيـثُالخلـلُيكمـنُفـيُمنطلقـاتُالتسـويةُالفلسطينيةُفإنُالمفاوضاتُكجزءُمنُنهجُالتسويةُ
ُ:واتفاقاتهاُوآليةُتطبيقها،ُويمكنُرصدُالخللُفيماُيلي

جاءتُالمفاوضاتُفيُظلُحالةُتراجعُلحركـةُالمقاومـةُالفلسـطينية،ُوهـوُالتراجـعُالـذيُبـدأُمنـذُالخـروجُمـنُ -1
ُ.ُاالشتراكيوتفاقمُمعُحربُالخليجُالثانيةُوانهيارُالمعسكر1712ُُبيروتُ

جرتُالمفاوضاتُفيُظلُغيابُإستراتيجيةُوطنيةُشموليةُحيثُحماسُوالجهـادُاإلسـالميُوفصـائلُأخـرىُُ -2
 .ُكانواُضدُنهجُالتسويةُوالمفاوضات

تعودُمشكلةُالمفاوضاتُالفلسطينيةُاإلسرائيليةُإلىُالتسويةُبحدُذاتها،ُفالتسويةُلـمُتقـمُعلـىُأسـسُواضـحةُُ -3
،ُفاتفاقيةُأوسـلوُنصـتُعلـىُأنُالتسـويةُتقـومُعلـىُأسـاسُقـراريُمجلـسُاألمـنُولمُتكنُلهاُمرجعيةُواضحة

ـــةُالفلســـطينيةُأوُلقـــرار331ُو242ُ ـــيُاالتفاقيـــةُذكـــرُللدول ـــأتُف ـــمُي ـــرار174ُُ،ُول ـــالالجئينُأوُبق الخـــاصُب
التقسيمُأوُبحقُالشعبُالفلسطينيُبتقريرُمصيرهُالسياسي،ُولمُتتحدثُعنُانسـحابُإسـرائيليُمـنُاألراضـيُ

و242ُُبلُعنُإعادةُانتشـارُوخصوًصـاُبالنسـبةُللضـفةُالغربيـة،ُوحتـىُبالنسـبةُلقـراري1799ُُلةُعامُالمحت
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ولـيسُتنفيـذُالقـرارين،ُوتـمُتأجيـلُالقضـاياُاألساسـيةُ(ُُ..علىُأساسُقـراريُمجلـس)جاءُالنصُبصيغة331ُُ
 .ُبمعنىُأنهاُليستُجزءاُأصيالُمنُاالتفاق

اتفاقيــةُأوســلوُلــمُيكونــاُفــيُإطــارُمــؤتمرُدولــيُللســالم،ُوبالتــاليُلــمُعلينــاُالتــذكيرُبــأنُمــؤتمرُمدريــدُوكــذاُُ -4
لقــدُكانــتُاتفاقيــةُ.ُنُينــتجُعنهمــاُقــراراتُملزمــة،ُوكــانُدورُاألمــمُالمتحــدةُكشــاهدُزورينُدوليــييكونــاُمــؤتمُر

ُ،ُبمعنــىُأنــهُالُيمكــنُتحقيــقُأيُتقــدمُإالُبموافقــةُالطــرفين،"العقــدُشــريعةُالمتعاقــدين"بمبــدأُُمحكومــةُأوســلو
 .ُوفيُظلُاختاللُموازينُالقوىُندركُلمصلحةُمنُستصبُالمفاوضات

عــدمُجديــةُإســرائيلُبالتســويةُوخصوصــاُبعــدُمقتــلُإســحاقُرابــين،ُوألنُإســرائيلُالُتريــدُالتصــريحُعلنــاُبأنهــاُ -1
ضــدُنهــجُالســالمُفقــدُأخــذتُبالمماطلــةُوالتســويفُفــيُالمفاوضــاتُعلــىُأمــلُأنُيقــررُالفلســطينيونُالخــروجُ

 .ُمنها

 .ُوقدُظهرُهذاُجلياُفيُعهدُأوباما.ُالُواشنطنُمنُموقعُالوسيطُإلىُموقعُالمنحازُإلسرائيلانتق -9

سوءُأداءُالسـلطةُوالفريـقُالمفـاوض،ُفالقليـلُمـنُالمراهنـةُعلـىُاالتفاقـاتُالموقعـةُتـمُتبديـدهُنتيجـةُفسـادُبـداُ -9
وسلطاتُاالحـتالل،ُهـذاُينخرُالسلطةُمنذُبدايةُتشكلهاُونتيجةُصفقاتُمشبوهةُبينُبعضُرجاالتُالسلطةُ

ـــةُمكشـــوفةُأمـــامُاإلســـرائيليين،ُ ـــاتُورق ـــومُحتـــىُب ـــىُالي ـــذُمدريـــدُإل ـــقُمفـــاوضُاســـتمرُمن ـــىُفري باإلضـــافةُإل
وخصوصاُأنُكبارُالمفاوضينُكانواُجزءاُمنُالسلطةُوعالقاتهاُاالقتصـاديةُمـعُاإلسـرائيليينُوكـانُتواجـدهمُ

 .ُاإلسرائيليينداخلُاألراضيُالمحتلةُيجعلهمُدائماُتحتُضغطُوابتزازُ

ــــوُلهــــاُالقيــــامُبعمليــــاتُتفجيريــــةُداخــــلُإســــرائيلُإالُعنــــدماُتكــــونُ -1 ــــمُيكــــنُيحل ســــلوكياتُالمعارضــــةُالتــــيُل
المفاوضاتُتتناولُموضوعاُمفصلًيا،ُماُيدفعُاإلسرائيليينُللتهربُمنُتنفيذُماُعلـيهمُمـنُاسـتحقاقاتُبحجـةُ

 .ُاألمنُوعجزُالسلطةُمماُعليهاُمنُالتزامات

 .ُالذيُزادُمنُإضعافُالمفاوضينُعلىُطاولةُالمفاوضاتُاالنقسام -7

 

ُهلُحلُالسلطةُبديلُلفشلُالمفاوضات؟:ُالمحورُالثاني

ضمنُاألطروحاتُالتيُتـمُتـداولهاُبعـدُوقـفُالمفاوضـاتُكانـتُفكـرةُحـلُالسـلطةُالفلسـطينية،ُوبـالرغمُمـنُأنُالتوقيـعُ
علـىُورقـةُالمصـالحةُأدىُإلـىُتراجـعُهـذاُالطـرح،ُإالُأنُحـلُالسـلطةُمـاُزالُمطروًحـاُلـيسُمـنُخـاللُقـرارُفلسـطينيُ

إنُكـانُمـنُالمشـروعُوالمبـررُالتفكيـرُ.ُالغربيـةُوسـلطةُغـزةبحلهاُبلُبانهيارهاُداخليـاُدونُقـرار،ُانهيـارُسـلطةُالضـفةُ
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بحـلُالســلطةُإالُأنُحلهــاُلـنُيحــلُأزمــةُالنظـامُالسياســيُالفلســطيني،ُوالبـديلُهــوُتغييــرُوظيفـةُالســلطةُوتحريرهــاُمــنُ
ُ.ُاإلمالءاتُالخارجية

وأالُيكــونُردُفعــلُأيُحــديثُجــادُعــنُحــلُالســلطةُالفلســطينيةُيجــبُأنُالُيكــونُمــدفوًعاُبحســاباتُحزبيــةُضــيقة،ُ
انفعـاليُوعــاطفيُأوُمجــردُورقــةُضــغطُفـيُالعمليــةُالتفاوضــيةُالمتعثــرةُحيــثُالخصـمُيعــرفُحقيقــةُأوضــاعناُالداخليــةُ

وتـدخلُاألجنـدةُالخارجيـةُُاالنقسـامومحدوديةُقـدرةُالقيـادةُالسياسـيةُعلـىُالتفـردُباتخـاذُقـراراتُمصـيرية،ُففـيُظـلُواقـعُ
التفكيــرُبحــلُالســلطةُمشــروعُ.ُيمــيُوالــدوليُيجــبُدراســةُكــلُخطــوةُبتــأنُوحــذروتشــابكاتُالقضــيةُمــعُمحيطهــاُاإلقل

ومبــرر،ُولكــنُكــلُتوجــهُعملــيُفــيُهــذاُاالتجــاهُيجــبُأنُيكــونُمســبوًقاُبخلــقُالبــديلُالــوطنيُالــذيُســيمخأُفــراغُحــلُ
ــهُالتعامــلُمــعُقضــيتين ــةُتتعلــقُبالجهــةُذاتُاالختصــاصُبحــلُالســلطة،ُوالثان:ُالســلطة،ُوعلي ــىُإجرائي ــةُتتعلــقُاألول ي
ُ.ُبتداعياتُحلُالسلطةُأوُماُبعدُحلها

ُ

ُمنُناحيةُإجرائيةُ:1ُ

12ُ/13/1773ُ-13صحيح،ُإنُتأسيسُالسلطةُكانُبقرارُمنُالمجلسُالمركـزيُالفلسـطينيُفـيُدورتـهُالمنعقـدةُمـنُ
رُالتــيُإذنُمـنُناحيـةُنظريـةُيمكـنُالقـولُبـأنُمـنُحـقُمنظمـةُالتحريـ.ُأيُبعـدُشـهرُمـنُتوقيـعُاتفـاقُإعـالنُالمبـادئ

أسستُالسلطةُأنُتصدرُقراًراُبإلغائها،ُإالُأنُالواقعُسيجعلُهـذاُاالسـتنتاجُسـاذًجاُلعـدةُأسـبابُيمكـنُاختصـارهاُبـأنُ
ــرُاليــوم،ُوأنُالســلطةُالتــيُقامــتُعــامُ ــرُالتــيُأقامــتُالســلطةُليســتُمنظمــةُالتحري ليســتُهــي1774ُُمنظمــةُالتحري

نُالواقعُالفلسطينيُواإلقليميُُو ُ.ُالدوليُاليومُليسُهوُالذيُكانُعندُتأسيسُالسلطةالسلطةُاليوم،ُوا 

ُ

ُالتداعيات:2ُ

إذنُقبلُحلُالسلطةُيجبُالتفكيرُبمـنُسـيحلُمحلهـا،ُونخشـىُأالُتقـومُإسـرائيلُبإعـادةُاحـتاللُكامـلُللضـفةُفـيُهـذهُ
لطةُالمرحلة،ُبلُستلجأُإلىُضمُبعـضُمنـاطقُالضـفةُوتنصـيبُأشـخاصُبـداًلُمـنُحكومـةُالسـلطةُليقومـواُبمهـامُالسـ

علىُماُسيتبقىُمنُاألرضُوهيُلنُتعدمُمثلُهؤالء،ُوهناكُخشيةُأنُتتحولُكلُمدينةُوقريـةُفلسـطينيةُخـارجُنطـاقُ
سـرائيلُسـتعززُ السيطرةُالمباشرةُللجيشُاإلسرائيليُإلـىُكـانتونُتسـيطرُعليـهُإحـدىُالجماعـاتُالفلسـطينيةُالمسـلحة،ُوا 

ُ.ُمثلُهكذاُوضع
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قدمهاُالسلطةُومنُسيقومُبها،ُخصوصـاُالصـحةُوالتعلـيمُوالشـؤونُاالجتماعيـة،ُأيضاُسي طرحُموضوعُالخدماتُالتيُت
هلُستتوالهاُمنظماتُدولية؟ُأمُمؤسساتُأهلية؟ُأمُسـتتكلفُاألردنُبهـاُتمهيـداُلـدورُسياسـيُقـادم؟ُومـاُمصـيرُأكثـرُ

نحــةُبتقــديمُألــفُموظــفُمــدنيُوعســكريُغــالبيتهمُيعتــاشُمـنُوراءُراتــبُالســلطة؟ُوهــلُستســتمرُالــدولُالما193ُمـنُ
قـدُيقـولُقائـلُإنُمنظمـةُالتحريـرُسـتقومُبهـذهُالمهمـة،ُونعتقـدُبـأنُهـذاُ.ُالتمويلُوالدعمُللفلسطينيينُبعدُحـلُالسـلطة؟

ووجـودُكثيـرُمـنُُاالنقسـامالقولُيحتاجُلتمحيصُفالُنعتقدُبأنُواقعُالمنظمةُيسمحُلهاُبذلك،ُخصوًصاُفيُظـلُحالـةُ
ُيعتـــرفُبالصـــفةُالتمثيليـــةُللمنظمـــة،ُكمــاُأنُإســـرائيلُلـــنُتســـمحُلمنظمـــةُالقــوىُالسياســـيةُخـــارجُالمنظمـــةُوبعضــهاُال

وقـدُيقـولُآخـرُإنُ.ُالتحريرُالفلسطينيةُإنُتخلتُعنُنهجُالتسويةُوالسالمُبأنُتقومُبأيُنشاطُداخلُاألراضيُالمحتلة
لكنُأالُيحتـاجُحلُالسلطةُسيضعُالشعبُفيُحالةُمواجهةُمباشرةُمعُإسرائيل،ُوهذاُأمرُممكنُبلُيجبُأنُيكون،ُُو

منُسيوجهُويقودُالنضاالتُالشـعبيةُفـيُُاالنقسامهذهُالشعبُلقيادةُعملُوطنيُتنظمُالمواجهةُمعُإسرائيل؟ُوفيُظلُ
ُ.الضفةُوغزةُبعدُحلُالسلطة؟

ُ

ُتغييرُوظيفةُالسلطةُبدالُمنُحلهاُ

مضـمونهاُالــوطني،ُولكــنُالُيعنـيُمــاُسـبقُأنُنتمســكُبالســلطةُتحـتُكــلُالظــروفُونسـكتُعلــىُعمليـةُتفريغهــاُمــنُ
بدالُمنُتوجيهُاالهتمامُنحوُحلُالسلطةُيمكنُالعملُعلىُتحويلُوظيفتهـاُأوُإصـالحهاُلتصـبحُسـلطةُوطنيـةُبمعنـىُ

ُ:الكلمة،ُمنُخاللُاإلجراءاتُاتآتية

ُ.ُإعادةُالنظرُفيُشكلُالتنسيقُاألمني -1

ُ.ُمحاسبةُالفاسدينُوذويُالمواقفُالمشبوهةُوطنياُوبأثرُرجعي -2

 .ُموالُالدعمُالخارجيُللسلطةُبماُيخدمُصمودُالشعبُالفلسطينيتوظيفُأُ -3

 .ُاستمرارُالسلطةُفيُالتمسكُبالحقوقُوالثوابتُالوطنية -4

عادةُبنائهاُكحركةُتحررُوطني -5  .ُتفعيلُمنظمةُالتحريرُوا 

هاُإنجازُالمصالحةُبعيًداُعنُالمكابراتُالسياسية،ُفأنُنقدمُتنازالتُلبعضناُالبعضُأشرفُوأجـدىُمـنُتقـديم -6
 .ُإلسرائيل

 .ُتفعيلُالمقاومةُالشعبيةُفيُكلُربوعُالوطن -7
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 .ُمقاطعةُشاملةُللمنتجاتُاإلسرائيلية -2

 .إشراكُكلُاألحزابُوالقوىُالسياسيةُفيُحكومةُالسلطة،ُحتىُالُتبقىُالسلطةُمحسوبةُكسلطةُفتحُفقط -2

ةُواحـدةُموحـدةُتتمسـكُهـوُتوحيـدُمرجعيـاتُالسـلطةُبااللتفـافُحـولُقيـادةُوطنيـ:ُوأهمُخطوةُفيُهذاُالسياق -10
 .ُبالثوابتُوعدمُالخضوعُللشروطُاإلسرائيليةُواألميركية،ُسواءُتعلقُاألمرُباالستيطانُأمُبغيرهاُمنُالمسائل

إذن،ُبــديلُحــلُالســلطةُهــوُتحويــلُوظيفتهــاُلتصــبحُجــزءاُمــنُحركــةُنهــوضُوطنــيُشــعبيُشــاملُتــدخلُفــيُمواجهــةُ
الفلسـطينيةُكمـاُوردتُفـيُالنقـاطُالعشـرُللبرنـامجُالمرحلـيُلمنظمــةُسـاخنةُمـعُإسـرائيل،ُوهـذاُهـوُجـوهرُفكـرةُالسـلطةُ

مُإســرائيلُأو1794ُُالتحريــرُعــامُ الــذيُتحــدثُعــنُســلطةُوطنيــةُمقاتلــةُعلــىُأيُأرضُنحررهــاُأوُتعطــىُلنــا،ُولت قــد 
ُ.السالمالدولُالمانحةُعلىُحلُالسلطةُأوُخلقُسلطةُبديلةُتابعةُلهما،ُآنذاكُستتحمالنُمسؤوليةُانهيارُالتسويةُُو

خـاللُعمليـةُتغييــرُوظيفـةُالســلطةُمـعُاألخـذُبعــينُاالعتبـارُردودُالفعــلُاإلسـرائيليةُواألميركيـةُواألوروبيــة،ُنكـونُقــدُُ
ونعتقـدُأنُكثيـرينُمـنُداخـلُالسـلطةُبمـاُفـيهمُعناصـرُاألجهـزةُاألمنيـةُ.ُهيأناُالبديلُالذيُسـيمخأُفـراغُانهيـارُالسـلطة
ُ.ُاُإرادةُسياسيةُتعملُفيُهذاُاالتجاهمستعدونُللقيامُبهذاُالواجبُالوطنيُإنُلمسُو

ُ

ُ.ُتالزمُوليسُبدائل:ُالمقاومةُوالمفاوضات:ُالمحورُالثالث

منُحيثُالمبدأُالُتنـاقضُبـينُالسـعيُللسـالمُوامـتالكُالقـوةُأوُاللجـوءُإليهـا،ُوبـينُالقـولُبالمقاومـةُوممارسـتهاُوالقـولُ
واقــعُالعالقــاتُبـينُالــدولُوحتــىُ.ُلوســاطةُوالتحكـيمبالسـالمُوتوظيــفُكـلُأدواتُحــلُالصــراعُاألخـرىُكالمفاوضــاتُوا

داخـلُالمجتمـعُالواحـدُتؤكـدُعلـىُعـدمُالتنـاقضُبـينُالسـالمُوامـتالكُالقـوةُأوُالسـعيُإليهـا،ُفمـنُيقـولُبالسـالمُكخيــارُ
استراتيجيُويسعىُلهُمجرداُمنُأوراقُالقوةُوأهمهاُوحدةُالشـعبُحـولُهـذاُالخيـارُوالبقـاءُعلـىُالخيـاراتُاألخـرىُولـوُ
كإمكانيةُمحتملة،ُلنُيحققُسالماُلشـعبهُبـلُاستسـالماُأوُاسـتقراراُمؤقتـا،ُومـنُيقـولُبالمقاومـةُكإسـتراتيجيةُويمارسـهاُ
موسمياُوفصـائلياُدونُوحـدةُوطنيـةُومشـروعُورؤيـةُللسـالمُلـنُيجلـبُللشـعبُإالُمزيـداُمـنُالمعانـاة،ُوسـيحرمُالشـعبُ

ُ.ُمنُتوظيفُالقوىُالمؤيدةُلعدالةُالقضيةُالوطنية

إنُالمقاومةُحقُمشروعُلكلُشعبُيخضعُلالحتالل،ُولكـنُالمهـمُوجـودُإسـتراتيجيةُوطنيـةُللمقاومـة،ُواليـومُإنُكانـتُ
الظـروفُالُتســمحُبالمقاومــةُالمســلحةُفــيمكنُتفعيــلُالمقاومــةُالســلمية،ُوهــيُضــروريةُوممكنــةُلــيسُكبــديلُعــنُخيــارُ

،ُفــأيلولُلـــنُيكـــونُ(اســـتحقاقُأيلـــول)اُيســمىُالتســويةُوالمفاوضـــاتُبــلُكـــداعمُلهمـــاُخصوصــاُونحـــنُعلـــىُأبــوابُمـــ
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ــةُانتفاضــةُأوُمقاومــةُســلميةُشــعبيةُتبــدأُمنــذُاليــومُ اســتحقاقاُمنجــًزاُللهــدفُإنُلــمُتشــهدُاألراضــيُالفلســطينيةُالمحتل
ُ.ُويواكبهاُحراكُواسعُلفلسطينيُالشتاتُخصوًصاُفيُأوروباُواألميركيتين

اُوانقسـمواُعلـىُأمـورُيجـبُأنُتكـونُمحـلُتوافـقُوطنـيُألنهـاُالفلسطينيونُوحدهمُمنُبينُكـلُشـعوبُاألرضُاختلفـُو
بطبيعتهاُالُتقبلُالتعارض،ُفقدُانقسمواُحولُالمقاومةُالمسلحةُوانقسمواُحولُخيارُالسالمُوانقسمواُحولُالموقـفُمـنُ

ُ.ُالشرعيةُالدولية،ُواليومُينقسمونُحولُالمفاوضات

ُُ

ُلمفاوضات؟داعمُأمُبديلُل(:ُاستحقاقُأيلول:ُ)المحورُالرابع

انهمـكُالعقـلُالسياسـيُالفلسـطينيُالرســمي2313ُُبعـدُتوقـفُالمفاوضـاتُالفلسـطينيةُاإلسـرائيليةُرسـمًياُنهايــةُسـبتمبرُ
لـنُتـؤديُإالُلمـنحُُاالنقسـاممفاوضاتُوالُمقاومةُفيُظلُُالفيُالبحثُعنُمخارجُالزمتُالمفاوضات،ُذلكُأنُحالةُ

فرصــةُإلســرائيلُلتواصــلُعمليــاتُاالســتيطانُوالتهويــد؛ُوكــانُالــذهابُإلــىُاألمــمُالمتحــدةُأحــدُالخيــاراتُالتــيُطرحهــاُ
أكتوبرُمنُنفسُالعامُللحفاظُعلىُحيويـةُالقضـيةُسياسـًيا،ُولتوظيـفُحالـةُالكراهيـةُ/الرئيسُأبوُمازنُفيُتشرينُاألول
لميُللسياسـةُاإلسـرائيلية،ُفكـانُمـاُيسـمىُباسـتحقاقُأيلـول،ُوقـدُأكـدُالـرئيسُأنـهُلـنُوالرفضُمنُطرفُالرأيُالعامُالعا

يذهبُإلىُاألممُالمتحدةُإالُإذاُبقيتُالمفاوضاتُمتوقفة،ُومنذُذالكُالتاريخُوالرئيسُأبـوُمـازنُيقـومُبحـراكُدبلوماسـيُ
يسُالـوزراءُسـالمُفيـاضُحـولُاسـتكمالُمتواليةُمنُرئ الُيملُوالُيكلُاستعداداُأليلول،ُويواكبُهذاُالحراكُتصريحات

ُ.ُلفلسطينيينُلتوليُشؤونهمُالسياسيةُواالقتصاديةُفيُإطارُدولةُمستقلةا بناءُمؤسساتُالدولةُواستعداد

وعـودُدوليـةُواضـحةُومحـددةُبقـدرُمـاُ الُتؤس ـسُعلـىُأيُاتفاقـاتُأوُالتزامـاتُأوُ"اسـتحقاقاتُأيلـولُالقـادم"مـاُتسـمىُ
ومـاُارتـبطُبهـاُمـنُ المفـاوضُالفلسـطيني،ُوإلنقـاذُمـاُيمكـنُإنقـاذهُمـنُخيـارُالتسـويةُورقـةُضـغطُلتحسـينُموقـف هـي

الدولــةُ وبالتـاليُمــنُالمبالغـةُنعــتُالـذهابُإلــىُاألمـمُالمتحــدةُفـيُأيلــولُباالسـتحقاق،ُبمعنــىُأن.ُمؤسسـاتُومصــالح
نُكانتُهناك.ُستكونُنتيجةُالتفاقاتُوقراراتُسابقةُمتفقُعليهاُوحانُوقتها قاتُقادمـةُفـيُأيلـولُفيجـبُأنُاسـتحقا وا 

ُ.ُعلىُوعودُأميركيةُوأوروبية تبنىُعلىُالجهدُوالنضالُالفلسطينيُأكثرُمنُبنائها

 
والعملُعلىُاالعترافُبدولةُفلسطينيةُمسـتقلة،ُويجـبُأيًضـاُ فهذاُالُيعنيُالتقليلُمنُأهميةُالذهابُإلىُمجلسُاألمن

نُكانُهزيالُحت استثمارُماُأ نج ز والدبلوماسـيُلتحميـلُ ىُالُتستغلُإسرائيلُفـراغُغيـابُالحـراكُالسياسـيدولياُسابقاُوا 
مـازنُأنُمراهنتـهُعلـىُاسـتحقاقاتُأيلـولُالُتخـرجُعـنُ لقـدُأكـدُالـرئيسُأبـو.ُالفلسـطينيينُمسـؤوليةُالتهـربُمـنُالسـالم

 هوُتغييرُفيُ–امةُمجلسُأمنُوجمعيةُعُ–الدولية،ُوأنُذهابهُمباشرةُللمنتظمُالدوليُ التزامهُبنهجُالسالمُوالشرعية
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أدواتُخيــارُالســالمُولــيسُخروًجــاُعنــه،ُوهــوُتصــحيحُلمســارُمفاوضــاتُاســتمرتُلعقــدينُمــنُالــزمنُدونُمرجعيـــةُ
بـديالُعنهـا؛ُألنُالمفاوضـاتُسـتعودُ واضحة،ُوبالتاليُفاستحقاقاتُأيلولُليسُسوىُتحديدُلمرجعيةُالمفاوضاتُولـيس

أمـاُ.ُسـالمُطويلـةُسـيكونُأيلـولُالقـادمُبـدايتهاُولـيسُنهايتهـا كـةحتـىُلـوُصـدرُقـرارُدولـي،ُأوُهـوُجبهـةُجديـدةُلمعُر
:ُمـاُبينــهُأكثـرُمــنُمسـؤولُفلســطينيُبـالقولُإنُاســتحقاقُأيلـولُمبنــيُعلـىُثالثــةُمرتكــزات لمـاذاُأيلــولُتحديـدا؟ُفهــذا

يُأنُالرباعيـةُ؛ُوالثـان2311القـادمُ فـيُأيلـولُاألولُإعالنُأوباماُالعامُالماضيُعنُأمنيتهُفيُأنُيرىُدولـةُفلسـطينية
2313ُالمفاوضــاتُأنُهـذهُالمفاوضــاتُسـتبدأُفــيُأيلــولُ أعلنـتُبعــدُوقـفُالمفاوضــاتُوفـيُإطــارُحثهـاُعلــىُعـودة

حـددُموعـد2337ُُفـيُأيلـولُُ-حكومـةُفيـاضُ–برنـامجُالحكومـةُالثالـثُعشـرةُ والثالـثُأنُ؛2311وتنتهيُفـيُأيلـولُ
ُ.ُسبتمبرُموعداُالستكمالُبناءُمؤسساتُالدولة/ُأيلول

 
العـامُالنتـزاعُاعتـرافُبدولـةُفلسـطينيةُاعتمـاداُعلـىُالوعـودُأوُااللتزامـاتُ الـذهابُإلـىُمجلـسُاألمـنُأوُالجمعيـةُلكـن

جربنـاُوعـوداُأكثـرُ واألوروبيةُسيكونُمراهنـةُغيـرُمضـمونةُالنتـائج،ُفهـذهُالوعـودُالُيمكـنُالركـونُإليهـاُوقـد األميركية
يـةُومواقـفُأوبامـاُتحديـداُخـاللُميركاأل لقـدُبانـتُالسياسـة.ُاللتزامُبهـاوضوحاُوكانتُموثقةُومكتوبةُومعُذلكُلمُيتمُا

شـديدُفـيُالتزامهـاُبعمليـةُالسـالمُوبموقـعُالوسـيطُالنزيـهُلدرجـةُاسـتعمالهاُ العامُالماضيُوهذاُالعامُعنُتراجعُوضعف
حيـثُتـمُاختزالهـاُفـيُفـيُمجلـسُاألمـنُضـدُقـرارُيطالـبُبإدانـةُاالسـتيطان،ُكمـاُأنُدورُالرباعيـةُتراجـعُب لحقُالفيتـو

ُ.ُالموقفُاألميركي

وجعلُالشرعيةُالدوليةُمرجعيـةُللعمليـةُالسـلميةُأمـرُمهـمُوضـروري،ُبـلُُ"المنتظمُالدولي"الُغروُأيضاُأنُاللجوءُإلىُ
اللجـوءُإلـىُالشـرعيةُالدوليـةُ تصـحيحُلخطـأُبـدأُمنـذُأوسـلوُواسـتمرُحتـىُاليـوم،ُويجـبُأالُينتابنـاُوهـمُمـريحُبـأن هـو

الشـرعيةُالدوليـةُحـولُفلسـطينُالتـيُلـمُت طبـقُحتـىُ لةُوسـتقومُالدولـةُمباشـرة،ُهنـاُن ـذ ك رُبعشـراتُقـراراتسـيحلُالمشـك
ُ.ُاليوم

العسكرية،ُوبالتاليُيجبُعدمُوضعُكلُالبـيضُفـيُ حبلُالشرعيةُالدوليةُطويلُومعركتهاُالُتقلُصعوبةُعنُالمعارك
 لُنضـاليةُمواكبــةُللعمـلُالدبلوماسـي،ُوأهـمُهـذهُالوســائلالدوليـة،ُبــلُيجـبُاشـتقاقُوسـائ سـلةُواحـدة،ُسـلةُالشـرعية

بالدولـةُوقيـامُالدولـةُيوجـدُ إنُمـاُبـينُالرغبـةُفـيُالـذهابُإلـىُالشـرعيةُالدوليـةُلالعتـراف.ُالمقاومةُالشعبيةُوالمصالحة
ُ :واالستعدادُلها،ُوهي ثالثُمحطاتُأوُمعاركُكبرىُعلىُالفلسطينيينُخوضها

 
سيشـككُفـيُُاالنقسـامالفلسـطينيينُإلـىُاألمـمُالمتحـدةُفـيُظـلُ يـةُبالمصـالحة،ُذلـكُأنُذهـابتمتينُالجبهةُالداخل:ُأوال

 الفلسطينيينُلتحملُمسؤوليةُقيامُدولة،ُفكيـفُسـيحكمونُأنفسـهمُبأنفسـهمُوهـمُغيـرُقـادرين كلُماُي قالُحولُاستعداد
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كـلُ الفلسطينيةُومنظمةُالتحريـرُعلـىعلىُتوحيدُأنفسهمُفيُإطارُإدارةُسلطةُحكمُذاتي؟ُكماُأنُعدمُسيطرةُالسلطةُ
خشــيةُأنُيــتمُتفصــيلُ منــاطقُالدولــةُالموعــودةُوعــدمُتمثيلهــاُلكــلُالشــعبُواقعيــاُسيضــعفُمــنُمصــداقيتهما،ُوهنــاك

ُ.ُالفلسطيني االنقسامالدولةُالقادمةُبماُيتوافقُمعُواقعُ

 
القـرارُالـذيُسيصـدرُعنـهُأوُعنهـا،ُ صـيغةصيغةُالقرارُالذيُسي ق دمُإلىُمجلسُاألمنُأوُإلىُالجمعيةُالعامـةُُو:ُثانيا

فـيُالجزائـرُمـنُحيـثُتضـمنهُلكـلُقـراراتُالشـرعيةُالدوليـةُ وهلُسيكونُالقـرارُالصـادرُمتوافقـاُمـعُقـرارُإعـالنُالدولـة
ــينُ ولحــقُعــودةُالالجئــينُوالقــدس ــةُتقــومُعلــىُتفاهمــاتُســابقةُتخــصُالالجئ عاصــمةُللدولــة؟ُأمُســيتحدثُعــنُدول

ُ.ُاألراضي؟ والقدسُوتبادل

 
ًًا ولــنُيتضــمنُاعترافــاُبالقــدسُالشــرقيةُ مــاذاُبعــدُصــدورُالقــرارُوالــذيُنخشــىُأالُيتضــمنُحــقُعــودةُالالجئــين:ُثالث

مباشرةُأمُستجرىُمفاوضـاتُقـدُتسـتغرقُسـنواتُوخاللهـاُ عاصمةُللدولة،ُكيفُسيتحولُإلىُحقيقة؟ُهلُستقومُالدولة
 نُسـجلواُعلـىُأنفسـهمُتنـازالتُموثقـةُدوليـاُفيمـاُإسـرائيلسـتعودُإسـرائيلُللمماطلـةُمجـددا،ُوآنـذاكُسـيكونُالفلسـطينيُو

ُ.ُتستمرُفيُالمماطلة؟

 
علـىُالعـودةُللشـرعيةُالدوليـةُوأنُيـتمُتبديـدُالجهـودُالتـيُ إالُأنُاخطرُماُنخشاهُأنُيتمُتبديدُاتآمـالُالقليلـةُالتـيُبنيـت

لطاولـةُ كلُذلكُبعـودةُالفلسـطينيينُمجـدداالفلسطينيةُحسبُالمواصفاتُالفلسطينية،ُفيتمُتبديدُ بذلتُلالعترافُبالدولة
سـيتمُ المفاوضاتُنتيجةُضـغطُأميركـيُوتحـتُعنـوانُمبـادرةُجديـدةُللتسـويةُأوُمـؤتمرُدولـيُللسـالم،ُففـيُهـذهُالحالـة

عنـهُالمفاوضـاتُالجديـدةُ اإلعالنُعنُتأجيلُعرضُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُمجلسُاألمنُإلـىُحـينُرؤيـةُمـاُستسـفر
ُ.ُتالتيُقدُتستمرُلسنوا

ــول،ُ ــاُمــنُطريقــةُإدارةُملــفُاســتحقاقُأيل ــاُينتابن ــاكُقلًق ــإنُهن ــيسُمــنُبــابُالتشــكيكُف ــابُالتفكيــرُواالســتدراكُول مــنُب
ــىُاألمــمُالمتحــدةُ ــةُالواضــحةُللهــدفُمــنُالــذهابُإل إفقــادُهــذاُإلــىُونخشــىُأنُيــؤديُســوءُإدارةُالملــفُوغيــابُالرؤي

فقادهُقوةُالدافعيةُقبلُالوصولُإ ُ.ُلىُالتاريخُالمحدداالستحقاقُأهميتهُوا 

ــقُبقضــاياُتمــسُوجــودُومصــيرُالشــعبُ ــدة،ُوألنــهُيتعل ــاُوحتــىُالُنصــابُبنكســةُجدي حتــىُيكــونُأيلــولُاســتحقاًقاُواجًب
المعركـــةُ"يجـــبُاالســـتعداداُلهـــذهُالفلســـطيني،ُونظـــًراُللتشـــنجُالصـــهيونيُوالـــرفضُاألميركـــيُلهـــذاُالتوجـــهُالفلســـطيني،ُ

ُ:السياقُنبديُالمالحظاتُوالتساؤالتُاتآتيةوفيُهذاُ.ُوح سنُإدارتها"ُالحامية
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ُهلُاستحقاقُأيلولُخيارُإستراتيجيُأمُورقةُضغط؟ .1
كثيـراُمـاُنسـمعُمـنُالـرئيسُومـنُمسـؤولينُفـيُالمنظمـةُأنـهُإذاُأوقفـتُإسـرائيلُاالسـتيطانُأوُاعترفـتُبدولــةُ

ــــإنُالمنظمــــ ــــفُاالســــتيطانُف ــــدةُللتســــويةُتتضــــمنُوق ــــادرةُجدي ةُســــتعودُفلســــطينيةُأوُطرحــــتُأيُجهــــةُمب
وفيُرأيناُإنُهذاُالقولُخطيرُوخطأُمنُحيـثُالتكتيـكُالسياسـيُ!.ُللمفاوضاتُوستتخلىُعنُاستحقاقُأيلول

ــاًراُإســتراتيجًيا،ُ ــيسُخي ــدىُالمنظمــةُول ــهُمجــردُورقــةُضــغطُل ــهُويظهــرهُوكأن ــولُأهميت ــدُاســتحقاقُأيل ألنــهُي فق
لفلسطينيُبالـذهابُإلـىُمجلـسُاألمـنُويجعلهـاُويجعلُهذاُاألمرُكثيًراُمنُالدولُالُتأخذُمأخذُالجدُالتهديدُا

ُ.ُتترددُفيُاتخاذُموقفُمنُاالعترافُبالدولةُالفلسطينية

حتــىُاتآنُمــنُغيــرُالواضــحُهــلُســتبحثُالجمعيــةُالعامــةُموضــوعُاالعتــرافُالــدوليُبدولــةُفلســطينيةُأمُأنُ .2
مجلسُاألمنُوبضغطُمنُواشنطنُسيقطعُالطريقُعلىُالجمعيةُالعامـة،ُوفـيُحالـةُصـيرورةُالموضـوعُعنـدُ

رُالجمعيـةُقـراراُالجمعيةُالعامةُفهلُسيناق شُالموضوعُضمنُاجتماعُعاديُللجمعيةُوفيُهذهُالحالةُستصـد
111ُأوُتوصيةُغيـرُملزمـةُتضـافُلعشـراتُالتوصـياتُالتـيُلـمُتنفـذُحـولُالشـأنُالفلسـطينيُكقـرارُالتقسـيمُ

االتحــادُمــنُأجــلُ)؟ُأمُســتجتمعُالجمعيــةُتحــتُعنــوان1747ُلعــام174ُُوقــرارُعــودةُالالجئــين1749ُُلعـامُ
ُ.ُ؟ُوآنذاكُيمكنُللجمعيةُإصدارُقراراتُملزمة(السالمُ

إالُإذاُكانــتُهنــاكُحالــةُأوُصــراعُيهــددُ(ُاالتحــادُمــنُأجـلُالســالم)الجمعيــةُالعامــةُتحــتُعنــوانُالُتجتمـعُ .3
،ُوعلــىُهــذاُاألســاسُإذاُأرادُالفلســطينيونُقــراًرا1713ُالســالمُالعــالمي،ُكالســابقةُالمشــهورةُفــيُحــربُكوريــاُ

يُبحـثُالصـراعُفــيُملزمـاُإلسـرائيلُوواشـنطنُيجـبُخلــقُظـروفُنضـاليةُمنـذُاتآنُتـدفعُالعــالمُللمسـارعةُفـ
ــىُالســالمُالعــالمي،ُوفــيُهــذاُالســياقُنقتــرحُتفعيــلُالمقاومــةُالســلميةُ ــهُعل ــاُمــنُتداعيات الشــرقُاألوســطُخوف
وانتفاضــةُالحجــارة،ُفــإنُلــمُيحــدثُذلــكُفلــنُتنعقــدُالجمعيــةُالعامــةُلتمنحنــاُالقــرارُالــذيُنريــد،ُأوُســتجتمعُ

ُ.ُلتصدرُتوصيةُمبهمةُيمكنُلكلُطرفُتفسيرهاُكماُيريد
فــيُحالــةُاالعتــرافُبالدولــةُالفلســطينيةُضــمنُالشــروطُالفلســطينيةُي فتــرضُأنُتســقطُكــلُاالتفاقــاتُالموقعــةُمــعُُ–4ُ

اإلسرائيليينُفيُإطارُاتفاقُأوسلوُوتوابعهُبماُفـيُذلـكُنهايـةُسـلطةُالحكـمُالـذاتي،ُوفـيُذلـكُيجـبُعلـىُالسـلطةُعـدمُ
قـاتُالموقعـةُمـعُالفلسـطينيين،ُفهـذهُاالتفاقيـاتُلـمُتجلـبُلنـاُالخوفُمنُتصريحاتُليبرمانُوغيـرهُالمهـددةُبإلغـاءُاالتفا

ُ.كفلسطينيينُإالُالمعاناة

االسـتعدادُلمرحلـةُومعركـةُجديـدةُلمـاُبعـدُُ-فـيُحالـةُتشـكلهاُ–وعليه،ُيجبُعلىُمنظمةُالتحريـرُوالحكومـةُالجديـدةُُ
،ُأوُبمعنــىُآخــرُاالنتقــالُمــنُأيلــول،ُمرحلــةُتجســيدُالدولــةُعلــىُاألرضُحقيقــةُكمؤسســاتُوقــوانينُوعالقــاتُخارجيــة

ُ.ُالحكمُالذاتيُإلىُالسيادة

ُ
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ُالخالصةُوالتوصيات

.ُالعمــلُالسياســيُوخصوصــاُفــيُحالــةُكالحالــةُالفلســطينيةُفعــلُمركــبُومعقــد،ُتكــونُفيــهُكــلُالخيــاراتُمطروحــة
عــادةُالنظــرُفــيُوظــائفُالســلطةُوالــذهابُإلــىُاألمــمُالمتحــدةُكلهــ اُأمــورُومــنُهنــاُفــإنُالمفاوضــاتُوالمقاومــةُوا 

مترابطةُوتسيرُجنباُلجنب،ُفالعالقةُبينُهذهُاألمورُليستُعالقةُتعـارضُأوُأنُكـلُمنهـاُبـديلُعـنُاتآخـر،ُبـلُ
ُ.هيُعالقةُتكاملية

.ُماُيجعلُالعالقةُتكامليةُبماُي مك نُمنُاالستفادةُمـنُكـلُمنهـاُهـوُوجـودُإسـتراتيجيةُوطنيـةُتنسـقُوتوفـقُبيـنهمُ
تكمنُفيُأيُمنُهذهُالوسائلُالنضاليةُوالسياس،ُبلُتكمـنُفـيُالنظـامُالسياسـيُونؤكدُمرةُأخرىُبأنُالمشكلةُالُ

فمـاُيجـريُداخـلُالنظـامُالسياسـيُالفلسـطينيُمـنُتفـاعالتُ.ُالفلسطينيُوفيُأزمـةُالقيـادةُوالمرجعيـاتُلهـذاُالنظـام
قوًقـاُسياسـيةُللشـعوبُتؤثرُسلباُأوُإيجاباُعلىُالموقفُالدوليُمنُالقضيةُالفلسطينية،ُفالمنتظمُالدوليُالُيمنحُح

تلقائيــا،ُبــلُي ضــطرُلالعتــرافُبحقــوقُالشــعوبُالتــيُتناضــلُدفاعــاُعــنُحقوقهــا،ُوللتــدخلُإذاُمــاُشــعرُأنُالســلمُ
ُ.ُواألمنُالدوليينُمهددانُبالخطر

ُ:وفيُهذاُالسياقُنقدمُالتوصياتُاتآتية

تعيــدُبنـاءُالمشـروعُالــوطنيُضـرورةُإنجـاحُالمصــالحةُالفلسـطينيةُلـيسُبــينُفـتحُوحمـاسُفقــط،ُبـلُمصـالحةُ:ُأوال
ُ.ُإستراتيجًيا

ضرورةُالتمسكُبخيارُالسالمُوالتسويةُالسلميةُخصوصـاُفـيُظـلُهـذهُالمرحلـةُالتـيُتشـهدُمتغيـراتُعربيـةُ:ُثانيا
ُ.ُمفتوحةُعلىُكلُاالحتماالت

الشـــعبيةُالقــولُبخيـــارُالتســـويةُالســـلميةُوبالمفاوضــاتُكآليـــةُمـــنُآلياتهـــاُالُيتعــارضُمـــعُتفعيـــلُالمقاومـــةُ:ُثالثًًًا
ســرائيلُأوُداخــلُالضــفةُوالقــدس،ُخصوًصــاُإذاُكــانُهنــاكُإصــرارُ الســلميةُســواءُعلــىُالحــدودُبــينُقطــاعُغــزةُوا 

ُ.ُفلسطينيُعلىُالذهابُإلىُاألممُالمتحدةُفيُأيلول

ضـــرورةُتغييـــرُطـــاقمُالمفاوضـــاتُبإشـــراكُالقـــوىُالسياســـيةُاألخـــرىُفـــيُعمليـــةُالتفـــاوض،ُوتغييـــرُفلســـفةُ:ُرابعًًًا
الُيجــوزُأنُيبقــىُالمفاوضــونُالفلســطينيونُمــنُلــونُسياســيُواحــدُخصوصــاُبعــدُالمصــالحة،ُوأنُالمفاوضــات،ُفــ

ُ.ُيبقىُنفسُالفريقُالذيُفاوضُلعشرينُعاماُوباتُصفحةُمقروءةُلإلسرائيليين

يجبُاإلصرارُعلىُالذهابُإلىُمجلسُاألمنُأوُالجمعيةُالعامةُسواءُالستصـدارُقـرارُملـزمُأوُاعتـرافُ:ُخامسا
ةُفلسطينيةُمسـتقلةُعلـىُكامـلُالضـفةُالغربيـةُوعاصـمتهاُالقـدسُالشـرقيةُأوُرفـعُالصـفةُالتمثيليـةُمـنُواضحُبدول
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مراقـبُلعضـويةُكاملـة،ُبغـضُالنظـرُإنُتمـتُالعـودةُإلـىُلمفاوضـاتُأمُال؛ُذلـكُأنُهـذاُالقـرارُسيشـكلُمرجعيـةُ
ُ.ُدوليةُملزمةُأليُمفاوضاتُقادمة

بدولـةُفلسـطينيةُحـقُعـودةُالالجئـينُالفلسـطينيينُحتـىُالُيكـونُُضـرورةُأنُيتضـمنُأيُقـرارُأوُاعتـراف:ُسادسا
وضـرورةُأنُ.ُهذاُالقرارُأوُالتوصيةُمحطةُمنُمحطاتُالتنازلُبطلبناُوي سجلُعلينـا،ُدونُضـمانةُبتطبيـقُالقـرار

يكـونُقـراراُملزمـاُولــيسُمجـردُتوصـية،ُفوجـودُقــرارُجديـدُالُيتضـمنُثوابـتُاإلجمــاعُالـوطنيُسـيدخلناُفـيُدوامــةُ
وقـرارُعـودة111ُُيدةُوقدُتوظفهُإسرائيلُللمطالبةُبإلغـاءُالقـراراتُالدوليـةُالسـابقة،ُخصوًصـاُقـرارُالتقسـيمُرقـمُجد

ُ.174ُالالجئينُرقمُ

ُُُ
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ُوقفُالمفاوضاتُوالخياراتُالبديلة

ُ

ُالدكتورُصائبُعريقات

ُعضوُاللجنةُالتنفيذيةُلمنظمةُالتحرير

ُرئيسُالوفدُالفلسطينيُالمفاوض

ُ

أريدُأنُأحددُماذاُنريد،ُلذاُسأبدأُبتوضيحُثالثةُأمورُيتمُنقاشهاُاتآنُفيُمجمعاتُالعقولُالفلسطينية،ُوهناكُخلطُ
واضحُبينها،ُفهناكُمنُيقولُإنُأيلولُسيكونُموعداُلإلعالنُعنُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلة،ُوهذاُغيرُصحيح،ُ

ُ ُعام ُالجزائر ُفي ُاالستقالل ُإعالن ُتم ُوآخر1711حيث ُالدولُُ، ُمن ُاعتراف ُعلى ُللحصول ُذاهبون ُإننا يقول
األعضاءُفيُاألممُالمتحدةُبنا،ُوهذاُأمرُخاطس،ُألنُاعترافُالدولُأمرُسياديُخاصُبكلُدولة،ُولهذاُاعترفتُبناُ

ُالالتينيةُوغيرها ماُنحنُبصددُالقيامُبهُفيُأيلولُهوُالمطالبةُبعضويةُدولةُفلسطينُفيُُو.ُعديدُمنُدولُأميركا
المتحدة،ُلذاُسيكونُأيلولُالبدايةُوليسُالنهاية،ُوهنا،ُفيُإطارُالمعلومات،ُأؤكدُأنُتسعةُأعضاءُفيُمجلسُُاألمم

وجنوبُأفريقيا،ُُ،والغابونُ،الصينُوروسياُدائمتيُالعضوية،ُونيجيرياُ:األمنُبتركيبتهُالحاليةُيعترفونُبدولةُفلسطين
ُالنقضُُ،والهند ُحق ُاستخدام ُعدم ُحال ُالقرار ُلتمرير ُالنصاب ُلدينا ُبالتالي ُوالبرازيل، ُوالهرسك، ُوالبوسنة ولبنان،

ُ(الفيتو) ُعام ُحدود ُعلى ُفلسطين ُلدولة ُطلبُعضوية ُتقديم ُبصدد ُبل ُقرار، ُبصدد ُلسنا ُأننا ُالعلم ُمع ،1799ُ
ُالقدسُالشرقية،ُوهذاُحقُلنا،ُألنُمكانةُفلسطينُكدولةُفيُ بقرار1749ُُالقانونُالدوليُأقرتُفيُعامُوعاصمتها

ُ.111الجمعيةُالعامةُ

إلىُاتآنُمورسُالفيتوُعلى1749ُُاألسئلةُالمطروحةُعليناُاتآن،ُماذاُلوُمارستُالوالياتُالمتحدةُالفيتو؟ُمنذُعامُ
تُالمتحدةُنُالصين،ُوستُمراتُالواليايمنهاُمارسهاُاالتحادُالسوفييتيُالسابق،ُومرت11ُمرة،17ُُعضوياتُللدولُ

،ُواليابان1711ُ،ُوحصلُعليهاُعام1747ُاألميركية،ُفاألردنُعلىُسبيلُالمثالُبدأُفيُتقديمُطلبُالعضويةُعامُ
ُ ُعام ُديسمبر ُشهر ُمن ُأيام ُأربعة ُفي ُعضوية ُطلبات ُأربعة ُعلى1711ُقدمت ُمرة ُكل ُفي ُللفيتو ُوتعرضت ،

ُ.رُمنهاُقانونيةُدونُالتقليلُمنُشأنُالشقُالقانونيعضويتهاُفيُاألممُالمتحدة،ُإذنُفالمسائلُسياسيةُبامتيازُأكث
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الُأريدُالخوضُفيُالتكتيكُوشخصنةُاألمور،ُأوُفيُتسجيلُالنقاط،ُوالُفيُأنصافُالحقائق،ُففيُالعملُالسياسيُ
ُ.كلُهذهُأدواتُمشروعةُمنذُأنُكانتُاألحزابُالسياسيةُوكانتُالخالفاتُفيُوجهاتُالنظر

تيكُوعنُالمناورة،ُوأنُنصبُفيُاتجاهُإستراتيجيةُفلسطينيةُتستثمرُالدعمُالدوليُالكبيرُعليناُاتآنُاالبتعادُعنُالتك
للقضيةُالفلسطينية،ُوالعزلةُالتيُتعانيُمنهاُإسرائيلُهذهُاأليام،ُبعدُأنُنحددُماُنريد،ُوآليةُاستخدامُماُنريد،ُوكيفُ

ُ؟نستفيدُمنُالعواملُالمحيطة

ُ ُنريد ُفإنهُالُمجالُلتحقيقُما ُالفلسطينية،ُوالُيمكنُتقديمُطلبُعضويةُوعليه، ُدونُالمصالحة ُالمتحدة فيُاألمم
ونحنُعلىُماُنحنُعليهُاتآن،ُفيكفُسنتقدمُطلبُعضويةُوالضفةُوغزةُليستاُوحدة1799ُُكدولةُعلىُحدودُعامُ

ُفهفُواحدة؟ ُالعكسُسيكون، ُكان ذا ُوا  ُوحماس، ُفتح ُمن ُأكبر ُفلسطين ُألن ُالفلسطينية، ُالمصالحة ذهُيجبُتحقيق
ُ.مشكلة

األمرُاتآخرُالذيُنريدهُفيُإستراتيجيتناُهوُالحصولُعلىُالدعمُالعربيُفيُخطوتناُهذه،ُخاصةُأنُقيامُفلسطينُُ
ُإ ُلنُيكونُإالُبوعودتها ويجبُأالُيتمُتصديرُمزيدُمنُالدعمُواالزدهارُوالرقيُللدولُالعربية،ُلىُخريطةُالجغرافيا

ُ.الخطوةُجهةُعربيةُفيُحالُنجاحُهذهُالخوفُإلىُأي

كماُأنُالتغييراتُالحاصلةُفيُالوطنُالعربي،ُأمورُهامةُجداُتصبُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينية،ُفلمُأسمعُمواطناُ
ُوأيُ ُأنُأرىُبعينيُوأتحدثُبلسانيُوأسمعُبأذني، ُبلُيقولُأريد ُالخبزُأوُالوظيفة، ُفيُأيُشارعُيقولُأريد عربيا

اطيةُهوُعنصريُبامتياز،ُويجبُأالُنخشىُمنُالديمقراطية،ُبلُقُريمإنسانُيتحدثُعنُأنُالعربيُغيرُمستعدُللد
ُ.نجدُالركائزُالتيُتؤهلناُللسيرُمعها

ُالتعاونُ ُوكذلكُمنظمة ُالطلب، ُفلسطينُفيُهذا ُاألفريقيُباإلجماعُلمساندة ُأنُندركُأهميةُتصويتُاالتحاد علينا
ُإلىُالصينُوروسيا،ُوالُننسىُا ُإضافة ُاالنحياز، ُوقمةُعدم ُاالعترافُاإلسالمي، لتحركاتُالفلسطينيةُعلىُصعيد

ُفلوُ ُالمتحدة، ُبالتوازيُمعُتقديمُطلبُالعضويةُلخأمم ُالمختلفة ُبقاراته ُالفلسطينيةُفيُعديدُمنُدولُالعالم، بالدولة
توقيعاُلدولُأعضاءُفيُاألممُالمتحدة،ُهذاُبحدُذاتهُرسالة113ُُتقدمتُالقيادةُبطلبُعضويةُرمزيُوعليهُأكثرُمنُ

ُ.التيُتتربصُبناُلـُفيتو،ُوماُإلىُذلكلخأطرافُ

ُمنُدولُ ُأنُأيا ُعلما ُالُيتجاوزُمنتصفُتموزُالحالي، ُالطلبُبما ُتقديم ُعلينا ُالمؤقتةُلمجلسُاألمن، وفقُالمواد
العالمُلمُتلتزمُبنصوصُهذهُالمواد،ُفأربعةُأيامُفقطُفصلتُبينُعضويةُمونتنيغروُوتقديمهاُللطلب،ُفيُحينُاحتجزُ

399ُهناكُمنُيظنُبأنهُلوُتوجهناُإلىُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدة،ُوقمناُبتفعيلُالقرار!ُتسعةُأشهرطلبُمقدونياُل
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ُعلىُثلثيُاألصوات(االتحادُمنُأجلُالسالم) ُالمتحدة،ُسنُ،ُوحصلنا حصلُعلىُعضويةُدولةُفلسطينُفيُاألمم
ُ.خاطس،ُإذُالُعضويةُدونُإقرارُمنُمجلسُاألمنُفهموهذاُ

القيادةُالفلسطينيةُلجنةُالمتابعةُالعربيةُلالجتماعُالتخاذُقرارُعربيُجماعي،ُيتعلقُبتوقيتُتوجهُالقيادةُلقدُدعتُ
غيرُ"الفلسطينيةُومنظمةُالتحريرُلتقديمُطلبُعضويةُلدولةُفلسطينُفيُاألممُالمتحدة،ُخاصةُمعُوجودُآلةُضغطُ

ُليسُفقطُلعدمُالتوجهُإلىُمجلسُاأل"ُمسبوقةُفيُالتاريخ من،ُفثمةُآلةُإحباطُهيُالفيتوُاألميركي،ُبلُأيضاُعلينا
ُ ُعلى ُالحصول ُوحتى ُالعامة، ُالجمعية ُإلى ُبالتوجه ُيتعلق ُعضو"فيما ُغير ُهذاُ"دولة ُإلى ُواالنتقال ُكالفاتيكان، ،

ُالرأيُلهُوجاهةُمنُحيثُنجاحُالمضمون،ُومنُحيثُضمانُ 133ُالمكسبُبدالُمنُصفةُالمراقبُالحالية،ُوهذا
ويؤهلناُلالنتقالُإلىُمجلسُاألمن،ُوهذاُخيارُيطرحهُالبعض،ُوكماُلهُإيجابياتُلهُسلبيات،ُفماذاُُصوتا،113ُإلىُ

مجلسُاألمن،ُقدُإلىُالتوجهُُملوُجاءتُأوروباُالتيُلمُتعترفُبنا،ُوقالتُلنا،ُنؤيدُمسعاكمُهذا،ُلكنُنريدُتعهداُبعد
ُ.ة،ُوقدُيكونُلهذاُانعكاساتُوخيمةنبدوُفيُهذهُالحالةُأنناُتنازلناُعنُحقناُفيُالعضويةُالكامل

ُإلىُ ُالتوجه ُيمكننا ُحينها ُأميركي، ُفيتو ُبـ ُووجهنا ُفإن ُوجاهته، ُله ُأيضا ُخيار ُمباشرة، الذهابُإلىُمجلسُاألمن
الجمعيةُالعموميةُوأخذُماُنريدُمنُقرار،ُومنُسيئاتُهذاُالتوجهُأنهُالُيمكنناُالبناءُعلىُأكبرُقاعدةُمنُالدولُالتيُ

ُُتؤيدنا،ُلكن ألممُالمتحدةُوأخذناُقراراُلصالحنا،ُثمُتوجهناُلمجلسُاألمنُوجوبهناُإلىُامنُإيجابياته،ُأنناُلوُتوجهنا
القرار،ُبالتاليُهناكُإيجابياتُوسلبيات،ُسواءُفيُالتوجهُإلىُالجمعيةُالعامةُأوالُمنُثمُُيبالفيتو،ُقدُيبدوُالفيتوُل

ُ.مجلسُاألمن،ُأوُالعكس،ُوأدعوُكلُالعقولُالفلسطينيةُوأستنهضهاُللمشاركةُفيُهذاُالنقاش

اُيتمُتسجيليُبالنسبةُللحديثُحولُيهوديةُالدولة،ُأناُاسميُصائبُمحمدُصالحُعريقات،ُولديُشهادةُميالد،ُوبهذ
فيُالمدرسةُفيُالصفُاألول،ُوبهذاُسيتمُتسجيلُشهادةُوفاتي،ُوبهذاُتمُتسجيلُزواجيُوأوالدي،ُويمكنُأنُأطلقُ

وأطالبُالناسُمناداتيُبهذاُاللقب،ُلكنُهذاُلنُيغيرُمنُحقيقةُأننيُصائبُعريقات،ُ"ُعمالقُأريحا"علىُنفسيُاسمُ
ُا ُفكذلك ُميالد، ُشهادات ُاألشخاصُلديهم ُوكما ُفيها ُجاء ُالمتحدة ُاألمم ُفي ُإسرائيل ُميالد ُوشهادة دولةُ"لدول،

ُ"إسرائيل ُفي ُالمتبادل ُاالعتراف ُجاء ُوقد ،7ُُ ُرئيسُالوزراء1774ُُأيلول ُوبين ُعرفات، ُياسر ُالخالد ُالشهيد بين
كريناُاإلسرائيليُاألسبقُرابين،ُوتم،ُوالُمجالُللنقاشُفيُهذاُاألمر،ُوالُأعلمُماُهوُمنطقُماركوسُلدىُبعضُمف

ُ".معاريف"،ُأوُ"هآرتس"وكتابنا،ُالذينُيستقونُماُيقوله،ُمنُأجلُتسجيلُالنقاط،ُعلىُماُتقولُ

،ُلكنُحقناُفيُاالستقاللُالُ"الُتقعُفيُاإلحراج"منُالدولُالصديقةُالمعترفةُبفلسطينُطالبتناُبالتريثُكيُُالعديدإنُ
لتفاوضيُلخأممُوالشعوبُيختلفُباختالفُالظروف،ُيخضعُللمفاوضات،ُفالمفاوضاتُوسيلةُوليستُهدفا،ُوالسلوكُا

لكنُالُاختالفُفيُتحديدُمنظومةُالمصالحُللشعوبُالتيُتعرفُماُتريده،ُبعيداُعنُالشعاراتُالتيُالُطائلُمنهاُ
ُ.والتنازالتُالتيُالُكرامةُمعها
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مودهُوثباتـهُعلـىُمـاُيمكنُمساءلةُالمفاوضُالفلسطينيُعلىُالوقتُالذيُأضاعهُفـيُالمفاوضـات،ُويمكـنُالتغنـيُبصـ
%72ُعلـىُ"ُكامـبُديفيـد"أقرهُلهُالقانونُالدولي،ُحيثُكانُبإمكانُالرئيسُالشهيدُياسرُعرفاتُالموافقـةُعلـىُعـرضُ

ــرئيسُمحمــودُعبــاسُالقبــولُبكامــلُ%133ُمــنُالضــفةُو مــنُغــزةُوالُيقتــلُمحاصــراُفــيُالمقاطعــة،ُوكــانُبإمكــانُال
ُ.سُالشرقيةُكاملة،ُأوُعودةُالالجئيناألراضيُالفلسطينيةُفيُالضفةُوغزةُدونُالقد

إسرائيلُتدركُتماماُاتآنُماُالذيُينطويُعليهُحصولُفلسطينُعلىُعضويةُفـيُاألمـمُالمتحـدة،ُوخطـورةُذلـكُعليهـا،ُ
وكــذلكُيــدركونُمــاذاُســنحققُمــنُمكاســبُحتــىُفــيُحــالُرفــعُتمثيلنــاُمــنُعضــوُمراقــبُإلــىُدولــةُغيــرُعضــو،ُلــذلكُ

مــلُليـلُنهــارُلتعطيلنــاُعـنُهــذهُالمسـاعي،ُوأنــاُالُأرىُأيُتنــاقضُبـينُمســاعيناُهــذهُهنـاكُخمســةُمراكـزُإســرائيليةُتع
فنحنُالُنريدُمواجهةُمعُالوالياتُالمتحدةُأوُصراعاُمـعُبعـضُدولُأوروبـا،ُبـلُنريـدُُوبينُالحفاظُعلىُحلُالدولتين،

ـــدةُتحـــدت ـــاكُمواقـــفُعدي ـــاُالعـــالم،ُوهن ـــيُإعـــادةُفلســـطينُإلـــىُجغرافي فيهـــاُالقيـــادةُالفلســـطينيةُُمـــنُالعـــالمُمســـاندتناُف
تـــزال،ُومـــنُهنـــا،ُأوجـــهُالـــدعوةُلجميـــعُُالالضـــغوطاتُاألميركيـــةُوالدوليـــةُالممارســـةُعليهـــا،ُوكانـــتُشـــديدةُللغايـــةُُو

ُ.الفلسطينيينُبااللتفافُحولُالقيادةُالفلسطينيةُفيُمسعاهاُبالتوجهُإلىُطلبُالعضويةُكدولةُفيُاألممُالمتحدة

،ُفـيُالقـدس1799ُدانـةُاالسـتيطانُاإلسـرائيليُفـيُاألراضـيُالفلسـطينيةُالمحتلـةُعـامُحينُتوجهناُلطرحُمشروعُقـرارُإ
الشـــرقيةُوالضـــفةُالغربيـــةُعلـــىُمجلـــسُاألمـــنُفـــيُشـــباطُالماضـــي،ُهـــاتفُالـــرئيسُاألميركـــيُبـــاراكُأوبامـــاُالـــرئيسُ

أسـتخدمُالفيتـو،ُلكنـيُالفلسطينيُمحمودُعباسُقرابةُساعةُلثنيهُعنُهذهُالمساعي،ُوقالُلهُإذاُتمسكتمُبقـراركمُهـذاُس
ميركـيُيقتـلُفـيُالمنطقـة،ُوأيُاعتـداءُعلـىُأيُقنصـليةُأوُسـفارةُأميركيـةُفـيُالمنطقـة،ُفأجابـهُأسأحملكُمسؤوليةُأيُ

،ُوالمصــلحةُالفلســطينيةُتقتضــيُبالمضــيُقــدماُنحــوُالتصــويتُعلــىُالقــرارُفــيُمجلــسُهمصــالحمنــاُعبــاسُبــأنُلكــلُ
مــنُيفقــدُالقــدرةُعلــىُأنُيكــونُموضــوعياُيهــزُمصــداقيتهُولــيسُمصــداقيةُُاألمــن،ُوكــانُالفيتــوُاألميركــي،ُبالتــاليُكــل

الغيــر،ُوســبتمبرُلــيسُأمُالمعــارك،ُلكنــهُهــوُالبدايــة،ُوأدعــوُكــلُالحركــاتُالسياســيةُوالفصــائلُوالشخصــياتُالمســتقلةُ
هـذهُلالنصـهارُفـيُمنطـقُواحـدُحـولُدعـمُهـذاُالتوجـه،ُسـائالُمـنُيشـككونُفـيُهـذاُالتوجـه،ُمـاذاُنحـنُخاسـرونُمـنُ

الخطــوةُحتــىُلــوُووجهنــاُبــالفيتوُاألميركــي؟ُمــعُالعلــمُأنُأميركــاُتــدركُجيــداُأنــهُالُيمكــنُإعــادةُاالســتقرارُإلــىُمنطقــةُ
ــاُاتآنُ الشــرقُاألوســطُإالُبتجفيــفُمســتنقعُاالحــتاللُاإلســرائيلي،ُوانتشــارُالديمقراطيــةُفــيُالعــالمُالعربــي،ُأمــاُمــاُيهمن

،ُولـنُيضـر1749ُ،ُوتوجهنـاُإلـىُاألمـمُالمتحـدةُحـقُأقـرُلنـاُعـامُ؟"لعالميـةكيفُنعيدُفلسطينُإلىُخريطةُالجغرافياُا"
ُ.أيُفلسطينيُعلىُالمدىُالبعيد،ُمهماُكانتُتوجهاته

ُ

ُ

ُنقاشُالجلسةُالرابعة
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ُُ:محسنُأبوُرمضان
،ُ"دولةُغيرُعضو"سواءُحصلناُعلىُُ؟وماذاُبالنسبةُللمنظمةُ،هلُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُخطوةُالُتقبلُالتراجع

ُلمُيعترفُالعالمُبأنهاُ"دولةُعضوُمراقب"أوُ ،ُماذاُعنُمنظمةُالتحرير،ُوعودةُالالجئين؟ُوماُقيمةُهذهُالدولةُإذا
دولةُتحتُاالحتالل،ُبالتاليُيصبحُمنُحقُالشعبُالفلسطينيُالنضالُبكافةُالوسائلُالتيُيراهاُمناسبةُإلزاحةُهذاُ

صائبُعريقات،ُالتيُأكدُفيهاُعلىُ.ُهذهُالجلسةُجدالُكبيرا،ُخاصةُالمداخلةُاألخيرةُمنُقبلُدُأثارتلقدُ.ُاالحتالل
ُمقدمًُ ُالفلسطيني ُالشعب ُكان ُفإذا ُالقادمة، ُالسياسية ُالمعركة ُدعم ُفي ُودورها ُالمصالحة ُتحقيق ُهذاُُاأهمية على

ُ!فيُمعركةُلهاُأبعادهاُعلىُالمستوياتُالمختلفة؟الصراعُالسياسي،ُلماذاُالُتقومُقيادةُالمنظمةُبإدارةُهذاُالصراع،ُ
ُ

ُ:صالحُعبدُالعاطي

ُللمفاوضاتُ ُيتعلقُبالخياراتُالبديلة ُأنُنقرُأوالًُُفيما ُعلينا ُاألفق، ُيتعلقُبمشروعُوانسداد ُفيما ُفيُأزمةُكبيرة ُأننا
أفضلُمنُالموجودةُحالياُإنُشعبناُالفلسطينيُيستحقُقيادةُ.ُالتفاوضُوالسلطةُومنظمةُالتحريرُوكلُماُيتعلقُبهم

وهوُلمُيعدمُالوسيلة،ُلذاُعليناُأوالُترتيبُبيتناُالداخليُالفلسطيني،ُوعندهاُسنفتحُكلُالخيارات،ُوأناُالُأتفقُأنُثمةُ
خيارُواحدُتحتُمسمىُخيارُالمفاوضاتُأوُخيارُالمقاومة،ُولغايةُاتآنُلمُنستطعُتكوينُإستراتيجيةُنضالُوطنيُ

صائبُعريقاتُ.ُ،ُفنصفهمُأوُيزيدُالُيعملونُكماُينبغي،ُود"تعساء"تحُجبهةُالسفراء،ُفسفراؤناُعليناُأنُنفُ.فلسطيني
ُ.ومنظمةُالتحريرُيعلمونُذلك

معنا،ُلكنناُنستطيعُوبالعملُتوسيعُرقعةُهذاُُادوليًُُاهناكُتضامنًُُأنُصحيح،ُعلىُمستوىُالفعلُالتضامنيُالدولي
ُأفريقي ُجنوب ُشاكلة ُعلى ُكبير ُبشكل ُالحقوقيةُالتضامن ُالقضايا ُتفعيل ُعلينا ُثم ُالخانة، ُهذه ُونحرك ُفنضغط ا،

ُاإلنسانيةُ ُضد ُجرائم ُهي ُوالحواجز ُوالجدار ُاإلنساني، ُالدولي ُالقانون ُوفق ُحرب ُجريمة ُفاالستيطان واإلنسانية،
ُف ُأفقا ُويجبُأنُنفتح ُاالحتالل، ُأنُيحاسبُعليها ُوينبغي ُجنيف، ُواتفاقية ُالدولية يُهذاُوانتهاكاتُوفقُالشرعية

ُ.المجال،ُونخاطبُالعالمُبهذهُاللغة

ُالُيزالُيقاتلُ المسألةُاألخرىُتتعلقُبخياراتُكاالنتفاضةُالشعبية،ُوبتجميعُشعبناُفيُالداخلُوالشتات،ُألنُشعبنا
ُ ُإليها، ُالتيُوصلنا ُالحالة ُوفيُظل ُمدمر، ُانقسام ُضمن ُاألحزابُُاهناكُانهيارًُفإنُبأقلُمنُربعُطاقته، فيُبنية

االعتبارُإلىُمراجعةُداخليةُسريعةُنضغطُمنُخاللها،ُعبرُالعقالء،ُباتجاهُبناءُنعيدُ،ُلكن،ُعليناُاليومُأنُالسياسية
ُللشعبُالفلسطيني،ُ ُالممثلُالشرعيُوالوحيد ُباعتبارها ُالتحريرُالفلسطينية ُتفعيلُمنظمة نظامُسياسيُحقيقيُبإعادة

ُ.عندهاُسنفتحُكلُالخيارات
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صائبُفيُاألممُالمتحدةُفتحتاجُإلىُمراجعةُآليةُعملُاألممُالمتحدة،ُفالجمعيةُالعامةُُ.أماُالخياراتُالتيُطرحهاُد
،ُوسبقُأنُاستخدمُوحصلتُثالثُدولُ"ماالتحادُمنُأجلُالسال"تستطيعُأنُتقومُمقامُمجلسُاألمن،ُعبرُاستخدامُ

،ُوأعتقدُأنُالكثيرُمنُلذلكُريقاعلىُعضويةُكاملةُفيُاألممُالمتحدةُمنُخاللُهذهُالخطوة،ُبالتاليُعليناُأنُنفتحُط
الدولُستساندناُفيُتوجهاتناُهذه،ُوستظهرُالوالياتُالمتحدةُاألميركيةُبصورةُالحاميُالدائمُألمنُاالحتالل،ُوهذاُأحدُ
محدداتُسياستهاُوفقُعواملُالضغطُداخلها،ُوعليناُأنُنفتحُاألفق،ُوعلىُاألحزابُأنُتتجهُنحوُالتجانسُفيُهذهُ

ُ ُوعدم ُكناُالمرحلة، ُإذا ُالملف، ُالُتشركُحماسُفيُهذا ُفلماذا ُقلة، ُأو ُمحدد ُتنظيم ُفيُالملفُمنُقبل االستفراد
ُاألحزاب ُوكافة ُوالديمقراطية ُالشعبية ُللجبهة ُبالنسبة ُاألمر ُوكذلك ُسياسية؟ ُشراكة ُعن ُتشركُُ.نتحدث ُال ولماذا

ُالس ُالمعركة ُفيُهذه ُتجميعُكلُطاقاتنا ُنحو ُهذهُمؤسساتُحقوقُاإلنسانُحتىُنتجه ُينبغيُأنُتتجمع ُإذ ياسية،
ُ.الطاقاتُلتتجهُبشعبناُنحوُطريقُالخالصُمنُاالحتالل

ُ

ُُ:طاللُالشريف

،ُحيثُالُأشعرُأنُالسلطةُأعطتُأيُاهتمامُإلمكانيةُدراسةُالحالةُ"عربُالداخل"أريدُالعودةُقليالُإلىُماُيتعلقُبـ
األرض،ُوالُلبحثُإمكانياتُطردهمُالحقا،ُوتتجاهلُبخصوصهم،ُولمُتجرُأيُدراساتُأوُمحاوالتُلتقويتهمُعلىُ

ُ.علىُالدوامُمخاطرُطرحُفكرةُالدولةُاليهوديةُعلىُهؤالءُالفئةُمنُالفلسطينيين

ماُيضايقنيُكثيرا،ُعمليةُربطُوتكبيرُالذهابُإلىُاألممُالمتحدة،ُالُيعنيُهذاُأننيُضدُهذاُالتوجه،ُلكنُلماذاُنشغلُ
ُبه؟ُهوُ ُحالنا"لُعلىُالعكسُبُ"مشُحفلةُ"كلُشعبنا ُأوُ"وقفوا ُبالعربي"، ُحالُالمصالحة ُأيُ"وقفوا ُالُأجد ُلذا ،

ألممُالمتحدة،ُفهذاُهذاُخطيرُللغاية،ُوتذكرواُإلىُامنطقُللربطُبينُعرقلةُتشكيلُالحكومةُالجديدةُومساعيُالتوجهُ
ُ.إذنُهوُسياسةُخطيرةُللغايةُ،"أوسلو"ألممُالمتحدةُللتغطيةُعلىُفشلُإلىُافإذاُكانُالتوجهُ!ُأنناُنموتُفيُغزة

فيماُيتعلقُبالبدائل،ُأعتقدُأنُعليناُالبدءُبانتفاضةُلقلبُمعادلةُالسالم،ُفبدلُأنُتكونُالمفاوضاتُألجلُاالنسحابُ
منُثمُالمفاوضاتُعلىُتحقيقُعمليةُُومنُأراضيناُالمحتلة،ُستكونُاالنتفاضةُعاملُضغطُلتحقيقُاالنسحابُأوال،ُ

ُ.ييبُالبعدُالشعبيُطوالُفترةُالمفاوضاتالسالم،ُفالخللُفيُتغ

ُالحديثُعنُقراراتُكـ ُقادرينُعلى174ُو111ُعند ُمعُذلكُلسنا ُالمتحدة، ُعنُاألمم ُقراراتُقديمةُوصادرة ُهذه ،
تطبيقها،ُفحتىُلوُحصلناُعلىُقرارُجديدُفيُأيلولُالُأعتقدُأنناُسنكونُقادرينُعلىُتطبيقه،ُوماُيؤسفنيُهوُربطُ

ُ.لتوجهمصيرُشعبناُبهذاُا
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ُدُ ُعلى ُشخصية ُمالحظة ُلدي  ُكبيرُ. ُكيفُيكون ُأدري ُال ُثم ُبعقولنا، ُيستهين ُأنه ُيبدو ُالذي صائبُعريقات،
ُ.فالمفاوضُمثلُالجراحُعليهُأنُيكونُهادئاُللغاية!ُالمفاوضاتُوسريعُالغضبُفيُآن

ُ

ُ:ماهر

ستيطان،ُوتهويدُالقدس،ُوبناءُسنةُمنُالتفاوضُلمُيتمُتقديمُتنازالت،ُلكنُاال23ُصائبُإنهُعلىُمدارُ.ُيقولُد
ُ.الجدارُالعازلُوعدمُإيقافه،ُهيُبمثابةُتنازالتُضمنية

ماُيتعلقُباستحقاقُأيلول،ُنعلمُأنُالحراكُالدبلوماسيُالذيُيقومُبهُاأل ُأبوُمازنُسيبدأُخاللُاألسبوعينُالمقبلين،ُ
ُيسبوكف"ونحنُكمجموعاتُشبابية،ُخاصةُفيُقطاعُغزة،ُقدمناُمبادرةُشبابيةُعبرُ لدعمُاستحقاقُالدولةُبالعربيةُ"

ُفكيفُيمكنُللدبلوماسيةُ ُالموقفُاألميركي، ُوتشكيلُضغطُشعبيُعالميُضد ُالشارعُالعالمي، ُلتحشيد واإلنجليزية
ُالفلسطينيةُاالستفادةُمنُهذاُالجهدُالشبابيُلدعمُاستحقاقُأيلول؟

ُ

ُ:لمىُحوراني

لمُأسمعهُقبالُمنُقياديُرفيعُالمستوىُفيُحماس،ُهوُحـديثُجميـلُُ،محمدُغزالُشيءُجديدُبالنسبةُلي.ُماُقالهُدُ
ومـاُتحـدثُعنـهُمـنُُ!عنُاحترامُالرأيُاتآخرُوالمشاركة،ُلكنُعملياُلمُنرُشـيئاُمـنُهـذاُالقبيـلُعلـىُصـعيدُالممارسـة

لســنواتُأنُالُخيــاراتُســيئةُبالكامــل،ُوالُخيــاراتُجيــدةُبالكامــل،ُهــذاُلــمُنــرهُأيضــاُفــيُممارســةُحركــةُحمــاسُخــاللُا
طريقــةُمقدسـةُبــلُمصـلحةُنتفــقُُانعـداممحمـدُغــزالُأنـتُتتحــدثُعـنُ.د.ُالماضـية،ُوهـذاُالُينطبــقُعلـىُحمــاسُفقـط

ــةُ!ُعليهــا،ُفلمــاذاُالُنتفــقُحتــىُاتآن؟ ومــاُتقولــهُالُيختلــفُعــنُالموقــفُالرســميُلمنظمــةُالتحريــر،ُوالُالســلطةُالوطني
إذاُأيـنُتكمـنُالمشـكلة،ُولمـاذاُأطلقنـاُ..ُئلُاألخـرىُوالشـعبالتيُنتعارضُمعهاُفـيُالكثيـرُمـنُاألمـور،ُوالُمـعُالفصـا

النارُعلىُبعضـناُالـبعض،ُوقتلنـاُبعضـناُالـبعض،ُولمـاذاُلـآلنُنبـدوُعـاجزينُعـنُالوصـولُإلـىُقواسـمُمشـتركة،ُحتـىُ
ُبعدُتوفيقُاتفاقُالقاهرة؟؟

"ُصراحةُعلىُالسؤالُاألساسصائبُكعادتهُأخدناُشماالُويمينا،ُوأقحمناُفيُكثيرُمنُالتفاصيلُدونُأنُيجيبُب.ُد
ماُطبيعةُالقرارُبخصوصُماُيسمىُاستحقاقُأيلول،ُومنُاتخذه،ُولماذا،ُوضمنُأيُمعطيات،ُوهلُهناكُخططُ

أنُالعقولُالفلسطينيةُالعظيمةُاتآنُتذكرتُأنهُيمكنناُ"ُشوُعداُماُبدا"ُ"عملُأوُإستراتيجيةُنسيرُعليهاُحتىُأيلول؟
الشعبُمنُحقهُأنُ"ُ!!ُعضويةُكاملة"،ُأوُ"دولةُغيرُعضو"ألممُالمتحدةُسواءُإلىُالتوجهُلرفعُمستوىُتمثيلناُفيُا
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ُمعُأنُتصريحاتُأبوُمازنُواضحة،ُحيثُيقولُبأنهُفيُحالُأوقفُ ُبالتحديد، ُاللحظة ُوفيُهذه ُاتآن، ُلماذا يفهم
مدارُساعةُسيلغى،ُنحنُصائبُعلىُُ.اإلسرائيليونُاالستيطانُسنعودُللمفاوضات،ُبالتاليُماُتحاولُإقناعناُفيهُياُد

ُ.تعودناُعلىُاللفُوالدورانُمنُقبلكم

ُتوقيعُاتفاقُ ُواتآنُتم ُعنُالمفاوضات، ُوتارة ُتتحدثونُعنُاستحقاقُأيلول، ُفتارة ُهيُخياراتكم، الُنعرفُحقيقةُما
فماُُالمصالحة،ُولمُينجزُمنهُشيءُبحجةُسالمُفياض،ُونحنُنعلمُأنُتعطيلُالمصالحةُليسُبسببُسالمُفياض،

ُ.هذاُماُيسألهُالشارعُةُالمفاوضُالفلسطينيُوأنتُأقدمهم؟ُإلىُأينُأنتمُذاهبونُبنا؟خط

ماُهوُالدورُالذيُتطمحونُإليهُبخصوصُعربُالداخل،ُخاصةُأنكمُفيُ:ُلخأستاذُعوضُعبدُالفتاحُموجهُسؤال
ُ.التجمعُلستمُمتفقينُعلىُمشروعُالدولةُالواحدة؟ُياُحبذاُلوُتحدثناُفيُهذهُالجزئيات

ُ

ُ:ساميةُبامية

،ُالخصوصيةُالتيُتحدثُعنهاُاأل ُعوضُنتيجةُالنكبةُوالتشرد41ُمالحظةُعامةُبخصوصُشعبناُفيُمناطقُالـُ
اإلبداعُالفلسطينيُفيُويكمنُ.ُخصوصيةُفيُوسائلُوأساليبُالنضالُالتيُتحدثتُعنها إلىُأدتوالتجزئةُواالحتاللُ

ُاتآ ُاستخدام ُعبر ُقوة ُإلىُعناصر ُالتجزئة ُفيهاُتحويلُهذه ُمنُالساحاتُالتيُيتواجد ُفيُكلُساحة لياتُالمناسبة
الفلسطينيون،ُمعُاألخذُبعينُاالعتبارُخصوصيةُكلُمنها،ُبحيثُنحققُهدفناُاألساسيُفيُإحقاقُالحقوقُالوطنيةُ
ُوتقريرُ ُالوطني ُالتحرر ُفي ُحقه ُخاصة ُالدولية، ُوالقرارات ُالقوانين ُعليها ُوتنص ُالفلسطيني، ُللشعب المشروعة

ُ.يرالمص

ُالسبب،ُإسرائيلُلنُتذهبُإلىُاتفاق؛ُفهيُتدركُأنُأيُاتفاقُسالمُفيُالوضعُالجغرافيُوالديمغرافيُ برأيي،ُولهذا
ُ.الحاليُسيفضيُفيُمرحلةُماُإلىُانتهاءُشيءُاسمهُدولةُاليهود

ُأوُُ ُإلىُيافا، ُالعودة ُكفلسطينيةُلديُالحقُبأنُأقولُأريد ُوأنا ُالنظر، ُيكونُبعيد ُتحليلُربما أنُأقولُأنُيافاُهذا
ُدولةُخاصةُبنا،ُنكونُفيهاُأحرارا،ُولسوءُ منبتي،ُلكنيُالُأريدُأنُأكونُمواطنةُإسرائيلية،ُوطموحيُأنُيصبحُلنا

ُ.حظنا،ُهذهُأعقدُقضيةُنتيجةُالتجزئة،ُفلوُكناُتحتُاالحتاللُالختلفُاألمر

ُالمف ُكبير ُمداخلة ُفيها ُبما ُللمفاوضات، ُفيُالمداخالتُالمناقضة ُأسمع ُهيُاالستمرارُفيُلم ُأنُالمشكلة اوضين،
فيُتوازنُالقوىُبينُطرفيُالتفاوض،ُالُيوجدُمفاوضاتُبلُإمالءات،ُُالمفاوضاتُالثنائية،ُوحيثُأنُهناكُاختالالًُ
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علىُ"كشرُعنُأنيابهُ"ُباعناُحكي"يُمنهُعلىُوجهُالخصوص،ُفأوباماُالذيُميركخاصةُفيُظلُالتواطؤُالدولي،ُاأل
ُ".اتآخر

أنناُكشعبُفلسطينيُلمُنعدُنفهمُإلىُأينُنحنُذاهبون،ُوعلىُالقيادةُأنُتفهمُمنُالتجاربُالمحيطةُبناُهيُُالمشكلة
اتآنُإلىُاألممُالمتحدةُ فيُالمنطقة،ُأنهُالُيمكنُتغييبُالشعبُعنُقراراتُتتخذُوتمسُمصيره،ُبمعنىُهلُالذهاب

ُالتيُفرضت؟ُسأعيدُجملةُسمعتها ُاللعبة ُجاءتُقياداتُُيأتيُفيُإطارُتغييرُقواعد فيُالمجلسُالمركزي،ُعندما
نطلبُمنكمُالموافقةُعلىُجزءُمنُالحلُ"الداخلُتطلبُمنُالمجلسُالموافقةُعلىُالذهابُإلىُواشنطن،ُقيلُحينهاُ

ُ."علىُجزءُمنُاألرضُلجزءُمنُالشعب

نالكُاتآنُفيُالذهابُكانُيتمُالحديثُفيُتلكُالفترةُعنُمرحلةُانتقالية،ُلكنهاُلخأسفُصارتُدائمة،ُبالتاليُهلُهُ
ُمنُ ُالخروج ُأنها ُأم ُالموجودة، ُالقوى ُقوانين ُبرغم ُالدولي ُالقانون ُتفعيل ُإلى ُللعودة ُإستراتيجية ُالمتحدة ُاألمم إلى
المأزق؟ُالسيماُأنناُنسمعُأنناُذاهبونُللحصولُعلىُحقناُفيُتقريرُالمصير،ُوأنُثمةُفزعُإسرائيليُوأميركيُوحتىُ

ستمرُالوضعُعلىُماُهوُعليه،ُوالذيُقبلناه،ُهلُهيُلتغييرُقواعدُاللعبة؟ُبالتاليُالعودةُأوروبي،ُكونهمُيريدونُأنُي
ُإلىُالمفاُو ُتحتُاالحتالل، ُبأنُاالستيطانُوالحدودُُوضاتُكدولة ُوهيُأنُنقول ُفيها، ُالتيُأخطأنا ُالقضايا تجاوز

ُفا ُالدولية، ُالشرعية ُقرارات ُوفق ُواضحة ُقضايا ُأنها ُمع ُللتفاوض، ُوهناكُوالقدسُمحاور ُشرعي، ُغير الستيطان
فهذاُالتوجهُهوُلتحسينُشروطُالتفاوضُُ،ُبماُفيهاُالقدسُالشرقية،1799اعترافُلدولةُفلسطينيةُعلىُحدودُالعامُ

ُ.ليسُأكثر

منُيقولونُبأنُالُإمكانيةُلتطبيقُحلُالدولتينُعلىُاألرضُمحقون،ُفطموحناُأنُنحققُدولتناُالمستقلة،ُلكنُعلىُ
عادةُتفعيلهُإستراتيجيةُمرحليةُُاألرضُلمُيعدُمكان علىُالجغرافياُلتطبيقُهذاُالحل،ُوأتساءلُهلُالقانونُالدوليُوا 

ُاتخاذُ ُوتفعيل ُيتعلقُبفتوىُالهاي، ُما ُاإلطار؟ُوعلىُسبيلُالمثال، ُفيُهذا ُنملكُالكثيرُسابقا ُكنا ُأننا اتآن،ُرغم
ُءُنجحناُفيُأيلولُأمُفشلنا؟ُأخيراُأتساءلُماذاُفيُاليومُالتاليُسوا.ُإجراءاتُفعليةُلتطبيقها

ُ

ُُ:باسمُالزبيدي

سنة،ُحتىُنحددُبالضبطُإلى23ُُمنُالضرورةُأنُيحضرُفيُالذهنُنوعُمنُجردُالحسابُحولُإنجازاتناُفيُآخرُ
ُدونُ ُبعجالة ُتوصيفه ُتم ُإذ ُالكافي، ُبالشكل ُيتم ُالحسابُلم ُأدعيُأنُجرد ُال؟ ُوهلُسننجحُأم أينُنحنُذاهبون،

ُونحنُ ُالجانبُاإلسرائيليُفيُكلُ كفلسطينيينتعمق، ُهوُالحالُعند ُدقيقةُومتماسكةُوتفصيليةُكما الُنملكُرواية
شكالياتُالتفاوضُوالتحدياتُالتيُواجهته ُ.تفاصيلُوخباياُوا 
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يخرجُبكتبُودراساتُبعدُعامُأوُأكثرُبقليلُحولُتجربتهُالتفاوضية،ُ،ُعملياُ،كلُفريقُإسرائيليُغادرُالحكمُكان
نُالتفاصيلُحولها،ُأماُنحنُفلديناُاجتهاداتُوتقوالتُكثيرة،ُلكنُليسُواضحاُتماماُبخصوصهاُالفرقُبينُوالكثيرُم

ُ.المبالغةُوالحقيقة

بالمعنىُالجغرافيُالماديُوالسياسي،ُوماُإذاُكانتُ!ُمنُنحن؟:ُوأناُأستمعُإلىُالمداخالتُكنتُأتساءلُعلىُالدوام
الشعبيةُللفلسطينيينُفيُمختلفُأماكنُتواجدهم؟ُوهذاُيدفعناُللتساؤلُإذاُماُالخطواتُالسياسيةُالقادمةُتعكسُاإلرادةُ

لىُأيُدرجةُبإمكانُهذاُالتمثيلُ كانتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُتمثلُبالفعلُالضميرُالسياسيُالفلسطينيُالحالي؟ُوا 
ُ.أنُيكونُسليما؟ُهذاُبحاجةُإلىُاختبارُوفحص

ُ ُالحالةأما ُفي ُأيلول ُإلى ُالذهاب ُالراهنةُمسألة ُفعواملُفُالفلسطينية ُتذكر، ُنجاح ُقصة ُعليها ُسيترتب ُأنه أعتقد
الضعفُوالقصورُأكثرُبكثيرُمنُعواملُالقوة،ُإذاُأردناُاعتبارُأنُوجودُسلطةُوطنيةُفلسطينيةُهوُنقطةُاالنطالقُ

هاُإلىُدولة،ُالبدُمنُالحالية،ُوأنهاُبدايةُقصةُهذاُالنجاح،ُوأنُغرضناُمنُالذهابُإلىُأيلولُنموُهذهُالسلطةُوتحول
التزويرُاألخالقيُلالحتاللُبأنهُُ-نوعا–اإلشارةُحينهاُإلىُأنُهذاُالكيانُالفلسطينيُكيانُسبحُفيهُاالحتالل،ُويقدمُ

لوُكنتُمكانُإسرائيلُلسعدتُأنُيولدُمنُرحمُاالحتاللُدولةُبمؤسساتُيعترفُبهاُدوليا،ُفهذهُطريقةُُ.احتاللُرحيم
هلُالذهابُإلىُأيلولُيعنيُاالنطالقُمنُالصيغةُالراهنةُلكيانُ!!ُ"احتاللُخمسُنجوم"لوصفُاالحتاللُعلىُأنهُ

التاريخي؟ُالُأستطيعُأنُأفهمُهذاُالكيانُالفلسطينيُالذيُُغيرُقادرُعلىُتمثيلُاإلرادةُالوطنيةُالفلسطينيةُبالمعنى
ُر%29ُيصرفُ ُوا  ُبمواصفاتُورغبة ُجدا ُدقيق ُبشكل ُالمرتبط ُاألمن ُعلى ُموازنته ُفيُمن ُالجانبُاإلسرائيلي، ادة

الوقتُالذيُالُيصرفُفيهُعلىُقطاعاتُالصحةُوالتعليمُوالزراعةُمثلُهذهُالمبالغ،ُوهوُماُيجعلُمنُهذهُالقطاعاتُ
ُكوارثُحقيقية،ُهلُهذاُهوُالكيانُالذيُنريدُتحويلهُإلىُدولة؟

ُللدكتوُر ُُينسؤال ُحولُمقولة ُ"صائبُومحمد ُفيُالمفاوضات، ُالُخطأ ُبأنه ُفيُالمقاومةتجد ُالُخطأ ُتماماُ"كما ،
،ُكيفُيمكنُأنُينطبقُهذاُعلىُموضوعيُسكالموسيقى،ُإذُالُيمكنُالحديثُعنُموسيقىُسيئةُبلُموسيقارُسي

ُ؟ًئاسيُاومقاومًًُُئاسيُاالمفاوضاتُوالمقاومة،ُوهلُيمكنُالقولُبأنُهناكُمفاوضًُ

ُ

ُ

ُ

ُ:سائدُأبوُحجلة
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رحُقضيةُحملةُالمقاطعةُالدوليةُإلسرائيل،ُالمرتبطةُبنداءاتُالشعبُلخأسفُوخاللُالحديثُعنُالبدائلُلمُيتمُطُ
الفلسطينيُإلنهاءُاالحتاللُوالمساواةُداخلُالخطُاألخضر،ُوحقُالعودة،ُرغمُأنُهذهُالحملةُتصفُالصراعُبشكلهُ

ري،ُوتتركُالحاليُوالحقيقيُعلىُاألرضُبأنُإسرائيلُدولةُعنصريةُودولةُإرهاب،ُويجبُأنُينتهيُهذاُالكونُالعنص
حلولُالدولتينُوالدولةُالواحدةُللعقولُالفلسطينيةُلمناقشته،ُوهوُخيارُبديلُتمُتجربتهُبشكلُناجعُفيُجنوبُأفريقيا،ُ

ُ.وحظيُباصطفافُدوليُحوله،ُوبرأييُيجبُأنُيكونُضمنُإستراتيجياتُالعملُالفلسطينية

ُتحدث ُأفريقيا ُجنوب ُإن ُالواحدة، ُالدولة ُخيار ُلكلُتبخصوص ُدولة ُرفضُُعن ُمانديال ُونيلسون مواطنيها،
بدُُ،ُوأناُضدُاالعترافُبالكيانُالصهيوني،ُوأعتقدُأنهُال%13أوُ%12ُحينُكانُيتمُالحديثُعنُ"ُالبانتوستانات"

بربطُنضاالتناُمعُالقضاياُاألخرى،ُخاصةُماُيتعلقُبالتحالفُالخفيُبينُالمؤسساتُالصهيونيةُولوبياتُُالقياممنُ
ُاالصطدامُ ُنخشى ُأال ُويجب ُالمضطهدة، ُالشعوب ُبنضاالت ُمرتبطا ُيكون ُأن ُيجب ُفنضالنا ُاألسلحة، صناعة

ُ!مرةُلنتنياهو27ُوللتذكير،ُفيُالكونغرسُصفقواُ.ُبأميركا،ُوأنُنقولُلهاُكفى

ُ

ُالرابعةُالمشاركينُفيُالجلسةُتعقيبات

ُ

ُ:عوضُعبدُالفتاح

بالنسبةُللتوجهُإلىُاألممُالمتحدة،ُأناُالُأرىُأنُثمةُخطأُفيُهذاُالتوجه،ُبلُأجدُأنُهذهُالجبهةُالدوليةُكانُيجبُُ
هلُهذاُالتوجهُنتيجةُُ:بفتحُجبهةُدوليةُضدُإسرائيلُمنذُفترة،ُلكنُالسؤالُاأنُتفتحُمنذُزمن،ُوأعتقدُأنُهناكُتقصيرًُ

ُإستراتيجيةُأمُتكتيك،ُوهلُيحظىُبتأييدُشعبي،ُوماذاُبعد؟

،ُوالمفارقةُأنهُفيُالوقتُالذيُكانتُتتداعىُفيهُأركانُنظامُ"األبرتهايد"اتفاقُأوسلوُبرأييُساهمُفيُتكريسُنظامُ
ُفلس ُفصلُعنصريُبشرعية ُفيُفلسطينُنظام ُكانُيقام ُالعنصريُفيُجنوبُأفريقيا، "ُأوسلو"ألحقُُوُ.طينالفصل

بأنُأوسلوُإماُأنُيقودُإلىُدولةُأوُإلىُُ:قبلُتوقيعُاالتفاق،ُقالُبالقضيةُالفلسطينية،ُوأبوُمازنُنفسهُاُفادًحاضررًُ
ُكارثة،ُهلُنحنُأمامُكارثةُأمُأمامُدولة،ُأمُأنناُفيُحالةُوسطُماُبينهما؟ُ

سنة،ُحيثُهتكتُقيمُحركةُالتحررُالوطني23ُُدارُبتقديريُهناكُعمليةُتدميرُللحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُعلىُم
ُأوُوطنيا،ُبغضُ الفلسطينية،ُمعُوجوبُإعادةُالنظرُالسريعةُفيُالتنسيقُمعُاالحتالل،ُكونهُغيرُمقبولُأخالقيا

صحيحُأنُفريقُالتفاوضُالفلسطينيُلمُيوقعُعلىُاتفاقُنهائي،ُلكنُهذاُالُيعنيُأنهُلمُيكنُ.ُالنظرُعنُاالتفاقيات
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ُتنا ُالعشرينُعامًُثمة ُوبعد ُوأالُازالت، ُمضى، ُلما ُمعمقة ُالواجبُمراجعة ُأليسُمن ُكارثة، ُأم ُقيلُعنُدولة ُوما ،
ُمنُالمسؤولُعنُذلك،ُومنُهوُالمخطس،ُوهلُالُيزالُهذاُالمسؤولُموجوداُفيُالسلطة؟!ُنستمرُكأنُشيئاُلمُيكن؟

ُآثارُهذاُاالتفاقُلذلك،ُأصيبتُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُفيُالداخلُبصدمةُعندُتوقي ُأدركنا عُاتفاقُأوسلو،ُألننا
ُعشراتُآالفُ ُفبعدُفترةُقصيرةُمنُتوقيعُاالتفاقيةُرأينا ُالفلسطينية،ُبلُعلىُعربُالداخل، ليسُفقطُعلىُالقضية

ُُو ُينتسبونُلحزبُالعملُالصهيوني، ُكذلكُالعربُفيُالداخل ُإسرائيلُرأينا الشبابُالفلسطينيُفيُالداخلُيرفعُعلم
ُ.ارات،ُباعتبارُأنُالقضيةُحلتُوانتهىُاألمرعلىُالسي

لمُيكنُأمامهاُإالُالجلوسُُ-وكانتُمتشظيةُلدرجةُخوضُماُيشبهُالحروبُفيماُبينها-ُالحركةُالوطنيةُفيُالداخل
ُُوالتفكير ُالعام ُشعبنا1773ُمنذ ُوكيفُننقذ ُالمأزق، ُالخروجُمنُهذا ُمعادلةُُفيُكيفية ُلذلكُاجترحنا فيُالداخل،

ُإلىقومُعلىُتغييرُالخطابُمنُخطابُتحريرُفلسطينُمنُالبحرُإلىُالنهرُوعدمُاالعترافُبإسرائيل،ُليستُسهلةُت
خطابُدولةُالمواطنة،ُمعُذلك،ُأدخلناُفيُمضمونهاُرفضُيهوديةُالدولة،ُوقلناُبأنُدولةُالمواطنةُهيُليستُمطلبُ

لممكنُالتوصلُإلىُحالةُمنُالمساواةُدونُبقدرُماُهيُبوصلةُلردعُالعربُفيُالداخلُباالتجاهُنحوُتصديقُأنهُمنُا
إلغاءُالنظامُالصهيونيُفيُإسرائيل،ُلذلكُنحنُنقاتلُمنُأجلُتحقيقُحقوقُيوميةُلعربُالداخل،ُوفيُذاتُالوقتُ
ُالرسميُفيُالتجمعُهوُدولةُفيُالضفةُوالقطاع،ُوعودةُالالجئين،ُ ُالواحدة،ُمعُأنُشعارنا نفتحُالبابُلحلُالدولة

ُد ُكاملة ُوليسُومساواة ُإنهاءُإسرائيل، ُالمواطنةُتعنيُضمنيا ُوبذكاءُوعبرُدولة ُلكنُبرنامجنا اخلُالخطُاألخضر،
ُ.إنهاءُالمجتمعُاإلسرائيل،ُفأبقيناُالبابُموارباُأمامُحلُالدولةُالواحدة

لالشتراكيةُالدوليةُفيُفرنسا،ُوصدمتُحينُوجدتُحزبُالعملُاإلسرائيليُوحركة2331ُُفيُالعامُُحضرتُاجتماًعا
ُُو ُاالجتماع، ُفتحُممثلينُفي ُالفلسطينية،ُصدم ُالقضية ُحول ُطرحته ُمما ُحينها ُاألوروبية ُاالشتراكية رئيسُالحركة

ُُو ُيتعلقُبعربُالداخل، ُيتحدثُمعهُحولُُذهلخاصةُما ُالمتكررة ُالغربيةُخاللُزياراته ُفيُالضفة منُأنُالُأحد
قصاءُوت!ُعربُالداخل فكيكُودفعُباتجاهُالتهجير،ُوهناكُمخاطرُكبيرةُعربُالداخلُاتآنُيتعرضونُلعمليةُحصارُوا 

ُعلىُالمحافلُ ُنريدُمنُالوفدُالفلسطينيُليسُالمطالبةُبدولةُواحدة،ُبلُطرحُقضيتنا ُلذا ُالتفكيكُالمجتمعي، باتجاه
ُ ُبل ُالفلسطينية، ُالوطنية ُللحركة ُرصيد ُأننا ُخاصة ُاألقل، ُعلى ُفلسطيني"الدولية ُباالعتبارُ"كنز ُاألخذ ُمع ،

ُ.كيُالُنوفرُإلسرائيلُذريعةُللتفردُبهُوالبطشُفيهخصوصيته،ُ

ُُ:محمدُغزال

بالنسبةُلمنُقالتُبأنهاُتسمعُهذاُالحديثُألولُمرة،ُأقولُبأنناُنقولهُباستمرار،ُولديناُماُهوُأكثر،ُولكنُفيُكثيرُ
ُالفرصةُإليصالُصوتنا،ُوهذهُحقيقة،ُوألولُمرةُأوُأكثرُأخرجُمنذُخمسُ سنواتُللحديثُمنُاألحيانُالُتتاحُلنا

ُ.والمشاركةُفيُهكذاُندواتُممثالُعنُحماس
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منُوجهاتُنظرُمتعددة،ُيحتاجُُالوطن،ُبماُفيهالكلُفصيلُإستراتيجيتهُالداخلية،ُلكنُحينُنتحدثُعنُإستراتيجيةُ
أقولُالُأريدُأنُُاألمرُإلىُتفاهمات،ُولخأسفُفيُبعضُاألحيانُيكونُاالستعدادُللتفاهماتُغيرُموجودُلدىُالجميع،

إننيُعلىُصوابُوغيريُعلىُخطأ،ُلكنُالحركةُحاولتُبكلُجهدهاُأنُتصلُإلىُإستراتيجيات،ُإالُأنُهناكُمنُ
ُ.يصرُعلىُتمريرُإستراتيجيتهُفحسب،ُعلىُأنُتزالُاإلستراتيجياتُاألخرىُأوُأنُتستخدمُكعاملُمساعدُليسُأكثر

لمُينفذُشيءُحتىُاتآن،ُويقعُعلىُ،ُفريرُالفلسطينيةيُعبرُمنظمةُالتحاتفقناُعلىُترتيبُالبيتُالفلسطين2331ُمنذُ
ُللشعبُالفلسطينيُفيُجميعُ المنظمةُوضعُهذهُاإلستراتيجية،ُلكنُبعدُإصالحها،ُحتىُتعودُممثالُشرعياُووحيدا

ُ.أماكنُتواجده،ُونحنُنظرتناُإستراتيجيةُونريدُالعملُالمشترك،ُلكنُهناكُمنُالُيريدُإالُاإلقصاء

ُ ُفي ُخلل ُهناك ُهذهُبرأيي ُنعتبر ُأن ُالبد ُلذلك ُوالمقاومين، ُالمقاومة ُفي ُأخطاء ُوهناك ُوالمفاوضين، المفاوضات
لكنُمشكلتناُأنناُُ.الخياراتُمجردُوسائلُيمكنُاستخدامهاُويمكنُعدمُاستخدامها،ُمعُأهميةُاالتفاقُعلىُاألهداف

ُ.حتىُعلىُاألهدافُمختلفون

ُ

ُ:صائبُعريقات

وجهتُليُالكثيرُمنُاألسئلة،ُولستُمعتاداُعلىُتجاهلُأيُسؤال،ُألننيُبالُشكُأشاركُفيُهكذاُجلساتُكيُُ
ُ.أتعلم،ُوأيُرأيُبالتأكيدُسيفيدني

،ُاوالُينشسُالتزامًُُاواالستيطانُجريمةُكبيرةُوأتفقُمعُاأل ُصالح،ُفاالستيطانُالُيخلقُحقًُ،ُنعمُهناكُأزمةُكبيرةُ
ُبالنسبةُللعضويةُفيُمجلسُاألمن،ُذكرتُأنهُفيُحالةُالفيتوُيمكنُالطلبُمنُاألممُوهذاُموقفناُعلىُالدُو ام،ُأما

المتحدةُبتفعيلُماُيسمىُاالتحادُمنُأجلُالسالم،ُنعمُيمكنُالطلبُبإعادةُالقرارُإلىُمجلسُاألمن،ُلكنُالُيمكنُ
ُ.إقرارُعضويةُالدولُدونُالموافقةُفيُمجلسُاألمن

ُُ ُالسالم ُأجل ُمن ُالعواالتحاد ُفي ُالسوفييتيُدييمارسُعمله ُتحفظاتُاالتحاد ُضد ُأميركا ُوأنشأته ُالقرارات، ُمن د
ُفحقُالعضويةُ ُللعضوية، ُلكنُاألمرُمختلفُبالنسبة ُيتعلقُبالجدار، ُفيما ُومارسناه ُكوريا، ُتجاه السابقُفيُقضايا

ُ.يجبُأنُيجيزهُمجلسُاألمنُبموافقةُتسعُأعضاءُأوُيزيد،ُدونُفيتو

ُاتفقُ ُفيُالـاأل ُطالل، ُيخططُألهلنا ُالدولة،41معكُبخصوصُما ُبخصوصُيهودية ُوالمخاطرُالواردة وحددناُُ،
موقفناُبهذهُالخصوص،ُنحنُلسناُمنفردينُبماُنقومُبهُاتآن،ُفحينُقدمناُمشروعاُإلدانةُاالستيطانُفيُمجلسُاألمنُ

ُ.دولة،ُرغمُقناعتناُبأنُالفيتوُاألميركيُقادم139ُالدوليُذيلُبتوقيعُ
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ُي ُفيما ُأكثرُمنُاستمرار ُالشعبُالفلسطينيُكارثة ُيشهد ُلم ُولنُيكونُهناكُدولةُاالنقسامتعلقُبغزةُووضعُغزة، ،
بدأتُمحاضرتيُبأنناُالُنستيطعُالوصولُ.ُفلسطينيةُدونُقطاعُغزة،ُولكنُيكونُدولةُفيُغزةُدونُالضفةُوالقدس

ُمبتغانا ُُإلى ُفتح ُعلى ُلذا ُالمصالحة، ُإتمام ُدون ُالمتحدة ُاألمم ُأيُفي ُفوق ُالفلسطينية ُالمصلحة وحماسُوضع
ُ.اعتبار

اتخذتهُالقيادةُالفلسطينيةُمشكلةُمنُقياداتُالفصائلُوالعملُُ:أماُعلىُصعيدُالقرارُالمتعلقُبمنُاتخذُالقرار،ُأقولُ
وجدناُكلُتأييدُمنهمُفيُتوجهناُنحوُاألممُُالوطنيُالفلسطيني،ُحيثُجلسناُمعُاأل ُخالدُمشعلُواأل ُرمضانُشلح

ُ.لمتحدةا

ُيكفلُل ُالمتحدة ُفنحنُشعبُتحتُاالحتاللُوميثاقُاألمم ُمفاوضاتُأوُمقاومة، المقاومةُبكلُُناالقضيةُليستُإما
،ُومررناُبمرحلةُتاريخيةُوجدناُفيهاُأنُآليةُ"أعيدُوأزيدُفيُالحديثُعنُهذاُالحقُاُأنضروريًُُليس"أشكالها،ُبالتاليُ

ُبأيُثمن،ُولنُنقايضُحقاُقدُتكونُمصلحةُفلُالدبلوماسيةُوالمفاوضات سطينية،ُوقلناُمنُالبدايةُلنُيكونُسالمنا
وعاملُالوقتُسيفُُ،بحق،ُمهماُكانتُقوةُوجبروتُإسرائيلُومنُيقفُوراءها،ُولنُنسمحُإلسرائيلُبممارسةُسلوكها

ُ.مسلطُعلىُرقابناُلتخفيضُسقفُالمفاوضات

ُال ُمن ُالعديد ُالمفاوضُالفلسطيني ُالوفد ُفي ُإن ُبفخر، ُهؤالءُأقولها ُبأن ُلنا ُوقيل ُالداخل، ُمن ُالفلسطينية عقول
إسرائيليون،ُوشددناُعلىُأنهمُفلسطينيون،ُوأنهمُأعضاءُفيُالوفدُالفلسطينيُالمفاوض،ُووظفناُفيُالمفاوضاتُخيرةُ
ُنستنيرُ ُبأننا ُأ ُعوضُكنُعلىُثقة ُويا ُوقضيتهم، ُيتطوعونُلصالحُوطنهم ُوكانوا ُفيُالعالم، ُالفلسطينية العقول

ُأكثرُمنُطاقتكم،ُويجبُأالُيزجُفيكمُفيُُونتعلم منكم،ُوأنتمُالرصيدُاإلستراتيجيُواألساسيُلنا،ُويجبُأالُتحملوا
ُ.أمورُقدُتتخذهاُإسرائيلُذرائعُإلضعافكم

تُأبناءُالشعبُالفلسطينيُفيُالداخلُدونُلقاءاتُالرئيسُأبوُمازنُمعُقياداتُالداخلُالُتنقطع،ُوهمهُهوُكيفُيثبُ 
ُ.سُبهم،ُوالُأحدُيغفلُالقيمةُاإلستراتيجةُأليُفلسطينيُفيُأيُمكاناإلضرارُأوُالم

المجوعاتُالشبابيةُالفلسطينيةُعليهاُحملُأكثرُمنُغيرها،ُوعليهاُأنُتنهضُللمشاركةُفيُاستحقاقُأيلول،ُولتدركُ
عواتُللحوارُمعُأناُعلىُاستعدادُلإلجابةُعلىُأيُد.ُنحنُمنُنذهبُإليهُجيداُأنُهذاُاالستحقاقُقادمُإلينا،ُولسنا

ُ.ماُينجز،ُبلُترىُماُالُينجز،ُوهذاُقيمةُعظيمةُللشعوبإلىُأيُمجموعاتُشبابية،ُلكنُالعينُالفلسطينيةُالُتنظرُ

ُعليناُ ُسيطر ذا ُوا  ُنتدفأ، ُبموضوعية ُعليه ُسيطرنا ُإذا ُالنار ُالحسابُمثل ُوجرد ُطويل، ُباسم ُأ  ُالحسابُيا جرد
ء،ُوليسُلتسجيلُالنقاط،ُوقريباُحينُأعودُإلىُجامعةُالنجاحُسأصدرُوأناُمعُجردُالحسابُلتقويمُاألخطاُنحترق،

ُ.ثالثةُمجلداتُبالوثائقُحولُماُحدثُفيُمسيرةُالمفاوضات
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ُاتآنُهوُرأييُ ُسأقوله ُما ُأوُمجلسُاألمن، ُالمتحدة ُسيحدثُفيُاألمم ُالتاليُلما بالنسبةُلسؤالُساميةُحولُاليوم
والُعنُُ-التنفيذيةُوأكونُعضوُلجنتها-منظمةُالتحريرُالفلسطينيةُالشخصي،ُوأكررُرأييُالشخصي،ُوالُيعبرُعنُ

بلُعنُرأييُالشخصيُفقط،ُوماُسأناضلُمنُأجلهُفيُالفترةُالقادمة،ُإذاُُ-وأكونُعضوُلجنتهاُالمركزية-حركةُفتحُ
ُالدولتينُعلىُحدودُعامُ االستيطان،ُواتخذُ،ُولمُتوقف1799ُمنُاتآنُإلىُأيلولُلمُتعترفُحكومةُإسرائيلُبمبدأ

الفيتوُاألميركيُضدناُفيُمجلسُاألمن،ُوحاربتناُبكلُماُتملكُكماُيحدثُاتآنُفيُالجمعيةُالعامةُلخأممُالمتحدة،ُ
ُبديال،ُباعتقاديُآنُاألوانُللقيادةُالفلسطينيةُأنُتمتلكُالجرأةُلتقولُللعالمُولدتُالسلطةُالفلسطينيةُ ُلمُيطرحوا ذا وا 

ُبسحبُكناقلُللشعبُالفلسطينيُم ُاعتقدتُأروقةُصنعُالقرارُفيُإسرائيلُأنها ُما ذا ُوا  نُاالحتاللُإلىُاالستقالل،
ُفعلواُعبرُالقرارُ ،ُبحيث2313ُفيُنيسان1913ُُالواليةُالوظيفيةُوالقانونيةُواألمنيةُواالقتصاديةُمنُالسلطةُكما

ُ.ينصبونُحالهمُمصدراُللسلطات،ُوتبقىُالسلطةُالفلسطينيةُاسما

بوُمازنُلمُيولدُلينصبُنفسهُرئيسا،ُوالُسالمُفياضُولدُليكونُرئيسُوزراء،ُوالُصائبُعريقاتُولدُباعتقاديُإنُأُ
،ُووثيقةُجنيفُالرابعةُ(12ُ-49الموادُ)2339ُليكونُمفاوضا،ُعندهاُعلىُإسرائيلُإعادةُدراسةُموادُالهايُللعامُ

ُ ُالمواد1747لعام ُخاصة ،ُ(49-ُ94)ُ ُتعريفُسلطاتُاالحت، ُتنصُعلى ُإلىُحلُالتي ُليستُدعوة ُوهذه الل،
ُأالُنحصرُنظامناُفيُمساعداتُالدولُُُ.السلطة ُبرأييُالشخصيُإستراتيجيةُومصيرية،ُوعلينا هذهُمسألةُأعتبرها

ُنملكُالوصولُإلىُحلُالدولتين،ُوالعيبُليسُفيُالمفاوضاتُأوُُ.المانحة،ُومشاريع،ُومعاشات ُبكلُما إذُحاولنا
ُ.السالمُتُاإلسرائيليةُالمتعاقبةُالتيُفضلتُاالستيطانُعلىعمليةُالسالم،ُإنماُفيُالحكوما
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