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ولية على وفي ظّل انعدام التوازن الذي تشهده األنظمة اإلقليمية والد، العالم العربيعاني منها في ظّل األزمات المستفحلة التي ي
بعد  242 رقم قرار مجلس األمن تبناهالذي " حّل الدولتين"تراجعت مكانة القضية الفلسطينية وتراجعت معها فرص حّد سواء، 

الدولتين لم يكن  حلّ  ويعتبر البعض أن. 1993مرجعية للمفاوضات في اتفاق أوسلو عام وشّكل فيما بعد  1967حرب 
التي  على األرض وقائعفرض الالسريري إلى سياسة  هموتأسباب  عازينمن األساس،  حّل جديّ كلدى اإلسرائيليين  مطروحاً 

ف في إسرائيل يمين المتطرّ تنامي تيار ال في ظلّ وبالفعل، . ستيطاني والتهويدلجهة التوسع اإلال سّيما  ،اعتمدتها إسرائيل
 الصراع تسويةأصبح من المستحيل معه  اً ية مبلغسرائيلية في الضفة الغربد المستوطنات اإلبلغ تمدّ اجتماعياً وسياسياً، 

ع األوصال ومحاَصر "بالكيان الفلسطيني"وبات ما يسمى  الدولتين على أساس حلّ  اإلسرائيلي الفلسطيني من قبل  اً مقطَّ
ظل فشل في ولتين، فرص حّل الد تقويضفي نقسام الداخلي الفلسطيني ساهم إلى حّد كبير اآلخر أن االالبعض يرى و .إسرائيل
المسارات  تفشيلليمية على خط مع بروز الحركات اإلسالمية الجهادية ودخول جهات إق" األرض مقابل السالم"صيغة 

 صراعفماذا يخبئ المستقبل لل .القضية الفلسطينية حة كسبيل وحيد لحلّ المقاومة المسلّ  الدبلوماسية لصالح استمرار مسار
الدولة  رجح كفة الميزان حلّ ؟ هل ما زال إنقاذ حّل الدولتين ممكناً أو ستُ ةالممكن لولآفاق الحالفلسطيني اإلسرائيلي وما هي 

الواحدة الثنائية القومية، أم سيرسو األمر على حّل إقليمي متعدد األطراف يقوم على تبادل لألراضي مع دول الجوار لتشكيل 
إلى العنف أو أي شكل من أشكال الفوضى االنزالق  كيان فلسطيني، أو سيبقى الوضع القائم على ما هو عليه مع احتمال

  ؟الشاملة
، عقد بيت المستقبل بالتعاون مع مركز القدس الستشراف مستقبل القضية الفلسطينية وبلورة الحلول الممكنةفي محاولة 

 10و 9ومي في مقّره بسرايا بكفيا ي، مؤتمراً ويلفريد مارتن للدراسات األوروبيةومؤسسة كونراد آديناور ومركز 
 .ينيمرار والخبراء والباحثين واألكادييونيو، بمشاركة لفيف من صّناع الق/حزيران

الصديق  بلوماسي نبيل شعث ممثالً لدبالمناضل ا"مرحباً للجميع، و كريماً  متمنياً رمضاناً المؤتمر  لالجميّ  أمين افتتح الرئيس
ممثلي مؤسسة كونراد آديناور ومركز و عريب الرنتاويقدس شاكراً مدير مركز ال، و"العزيز سيادة الرئيس محمود عباس

لتزامنه مع  شّدد الرئيس الجمّيل على أهمية انعقاد هذا الحدث في هذا التوقيت .هذا المؤتمر إنجاحى المساهمة في مارتن عل
طاً كبيراً من وبيت المستقبل يكّرس قس 1975سنة  أنه منذ تأسيسه، مؤكداً 1967عاماً على حرب عام  50مرور  ذكرى

وعلى . "نسان عربي وغير عربيضية حق راسخة في ضمير ووجدان كل إق"ألنها  ةعن القضية الفلسطيني نشاطه دفاعاً 
، مذكراً "لم يفقد بيت المستقبل البوصلة يوماً ورفع لواء الحق الفلسطيني دون هوادة"الرغم من غرق لبنان في الحرب األهلية، 

 .سسة وهي مجلة حاليات، خصصت ثلث مضمونها للقضية الفلسطينيةأن إحدى أهم منشورات المؤ
جرت العائلة وهُ "مين الحسيني بالمنفى، ج أابحكومة الحالذي كان عضواً متزوجة من يوسف صهيون  وكشف أن شقيقة والدته

ولطالما أخبرني . اتهذالمتواضع ببيروت وكنت وابن خالتي بنفس العمر وننام في السرير  نامن فلسطين واستضفناها في منزل
، معتبراً أن القضية بضميره وفكره نه عاش هذه الحقبةوأضاف أ". جروا منهلى ترك بيتهم وهُ إعن معاناتهم وكيف اضطروا ا

 على الصعيد اإلنساني واألهم ،عزيزة علي شخصياً إضافة إلى أهميتها على الصعيد اإلقليمي والدولي" الفلسطينية
 ".الوجدانيو

الف من الرعايا الفلسطينيين المقيمين فيه، قال إن ة الفلسطينية أقله وجود مئات اآلضوء على ما يجمع لبنان بالقضيوإذ سلّط ال
النظام التمسك باحتالل األرض والخشية على السيادة والكيان وبدءا من فلسطينية عديدة لأوجه الشبه بين القضيتين اللبنانية وا

ل بعضها الدول العربية وتدخّ  بين ف ودفع ثمن النزاعاتبة اإلرهاب واألصولية والتطرّ محار، مروراً بالسياسي الديمقراطي



أنه على الرغم من الظروف المأساوية التي تمّر بها  ذكرو. عرقلة التسوياتوصوالً إلى في الشأنين اللبناني والفلسطيني، 
 لتحركات الشعبية في بعض الدولواشعب الفلسطيني المنطقة راهناً، ما تزال القضية الفلسطينية في الواجهة بفضل نضال ال

معلومات تتحدث  مشيراً إلى ،لها تحرك الرئيس أبو مازنالسياسية والدبلوماسية يكلّ  الوطنية وجهود السلطة الغربيةو العربية
 . ن المباركبعد شهر رمضا القضية الفلسطينية قد ُيكشف اللثام عنها بلوماسي لحلّ ن مبادرات قريبة لدفع المسار الدع
د الجهود يهدمن شأن ذلك تألن القضية الفلسطينية،  أزمات المنطقة للدفع بمسار حلّ  فح انتظار حلّ ر من خطر الوقوع في حذّ و

وقال إنه لطالما استخدمت القضيتين الفلسطينية واللبنانية . ويزيد من انتشار الحركات اإلرهابيةلتوصل إلى تسوية اآليلة ل
إلى قد يؤدي ها حلّ والبدء ب ،مللقضية الفلسطينية باعتبارها القضية األ، معتبراً أن األولوية هي ماالقة لها بهلغايات أخرى ال ع

 . ف اإلسالمي، فيما أن العكس غير صحيحاألزمات األخرى في المنطقة ومشاكل األصولية واإلرهاب والتطرّ  تسوية
األزمات العربية الراهنة  لحلّ نقاذية درة على جمع العرب حول مبادرة إقالغياب قيادة عربية قوية و وتحدث عن التأثير السلبي

ض عن رداءة تعوّ  وداعياً إلى وقفة يقظة للقيادة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، متسائالً عن دور الجامعة العربية
مساحات لتسوية دائمة للنزاعات في اإلقليم وتفتح  ، وتخلق إطاراً الحتضان القضية الفلسطينيةالسياسة العربية على مدى عقود

القضية الفلسطينية قد يكون  ن وحلّ ن اللبنانية والفلسطينية متالزمتاوقال إن القضيتي .النزاع العربي اإلسرائيليعلى رأسها 
 .لبنانيةبداية الطريق لحل القضية ال

مة لهذا المؤسسات المنظّ  كلول لرئيس الجميّ وبدأ بشكر ا ،محمود عباسممثل الرئيس الفلسطيني  نبيل شعثأخذ المنصة 
ن الثورة الفلسطينية ، ألللبنان مكانة كبيرة في قلب كل فلسطيني"ن يات الرئيس عباس القلبية، خاصة وأتح ، ناقالً المؤتمر
 ."ينيينالكيان الفلسطيني واالعتراف الدولي بهذا الكيان وبحقوق الفلسط أسيسالمساند األكبر لجهود تكان و منه انطلقت

ألن الشرخ  تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينيةأهمية وشّدد على ". لكم من كل فلسطيني في دولة فلسطين الشكر": وأضاف
ن عودة وقال إ .ز االنقسامن ذلك سيعزّ إجراء انتخابات في الضفة وحدها أل استحالة ، موضحاً ب الديمقراطيةغيّ  الحاصل حالياً 

ومن يدرك  من الفلسطيني عانى من االستبداد ة الشعبية في السلطة أمران مهمان ألنه من أكثرمشاركالديمقراطية وتحقيق ال
انتخابات لى لذلك يجب استعادة الشرعية من خالل الذهاب إ: "وتابع. أكثر منه أن السلطة تنبثق من الشعب لخدمة الشعب

موقف و الوطنية موقف السلطةهو هذا . حدون إقصاء أفي السلطة د شرك الجميعائتالف يُ  وينتج عنها الوطنية ق الوحدةتحقّ 
وأكد . "التحرير الفلسطينية، المظلة التي جمعت كل الفصائل على اختالف توجهاتها منظمةالوحدة هي مفتاح عودة : حركة فتح

نعتبر هذه و" ،يلوالذي تمارسه إسرائ ي الوحيد المتبقي في العالماالستيطاناالستعمار مواجهة الرئيس حالياً هو  أن الهمّ 
 55تضاعف في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بنسبة ، كاشفاً أن االستيطان "معركة المعارك المواجهة

لم يف بتعهده وبات نه ، إال أوقف عملية االستيطانسرائيلي منذ كمب ديفيد تعّهد الجانب اإلعلى الرغم من وأوضح أنه  .بالمئة
 أما. مستوطنة منتشرة من جنوب الضفة إلى شمالها 128موزعين على ألف  400الضفة يبلغ أكثر من  عدد المستوطين في
 .مستوطنة 20ألف مستوطن في نحو  350يعيش نحو فمحتلة،  التي تعتبرها األمم المتحدة أرضاً  في القدس الشرقية

 
منها % 8عيش الفلسطينيون على وي ،وطنلف مستأ 800تذهب إلى نحو من مياهننا % 92وأضاف أن إسرائيل تسيطر على 

 الدوليتن بالنسبة إلينا مؤكداً أن حلّ  ،"لما وجد االنقسام الداخلي الفلسطيني ضحةلو كنا دولة قائمة لها حدود وا" :وأردف. فقط
رئيس ، وهذا ما أعرب عنه الوحق تقرير المصير وعودة الالجئين عاصمتها القدس الشرقية 1967هو قيام دولة على حدود 

 . لبيت لحم الرئيس األميركي دونالد ترامب األخيرةخالل زيارة أبو مازن 
 

هو  ، يبقى قيام دولة فلسطينيةليناولكن بالنسبة إ .ميركية جديدةمبادرة أي شيء عن نحن ال نعلم حتى اآلن أ: "وختم بالقول
الحاصل وعلى  االنقسام نهاءعلينا االتفاق على إ. يةالداخل الوحدة قونحقّ ن نعيد شرعية المنظمة مشروعنا المستقبلي، وعلينا أ

استبعادها عن هذا  يريدأحد حماس جزء من وجودنا وال حركة . اً حدتقصي أال مة وحدة وطنية حكو إنتاج إدارة واحدة في ظلّ 
والوضع العربي  لدوليالضبابية التي تحيط بالنظام ا ما في ظلّ ندرك الصعوبات التي نواجهها ال سيّ . الذي نسعى إليهاالئتالف 
 ."كل جهدنا لتحقيق وحدتنا ومواصلة نضالنا وما زال شعارنا ثورة ثورة حتى النصر بذلولكننا سن المتشرذم،

 
مرحباً بالحضور وموجهاً شكراً خاصاً للرئيس عباس النتدابه الدكتور شعث  عريب الرنتاوي مديرهوعن مركز القدس تحدث 

وعلى كلمته التي أجدني متوافقاً مع " س الجمّيل على استضافته هذا المؤتمر ورعايته الكريمة لهلتمثيله في هذا المؤتمر وللرئي
وسلط الضوء على أهمية هذا المؤتمر  .كونراد آديناور ومركز مارتن على مساهمتهما في إنجاحه ولمؤسسة ،"كل ما جاء فيها



رب الستة أيام التي لم تغرب ، ح1967لكبرى في حزيران عام الهزيمة العربية ا"في الزمان والمكان، لجهة تزامنه مع ذكرى 
، لم تنجح على ارةقليمية جبّ ة في جسد العالم العربي إلى قوة إلت إسرائيل من مجرد كائن غريب مزروع عنو، والتي حوّ "بعد

: أضافو. "يوم السابعلم تسترح بال"إسرائيل ، مؤكداً أن في كسر الشعب الفلسطيني وفي الوقوف بوجه نضاله الرغم من ذلك
إلى تراجع أهمية القضية الفلسطينية وتآكل االهتمام  التي أدت في وقت تشتعل فيه المنطقة باألزمات يلتئم المؤتمر أيضاً "

يأتي ليؤكد من جديد على محورية هذه القضية التي نعتبرها أم القضايا في العالم العربي بها، و الرسميو الشعبيالعربي 
أما من حيث ". لهاعادل ودائم  دون التوصل إلى حلّ  المنطقة لن تنعم باألمن واالستقرار رسالة مفادها أنعث والمنطقة ولنب

الحرب  شهدناه أبانالذي على تجاوز الخالف الفلسطيني اللبناني  اً شاهدقال إن انعقاد هذا المؤتمر في بكفيا يعّد فالمكان، 
األزمات الراهنة وتحقيق  لحلّ ن نسلكه ب ألمسار الذي يجمن شأنه أن يشّكل نموذجاً ل ، بما"المؤلمة والمريرة"األهلية اللبنانية 

ما مع ظهور الفكر التكفيري ال سيّ  المصالحات بين األطراف الداخلية المتنازعة في العالم العربي، لتجاوز هذه األوضاع الشاذة
 .لمصالح ضيقة ودولياً  ياً قليمي يبثه واستمرار سياسات توظيف األزمات إوخطاب الكراهية الذ

لفلسطيني في أبعاده الداخلية واإلقليمية تظهير الصورة الكاملة للمشهد ا"تمكن هذا المؤتمر من وختم معرباً عن أمله بأن ي
بلورة تصورات الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية والخيارات المستقبلية التي تنتظر الشعب الفلسطيني وقضيته ، ل"والدولية

 .ل كفاحه في سبيل حريته واستقاللهنية ومستقبالوط
نرى فيه السالم  ايومسنشهد " كناإذا ما  متسائالً  وبدأ مداخلته ،يهلريملبيتر  الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور، أخذ المنصة

القيم التي  ما في ظلّ ال سيّ  آديناور كونراد مؤسسة لطالما شغلت وقال إن هذه القضية". قد تحّقق بين اإلسرائيلين والفلسطينيين
مع مختلف األزمات في العالم ومنها القضية تعتبرها مدخالً للتعاطي الحرية والعدالة والتضامن والتي  تؤمن بها وعلى رأسها

ا في لمقره عباس األخيرةمحمود خالل زيارة الرئيس  عليهأكدت  كما"الدولتين  حلّ وأعرب عن إيمان المؤسسة ب. الفلسطينية
الصعبة في المناطق التي  نفكر بالمستوطنات وبالظروف الحياتية ،عندما نفكر بما يجري في فلسطينوأضاف أنه . "ينبرل

وتابع أن . اناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، فضالً عن معاناة الالجئين الفلسطينيين في الشتاتتسيطر عليها إسرائيل وبمع
. ر األمر الواقعدفعنا إلى التشديد على ضرورة تغييا ما يوهذ عما يجري في فلسطين شائعة عندما نتحدثباتت  "أباترايد"كلمة 

في كانون عام، كما ستبلغ االنتفاضة األولى  100ة يهودية سيبلغ قريباً وذكر أن وعد بلفور الذي تعهد بإقامة دول
ذه القضية وأولى هذه الخطوات هي في دعم ه البدء باتخاذ خطوات جدية لحلّ علينا و"المقبل عمرها الثالثين،  ديسمبر/األول

  ."الدولتين حلّ 
إذ باتت النخبة ، "الفلسطينية لملف القضية يجابياً القليل منها كان إ" عدة سرائيل شهد تطوراتوتابع أن الوضع في فلسطين وإ

ات واألخطر هو عدم بذل ن، يضاف إلى ذلك تزايد بناء المستوطوقومياً  دينياً  لى اليمين وتظهر تطرفاً إ في إسرائيل تجنح
السياسية فهي تعاني من قلة القدرة  ،الوطنية الفلسطينية ما السلطةأ. من المّد االستيطاني لحدّ ي جهد جدي لسرائيلي أالجانب اإل

من تأجيج وما تؤدي إليه روف الحياتية الصعبة في منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني ، يضاف إليهما الظوعدم االستقرار المالي
 . 2015لعنف كما حصل أبان انتفاضة السكين عام ل

منذ العام  األمم المتحدةفي  مراقبعضو كاالعتراف بفلسطين ب بدأت على الصعيد الدولي يجابيةت إشهدنا تغيرا قال، ومع ذلك
أكد على دعم ستيطان وار مجلس األمن الذي دان سياسة اإلتال ذلك قروعضواً كامالً،  فيما بعدولى لتصبح في خطوة أ 2012

 مامها سوى حلّ أ سبيلفال  ،ن تبقى دولة قومية ديمقراطيةإذا أرادت إسرائيل أوأضاف أنه . الدولتين المتحدة لحلّ  مماأل
ن طرفيه في حالة طوارئ ما أيس ترامب من النزاع ال سيّ ما هو موقف الرئ؟ بهذا الحلّ  ولكن من يعمل للمضي قدماً ". الدولتين

ليس فقط على الداخل بل  ،النزاعدارة النزاع بإ استبدال حلّ وختم بالتحذير من خطورة ". على الشعبين اً دائمة، بما يؤثر سلب
ضد  نحن ال ندعم طرفاً ": وقال. ما لبنانوال سيّ  من الدول التي تستضيفهمشتات وعلى أعلى الالجئين الفلسطينين في ال ايضاً 

  . "لم يدخل بعد غياهب النسيان الدولتين حلّ  بأن مالً ؤتمر اليوم أميعطينا و طرفينقيمنا على ال نسعى لتطبيقآخر بل 
 نواف كبارةقها األستاذ الجامعي والباحث بتعريف منسّ  "نيةيأزمة الحركة الوطنية الفلسط"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 

األمين العام للجبهة الديمقراطية  ، ونائبنبيل عمروالفلسطينية  الوطنية ، الوزير السابق في السلطةوهم بالمتحدثين فيها
 .محسن صالح، ورئيس مركز الزيتونة فهد سليمانلتحرير فلسطين 



 حالً ن تجد أسالم السياسي يديولوجي لإلبين التوجه الوطني والتوجه األالفصائل والقيادات الفلسطينية تحاول قال كبارة أن و
 أفضل يما هو تداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينيةما هي ألزمة وفما هي أسباب هذه ا .لألزمة الداخلية التي تعاني منها

  .اإلقليمية والدولية؟ التغيرات الكبرى في ظلّ  هالحلّ  السبل
الحركة الوطنية الفلسطينية إن أزمة ، وقال فهد سليماننائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  أخذ الكالمو

المفاوضات : ن منذ سنواتيعالقستراتيجية العمل الوطني المعتمدة رسمياً التي ما تزال تقوم على مسارين اإذ أنها أزمة  بةمركّ 
، كما أنها أزمة النظام السياسي القائم الذي من جهة أخرى "الدولة" الثنائية الفلسطينية اإلسرائيلية من جهة، وبناء مؤسسات

 ."جميع المستويات وانحسرت فعاليته على اهتزت مكانته التمثيلية"
 
تحدث عن التعنت اإلسرائيلي الرافض ألي مسار يقود إلى وعن أسباب انهيار المفاوضات الثنائية الفلسطينية اإلسرائيلية  

مقاربة تعترف بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين، إضافة إلى بنية العملية التفاوضية ذاتها التي تنطوي على عوامل فشلها ألنها 
مرجعية قرارات الشرعية الدولية وهدف المفاوضات، ولم تحدد إطاراً زمنياً للمفاوضات، إضافة إلى غياب لم تربط بين 

مرجعية دولية متنفذة ونزيهة قادرة على ضبط العملية التفاوضية إذ اختزلت هذه المرجعية بالدور األميركي المتحّيز 
في ميزان القوى لصالح أحد الطرفين كالنشاط اإلستيطاني  وعدم وضع آليات تحول دون خلق وقائع جديدة تخلّ  ،إلسرائيل

 . ا الجانب الفلسطينيأضعف ذينوعملية التهويد الل
 

عزا أسباب فشل العملية السياسية إلى غياب استراتيجية عمل وطني فلسطيني تصحح الخلل في ميزان القوى من جهة أخرى، 
قيود اتفاق أوسلو ال سّيما لجهة برتباط طينية، وعدم السعي الجاد لفك االسمن خالل توفير عوامل التماسك الداخلي للحالة الفل

وبخاصة  ات،الدولة لم ينجح في إزالة العقب واعتبر أن بناء مؤسسات. إلسرائيل االرتهان األمني والتبعية االقتصادية
ذه المؤسسات ال يمكن أن ترقى إلى مع األخذ باالعتبار أن ه عترض تقدم مشروع الدولة المستقلةالتي ت ،اإلسرائيلية منها

 .غياب السيادة مؤسسات الدولة الوطنية الطبيعية في ظلّ 
الممثل  ،يقوم على ركيزتين هما منظمة التحرير الفلسطينية أنهتكمن في  أزمة النظام السياسي الفلسطيني أوضح سليمان أنو

لحكم اإلداري الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية أي سلطة ا
ولكن فعلياً، . بعد اتفاق أوسلو، بما يوحي  نظرياً، أن المنظمة هي المرجعية العليا للسلطة 1994لتها المنظمة في العام شكّ 

 سساتها الرئيسة إلى واليةأوضح أن هذا األمر غير صحيح بسبب تراجع دور المنظمة إثر قيام السلطة الفلسطينية وانتقال مؤ
تحادات شعبية ومهنية في الشتات اور مؤسسات الحركة الجماهيرية من تراجع د ، وفقاً له،يضاف إلى ذلك. السلطة هذه

الفلسطيني والتي كانت تلعب دوراً أساسياً في تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني وتوحيدها، وغياب حركات اإلسالم السياسي عن 
السياسي الناتج  ما أدى إلى اهتزاز مكانتها التمثيلية بحكم القاعدة الجماهيرية الكبيرة لهذه الحركات ونفوذهامنظمة التحرير 
 .جتماعية ودورها في مقاومة االحتاللعن تقديماتها اال

ن ينفردان السلطة الفلسطينية على نفسها مؤسسياً وجغرافياً، إذ باتت بيد حزبين حاكمين متصارعي عن انقسام أيضاً  وتحدث
ممت أساساً بحسب يضاف إلى ذلك أن السلطة صُ . عملياً بها، ما أدى إلى تعميق سماتها البيروقراطية وممارساتها القمعية

عن تأمين حاجات  ةوباتت عند تجاوز هذه المدة عاجز ،رد كيان إداري يعمل تحت االحتاللمجلسنوات خمس أوسلو لتكون 
راء الفساد، إضافة إلى التمدد امل سلبية أخرى أهمها هيمنة الريعية في االقتصاد واستشالمجتمع ال سّيما في ظل تضافر عو

 . ستيطاني وعملية التهويد والحصار الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزةاإل
سع نفوذاً ومع اعتراف سليمان بمسؤولية القوى الفلسطينية عن األزمة الوطنية الفلسطينية وبخاضة الحزبين األكبر حجماً واألو

أي فتح وحماس إضافة إلى مسؤولية اليسار الفلسطيني، اعتبر أن جذور هذه األزمة تعود إلى اتفاق أوسلو وشروطه المجحفة 
والذي أدى إلى إقامة  حكم إداري ذاتي للسكان في ظل مواصلة إستيطان األرض وإلغاء حق العودة لالجئين وإبقاء السيطرة 

 . ومن ضمنها المعابر والحدود راضي الفلسطينيةاألمنية على األ اإلسرائيلية
مع تحّول فتح من األولى بين  ،ظهور توازنات جديدة تحكم العالقات الفلسطينية الداخلية وفق ما أوضح يضاف إلى ذلك

مات ويتحكم بمرافق الخد والسالح والتمثيل السياسي الرسميإلى حزب حاكم يحتكر المال  حريرمتساوين في إطار منظمة الت
رت حسان ،في المقابل. والعدوى نفسها انتقلت إلى حركة حماس بعد أن استولت على مقاليد األمور في قطاع غزة. والتوظيف

ة والتجمعات الفلسطينية في الشتات لمصلحة اليسار الفلسطيني كحزبي الجبه 48مكانة كل من فتح وحماس في مناطق الـ 
 . الوطني الديمقراطي، وأحزاب وشخصيات وتجمعات أخرى والتجمع والديمقراطية للسالم والمساواة

 



بناء الذات وتوطيد التحالفات إعادة "ورأى أن الخروج من هذه األزمة الوطنية تقع على كاهل اليسار الفلسطيني من خالل 
تفاقات أوسلو التي لم واالنخراط الواسع في الحركة الجماهيرية، مسترشداً ببرنامج سياسي واقعي يضع خلفه التجربة البائسة ال

 ".وال يمكن أن تقود إلى إنجاز الحقوق الوطنية لشعب فلسطين
 

 ، اعتبر سليمان بداية أن هذا المصطلح اقتحم ساحة العمل السياسي بقوة إثر خطاب الرئيس"حّل الدولتين"بالنسبة إلى مستقبل 
، وكان من "مبادرة السالم العربية"من إطالق  أشهر، أي بعد ثالثة 2002يونيو /بوش اإلبن في حزيران األميركي جورج

مصطلح فضفاض بعيداً كل البعد عن البرنامج الوطني " حّل الدولتين"وقال إن . بين أهدافه قطع الطريق على هذه المبادرة
، شرقيةال بعاصمتها القدس 1967يونيو /دولة مستقلة ذات سيادة على خط الخامس من حزيران: الفلسطيني بمرتكزاته الثالثة

، واالعتراف بأبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الـ 194ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي يكفله القرار األممي 
تغيير : ينطوي مسبقاً على ثالثة تنازالت رئيسة الدولتين حلّ وأوضح أن . المساواة في المواطنةكأقلية قومية وعلى قاعدة  48

بغض النظر عن الموقف "وأردف أنه . عاصمة لدولتين وشطب حق العودة إلى الديار والممتلكات، جعل القدس 67خطوط الـ 
ئيل ال وإسرا الرباعية الدولية أدارت الظهر لهو ة الفلسطينية غير قادرة على فرضهم به أن الحالالدولتين، فمن المسلّ  من حلّ 

 ".حتى على ذكرهاإلدارة األميركية في عهد ترامب ال تأتي تقبل به، فيما أن 
 

المتداولة في مركز القرار في اإلدارة األميركية تدور حالياً حول عدد من العناوين تنطلق من فرضية  وكشف أن عناصر الحلّ 
وتكتفي بتقديم تسهيالت للفلسطينيين فيما تعتبره إسرائيل تقديم  ،الدولتين استحالة التوصل إلى اتفاق سالم قائم على حلّ 

يجري  ،وفي هذا اإلطار. المفترض أن يقابلها اإلقدام على خطوات عربية علنية ملموسة تبرر هذه التنازالت تنازالت لهم من
التحديات األمنية في المنطقة، وصوالً إلى عقد  لجهةالكالم عن جذب دول عربية تجمعها مصالح استراتيجية بإسرائيل ال سّيما 

 .بين هذه الدول وإسرائيل اإلقتصاديالتطبيع والتعاون األمني و مؤتمر إقليمي بهدف
 

 "ال يملك أي دينامية خاصة به "الدولة الواحدة  ، كما أن حلّ في المدى القريبالدولتين بات مستبعداً أقله  واعتبر أن حلّ 
يبقى الخيار المجدي للقضية الفلسطينية هو الذي ينطلق من "وعليه، . 48لى أصل الصراع، أي إلى نكبة الـ ويعيدنا إ

إلنجازات الثمينة التي حققها النضال الوطني الفلسطيني من أجل االرتقاء بالبرنامج الوطني بمرتكزاته الثالثة عبر إطالق ا
أماكن تواجد الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي شتات جهات  لحتالل في كجديد الحركة الشعبية المناهضة لالوت

الفلسطينية من خالل العمل على توسيع دائرة االعتراف بدولة فلسطين األرض األربع، مواصلة السعي لتدويل القضية 
إسرائيل النتهاكها  مؤسسات والوكاالت الدولية ومقاضاةوبحقوق الشعب الفلسطيني وتوسيع عضوية دولة فلسطين في جميع ال

االنقسام الداخلي والعودة إلى وتحدث أيضاً عن أهمية تجاوز . "اتفاقيات جنيف وارتكابها جرائم حرب وتوسيع حملة مقاطعتها
وتأمين متطلبات الصمود للشعب الفلسطيني في الداخل  ،إلى جنب مع السلطة الوطنية اً المؤسسة األم أي منظمة التحرير جنب

 . وفي الشتات
 

ي المشروع الوطن إنوطنية الفلسطينية، وقال لأزمة الحركة ا ليستعرض محسن صالحرئيس مركز الزيتونة  منصةوأخذ ال
حالة من الضعف والترهل انعكست بشكل سلبي واسع على قدرته على العمل واالستفادة من الفرص المتاحة يعاني الفلسطيني 

ومن اإلمكانات الهائلة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فضالً عن االستثمار في البيئة العربية والدولية المتعاطفة مع 
 .هوتطلعات أماني الشعب الفلسطيني

 
منذ في الداخل وفي الشتات وضعف مؤسساتها وتعطيل مجلسها الوطني  منظمة التحرير الفلسطينيةدور تراجع وأضاف أن 

كأحد أبرز معالم أزمة الحركة ، يظهر لصالح صعود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1993اتفاقيات أوسلو 
خصوصاً (في استيعاب قوى فلسطينية فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة  منظمةيضاف إلى ذلك فشل ال. الوطنية الفلسطينية

وأسفر ذلك . أضعف من قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني وجعلها ظالً للسلطة الفلسطينية ما) حماس والجهاد اإلسالمي
 خالفاتهم وتضبط بوصلتهم واتجاهاتهم وتحلّ  كة تجمعهم وتدير مشروعهممظلة وطنية مشترل"ن يالفلسطيني عن افتقادوفقاً له، 

 ."وتنّظم طاقاتهم بشكل فّعال
 



 حولعميقة  خالفاتمن و تعارض المسارات بين قواه الفاعلةالمشروع الوطني الفلسطيني يعاني بشدة من  أن صالح واعتبر
حالة االنقسام  أنكد وأ .طينالثوابت نفسها، وعلى رأسها إمكانية التنازل عن أجزاء من فلسو ولوياتاألو البرنامج السياسي

على  قيادة فتح تحتتوقيع منظمة التحرير  ، وظهر هذا االنقسام منذنفسها على مسار المشروع الوطنيعكست  الفلسطيني
مع سيطرة حماس على السلطة في  هذا االنقسام ستكرّ  و. اتحالف الفصائل العشر لهذه االتفاقت ومعارضة اتفاقات أوسلو

 . 2007فتح على السلطة في الضفة الغربية في منتصف قطاع غزة وسيطرة 
 

في ضوء إفشال  ال سّيما يعاني من حالة انسداد وفشل اؤهاالذي تبنته فتح وحلف إن مسار التسوية السلميةقال من جهة أخرى، 
وتصاعد  اإلسرائيليب الديني والقومي ف والتعصّ مظاهر التطرّ وتزايد الجانب اإلسرائيلي لهذا المسار وإفراغه من محتواه، 

وعدم وجود رغبة دولية بعامة وأميركية بخاصة للضغط على  ،ان في القدس وباقي الضفة الغربيةستيطمشاريع التهويد واإل
نته حماس الذي تب حةمشروع المقاومة المسلّ  يعانيفي المقابل، أوضح أنه و. مشروع التسويةبااللتزام وإجبارها  إسرائيل

 اتية لهذا المسارؤعربية ودولية غير مبيئة وجود االنقسام الفلسطيني وحصار قطاع غزة وفي ضوء  رةوحلفاؤها من أزمة كبي
 . له أو معادية

 
في بناها التنظيمية بها كل من فتح وحماس واليسار الفلسطيني، إذ تعاني األولى من حالة ترهل  تحدث عن األزمات التي تمرّ و
ومن  بناها التحتية في الضفة الغربية ضربت قياداتها وتشتّ  من، وتعاني الثانية هافي أهدافوضوح وعدم  أزمة في قيادتهاو

فيعاني من مشاكل مزمنة  ،أما اليسار الفلسطيني. جزءاً منه تشّكلالذي  سياسياإلسالم الهداف العالمي واإلقليمي لتيارات االست
شار إلى حالة الضعف التي يعاني منها الشتات الفلسطيني إلى هذا، أ .بناه الشبابيةوفي خطابه السياسي وفي انحسار شعبيته 

 إضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على تنظيم نفسه يش في ظلّها، ما أدى إلىالتي يع مختلفةالبيئات والمختلفة النظمة بسبب األ
طنية على إدارة قدرة الحركة الو"وأكد أن غياب الديمقراطية في المنطقة انعكس على . وصناعة قراره الوطني المستقل

 ."بناءواالختالفات وإدارة التنوع بشكل حضاري 
 

فإن الحالة البائسة  ،عند انطالقته" الربيع العربي"اه الرغم من اآلمال العريضة التي حملها الفلسطينيون تجعلى  نهوختم قائالً إ
قد انعكست سلباً على الحالة الفلسطينية  سطين وما تعانيه من حروب وصراعاتالتي تشهدها البيئة االستراتيجية المحيطة بفل

  .في المستقبل القريب ستبقى كذلك أقلّهحالياً، و
 

نه بعنوان الجلسة أل ، معرباً عن إعجابهمة لهذا المؤتمرات المنظّ سسالرئيس الجمّيل وسائر المؤ مداخلته بشكر نبيل عمروبدأ 
ون صريحين في مقاربة وقال إذا أردنا أن نك. لفلسطينيةللقضية ا السياسي يربط الموضوع الداخلي الفلسطيني بالحلّ 

، موضحاً "ةطينيلالفس تسوية للقضية في األفق الحتمن الوضع الداخلي الفلسطيني في حال أخاف قول لكم إنني أ"الموضوع، 
خاف من الوضع أ" يومع أي مبادرة أميركية تذهب في هذا االتجاه، لكن قلم مع الحلّ أن األوضاع في العالم العربي قد تتأ

التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية ال  زمةالرئيس في األ السببواعتبر أن . "ومن عدم جهوزتيه للحلّ  الداخلي الفلسطيني
 منظمة عدم تجديد القيادة فيو" في الصراع على السلطة ه يكمنولكن" أو على العقيدة ختالف على الرؤية السياسيةيكمن في اإل
مقاطعة وأضاف أن . "ال تعرف الديمقراطية" أثبتت أنها التي الفصائل، إضافة إلى ممارسات مختلف "لسطينيةالتحرير الف

وأكد عدم وجود نزاع سياسي . ، والجمود الذي تعاني منهلبعض الفصائل "الحرد الموسمي"لى ، إضافة إتعبهاأحماس للمنظمة 
خالف يوجد على الصيغة السياسية وال  ال يختلفونار وحماس وفتح الوضع الداخلي، فاليسان أزمة ريديولوجي يفسّ أ وصراع
. "الصراع هو صراع على السلطة". هذا الركب هو حماسببالمسار السياسي وأخر من لحق  وقد التحقوا جمعياً  بينهم عقائدي

غير المباشر  يق الصواريختنس على نوعين،التنسيق واألهم تابع، أن طرفي الصراع الداخلي ينسقون أمنياً مع إسرائيل وهذا 
ه األمور في غزة كبر توجّ أ قليميةأكد وجود أطراف إو. المباشر بين فتح وإسرائيل وتنسيق السكاكين بين حماس وإسرائيل

 . وهي تركيا وقطر
 

الت الفلسطيني ألي حّل، قال إن هذا الخوف يتفاقم في ظل وجود محاو الداخلخوفه من عدم جهوزية  علىوإذ أعاد التأكيد 
الدولتين تراجع ولكن ال بديل  حلّ وتابع أن ". إلى شيء ما"حّل جيدة في الوقت الراهن قد تحرك المسار السياسي وتفضي 

تأخذ بكل تأكيد المصالح اإلسرائيلية بعين االعتبار أكثر من المصالح المبادرة هذه م ترامب بمبادرة ستكون ذا تقدّ وإ عنه،
؟ نحن داخل معسكرين أو أكثرلى مون إنقسهل سنقول لهم إننا كيانان وإن العرب م" الحالة؟ في هذه لالفلسطينية، فماذا نفع



خالفي مع ابو "وختم كاشفاً أن  ".بل نحن نتاج توافق دولي أوجدنا مور ليست بيدنابوطقة من الصعب الخروج منها ألن األ
 ."زق ال خروج منهنا في مأد في غير وقته يضعالتشدّ  يس على المرونة إذ أند ولمازن على التشدّ 

  
  :، طرح الحاضرون األسئلة التاليهنقاشومع فتح باب 

ن وجودهم حفظ القضية حتى السلطة تهملهم على الرغم من أو 48عرب  ايفلسطيني الداخل تأت المداخالت على ذكر لم  -
 ؟خذهم بعين االعتبارللقضية دون أهل من حلول  .الفلسطينية

في فلسطين وكنا نأمل أن يتحدث كل منهم عن األزمات التي لتيارات الرئيسة المتحدثون هم ممثلون ل" :عريب الرنتاوي قال -
حماس في مأزق وليس . ؟خرينبو مازن ولكن ماذا عن اآلانتقاد السلط وأمن السهل . وال يكتفي بانتقاد السلطة يمّر بها تياره

  ".نفسنا؟جب علينا مراجعة أأال ي. الفلسطيني بيتلى الا اليوم سوى العودة إمامهأ
على مستوى الحركة الوطنية الفلسطينية تعد  48إلى وجود تطورات في مناطق الـ  سليمانعلى األسئلة أشار  وفي رده

غم من بالكثير في الفترة المقبلة ال سّيما لجهة النضح الفكري السياسي الذي بات يقدم العمل الجبهوي على ما سواه على الر
أن تجربة فلسطينيي الـ  اً ، معتبر"المناطق األخرى وهذا ما يجب أن نتعلم منه نحن فلسطينيي" مختلف المكونات،الصراع بين 

ساهم بشكل أساسي وفّعال في  48 عرب الـ واسع بين فريقهناك أن  واعتبر المتحدثون. بأهمية تجربة اليسار الفلسطيني 48
الفلسطيني دون منازع على الرغم  اليسار لهم هيالقيادة السياسة  أنإلى فتين ، اللوضع مبادرات للحلّ تطوير الجهد الفلسطيني 

  .من ضعفه في مناطق أخرى
 

، فاستغرب ما قاله الرنتاوي مؤكداً أن الوضع في الداخل الفلسطيني محزن ونحن بحاجة إلى مالمسة مواقع الخلل عمروأما 
فلسفة ولفت إلى أن . تستند إلى ضرورة إيجاد مخرج ضمن ما هو متاح للخروج من هذه األزمة، معتبراً أن مقاربته الواقعية

لم تنفع في الماضي ولن تنفع مستقبالً، والخطوة األولى في السير على الطريق الصحيح تكمن في إنعاش منظمة التشدد 
بسبب عوامل ال  ، ألنه دون مؤسسات يصبح القرار السياسي عرضة للضياعالتحرير الفلسطيني وإعادة مؤسساتها للعمل

جوة إعادة االعتبار للشعب الفلسطيني عبر إجراء انتخابات محلية وبرلمانية تسّد الفوأكد أيضاً أهمية . نستطيع أن نتفادها
عندما ندخل مسار  وعلى اعتماد المرونةتجديد الشرعية من الناس  شّدد على ضرورةالموجودة بين الفصائل والناس، كما 

 . "فرض علينا فرضاً ستُ  مور طوعاً لم نقبل األألننا اذا "، التسوية
 

فصيل، مؤكداً أنه ال يمثل حماس بل زمة كل أما صالح فأشار للرنتاوي إلى أن عنوان الجلسة هو أزمة الحركة الوطنية وليس أ
المجال للحكم لمعرفة ما أنه لم يفتح أمامهم ال سيّ  ،سالميين ال يؤمنون بالديمقراطية غير صحيحقول إن اإلالواعتبر  .يمثل نفسه

عن شراكة في فيه نتكلم " وفي الوقت الذي ،الباب على نفسها هي من أقفلت المنظمةبل  حماس لم تقاطع فتح ذلك، مؤكداً أن
 . "بالمشاركةحد بها وال نسمح أل فعلياً  نستفردالسلطة 

 
لنضع . في بداية حديثي كون صادماً قد أ: "رة وقالفؤاد السنيو الوزراء اللبناني السابق رئيس، تحدث لسة الثانيةانطالق الج قبل

سنة  80فبعد  ،ر محزناألم. التنازل للفلسطينيين؟ علينالماذا  فهم بالتأكيد يسألون ين،مكان المتطرفين اإلسرائيلي نفسنا قليالً أ
 ضّيعتيالء على القرار جل السلطة واالسالفلسطينية من أ بين الفصائل صراعما نراه من ، النكسة سنة على 50النكبة و على

ن يستمر الوضع الفلسطيني كما لم يعد مقبوالً أ طيع تحويل هذا المشهد المحزن إلى عملية استنهاض حقيقية؟نستكيف . القضية
نحن غير جديرين بحمل هذه القضية : "ضافوأ". بقيت كل أبواب الحلول مسدودة، ألنه لو راوح مكانه لحالياً عليه هو 

في جراء انتخابات عدم إإن . وثانياً عى الصعيد العربي؟ على الصعيد الفلسطيني والً ن استنهاض قوانا أفكيف يمك. لمحقةا
 .الداخل الفلسطيني لمعرفة من يمثل الفلسطينيين أمر غير مقبول والخطوة األولى إلصالح البيت الداخلي تبدأ بهذه االنتخابات

بذلك العرب اكتفوا بتقديم هذه المبادرة معتبرين أنهم . عاماً  15مها العرب منذ المبادرة التي قدمن جهة أخرى، ال بّد من تفعيل 
هذه المبادرة تشّكل اإلطار الذي . عربية إلى تسويق هذه المبادرة بشكل جدي في حين أنه لم تسع أي دولة أدوا قسطهم للعلى،

ذين علينا السير به. أخرى اإلجماع العربييمثل من جهة الدولتين و حلّ ب يدفع من جهةنه يجب أن نخرج منه للعالم أل
دان لى وجعلينا حمل هذه القضية إ. فلسطينيةلقضية البحّل عادل لالبة والعربي للتوجه إلى العالم والمط المسارين الفلسطيني

جل استنهاض من أفرصة علينا أن نستفيد منها مامنا تلوح اليوم أمن اليأس ولكن  ال نريد مزيداً . ال لن نتقدمالعرب والعالم وإ
 ."بي ودوليرفلسطيني وع

 



، سامي عونقها بتعريف منسّ  ،"التحوالت في المجتمع الفلسطيني، الداخل والشتات"بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان 
، ومدير المركز طاهر المصريبروفسور في جامعة شيربروك كندا، بالمتحدثين فيها وهم رئيس الوزراء األردني السابق 

 .سهيل الناطور، ورئيس لجنة حقوق اإلنسان الفلسطيني هاني المصريألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية  الفلسطيني
 

بدأ عون الجلسة بطرح سؤال يتناول كيفية المحافظة على الهوية الفلسطينية في ظل تشتت الالجئين الفلسطينيين في أصقاع 
 ؟ ي الضفة وفلسطينيي القطاعوفلسطيني 48 اخل بين فلسطينيي الـاألرض وتشتت فلسطينيي الد

 
و بالقول إنه لطالما فرضت مسألة هوية الفلسطينين نفسها في األردن أما عاطفياً أ مداخلته الكالم وبدأ طاهر المصريأخذ 

 إصدار"حظة ل منذببعضهما  تاريخياً  مصيرهما الوجوديارتبط رة و، مشيراً إلى أن العالقة بين األردن وفلسطين متجذّ عقالنياً 
وهذه  ،ردنمواطنو الضفة التي اتحدت مع األ: نردنيين من أصل فلسطيني فئتاوأضاف أن األ ."بريطانيا شهادة ميالدهما معاً 

بعضهم  صبحوا فلسطينيين واحتفظحبت الجنسية من بعضهم وأسُ  1988االرتباط عام  ر فكردنية الجنسية ولكن بعد قراالفئة أ
معنيون الوهم  مليونينكثر من وهم أ 1948هاجروا من فلسطين عام  ن الذيفئة الالجئي خرى هيالفئة األ. بجنسيته اآلخر

 .حق العودة وعملية التعويضب
 

بقرارات األمم المتحدة في الوقت عينه وهم مشمولون  ومنخرطين فيه ن جزء من النسيج المجتمعي األردنيوأكد أن الفلسطينيي
كاملة  حقوقليكونوا مواطنين يتمتعون ب هذا الحق كما تؤهلهمردنية ال تلغي أن الجنسية األ وبالتعويض، إذ حقهم بالعودةلجهة 

ومنظمة  األردني اشتباك بين الجيشعندما حصل  1970عام مساراً أخر وكشف أن األمر أخذ . وعليهم واجبات كاملة
 بعد ذلكجاء و ،فرص العملتحديد منها ن يفلسطينياتخاذ تدابير في حق ال الى األردنية ما دفع بالحكومة الفلسطينية، التحرير

فرض مشكلة من هو أردني ومن هو فلسطيني لم ت. "هذا القرارعلى  من الحكومة احتجاجاً  حينها واستقلت"قرار فك االرتباط 
ل تشكّ حين بدأ ي نخبة المفكرين دائرة ضمن محصورة 1990ت منذ مطلع عام وبقي ،ال مؤخراً األردني إ على الشارع انفسه
 .بسحب الجنسية منهم بحجة تعزيز التمسك بالقضية الفلسطينية يطالبصل فلسطيني لألردنيين من أ معادي تيار

  
أكيد أن هاتين لى التمكونات الهويتين الفلسطينية واألردنية من منظور أكاديمي تاريخي، ولست بحاجة إ شرحلن أ: "وأضاف
وتساءل . "ردناألالعضوي بين فلسطين و رتباطاال تحت عنوان وهما تتشكالن ما تزاال في مرحلة النضوج والتكوّ  الهويتين

أن ما يفصل بين األردني من أصل فلسطيني  مؤكداً  ،الهويتينر عن وحدة الحال بين بمعادلة تعبّ  التفاؤل مستقبالً  عن إمكانية
النخب في تعريف األردني من غير  هذا الخيط أدى إلى اختالفو خيط رفيع يتعلق بحق العودة،هو  األردني-نيردواأل

ولكن واقعياً، قضية الهوية الفلسطينية تتعلق بفلسطينيي الداخل أما األردنييون من أصل فلسطيني فهم أردنيون  .ياألردن
صل أن الحنين إلى األ هو واقع معاش، علماً  إلى األردن واندماجهم باالنتماء والتبعية الوطنية والجغرافيا والنسيج االجتماعي

وإذ انطلق من ثابتتين تستند إليها العالقة بين الطرفين وهما أوالً اعتراف األردن بأن المنظمة هي الممثل  . اً إنساني اً أمر يبقى
الشرعي للفلسطينيين وعليه لن يفاوض عنها ونيابة عن الفلسطينيين وثانياً رفض الفلسطينيين لمشروع الوطن البديل في 

ودعم الهوية الفلسطينية كهوية نضالية  خرىلكي ال تذوب القضية بهويات أ لتمسك بحق العودةااألردن، أكد على ضرورة 
 ."بديللقامة الوطن اق على ذلك كي ال نسمح لالحتالل بإن نتفردن أوعلينا في األ" ،ضد االحتالل

  
نية ويعيشه فلسطينيو الداخل الذي تعيشه القضية الفلسطي" المأزق الشامل"ط الضوء على ليسلّ  هاني المصريأخذ المنصة 

الذي  ذاك ال" ،تحقيق مشروعهم الوطنييعود إلى فشل الفلسطينيين في  والشتات على حد سواء، معتبراً أن جذور هذا المأزق
وأوضح أن استراتيجية المقاومة كاستراتيجة آحادية . مسدوداليوم إلى حائط وصلوا حتى  ،"الذي قبلوا به ذاك بدأوا به وال

في حال استمرارها في انتهاج ا وانحصرت الخيارات أمامهحسد عليه في وضع ال ت اليوم حماسو لى طريق مسدود،وصلت إ
. فهي أيضاً وصلت إلى طريق مسدود ،أما السلطة التي انخرطت في المسار السياسي. بالخيار اإليرانيهذه االستراتيجية 

ن او تستهدف الجميع سواء كانوا معتدلي في مأزق واسرائيل عينافجم ،ننا في وضع جيدال أحد يستطيع أن يقول إ" :وتابع
تنافس بين اليمين المعتدل واليمن المتطرف وال وتصاعد هيمنة اليمينسرائيلي ، ال سّيما في ظل تهميش اليسار اإل"متطرفين

وأعادت إسرائيل  طنألف مستو 600يجاور الـ  عدد المستوطنين حتى أصبح ،من األراضي الفلسطينية كثرحول من يقضم أ
الخطر يكمن الالدولة وهنا  حلّ  في الحقيقة أمام نحن"الدولتين،  همية حلّ وأضاف أنه مع أ. سرائيل الكبرىخريطة إ إحياء
ما نشهده من تهجير في سوريا  ما في ظلّ ال سيّ  48سرائيل ال تستبعد تهجير الفسلطينيين كما حصل عام وأوضح أن إ. "األكبر



امات عائلية تبقى تحت السيطرة تقوم على زع ،مارات بدل السلطةسبع إقامة في إسرائيل عن إ نه يحكىوكشف أ. والعراق
 . سرائيلاألمنية اإلسرائيلة وهذا ما تريده إ

 
الوطني المنشود، إذ ما  البعد عن الحلّ  وهو بعيد كلّ  الذي يستطيع تحقيق أقصى الممكنات،الواقعي هو  لّ الحواعتبر أن 

وأكد . لى فلسطينمن إسرائيل ستكون سيئة بالنسبة إترامب والرئيس األميركي مبادرة من  أي. سيئاً  حكماً  نرح سيكوسيطُ 
نا فعل ذلك ألن سلتنا ليست فارغة ويمكن" ،المستوطنات بناءيقاف ة وإاالسرائيلي حباط الخطةتركيز الجهود إل ضرورة

 ن الشعباالسرائيلية، واألهم أكما هناك اعتراف باالنتهاكات  تهاهناك اعتراف دولي بعدالعادلة وقضية القضية الفلسطينة و
بهذا  قبوله عدمما يؤشر إلى  ،ضعف السلطة حتى في ظلّ  وثقافياً  وسياسياً  مصمم على المقاومة عسكرياً الفلسطيني شعب 

بعد يوم بينه وبين الفصائل  في عدم وجود من ينظم جهوده وفي الفجوة التي تتسع يوماً  وفقاً له لكن المشكلة تكمن". الواقع
مام ما نسمية فضاء جديد يتشكل لم نحن أ. سلطة ال تلبي هذه الجهوزيةال الشعب جاهز ولكن: "وتابع .ومن هم في السلطة

أما عن طروحات إجراء . "صالح المطلوب ستتحرك مكونات هذا الفضاءبعد بشكل كامل، ولكن إذا لم تقم الفصائل باإليتبلور 
إذا كانت الديمقراطية مضمونة تحت "فتساءل عن جدوى إجراء انتخابات في ظّل االحتالل قائالً  ،رج من األزمةخانتخابات كم

والتنازالت التي نّص  سلوإلعطاء أووسلو بانتخابات ما بعد أ ولفت إلى أن االحتالل سمح ".االحتالل فلماذا نعمل على إزالته؟
 .أيضا من أجل أوسلولى السلطة ال حماس إدخنية جرت إلالثاواالنتخابات المطلوبة شرعية ال عليها

 
 :وقال. أمول لالجئين الفلسطينيين اليومليتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية والدور الم سهيل الناطوروتعاقب على الكالم 

حّل الدولتين، ألن إحدى  بدالً من تكرار شعار ث عن الدولة الفلسطينية وسيادتهاخيار الحدياليوم بات الفلسطينيون يفضلون "
، إضافة إلى 9/9/1993الدولتين أي إسرائيل ترسخت في واقع المنطقة حتى اعتراف الممثل الرسمي الفلسطيني بها في 

لم يعد يأتي على حول حّل الدولتين أيضاً الكالم العربي وأضاف أن ". مصر واألردن، وإدراجها في مشروع التسوية العربية
ستيطان وإطالق سراح المعتقلين وضم القدس انسحاب االحتالل كامالً ووقف اإل وأهمهايين الجوهرية حقوق الفلسطين ذكر

التطبيع وإلغاء المقاطعة والتنسيق األمني ومنع  يركز على على العكسبل أصبح "لحدود وفقاً للخامس من حزيران، ورسم ا
أزمة  مسار وبعد أن استعرض ".عن حق عودة الالجئينن وصوالً إلى تنازل الفلسطينييالتحريض على الصمود والنضال، 

 1974أقّرت في العام  قال إن منظمة التحرير الفلسطينية، 1967وحتى نكسة عام  1948اللجوء الفلسطيني منذ نكبة عام 
 :برنامجاً جامعاً أوضحت فيه أهدافها بما يلي

 
 .اإلسرائيليحق عودة الالجئين لديارهم التي طردوا منها بقوة االحتالل  -1
 .وإعالن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 1967فرض انسحاب قوات االحتالل عن المناطق المحتلة عام  -2
 .ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير على كامل ترابه الوطني -3
 

وفي  ّجر الوضع في األردن ثم في لبنانتفأدى إلى ما بأداء متناقض مع األنظمة العربية أوالً أن هذا البرنامج اصطدم  وأوضح
وال إلى حق تقرير المصير  194ر إلى القرار شباتفاق أوسلو الذي لم يُ بعد ذلك  واصطدمداخل الصفوف الفلسطينية ذاتها، 

رسات المما بعد ذلكوتوالت  .للفلسطينيين ورّحل مشكلة الالجئين إلى مفاوضات الحل النهائي دون ربطها بأي مرجعية قانونية
 :منهاومع حق عودة الالجئين، في التعاطي تراخ  إلىتؤشر  فلسطينيين السياسية ومواقف مسؤولين

 
 1995أكتوبر /تشرين األول 13لترتيبات الوضع النهائي في أبو مازن /من اتفاق بيلين 7الفقرة األولى من المادة  -

تهم حق مكفول في القانون الدولي ومبادئ العدالة بينما يعتبر الفلسطينيون أن حق عودة الالجئين إلى بيو: "ومآلها
لقت الطبيعية، إال أنهم يقّرون بأن المتطلبات األساسية للحقبة الجديدة من السالم والتعايش، فضالً عن الحقائق التي خُ 

 ولذا يعلن الجانب الفلسطيني. عملياً  اً ، جعلت من تطبيق هذا الحق أمراً غير ممكن1948على األرض منذ عام 
 ".استعداده لقبول سياسات وإجراءات من شأنها أن تضمن بقدر المستطاع رفاه هؤالء الالجئين ورغد عيشهم

يعمل  ،اعترافاً بمعاناة وتشريد الالجئين الفلسطينيين: "ومآله) 2002يوليو /تموز(نسيبة  –يالون من مبادرة أ 4البند  -
ويعود . وق دولي خاص لتعويض الالجئين الفلسطينيينالمجتمع الدولي وإسرائيل ودولة فلسطين على تأسيس صند

الالجئون إلى دولة فلسطين فقط، كما يقدم المجتمع الدولي تعويضات وتسهيالت لتحسين أحوال الالجئين الذين 
 ".يرغبون في البقاء في مواطن إقامتهم، والذين يرغبون في الهجرة إلى دولة ثالثة



كي السابق جورج بوش األبن والتي أرجأت قضية يرالرئيس األم االتي طرحه) 30/3/2003(خارطة الطريق  -
 .الالجئين الفلسطينيين إلى المرحلة الثالثة النهائية ضمن قضايا الوضع الدائم

هذه القضية  ، بين يوسي بيلين وياسر عبد ربه والتي كّررت أن حلّ 2003ديسمبر /كانون األول تفاهمات جنيف في -
 .يكون متفقاً عليه

أن تعترف السلطة  ،نذاكأولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي آط ايهود ، حيث اشتر2007ابوليس عام قاء أنل -
 .إسقاط حق العودة للفلسطينيين الفلسطينية بيهودية دولة إسرائيل، ما يعني عملياً 

 
حقوق بما يسمى إلبقاء على الدولتين وإفراغ حق العودة من مضمونه ل في تقويض حلّ  بعد ذلك سياسة إسرائيل استعرضو

وبدأت سياسة قضم األراضي من خالل بناء . اليهود اإلسرائيليين التفضيلية على األرض الفلسطينية الواقعة تحت احتاللها
بالتوسع اإلستيطاني، بل تسعى إلى الضم التدريجي للمستوطنات وغيرها من  اليوم تكتفيإسرائيل المستوطنات، ولم تعد 

المستوطنات بشكل رسمي عبر ما  تمهيداً لضمّ  الكنيست هالذي أقرّ  "تبييض المستوطنات"انون جاء قو ،المناطق المستهدفة
 اشتراط قبيل ذلكومن إلى المزيد من التصعيد لتعطيل العملية السياسية،  انتقلتو .عليها يسمى بتطبيق القانون اإلسرائيلي

 ذلك، بكل ما يعنيه "دولة قومية للشعب اليهوديك"رائيل بإس اعترافها المفاوضات الستئنافنياهو على السلطة الفلسطينية انت
الصراع  ، واعتبار48في مناطق الـ  لشعب الفلسطينيالحقوق السياسية والمدنية ل دها ما يهدّ ليس أقلّ  ن تداعيات سياسية الحقةم

بحق إسرائيل في  حرير الفلسطينيةنظمة التأن تعترف مإلسرائيل كافياً  لم يعد. مع الفلسطينيين هو صراع على الهوية القومية
، بل بحقها في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي على كامل التراب الوطني الفلسطيني، أي دولة يهودية لمواطنيها الوجود

و ما بات مطلوباً من الفلسطينيين ه" ، أضاف،باختصار .في أرجاء العالم ناإلسرائيليياليهود المقيمين فضالً عن اليهود غير 
 وة لمفاوضات في إطار إقليمي عربيسياسة باتت تدور حالياً حول الدعوأفضى ذلك إلى . "شطب الذات والتخلي عن األرض

إسرائيلي، ما يقود إلى تطبيع العالقات  اهتمامالتي لم تعد بصفتها الثنائية موضع  ،اإلسرائيلية –بديالً للمفاوضات الفلسطينية 
العربي لصالح  اإلقليميش المشروع والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية، وإعادة صياغة النظام اإلسرائيلية، وتهمي - العربية

 نياهو مؤخراً الذلك أعلن نت. إسرائيل تحت مظلة واشنطن هي محوره األمني واالقتصادي فيه تكون نظام شرق أوسطي بديل
وال عن الرفض  ال عن السيطرة األمنية على الضفةو أنه حتى لو حصل اتفاق مع إسرائيل فإنها لن تتخلى عن المستوطنات

 . المطلق لعودة الالجئين

وسياسة  عدة منها سياسة االنتظار والسياسة اآلحادية تخازلية وتابع أنه آزاء هذه السياسة اتسمت السياسة الفلسطينية بسمات
مؤسساتها واهتزاز شرعيتها، باتت  وفي ظل تراجع دور منظمة التحرير وتفكك. التوجس من الحركات الشعبية وقمعها

وتطرق أخيراً إلى الواقع الديمغرافي لالجئين ". حق العودة إلى الديار والممتلكات نع تراجعالقيادة الرسمية ال تتردد في ال"
من البحر مليون داخل فلسطين  6.4مليوناً منهم  12.7الفلسطينيين وقال إن عدد الفلسطينيين وفقاً لمصادر متعددة يقّدر بنحو 

 5.5 ما المسجلون لدى األونروا فيبلغ عددهمأ. مليون 8.3الجئون أي % 66إلى النهر، ومن مجموع الفلسطينيين يوجد 
 . مليون

 عادة عنصر القوة بالوحدة الوطنيةدون تحقيق متطلبات است مكانهازالت تراوح  ن السلطة الفلسطينية في رام هللا ماواعتبر أ
زالت سلطة األمر الواقع في غزة كذلك بعيدة عن خوض غمار هذه الوحدة  تمت بين مختلف القوى، وما لالتفاقات التي وفقاً 

وصول دونالد بعد  ال سّيماكي يربدعم أم تحظىالتي على مواجهة المخططات اإلسرائيلية بما يضعف قدرة الفلسطينيين 
مع مجموع الالجئين الفلسطينيين لديها ممن تم  العربيةتتعامل أنظمة الدول  في هذا الوقت أضاف،. سدة الرئاسةترامب إلى 

االجتماعية لكل تجمع فلسطيني عن /، وبذلك تختلف شروط الحياة االقتصاديةلقوانين كل بلد وفقاً  تسجيلهم قانونياً في السابق
ء حق الترشح واالقتراع اآلخر، ففي سوريا احتفظوا بهوية اللجوء الفلسطيني وتمتعوا بالحقوق المدنية واإلنسانية باستثنا

تعديل شكلي لقانون حق عبر  2010عام مؤخرا جرى بسيط  تغيرأما في لبنان فقد حرموا من الحقوق، باستثناء . السياسي
، أما في األردن فيعاملون كمواطنين يمنع عليهم الحصول على الهوية ق عملياً أن يطبّ  من الالجئين دون محدودة العمل لفئة

 .ائلة الحرمان من حقوق المواطنية األردنيةالفلسطينية تحت ط

 
األخطر في وضع الالجئين ليس فقط حرمانهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي من العودة حتى لسكان وخلص إلى القول أن 

ي سع ف، بل السياسة التوسعية اإلسرائيلية التي تهدد بقاء الفلسطينيين في الضفة ذاتها عبر التو1967الضفة الذين هجروا منذ 
زمة المنطقة، هي جزء من سياسة أل كي ترامب للوصول لحلّ يرواعتبر أن كل اإلعالنات عن اندفاعة الرئيس األم. ستيطاناإل

من أجزاء من الضفة،  عاماً  40 – 30 مدى انسحاب إسرائيلي تدريجي علىحديث عن الاإلغراق بالوعود الكاذبة، إذ أن 



لو أعلنت، وقبول السلطة المبدئي بوجود قوات دولية أو أميركية ومستقلة حتى لسطينية فسيادة لدولة أنه لن يكون هناك يعني 
ما يستوجب إسراع القوى الفلسطينية باستعادة الوحدة ب مصير الالجئين، غيّ ذلك يُ  كلّ  .المناطق المحتلة لحماية إسرائيل داخل

ال يحقق إمكانية تقرير  194للقرار  دة الالجئين وفقاً الوطنية على أساس برنامج كفاحي، فاإلعالن الشكلي عن دولة دون عو
 .المصير للشعب الفلسطيني بكامله

 
 :مع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية

 الفلسطيني القرار السياسي دائرة صناعة خرجوا منأألنهم الدولتين  خارج حلّ أصبحوا ن جئين الفلسطينييالالهل تعتقدون أن -
 رار؟بسبب مركزية هذا الق

على استخدام مفردات تخلت عنها منظمة التحرير الفلسطينية وحتى حركة حماس عندما دخلت في  نلماذا يصّر المحاضرو -
  حكومة إئتالفية مع السلطة ككلمات التحرير والمقاومة؟

 ؟الدولة الفلسطينية المنشودةأال تعتبرون أن إقامة جدار الفصل يعني حكماً قيام دولتين ورسم حدود  -
من الضروري التمييز بين بعض رهاب والفصائل الفلسطينية باإل من غير المناسب تبني الطروحات التي تحاول وصم بعض -

اليوم لم يعد  أن الكفاح المسلّح علماً  ،سرائيلوتنظيم ملتزم بالكفاح المسلح ضد إرهابية التي قد يقوم بها البعض األعمال اإل
لى الفلسطينيين كانت وستبقى مطروجة طالما ال يوجد بين الجنسية والهوية بالنسبة إة اإلشكالية أال تعتقدون أن العالق. مطروحاً 

على الرغم من معارضتي ألوسلو، إال أنه أفضى إلى نشؤ السلطة الوطنية الفلسطينية ومنطقة الحكم  .؟وطن للفلسطينيين
  . هذا المالذالتي باتت حالياً هي المالذ ومهمة فلسطينيي الشتات دعم الذاتي 

ف الفلسطيني ف اإلسرائيلي والتطرّ ماع التطرّ بسبب اجت الفلسطينية المنشودة قامة الدولةتعتقدون أن السالم فشل في إال أ -
  المدعوم من سوريا وإيران وهذا ما أدى الى المأزق الحالي؟

وضوع لم تتخل عنه السلطة الفلسطينية بل موضوع الالجئين م رائيلية على أساس أنها حقائق؟سامل مع فرضيات إنتع لماذا -
 . هو وارد في مواضيع الحل النهائي

 لت اعترافاً إسرائيلياً بالسلطة الوطنية؟أال تعتقدون أن االنتخابات شكّ  -
ي في المجتمعات ي شيء عن التحوالت التي تجرخرجنا في هذا الجلسة عن الموضوع إذ لم نسمع أ: الرنتاوي عريب -

 .ن نعيد انتاج هذا السجالأ لي وليس المطلوب هناحن أمام سجال فصائالفلسطينية ون
ه من للداخل لما يمثل دعماً  ويشّكلمن الواقع الفلسطيني  ان الشتات يمثل جزء، إال أما قاله عريبمع احترامي ل: نبيل شعث -

السلطة الوطنية تعمل وفق . حقهذا الي لحظة التخلي عن ولم يتم بأ قرينا حق العودةال يمكن تنظيم الخارج إال إذا أ. قوة
 مفاوضات لىومن ثم الذهاب إ ،واالعتراف بحل الدولتين وإنهاء االحتاللستيطان وقف اإلل برنامج معين على رأسه السعي

االتفاق على القبول بتطبيق  حق العودة وتمّ  نوقش 2001 عام طاباخالل مفاوضات . حق العودة في ظلهالوضع النهائي و
 . ، وال بّد هنا من التمييز بين حق العودة ولّم الشمللهم حق العودة والتعويض 67و 48 الجئو. بكل بنوده 194 رارالق
 

 :وجاءت ردود المتحدثين على الشكل التالي
 الرسائلفي . ني الفلسطينيالميثاق الوط منظمة التحرير لم تلغ: لومة خاطئةلتصحيح مع اً مضطر أجدني: "هاني المصري

أوسلو، إال  تفاقوالتي تتعارض مع ا الواردة في الميثاق البنود من قبل المنظمة بإلغاءبين عرفات ورابين هناك التزام  المتبادلة
الى  يفيد أنه أخذ العلم بإلغاء الميثاق لكنه أحال الموضوع اً ملتبس اً سنة قرار 21 ذمن الفلسطيني اتخذ مجلس الوطنيأن ال

من غير المعقول أن نضع التطّرف : "وأضاف". ذلك الحين لم تتخذ أي خطوة إللغائه فعلياً ومنذ الدراسة القانونية لتمحيصه 
المشكلة هو . الفلسطيني بنفس الدرجة مع التطّرف االسرائيلي فاألخير ناتج عن قوى محتلة ونحن لسنا على قدم المساواة معها

بالنسبة إلى . زالت مسبقة دون وجود مبادرات فعلية وجديةأنه كلما أبدينا مرونة تتشّدد إسرائيل أكثر حتى أصبحنا نعطي تنا
االنتخابات فأنا لست ضدها بالمطلق ولكن لتكون عليها أوالً أن تكون ديمقراطية توافقية ليتم التنافس في إطار الوحدة وعليها 

والوزراء وسبق لها ان اعتقلت ما نفع االنتخابات عندما يكون بإمكان اسرائيل اعتقال النواب . أن تجرى خارج مظلة االحتالل
االنتخابات وح يل تتدخل في كل شيء حتى في الترشّ سرائإ. نتائج االنتخابات اً، مصادرة بذلكووزير اً نائب 94دفعة واحدة 

 ."بالقوة مكانه فرضهاعامل داخلي له مصالحه وبإ اً بل هوخارجيعامالً سرائيلي ليس العامل اإل. البلدية
 



أغلب الالجئون . آخر كالماً على حق العودة، لكن عندما يبدأ الكالم الجدي سنسمع نحن متفقون " :لفقا المصريطاهر أما 
هناك الجئو سوريا ولبنان وعلينا التمسك  .رض فلسطينمنهم يعيشون على أ% 43ون، وهم أردنيوردن في األن موجودو

ون وما الحديث عن هوية فلسطينية إال من باب األردنيون من أصل فلسطيني هم أردني. بحقوق هؤالء دون ربطها بالعودة
لسطينيي األردن وأشار إلى أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني غير ميّسرة بسبب موضوع ف". التمسك بالكفاح والنضال

ا هناك اذا انتخبوا هناك مشكلة في أردنيتهم واذا لم يشاركو: ويعرضنا هذا في األردن إلى إشكال"نسان مليون إ 2وهم نحو 
 ". مشكلة

 
ت من بعض المسؤولين ولكن بعض المبادرا. تعلن التمسك بحق العودة زالت رسمياً  قلت إن المنظمة ما": قال ناطورسهيل 

. على المفاوضات النهائية ينسحب هذا األمرن أخشى أ. زالت عن قضيتهمغفلت موضوع الالجئين وكلها تناالفلسطينيين أ
ال . ال بعودة الالجئينإ القضية لن تحلّ . ن تبقى ملتزمة بناوعليها بدورها أنا ملتزمين بها المنظمة خرجت من بيروت وبقي

سرائيل كان دولة إ عندما قامت. نستطيع الفرض على المنظمة عقد المجلس الوطني ونحن غير ممثلين في هذا المجلس
القيادة السياسية وهذا من  اهذه المنظمة وباتت جزءتبدلت مهمة ولكن بمجرد إعالن الدولة منظمة الصهيونية العالمية  وراءها

 ."على الصعيد الفلسطيني ن يحصلما يجب أ
 

نقاش حيوي ومهم وبالتالي يطرح قضايا قد تكون خافية على البعض منا ولكن في  وختم الرئيس السنيورة النقاش بالقول إنه
. نهاولحاب لها يحمصالموجودة فتبقى القضية يتيمة ال أ إلى الشروخ ضفنا شروخاً نا وقد أال نريد الخروج من ه" ،المحصلة

 ."تمنى الخروج بما ينهي الشرذمة الفلسطينيةأ
 

الميل إلى التشدد السياسي واالجتماعي إزاء الصراع  :التحوالت في المجتمع اإلسرائيلي"بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
بالمتحدثين  خير هللا خير هللالكتاب والصحافي قها سّ نبتعريف م ،"نيةالقضية الفلسطي وأثره على التصورات المستقبلية لحلّ 

، رئيسة الرا فريدمانو ،، كبير الباحثين في مركز واشنطن لدراسات الشرق األدنىديفيد ماكوفسكي وهم عبر سكايب فيها 
 .مؤسسة السالم في الشرق األوسط

 
وأوضح أنه عام . الدولتين في عرقلة حلّ  ساسياً أ عنصراً  شّكل 2000سرائيلي منذ العام ن تصاعد اليمين اإلإ خير هللاقال 

كموشى ديان وعزرا وايزمان كان رئيس الوزرء حينها مناحيم بيغن محاطاً بأشخاص قادرين على تقديم تنازالت  1977
فمن الممكن  اليوم، ماأ .اللذين كانا يدركان أهمية عقد صلح مع مصر لجهة تغيير موازين القوى في المنطقة، وهذا ما حصل

وأضاف . عتبر معتدالً نسبة لسائر الوزراء في حكومته كنفتالي بينيت، وهو من سكان المستوطناتاليميني يُ  نتانياهوالقول أن 
لصالح نتانياهو كان نقطة تحول ومؤشراً لنزوح المجتمع اإلسرائيلي نحو  1996أن فشل شمعون بيريز في االنتخابات عام 

واعتبر أن فترة تولي ايهود باراك من حزب العمل رئاسة الوزراء بين  .الدولتين التيار المؤيد للسالم ولحلّ اليمين وتراجع 
 إال أنه لم يقدم أي تنازالت وكذلك عرفات. كانت الفرصة األخيرة للتوصل إلى تسوية تقوم على حّل الدولتين 2001و 1999

ومنذ ذلك الحين والمجتمع اإلسرائيلي يعيش  .ية ال تشمل القدس الشرقيةفي تسوالدخول لم يكن مستعداً تقديم أي تنازالت و
وأهم هذه  ،وأبعدته عن المحيط العربي لتجعله ملتصقاً أكثر بأوروبا والواليات المتحدة تغييرات جنحت به إلى أقصى اليمين

أو أنه مات، قال  زال حّل الدولتين قائماً ورداً على سؤال حول إذا ما . هجرة اليهود من االتحاد السوفياتي السابق التغييرات
تغيرات الديمغرافية مال ما في ظلّ ال سيّ بديل  خير هللا أنه اآلن ميت متسائالً إذا ما كان اليمني اإلسرائيلي قادراً على طرح حلّ 

 .والتي قد تحصل مستقبالً  على األرض الحاصلة
 

 ،أنهم أكثر قرباً من اليمين 2017من اإلسرائيليين أعلنوا عام % 56بدأ مداخلته بالكشف أن لي الكالم ديفيد ماكوفسكيأخذ 
وتحدث عن . معرفة األسباب الكامنة وراء هذا التحول إضافة إلى اإلمكانيات المتاحة لتغيير هذا الواقع مؤكداً ضرورة

، موضحاً أنه في الوقت في السابقالم عن اليمين واليسار اليوم ألنهما لم يعودا يعنيان ما كانا يعنيانه ضرورة الحذر عند الك
ن االسرائيليين يسمعون أصواتاً عربية شرعية لم يعد األمر كذلك اليوم ألالذي كانت األحزاب اليمينية في السابق تعتبر غير 

واعتبر أن بعض الخطوات . 2006تلقي الضوء على هشاشة الوضع العربي واشتداد التصعيد ضد اسرائيل كما حصل عام 
خطوات أكثر ذا اخذوا حكومات عربية أبطأت مسار حّل الدولتين مشيراً إلى أنه من الممكن للعرب إحداث فرق إ تها التي اتخذ

ن استطالعات الرأي أ وأضاف أنه على الرغم من. خاصة أنه ال تزال هناك أغلبية تدعم حّل الدولتين إيجابية في هذا المجال
على الرغم من و انب اآلخر ال يقبل بحل الدولتين،مقتنع بأن الج سرائيلي،كال الجانبين، الفلسطيني واإلتشير إلى أن 



مهمة وإيجابية حول بعض تصريحات عالنية  نياهو وعباس خالل السنوات األخيرةاصدر عن نت ،الموجودة بينهما ختالفاتالا
 :نياهو قائالً اح نتل المثال، صرّ ، على سبي2011 عامكي يرففي خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس األم. القضايا الجوهرية

ياة وطنية ملؤها الكرامة يجب أن يحظوا بح. رعايا أو مواطنين لدولة إسرائيل] الفلسطينيون[ال يكون فيه ...إننا نسعى لسالم"
ال : "قائالً  2010يونيو /ح عباس عالنية في حزيرانكما صرّ  ".يعيش داخل دولتهوكشعب مستقل قادر على البقاء  والحرية

وال . فثلث القرآن الكريم يتحدث عن اليهود في الشرق األوسط، في هذه المنطقة حد تاريخ اليهود في الشرق األوسط،ينكر أ
وفي وقت متأخر من ذاك العام، قال  ".في الشرق األوسط ، أن اليهود كانوا في فلسطين وكانوامن جانبنا على األقل ،ينكر أحد
ع عليه، لن ُيسمح ألحد من كال الجانبين عندما نبرم اتفاقاً ونوقّ ...يخيةع والمطالب التاريمكننا أن نضع نهاية للصرا"عباس 

 ".بالحديث عن مطالب تاريخية
 

قة وليست التغاضي عن العديد من تلك التصريحات اإليجابية أو تذهب طي النسيان ألنها متفرّ  لألسف، غالباً ما يتمّ  واعتبر أنه
كما أن طرفاً وحده لن ُيقدم على إعطاء . منها اإليجابية ويتناسون ألحد الجانبين سلبيةيحات اليتذكر الناس التصرو ،قةمنسّ 

. الذين يرون أن تلك الخطوات لن تكون متبادلةو قبل المتشددين التابعين لمعسكره تصريحات سخية خشية التشهير به من
اً، وإنما يجب أن تكون متكررة لتحقيق أكبر تقديمها عرضجب تجزئتها أو وحتى يكون لتلك الرسائل الفاعلية المطلوبة، ال ي

وتمثل التوجهات العامة أهمية خاصة لصنع السالم اآلن بعد أن ذهب زمن الزعماء الكبار الذين فتحوا الطريق . قدر من التأثير
لقد كانت هذه . كال البلدين فلم يعد هناك أنور السادات أو إسحاق رابين لحشد األغلبية المعتدلة من الجمهور في. إلى السالم

ك الشعبي والتشاؤم اليوم يحوالن دون أن يلعب يلكن التشك زعمائها وتحذو حذوهم، األغلبيات في الماضي تسير على خطى
فحدوث تغير في التوجهات العامة لن يكون باألمر السهل، لكنه مطلب أساسي من أجل عمل سياسي . الزعماء دور القادة

 .حاسم

إليها فعلياً الضفة الغربية  إسرائيل حدودها حتى نهر األردن، وبهذا ستضمّ  هو أن تمدّ  خوف الفلسطيني الرئيسوقال إن الت
في نوايا  يةويشير الفلسطينيون إلى التوسع المستمر في المستوطنات كدليل على غياب الصدق. ال نهاية وتطيل االحتالل إلى ما

لدى إسرائيل  أما التخوف الرئيس .تحقيق السيادة الفلسطينية عنعملية السالم  يخشون أال ُتثمرإسرائيل بإرساء السالم، و
يحظى جميع مواطنيها بحقوق  ية إلسرائيل كدولة للشعب اليهوديفي أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالشرعية األخالق فيكمن

 . متساوية

 
ل جراء الجمود الحالي، إال أن جذب اهتمام الجمهور أن يشعر المرء باليأس وفقدان األم سهولةعلى الرغم من أضاف أنه و

باتفاقية  ال تبّشر الظروف الراهنة" اليوم لألسف، .المتشكك من كال الجانبين أمر يمكن إنجازه وضروري إلحراز أي تقدم
ويعتبرون  ففي الداخل، الفلسطينيون ضعفاء ومنقسمون. "كبيرة بين الجانبين لم نشهدها من قبل فجوةسالم نظراً لوجود 

لى أي تنازالٍت للفلسطينيين بناًء عتقديم ا الحكومة اإلسرائيلية الحالية، فليست مستعدًة لأم. لمفاوضات مع إسرائيل تنازالً ا
باإلضافة إلى ذلك، يضّم االئتالف اإلسرائيلي الحاكم أحزاباً ترفض التزام رئيس . في المقابل قناعتها بأنها لن تنال أي شيء

مين نتانياهو بالتوصل إلى حّل الدولتين الذي بموجبه تتعايش إسرائيل مع دولة فلسطينية منزوعة السالح إلى الوزراء بنيا
وتابع أن بذل الجهود من أجل استئناف المفاوضات . لذلك، من الضروري تغيير صيغة التعامل مع هذا الصراع .جانبهم

أن حّل الدولة الواحدة الثنائية القومّية سيؤدي إلى صراٍع دائم بين  ة إلىبأي فائدة إضاف الثنائية وإيجاد حل شامل لن يعود اليوم
شرق أوسطية بالسالم وفيها أكثر من  م دولةومن شبه المستحيل أن تنعهويتين قوميتين مختلفتين، اإلسرائيلية والفلسطينية، 

 .العمل على تحقيق السالم التدريجي ، يتعينفعوضاً عن السعي لتحقيق السالم الشامل حالياً . مجموعة قومية أو طائفية واحدة
وأخشى أن تفشل في "حاولت الواليات المتحدة ثالث مرات السير في مبادرات لتحقيق سالم شامل وفشلت في المرات الثالث، 

جديدة أن كية اليرعلى اإلدارة األموفي هذا اإلطار، ". المرة الرابعة إذا اتبعت المسار عينه أي الحل الشامل ودفعة واحدة
من جهة  تخففو الدولتين لوقت الحق تحافظ على حلّ إلى اتفاٍق مع إسرائيل حول خطوات قد تصّب تركيزها على التوصل 

 .إسرائيلالتيار العربي المناهض لوجود دولة  حّدة من أخرى

تتشابك فيها المصالح العربية  بلحظة تاريخية نمرّ نا معتبراً أن ،نالثغرة بين الجانبي وشّدد على دور الدول العربية في سدّ 
 من الجغرافيا هناك الكثير من التاريخ والقليلوختم بالقول أنه ". وال بّد من اإلفادة منها للتقدم في عملية السالم"واإلسرائيلية 

تفاعل بين اسرائيل  األمر ال بّد من حصول  ولكي ينجخ هذا ،بقى في دوامة العنفتقاسم الجغرافيا وإال سنالشعبين  وعلى
 .يجابين يؤثروا على موقف اسرائيل بشكل إوالعرب الذين بمقدورهم ا



 
وفي فلسطين سرائيل ف في إميل نحو التطرّ وتحدثت عن وجود  اخلتها بشكر المنظمين على دعوتهامد را فريدمانالبدأت 

الميل واعتبرت أن . ي صالح حّل الدولتينوال يصّب ف اإلسرائيلي الفلسطيني النزاعحل على  سلباً يؤثر  ،على حد سواء
عة نحو نز هناك حتى في الدول الديمقراطية ، إذفحسب سرائيليةسمة فلسطينية وإ ل حالياً ال يشكّ ف الديني المتنامي نحو التطرّ 

 نالمجتمعاخاصة في ظّل التغيرات التي شهدها  كثر بهذا االتجاهعدة تدفع أعوامل ف إنما في إسرائيل وفلسطين يوجد التطرّ 
 .يسرائيلي والفلسطيناإل
 

كانت تتحدث عن سطورة التي أستطيع القول إن األ" :، أجابت67سنة من حرب  50ين وصلنا بعد أ لىوردأ عن سؤال إ
، 67مما كانت عليه عام  كثر انقساماً باتت اليوم ألقدس وحدها فا. قلم تتحق 67دولة ديمقراطية بعد  إلىسرئيل تحول إ

حرم في حين يُ حقوق كاملة ب يتمتعونن مواطنون اسرائيليو يوجدة الغربية سياسات احتالل وس في الضفوإسرائيل تمار
فعلياً  على أرضها، ولكن ما يحصل وأضافت أن إسرائيل تتظاهر بوجود ما نسمية بسيادة القانون ."حقوقهم من نالفلسطينيو

 وزير العدلولفتت في هذا اإلطار إلى حديث . القانونية غير موربعض األيضفي القانونية على تعديل القانون بشكل  هو
 وتابعت أن المشاكل تمتدّ  .الضم ، معتبرة هذا األمر بمثابةفي المستوطناتعن ضرورة تطبيق القوانين اإلسرائيلية  اإلسرائيلي

د حرية تهدّ  تصدر قوانين كهناسرائيلي تهدد قلب الديمقراطية وإذ أن المؤسسات المرتبطة باليمين اإل لفي كل أنحاء إسرائي
لدي " :وقالت .فراد والمنظماتعلى األلترهيب ا ويمارسض المستوطنات ة عمل المنظمات المدنية التي تناهالتعبير وحري

لى كل هذا يهدف إ .جدرانعلى ال لى رأسه معلقةليجد صوره مع مسدس موجه إ ق يوماً استفاصديق يعمل من أجل السالم 
وتحدثت . "اإلسرائيلي سرائلية السابقة حتى ضمن اليمينممارسات اإللوهذا ينافي ا ،ى سياسة الحكومة يوافق علترهيب من ال

ن المحاكم اإلسرائيلية من جهة أخرى، قالت إ. مر مقلقألهذا ا، معتبرة أن ميل قوي نحو سياسات دائمة لكم االفواهعن وجود 
  . منحازة ضد كل من يعترض على سياسة الحكومةسة ووم مسيّ باتت الي ،سةالتي كانت تفاخر في السابق أنها غير مسيّ 

 
انسحبت حتى على سياسة  تحوالت كبيرة تشهداختلفت و 67تلة بعد راضي المحوتابعت أن ممارسات إسرائيل في األ

، وسيمنع ةللسامي ق بين إسرائيل والمستوطنات معادت قانوناً يعتبر كل من يفرّ وأوضحت أن إسرائيل سنّ  .إسرائيل الخارجية
لى ُيسمح لي بالتوجه إسرائيل وقد ال إل اً مناهض اً موقفوموقفي هذا يعتبر نا ضد المستوطنات أ" :وقالت .سرائيلمن السفر إلى إ

نها ضغطت على الفيفا لكي تعترف ، حتى أسرائيلوأشارت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تقامر بمستقبل إ. "هناك
لتبني قوانين  يضاً وتحدثت عن وجود محاوالت في الواليات المتحدة أ. ال اعتبرتها ضد اسرائيلوبفرقها وإ بالمستوطنات

ووافقت ماكوفسكي على قوله أننا دخلنا . حرية التعبير ، معتبرة أن إجراء كهذا يتعارض معطناتومن يقاطع المست تعاقب كل
مسار السالم، إال أنها خالفته الرأي لجهة قناعتها أن يمكن للعرب أن يلعبوا فيها دوراً حيوياً في دفع لحظة تاريخية 

التي قد أن اإلشارات نا غير متفائلة من أ: "وقالت .على مجمل الجد هلونخذوا ما يقووا إلى العرب أو يألن يستمع اإلسرائيليين
تي تمارسها إسرائيل وعلى ز ال، ومع ذلك اعتقد أن الوقت قد حان إللغاء سياسة التمييسرائيللعربي ستسمع في إيبعثها العالم ا

 ."لهذه القضية حلّ  إلىالتوصل سرائليين العرب واإل
 

 :ومع فتح باب النقاش ُطرحت االسئلة التالية
 
بول على الجميع الق اً،ممكنذلك  ن ضرورة التقدم بشكل متواز من الطرفين، وليصبحالموافقة على ما قاله المتحدثون عمع  -

 فكيف نفعل ذلك؟  .وليس بالضرورة على كل التفاصيل نحوهابالوجهة التي نسير 
ف الديني في ماذا عن صحوة التطرّ  .سالميدون الدخول في تفاصيل العنصر اإل الدينيف تطرّ لتحدثتم عن صحوة ا -

 فين؟وبخاصة عند المسيحيين المتطرّ  الواليات المتحدة
هل تؤمنان بأن . الل ممارساتها اليومية دولة فصل عنصريستيطان وأصبحت من خأنها دولة إاسرائيل تثبت يوماً بعد يوم  -

 األحزاب اليمينية في الكونغرس والكنيست معاً، هي مكّون للمواجهات أم للسالم بين اسرائيل وفلسطين؟
، الوقت الذي تستغرقه كما حصل بالنسبة إلى المستوطنات مثالً في االتفاقات التدريجية تكمن في ما قد يحصل خالل المشكلة  -

إسرائيل واالردن بين االتفاق بين إسرائيل ومصر و. كلما انتظرنا، كلما واجهتنا مشاكل أكبر. إضافة إلى االنتهاكات األخرى
 ج؟رّ المتدالفلسطينيين الدخول في مسار السالم فلماذا ُيطلب من . بل نهائياً جاً لم يكن متدرّ 



سياسية؟ هل هناك وجود إلسرائيل خارج المشروع التوراتي؟ وهل من هي إسرائيل التي نتحدث عنها؟؟ من هي إسرائيل ال -
اليمين فيه استخفاف للعقل القول إن إسرائيل بدأت تجنح نحو . بتوراتية وجودها؟ باستطاعتها الوصول إلى أي اتفاق يمسّ 

الحروب العربية كل  ، ومن شنّ المؤسسة للدولة لجهة عقيدتها عند أقصى اليمين وخصوصاً  إذ لطالما كانت إسرائيل البشري
وليس حزب الليكود الذي على العكس هو من وقع اتفاقات  اإلسرائيلية كان حزب العمل اإلسرائيلي اليساري التوجه كما يدعي

دولة استئصال عنصري ألنها تعمل على  بلالتعريف الصحيح إلسرائيل هو أنها ليست دولة فرز عنصري . سالم مع العرب
 .فلسطيناستئصال العرب من أرض 

وسلو، فتح العديد من الدول العربية مكاتب تمثيل في إسرائيل والعكس صحيح، إال أن ذلك لم ر أنه بعد اتفاق أيجب التذكي -
من ناحية أخرى، تحدثتم عن فشل ثالث محاوالت قامت بها . يغير من سلوك إسرائيل ال سّيما على صعيد بناء المستوطنات

لم يتمكنوا من ولماذ فشلت هذه المحاوالت؟ هل ألن ما ُطرح كان غير قابل للتنفيذ . شامل حلّ الواليات المتحدة للتوصل الى 
 . ؟الشامل المنشود حلّ السرائيل ال تريد تقديم ألن إ لذلك، أم وضع آليات

يعتقد اليوم أن ، إضافة إلى أن نتانياهو بات نتحدث عن حّل الدولتين ولم يتحدث أحد عن أن إدارة ترامب ال تدعم هذا الحلّ  -
 تطلبون دوماً من العرب أن يعطوا المزيد،. دول الخليج بحاجة إلى مساعدته لمواجهة إيران وهو أيضاً ال يريد حّل الدولتين

 .ولكن لم يعد لديهم أي شيء يقدمونه وعلى إسرائيل أن تقدم شيئا للفلسطينيين
 

حدة ثالث مرات المبادرة إلى طرح حّل شامل للنزاع اإلسرائيلي حاولت الواليات المت": ة قال ماكوفسكيلرداً عن هذه األسئ
المهم أن  من. لنظر عن قواعد اللعبةبصرف اأنها كانت ترّكز على الهدف النهائي المشكلة . الفلسطيني وفشلت في كل مرة

لم ينجح . دفعة واحدة كل األمور ثالث مرات للتوجه إلى المفاوضات النهائية وحلّ  خذت بمشورتهميفهم العرب أن أميركا أ
لذلك ال أظن أن على الواليات المتحدة المحاولة مرة رابعة  .المشكلة عندهم. ، ال مع الفلسطينيين وال مع اإلسرائيليينمراأل

بالنسبة إلى مسألة المستوطنات، أوافق . ضمن المقاربة نفسها، أي كل شيء أو ال شيء، ولذلك تحدثت عن المقاربة التدريجية
 ".يجوز أن تستمر عملية بناء المستوطنات، خصوصاً مع توقف عملية السالمأنه ال 

 
ف الديني في الواليات المتحدة، فقد كان دائماً موجوداً لكنه غير مؤثر ال على الداخل التطرّ بالنسبة إلى " :أما فريدمان فقالت
سياسات الواليات المتحدة وخالل هذه الفترة بقيت ، القضية الفلسطينية محاولة حلّ في  طويالً  قضينا وقتاً  . وال على الخارج

 السياسةومنها لم يحدث  اً يالرئيس الحالي قال أشياء كثيرة ولكن أ. من الجميع لم نجد تجاوباً ولكن  ،)Consistent(متماسكة 
تتغير بدأت مور األ لصالح إسرائيل صحيح، ولكن سياسة متحيزةهي . بقيت على ثوابتها األميركية بالنسبة إلى هذا الموضوع

من جهة . كثر حيادية والكثير منهم ضد سياسة القضم، وحتى اليهود باتوا أمتقدمة ال سّيما مع ظهور تيار جديد يطرح أفكاراً 
ن توجه الرئيس أنا قلقت بشأ. كون واضحة فكرياً ، ولكن أحاول أن أالتنبؤبمحاوالت و السحرية أ أخرى، أنا ال اؤمن بالحلول

 نهأيعتبر الكثيرون . حول ما يمكن أن يطرحه حيال النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني جوبةوليس لدي أ طقة والعالمترامب في المن
ير تغبدء حصول نالحظ وبة سنة على النك 50 تمر. ةمختلف شخصية نهأل في عهد ترامب كثيرة نجازاتتحقيق إ من الممكن

األسبوع الماضي إن إسرائيل تميل الى نتانياهو  من جهة، قال. عربيمع العالم ال التطبيع إلىسرائيل ال سّيما لجهة سعي إ
قد . ن اسرائيل ال تستطيع التخلي عن المستوطناتيقول إ على األرض واقعال من جهة أخرى، لكنو التطبيع بةاعتماد مقار

ضمن إطار  جديد واقعلى ة إبحاج ونحن طرافرضاء جميع األفي محاولة إل نازللتطرفي النزاع إلى اميركية ة األدارتدفع اإل
الوحيد الممكن ويلبي  الحلّ  سوى ألنه دعمهأقول أنني ال أ الدولتين حلّ كمدافع عن . ما هو ممكن وما هو مستحيل التمييز بين

 لن يؤدي إلى أي حلّ ن الراه اقعالو. ردن ومع مصرمع األ السالم ما انطبق علىطراف المتنازعة وهذا أغلب حاجات األ
 ". مة أزمة مفتوحةويبقي األز

 
على أساس الهواجس األمنية  قليميإمكانية حصول نوع من االتفاق اإل ضوء آخر يلوح في األفق وهوهناك :"وتابعت

 لكن علينا الحذر من حدوث هذا. الجهاديينخطر يران ووالناتجة عن توسع إسرائيل والدول العربية والسياسية المشتركة بين إ
ومع ذلك، اإلمكانيات التي تطرحها أمامنا اللحظة التاريخية . على القضية الفلسطينية وقت عينهفي ال تفافلاإلالتقارب و

وعلى  الراهنة مع العوامل الناتجة عن واقع األمور في المنطقة تفرض علينا رؤية أي نوع من أنواع التقارب بشكل إيجابي، 
مر هذا النزاع ويعتبر األ بمحاولة حلّ  ن يمضي قدماً ريد أ، فهو يلى ترامببالنسبة إ. أن يخطو خطوة إلى األمام كل طرف

إنما خالفاً  ميركيةمع اإلدارة األ خالفاً  م يكنوباما له مع أخالفأما نتاياهو فهو يريد أن يظهر للناس أن . له اً شخصي اً تحدي
 . "ظهار ذلك مع ترامبمع أوباما، ويسعى إل شخصياً 

 



ميركا وأحيانا نعرض أموراً نعلم أنها غير قابلة للتنفيذ ولكن نعرضها للحصول على نسمع الكثير من األمور في أ: "وأضافت
 عملية بناءسرائيل تجميد إو 67الـ  مع احترام حدودأعتقد أن السالم سيحصل ضمن عملية تبادل لألراضي . أمور أقل

في التعامل مع جهود جدية  إظهارن الطرفيولكن اعتقد أن على . منها قضية القدسة شائكة تبقى أمور كثير .المستوطنات
بالنسبة إلى القول أن إسرائيل في  .المستوطنات بناء وقف فيسرائيلي وتبدأ الخطوة األولى من الجانب اإل تحقيق السالم،

استئصال عنصري، هذا القول صحيح إذا كنتم تعتقدون أن إسرائيل ال حق لها في الوجود وأنا ال أوافق على  ةدولهي عقيدتها 
 ".من العمل إلحالل السالم بينهما يوجد شعبان يسعيان إلى الحصول على القدرة على تحديد مصيرهما وال بدّ . لكذ
 

حصل مع  ى حلول تحفظ هوية الطرفين وهذا ماوعلينا التركيز علعلى ما قالته، وافق الرا أ: "وختم ماكوفسكي الجلسة بالقول
العرب ن يتمكن أمل أ. هذا االتفاق ولكنه استمريمومة الجميع شكوا بد. ليكودال حزب معها ليهتوصل إ يمصر في االتفاق الذ

. في إسرائيل لى صعود اليمينوجودهما يؤدي إو حلّ فرص الوصول الى ن يصعبا من االقتناع أنه يمكن لحماس وحزب هللا أ
القاضي  أخرى اسمحوا لي بالتذكير أن  من جهة. ما د الطريق أما حلّ أريد قوله هو أنه بإمكان العرب القيام بخطوات تمهّ ما 

خذها بعين وعلينا أ سرائيلية حيوية جداً ن االجراءات الديمقراطية اإلإ. اً بيعرالذي أرسل الرئيس اإلسرائيلي إلى السجن كان 
علينا . لمدنيالمجتمع ا مستوى جيد ال سّيما مع دعم ولكنني اعتقد أن إسرائيل وصلت إلى  مر مثالياً ال أقول أن األ. االعتبار

 ."األطراف ونراهانقطة االلتقاء بين  بحث عنن نات متقدمة في هذا المجال وعلينا أالتفكير بخطو
 

الرئيس ترامب  دارةبعد رؤية إ تتبلورلم " :النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني قال حولبالنسبة إلى سياسة اإلدارة األميركية الجديدة 
بة لدعم ما بالنسأ. وهي داعمة لهذا الحلّ رادة هذه اإلعضاء ستكون قريبة من طريقة تفكير أ اعتقد أنها ي، ولكنالدولتين حلّ  من

وهم ليسوا بعرب  خرى في المنطقةأن تهندس دولة أسرائيل من التوضيح أنه ال يمكن إل نتانياهو دول الخليج ضد إيران، ال بدّ 
نه من الممكن االلتفاف على القضية أ إسرائيلي يظنّ  ما من. وال بفرس ويسعون للبقاء خارج هذا النزاع وتالفي ضرره

ال تركز على ك زمات متعددة ولذلالعربية تعيش أ ن الدولبر أاعت. منيمن التعاون على الصعيد األ ولكن ال بدّ  ،الفلسطينية
أن  لحكومة نتانياهومن الممكن للعرب أن يؤثروا على الخريطة السياسية في إسرائيل وال يجوز . ولويةالقضية الفلسطينية كأ

 ."نتبقى على ما هي عليه اآل
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 )الجلسة الرابعة أي(بجلسات ثالث جاءت األولى  "الدولتين وما يستتبعهحّل "بيت المستقبل المؤتمر الذي يعقده حول  استكمل
وقراءة في المواقف اإلقليمية الفاعلة، تركيا  قراءة في المواقف العربية: رةفلسطين في بيئة إقليمية متغيّ "تحت عنوان 

، أستاذ جامعي وكاتب، حسن نافعةبالمتحدثين فيها وهم  منى فّياضمعية قتها الكاتبة واألستاذة الجابتعريف منسّ  ،"وإيران
  .وعريب الرنتاويالمدير العام السابق لمؤسسة الدراسات الفلسطينية،  محمود سويد

 
: التي غالباً ما تحرك الحروب، يبقى السؤال شهوة المجد والسلطة جانباً ومعها األطماع االستعمارية إذا تركنا" :اضفيّ وقالت 

صاب العرب والمسلمين عندما احُتلت ا عن الجرح الرمزي المفتوح الذي أجلها؟ ماذعن الكرامة؟ هل تستحق القتال من أماذا 
 . "سرائيل بل الكرامة المهانةة ومن بعدها العربية لمحاربة إينيفلسطين والقدس؟ ليس المجد ما يحرك الجماهير الفلسط

على تحريك الجماهير حتى اآلن، نادراً  ضية الفلسطينية على االستمرار وقدرتهافي محاوالت فهم أسباب قدرة القوأضافت أنه 
ا هذا ما تراهن عليه اسرائيل ربم. ن القضية ستموت وتنسى مع الوقتالبعض أ ما تؤخذ الكرامة المهانة بعين االعتبار فيظنّ 

. نواعهف على أإسرائيل نحو التطرّ ن تحولت المنطقة برمتها بما فيها المشكلة التي تزداد تعقيداً بعد أوهذا ما يعيق حّل 
المضادة التي  األنظمة ثوراتلكن  ،العربية طالبت بالحرية والكرامة شهدتها بعض الدولفالثورات واالنتفاضات السلمية التي 

ات عرقية ودينية وطائفية وأخطرها الصراعات على شرارة صراع وأطلقت أغرقت المنطقة في عنف غير مسبوق اجهتهاو
على مستوى الرأي العام  وخصوصاً  عالمياً  في الوقت الذي يتصاعد فيه تأييد القضية الفلسطينية أنهالمفارقة  تبقى .الهوية
تعميق ما قد يؤدي إلى دارة االميركية الجديدة واإلنياهو احكومة نتمن قبل  سياسات تؤشر على العكس تماماً ، نالحظ الغربي

لو أنت ": وما يوضح ذلك السؤال الذي طرحه باألمس الرئيس السنيورة .عند شبيبة الداخل الفلسطيني وخصوصاً حلقة العنف 
 ".نازل اآلن؟تعليك ال اذالم ،و مستوطنإسرائيلي أ



في جعل  الذرائع وساهمكل  وراق الجميع وفضحأ كشف ،الحرب السورية عربي وخصوصاً ما يحصل في العالم ال وتابعت أن
الذي القتل والقمع والتوحش  بهت ا يرتكبه النظام السوري بحق شعبهأمام هول م ، إذاً نسبييبدو إرهاباً سرائيلي رهاب اإلاإل

فمن يدين قمع االحتالل : ينا عدم الكيل بمكيالينما يحصل في سوريا يفرض عل. بق الفلسطينيين سرائيلييمارسه االحتالل اإل
هم جميعاً  داعميه، خصوصاً أن الطرف عن جرائم النظام السوري ال يستطيع أن يغضّ  للشعب الفلسطيني ويحصي ضحاياه

 . ةصاخب من خط الممانعة والمقاومة الذي رفض الحل السلمي بعامة وحّل الدولتين
بات يغرق في بل  ،سرائيل وحدهامطامع إب بي سبيالً للخروج من مأزقه ولم يعد مهدداً العالم العر قالت، لم يجد باختصار

للقضية  جل إيجاد حلّ والحال هذه الضغط من أ فكيف بإمكانه .جد نفسه في موقف ضعف ودفاع عن النفسحروب متشابكة وو
ومن ثم  1937 إلى 1916مدى السنين من الدولتين على  لى الخرائط التي وضعت لحلّ عندما ننظر إ: "ردفتوأ. ية؟فلسطينال

مع الوقت وخصوصاً بعد هزيمة  ن فلسطين تزداد تقلصاً كيف أ سنالحظ ،2006لى وصوالً إ 1994و 1967و 1947
 رضهذه األ، بينما لم يتبق للفلسطينيين من رض فلسطين التاريخيةمن أ% 78 تضمّ  اليوم سرائيلأصبحت إبحيث  67حرب 
خذ تألم  خرائطن جميع هذه الالدولتين مع اإلشارة إلى أ فماذا عن مستقبل حلّ !! وطنات مثل مصفاةتخترقها المست% 22سوى 

حافظوا على الذين هم وحدهم أن ، علماً ساساً برأيهموالذين ال يؤخذ أ ،سرائيليين في الداخلبعين االعتبار الفلسطينيين اإل
 .سرائيل ويعيقون صفاء يهوديتهاة إدول" فلسطينية"
 

ا الدول العربية إلى جانب تركي بها قليمية نعنيبالقول إنه عندما نتحدث عن البيئة اإل، وبدأ مداخلته الكالم حسن نافعةأخذ 
خاصة بها ومصالح متبانية عن األخرى، بعضها شديدة الغنى وبعضها  ةلديها رؤي هذه الدولوكل دولة من . سرائيلوإيران وإ

مواقف مختلفة جداً ليس بالنسبة إلى القضية الفلسطينية فقط ولكن بالنسبة  لعربية لديهاالدول اوأضاف أن . اآلخر شديد الفقر
ولى اإلشكالية األ .الفلسطينية بالقضية بعامة عالقة النظام العربي عارضاً لعدد من اإلشكاليات في إلى قضايا متعددة أخرى،

و من منطلق التضامن مع يتعلق باألمن الوطني أ إدراكاً  تتعلق بمدى فهم الشعوب العربية للتهديد اإلسرائيلي الذي يعتبر
ة الثنائية طار العالق، سواء في إضبط العالقة بين الدول العربية وممثلي الشعب الفلسطينيب اإلشكالية الثانية تتعلق. نيالفلسطيني

 . وهؤالء العربيةو بين الجامعة بين الدول والممثلين أ
 
 عام حرباندالع الال عند عي العربي لهذا المشروع لم يبدأ إوالو التاسع عشرفي القرن المشروع الصهيوني بدأ : "أوضحو

وفق  ت كل منهاتصرفعربية ولا ةنظمتفاعلت من منظور األ ،عندما تفاعلت الدول العربية مع هذا المشروع". 1948
 جامعةوعند تأسيس . عالم العربيو المصلحة العليا للرورة وفق مصالح الشعب الفلسطيني أمصالحها الخاصة وليس بالض

مساعدة الفلسطينيين ساسية التزام الدول العربية بالحفاظ على الهوية العربية لفلسطين ونت مواثيقها األتضم ،العربية الدول
ورفضت قرار التقسيم والهدف  ،ي العامبضغط من الرأ 1948الدول العربية الحرب عام ودخلت . رضهمعلى استعادة أ

لم تكن كلها على قلب  النكبة،الدول العربية التي دخلت حرب هذه . رض فلسطينظة على أالمحافكان آنذاك ذلك المعلن من 
 كبر دور سلبيأالدول العربية  ، لعبتبعد توقيع اتفاقية الهدنة ،حوالفي جميع األ. الخاصة دوافعهمنها  وكان لكلواحد 

نظمة لم تنجح ال األ. ع تحت إدارة مصرردن والقطادارة األتحت إية الفلسطينة عبر وضع الضفة نهاء القضوساهمت في إ
حّد النزاعات ودارت العديد من الصراعات وصلت الى  ،ة في ضبط العالقة بينهماية وال الحركة الوطنية الفلسطينيالعرب

ين الدول العربية ب الخلل في العالقةالتي أدت إلى المعضالت الرئيسة  ىحدواعتبر أن إ. طرافالعسكرية بين هذه األ
 لمصلحة العليا للقضية الفلسطينية،العالقة بما يتالئم مع اهذه وجود معايير لضبط  عدمتعود إلى  والفصائل الفلسطينية المختلفة

 .1969حصل صراع مع الحركة الوطنية بعد قبوله بمبادرة روجرز عام  ،عبد الناصرجمال حتى مع و
 

 الدول التي. خرى المتعلقة باالستقالل الوطني والتنمية المستقلةينية عن القضايا األالقضية الفلسطال يمكن فصل : "وأضاف
في الحرب ما الدول التي اختارت التماهي مع االستعمار فبقيت في الخط الخلفي ، أسرائيلانتهجت هذا النهج كانت معارضة إل

ويمكننا  ،لفلسطينية بل لمصالح شخصيةلح القضية امجمل الحروب التي خاضتها الدول العربية لم تكن لصاإن  ."سرائيلمع إ
 .1948ال حرب من إجل فلسطين إالعرب لم يخوضوا حرباً  القول إن

 
ال وجود لدول عربية وأوضح أنه . ة في صراع الهويات في العالم العربييعالقة القضية الفلسطينب أما اإلشكالية الثالثة فترتبط
الدولة وأردف أن . من تخطيها لم تتمكن بين ما هو وطني وقومي وديني اتصراع عاشت معظمهاتقوم على المؤسسات بل 

اع القبائل والقوميات لى صر، حتى وصلنا إسالميةالجامعة أو الدولة اإل مة العربيةلقيام األ بحجة السعي فضترُ  الوطنية
مع تحول الفلسطينية ية على القضية وانعكس موضوع ضياع الهو صبح العالم العربي مجموعة من الدول الفاشلةوالطوائف وأ



وعن اإلشكالية األخيرة تحدث عن غياب الحكم الرشيد في الدول . إلى مشاعر دينية ومذهبية وحتى القومي الشعور الوطني
في تحقيق التنمية المستدامة وفي وضع أنظمة تربوية حديثة وفعالة وفي إقامة : العربية التي فشلت على جميع األصعدة

صالح البيت وختم بالتأكيد أن الخطوة األولى تبدأ في إ. طية وفي تحقيق تداول السلطة والمشاركة في السلطةالديمقرا
دول وطنية  بناءالفلسطينية، إضافة إلى تنظيم البيت العربي على أساس  الشرخ الحاصل بين مختلف الفصائل وسدّ  الفلسطيني

في ظّل هذه األوضاع، أرى التدهور لوقت طويل و لم العربي وسيظلّ توقع األسوأ في العاأ:"وقال . تقوم على المؤسسات
  ".هاحللمحاوالت للقضاء على القضية الفلسطينة وليس 

 
 ،لوصلنا إلى خالصات متشائمة مر للعقللو تركنا األ" أردف همداخلته بالموافقة على كل ما قاله نافع ولكن عريب الرنتاويبدأ 

بسبب اختالف المصالح واألولويات بين مختلف  وأكد أنه ال وجود لنظام عربي. "نبقى متفائلينرادة ولكن إذا تركنا األمر لإل
 ". يجتمعون في قمم ويصدرون بيانات وفي اليوم التالي يلقون بها في سلّة المهمالت"الدول العربية، ونراهم 

 
كن المقصود منها الهدف المعلن إنما تحقيق أن جميع المبادرات العربية التي ُطرحت لحّل القضية الفلسطينية لم ي وأضاف

اإلسرائيلي مع مبادرة ولي العهد  عربي مشترك لحل النزاع العربيول جهد ل أحيث سجّ  1981عام منذ  .مصالح أخرى
 ة الحرب البادرة وكان المطلوب إزالةقم: ، جرى تطوران مهمانفي قمة فاس األولى السعودي األمير فهد بن عبد العزيز

هو وزير الخارجية  حينها في المنطقة له ، وأول من تحدث عن الشرق األوسط الجديد خالل جولةمن المنطقة الروسيالوجود 
من  التحرير الفلسطينية منظمةوأضاف أنه لتحقيق هذا الغرض وهذه المبادرة، كان يتعين إخراج  .األميركية ألكسندر هيغ

في أميركا، حيث  9/11 أحداث عقبتالمبادرة الثانية أ. 1982نان عام وهذا ما حصل إثر االجتياح اإلسرائيلي للبلبنان 
حد بعين ذها أخوجدت الدول المتهمة باإلرهاب نفسها مضطرة إلى تبييض صورتها فجاءت مبادرة الملك عبد هللا ولم يأ

زو العراق اقية اإليرانية وغالعربين هاتين المبادرتين اندلعت الحرب . "لى قمة كجثة هامدةوبقيت تتنقل من قمة إ"االعتبار 
ن هذه عندما نتتبع كل ما جرى، نرى أ: "وقال. "خارطة الطريقيرتبط باإلعالن عن "الذي  سقوط بغداد امللكويت وتاله

  ". الفلسطينية القضية حلّ إلى قليمية والدولية ولم تكن تهدف دوماً مرتبطة بالتحوالت اإلالمبادرات الكبرى كانت 
 

األمير مبادرة  مطالبها عن مطالب عبد هللا التي تقلّ ملك لاالتراجع عن مبادرة : مساليوم مشابه لما جرى باأل ما يجري: "وتابع
 هذه المبادرة ُتنفذ بشكل غير رسمي .الذي يعتبر حالياً جارياً على قدم وساقللتطبيع  حتى االنسحاب لم يعد شرطاً إذ ، "فهد

 ،باختصار". تصفية للقضية الفلسطينيةهو ما يجري  ، ما يؤشر إلى أنسرائيليواإل نفذ بشقها الفلسطينيبشقها العربي وال تُ 
وعن قمة الرياض األخيرة، تساءل لماذ الحديث عن حلف شرقي أوسطي . "حفظ ماء الوجه لم يعد موجوداً بحتى ما يسمى 

هنا أن يشمل هذا الحلف إسرائيل،  جديد وليس مثالً حلف عربي أو حتى إسالمي؟ وجواباً عن هذا التساؤل قال إن المقصود
 نظمة الفساد واالستبدادأ"وأضاف أن . "القضية الفلسطينية وليس لتسويتها لتصفيةاليوم هو محاولة  نشهدهما "معتبراً أن 

  ."فسادهاو ت المبادرة للتغطية على استبدادهاطلقوأ استغلت القضية الفلسطينيةالعربية 
 

ردن ربي، تحدث عن وجود ثالثة تيارات الطاغي بينها هو التيار الرباعي المكّون من األقليمي العوفي قراءة للمشهد اإل
لحل يدعو إلى ا تيارال هذا وقال إن .هابينالخالفات واالختالفات  ثير من ه يوجد الكأن ، علماً ماراتوالسعودية واإلمصر و

وأوضح أن هذا المحور  .العدو األوليران عتبار إا على قاعدة قيام حلف شرق أوسطي جديدو قليمي للقضية الفسلطينيةاإل
بو ومستعد أن يعطي أ ذاهب بعيداً أنه  لسطيينة للتفرغ لمواجهة الخطر اإليراني، مؤكداً القضية الف حلّ  ةبضرور أيضاً  يقول

 .بهمساحة لإلطاحة  تاركاً لنفسهمازن فرصة للتكيف 
 

وفرسه الداخلي هو "لقيادة المرحلة الثانية في فلسطين  وهو يهيئ التيار الثاني هو المحور التركي، القطري واألخواني،
وبات العالم من الحصار  هذا المحور يعاني حالياً  .إلى الضفة اهيل حماس في غزة لتتمكن من سحبهحاولت قطر تأ". حماس

 .، وهي تقوم بذلك من زمن بعيدرهابقطر راعية لإل اليوم يعي أن
 

يران ، إذ أن إالعدة لالنخراط في القضية الفلسطينية يعدّ " ، معتبراً أنهحزب هللاويرن ، إدمشقأما التيار الثالث فهو محور 
 ."تكون فلسطين ساحة االشتباك هذه الصفقة لم تحصل نتظار الصفقة الكبرى مع الغرب وإذابا
 



صراع  بسبب ةرودة الخطشديالية الحمرحلة ال اء داخل العالم العربي، مشدداً على أنقليمي له حلفوختم بالقول إن كل قطب إ
اسطنبول وعين السخنة مؤتمر طهران إلى مؤتمر من  ،بشكل متواز مؤخراً  كل المؤتمرات التي شهدنا انعقادها". هذه التيارات

 .دول وطنية ديمقراطية واعتبر أن طريق الخالص يبدأ ببناء نظام عربي يقوم على. "جندات بريئةكلها ليس لديها أ ،ولندن
القضية  ودون ذلك ال يمكننا حلّ  ،الحكم الرشيدوالمواطنة ودولة الحداثة والعصرنة  يمّر عبر تحقيقلى فلسطين ريق إفالط"

 ."جديدةال تحّل اليوم إال بأدوات  المشاكل القديمة .الفلسطينية
 

مر إلى اعتماد العنوان ، حتى استقر بي األ بموضوع احترت في إيجاد عنوان له لفتكُ " :بالقولمداخلته  محمود سويدبدأ 
ال وإذ أشار أن  ."ردنعالقات بعض األنظمة العربية غير الشرعية أو غير النظامية مع إسرائيل خارج مصر واأل :التالي

، تحدث عن وجود أمور واقعية تحدث عنها اإلعالم حول سرائيله حول سير بعض الدول العربية بالصلح مع إمعلومات لدي
لديها مواقف  كما سرائيلمستوى معين من العالقات مع إالسعودية لديها  وتابع أن .ية مع إسرائيلة بعض الدول العربعالق

وفد سعودي برئاسة تحدث عن زيارة  ،هذه العالقةالعلنية لظواهر ال ومن. خرى تختلف معهاسرائيل ومواقف أفيها مع إتتوافق 
إن إلى هذا قال . دون موافقة رسمية زيارة كهذه ال يمكن أن تتمّ كاديمي، معتبراً أن أنور عشقي إلى إسرائيل وصف بأنه وفد أ

مناورات عسكرية مع ب ، تحدث عن قيامهاماراتوعن اإل. يةسرائيلشخصيات إمير تركي الفيصل معروف بلقاءاته مع األ
سلطنة قطر ومن  كل في إسرائيلي مكتب تجاري، كما تحدث عن افتتاح سرائيلفيها إ شاركتالواليات المتحدة ودول غربية 

إلى اسرائيل، حيث حّل أعضاؤه عالمي مغربي ذكر توجه وفد إالمغرب وعن . خرى في تونس وموريتانياعمان ومكاتب أ
، علماً أن سرائيل فوق مكان انعقاد مؤتمر المناخ الدولي، رفرف علم إفي مراكشو. سرائيليةند وزارة الخارجية اإلع ضيوفاً 

  . التي أقيم عليها المؤتمر هي أرض أمميةالمغرب بّررت ذلك بأن األرض 
 

رفضت منح تأشيرة كما  سرائيلأن يلعب فريقها لكرة القدم في إالسعودية  ، رفضتعلى الصعيد الرسميو أخرىمن جهة 
الملك محمد الخامس ألغى دخول لصحافيين إسرائيليين كانا ضمن الوفد المرافق للرئيس ترامب خالل زيارته األخيرة إليها، و

 .بسبب دعوة نتانياهو لحضورهاسكوا في موروفيا مشاركته في مؤتمر قمة اإل
 

كل و ، ولم يخرج أحد عن المبادئ التي وضعتهاالموقف العربي الرسمي تحدده مبادرة السالم العربيةإلى هذا، قال سويد إن 
على ضرورة االنسحاب الكامل من  بية تنصّ ن مبادرة السالم العروذّكر أ .ملتزمة بهاما تزال حتى اآلن الدول الموقعة عليها 

 عاصمتها القدس 67ل قيام دول فلسطينية مستقلة على حدود بوعادل لالجئين وق حلّ وإيجاد راضي العربية المحتلة، األ
نه نزاع ي بأسرائيلالصراع العربي اإلوصف من  بدءا ة في هذه المبادرةكبير تتنازالومع ذلك، تحدث عن حصول . الشرقية

. إضافة إلى استبعادها الحرب من الخيارات وتنازل الفريق العربي عن حق العودة، "وتاريخيته من أهميته تقليالً  عدّ يُ ما "
هو التنازل عن فلسطين ككل واالكتفاء بالضفة والقطاع والقدس الفلسطينية كبر في حق القضية واعتبر أن الجرم العربي األ

 سرائيل دون حلّ ال صلح مع إ: التمسك بالء واحدة إال العربية نظمةمن هذه األاليوم  اً ليس مطلوبه نعتقد أأ: "وأضاف. الشرقية
 وتحدث عن أهمية أن تبقى. "، عاصمتها القدس الشرقيةالضفة والقطاع إقامة دولة فلسطينية فيوهو  ،ضمن ما اتفق عليه

طبع مع إسرائيل على الرغم من ث لم تُ ، حيردنللقضية كما كانت في مصر واأل" األمين الحارس"هي  ةالشعوب العربي
ستنهاض من بقي من الدول لشعب الفلسطيني في اولفت أيضاً إلى دور ا .صلح بارد مجرد عن أسفرتاتفاقيات الصلح التي 

دة العالم العربي من دول في ظل غياب سوريا العربية والعراق العربي وتراجع مصر وقيا  "الكثير ولم يتبق منها"العربية، 
 خشبةوختم قائالً إن إسرائيل وجدت ". 1948خطر مما كنا عليه أبان النكبة الكبرى عام في وضع أ"ليج، معتبراً أننا اليوم الخ

وأكد أن كل تسوية يجب أن تبدأ بإعالن  .ننييفلسطياللى الصلح مع الخالص بما بات يعرف بمعادلة الصلح اإلقليمي كطريق إ
ودون ذلك تكون  ،مفاوضات تحت السيادة الدوليةإجراء ستيطان ولمبادرة العربية ووقف اإلمبدئي باتانياهو قبولها الحكومة ن

ما جّل بل  ،الواحدة دولةحّل الدولتين وال ال ال تريد ال حلّ  وفي الصميمخيرة ما وأن هذه األهناك خديعة من قبل إسرائيل ال سيّ 
 . وضع غزة تحت اإلدارة المصريةنتهاء من الصراع عبر القطاع بنية االوقضم ألراضي عملية تهويد كاملة ه هو تقوم ب

 
  :ومع فتح باب النقاش ُطرحت األسئلة التالية

 
، أشاروا إلى ضرورة التوقف عند مفصل مهم هو "بائدالقومي الخطاب الب"المحاضرين الثالثة  مداخالتمع وصف البعض ل -

الرابطة العربية هي رابطة اللغة على قاعدة احترام  :وهو العروبة لتعريف حديث لمعنى 2006تقديم إعالن الرياض عام 
الشعب  أما في الشأن الفلسطيني، فقد تناوله اإلعالن بشكل موضوعي قائالً إن .لوطنية والعالقات البينية بينهاالدول ا



مع  م حدودها، وعليها ترسيردن ومصر ولبنانمت حدودها مع األرسّ إسرائيل . 67 حدود الـ الفلسطيني يريد دولة على
 . وليس على تصوراتنا السابقةواعتبروا أنه يجب البناء على هذا الموقف . فلسطين

  لماذا لم يبد الفلسطينيون حتى اليوم أي رأي حول ما يجري في سوريا؟  -
يق يسلكه أي طر القضية وليس لتسويتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو لتصفيةقة على أن األنظمة العربية تعمل مع المواف -

 خارج البقاءو اللعبة وليس خارجها أ وا ضمنكوناألستاذ الرنتاوي ليحد المحاور التي تحدث عنها الفلسطينيون؟ االنخراط في أ
 ؟ هذه المحاور

أوالً ما هو موقع إسرائيل من هذه المحاور؟ وهل يستطيع : لرنتاوي للمحاور يحتاج إلى ثالثة توضيحاتاألستاذ ا تصنيف -
 أن يأخذ مداه دون الحصول على موافقة السلطة الوطنية؟ وهل تستطيع السلطة البقاء على الحياد أزاء هذه المحاور؟   أحد منها

 لم نسمع شيئا عن دور تركيا وإيران؟  -
مة وليس على كل األ ل خطراً رض فلسطين كان يشكّ حقيقة أن العدو اإلسرائيلي عندما غرس في أالدول العربية  تجاهلت -

. مخلصين للقضية الفلسطينية يكونوا جنوداً  العرب لم. هذا الشعب يحارب وحيداً  صبح، فيما بعد أعلى الشعب الفلسطينيفقط 
كان واضحاً حين دعا جميع األطراف من النظام إلى المعارضة، إلى  بو مازنبالنسبة إلى الموقف من الحرب السورية، أ

  .ضرورة إيجاد حّل سلمي للنزاع الدائر
المتحدثون . ألف شهيد في فلسطين 400 فالشعوب العربية قدمت. فهم من كالمنا أنه خطاب كراهية ضد العربنريد أن يُ ال  -

ة ومعظم الحروب التي خاضتها الدول العربية كانت بسبب يلشعوب فقد حملت القضية الفلسطينما اأ ،عن األنظمة يتكلمون
يتطرق المتحدثون إلى مسألة التطبيع ال سّيما في شقه لم . عربمساهمين في حركات المقاومة هم الكبر وأ فلسطين

 .مليار دوالر  100 بنحوللسوق العربي والخليجي  تصّدر إسرائيلإذ تشير األرقام إلى أن  ،االقتصادي
 ؟ل المنطقة في مستقب دور يبنى عليه ن يكون لشباب الربيع العربيأال يمكن أ: ذ البعد الشعبي لهذه المتغيراتخالمحور لم يأ -
 

ن القيادة الفلسطينية حاولت من الحرب السورية، قال الرنتاوي إوفي رّدهم عن هذه األسئلة وبالنسبة إلى الموقف الفلسطيني 
من جهة . إذ يوجد في سوريا نحو مليون فلسطيني طرف من طرفي النزاع،عدم تكرار تجربة الكويت ولم تنحاز إلى أي 

ولكن علينا االعتراف أن هناك يغفلوا البعد الشعبي في عالقة الدول العربية بالقضية الفلسطينية أخرى، قال إن المتحدثين لم 
ضاف أنه وأ. الذين تطوعوا للقضيةعدد الذين انضموا إلى داعش أكبر من عدد أن ر في المشهد االجتماعي العربي إذ تغي

ديمقراطية ني تبدأ ببعث الحركة الوطنية وتشبيبها وتحقيق الإلبقاء القضية الفلسطينية حّية، ال بّد من حركة استنهاض فلسطي
 . توحيد الفصائل ومن ثم بناء شبكة من التحالفات العربية والدوليةو والليبرالية والتقدمية

 
خر أقل رح حالً آوبعد حين تط ،ن العرب لن يقبلوه تعلم أتطرح حالً  إسرائيل تّتبع خطاً واضح المعالم إذ أنها أما نافع فقال إن 

من  األنظمة والحكام الذين يتصرفون وعي كبر منأوعي الشعوب العربية  واعتبر أن. يضاً وهكذا دواليكمن األول فيرفض أ
ة ليست لكن الشعوب العربي. الحكمعلى بقائهم في سدة بالنسبة إليهم تقتصر المصالح الوطنية وهذه االخيرة ب ما يسمونه منطلق

 .لى دول وطنية قد يصبح للشعوب كلمة في صناعة القرار، وعندما نتحول إي نظام عربيمشاركة في صنع القرار في أ
 

حمل رايتها ي االستمرار بهو فاليوم  يةللقضية الفلسطين صار الكبيرن االنتمعتبراً أحالة انهيار عربي شاملة  وتحدث سويد عن
 . ل عادل ووفق المطالب التاريخيةوعدم تعرضها للطعن من خالل إجراء صلح عربي إسرائيلي دون حلها بشك

 
ة، الواليات أوروبا بعد البريكسيت، روسيا الصاعد: فلسطين في البيئة الدولية الجديدة"بدأت الجلسة الخامسة تحت عنوان 

، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيةبالمتحدثين فيها وهم  سامي عونقها بتعريف منسّ  ،"المتحدة في ظل ترامب
ويلفريد مارتن  ، مدير السياسات في مركزوروالن فرودنشتاين، ، كاتب وباحث في الشؤون الفلسطينية والعربيةين إبشوحس

 .  للدراسات األوروبية
 

الدولتين،  حلّ  مداخلته بالتوضيح أنه سيتحدث عن تأثير التغييرات الدولية على القضية الفلسطينية من منظور  محمد اشتيه بدأ
طراف اللجنة أ لون مع األمم المتحدةالذين يشكّ  الواليات المتحدةوروبا وروسيا ونه سيتناول مواقف كل من أمشيراً إلى أ



جماع إيكون هناك  اً عام 50إنه ألول مرة منذ  وقال .التي بذلت جهوداً كبيرة إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيليالرباعية 
 .كذلك غداً  بقىن تطبيقه ممكن حتى اللحظة إال أنه لن يأ علماً  ،الدولتين فلسطيني وعربي ودولي على حلّ 

 
إلى أن تغيرات هامة على  فقد القضية الفلسطينية أهميتها وإلحاحيتها، مشيراً ة لم تُ وأوضح اشتية أن قضايا المنطقة الملحّ 

واستراتيجية  من االتحاد نتيجة خروج بريطانيا التوتر في اوروباكالساحة الدولية قد تترك على القضية الفلسطينية أثرها، 
الشرق األوسط  مع السلطة والتعاطي الجديدفي روسية جديدة للتعامل مع الشرق األوسط، باإلضافة إلى وجود ترامب 

 .وفلسطين
 

ا اعتبر أن ألمانيا لطالما كم ،وتحدث عن الجهود التي بذلتها فرنسا لتفعيل مسار السالم من خالل إطالق عدد من المبادرات
نها كانت دوماً تلعب دور حصان أما بريطانيا فقال إ". الفلسطينيةت وراء فرنسا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالقضية اختبأ"

في سياستها بريطانيا من االتحاد األوروبي، ستصبح  هاطروادة للواليات المتحدة، ومع تغيير اإلدارة األميركية وخروج
وتحدث عن . وروبيين تاريخيين للفلسطينيين كاليونان مثالً جود أصدقاء أوتحدث عن و. بأميركا الخارجية أكثر التصاقاً 

كما أن إلسرائيل حلفاء على "وقال التفاوت الكبير بين موقف األنظمة األوروبية من القضية الفلسطينية والموقف الشعبي منها، 
نات تقف مع القضية الفلسطينية، وهذا ما نراه أن الشعوب والبرلما إضافة إلىالساحة الدولية، فلدى الفلسطينيين أيًضا حلفاء، 

واعتبر أن أوروبا قبلت أن تكون في المقعد  ".يلمن خالل الفعاليات في الجامعات والبلديات وفي حمالت المقاطعة إلسرائ
قناصل  شار إلى طلبه من مجموعةأو. في المساعدة االقتصادية" عة الشيكداف"القضية الفلسطينية وأن تكون  ملف الخلفي في

المستوطنات، إذ يقدر عدد في ت األوروبية من اإلقامة اأوروبيين بضرورة اتخاذ خطوات لمنع اإلسرائيليين حاملي الجواز
وأوضح أن اوروبا تدعم  .المستوطناتفي مليون نسمة، جزء منهم يقيم  1.2 وروبية بنحوأاإلسرائيلين الذي يحملون جوازات 

ومع ذلك اتخذت أوروبا قرار  .لكن ال خطوات جديدة لديها بل تنتظر ما سيأتي من ترامب ،ستيطانترفض اإلالدولتين و حلّ 
ة عن موقف ال يعني مقاطعتها، إال أنه خطوة جيدة تعبر من جه هذا األمرومع أن  ،وسم البضائع المستوردة من المستوطنات

 .  ارتترك للمستهلك حرية االختي مناهض لعملية بناء المستوطنات ومن جهة أخرى
 

في جهوده إلطالق عملية ن الرئيس السابق أوباما لم يكن داعماً لوزير خارجيته جون كيري قال إ بالنسبة إلى الواليات المتحدة
ن اعتبر أ، الفلسطيني صراع اإلسرائيليوعلى الرغم مما أعلنه من نيته العمل على إيجاد تسوية لل أما ترامب، المفاوضات،

الجديدة لن تحيد عن الموقف األميركي  ارؤيته لهذا الحل، معرباً عن اعتقاده أن واشنطن بإدارتهالضبابية ما زالت تسود 
ال يمكن توقع ون يونانوهذا النوع من القادة يقال عنهم إنهم أ"، شعبويقائد هو وأضاف أن ترامب  .التاريخي الداعم إلسرائيل

لم ينقل و للناخب اليهودي ترامب غير مديون مالياً ومع ذلك،  ".يدور حولهم وكل شيء ،تهم وال يؤمنون بالمؤسساتتصرفا
. وزارة الخارجيةحيث كان بعهدة دارات السابقة إلى مكتبه بخالف اإلالملف الفلسطيني  ونقللى القدس، األميركية إالسفارة 

للتفاوض، مؤكداً أنه  ستيطان وتحديد مرجعية واضحةلجدية ترامب هو في ضمانه وقف اإل ومع ذلك، يبقى االمتحان الرئيس
 أن وفداً حتى اللحظة، ما زالت اإلدارة األميركية الجديدة في مزاج االستماع وليس لديها أي خطة واضحة المعالم، كاشفاً عن 

  .ركييمشاورات مع الجانب األم قريباً  جريسي فلسطينياً 
 

 عملية استمرار ما يؤشر إلى ذلكالدولتين، و دو حلّ نياهو هو استمرار األمر الواقع، وهو عاوأشار اشتية إلى أن ما يريده نت
بقاء غزة تحت إوكذلك  ،لتوسع المستوطنات جغرافياً  خزاناً ) ج(تهويد القدس والسيطرة عليها وضم األغوار واعتبار المناطق 

 .نير الحصار واستمرار االنقسام
 

النزاع العربي  حلّ ل خطةنالد ترامب وهي إدارة الرئيس األميركي دوعلى إحدى أفكار في مداخلته  حسين إبش رّكز
سها وعلى رأ المصالح بين إسرائيل ودول الخليج تقاربعلى فكرة أن  ترتكز هذه الخطة. "من الخارج إلى الداخل"اإلسرائيلي 

قد يساهم  ،السعودية واإلمارات وقطر إضافة إلى األردن ومصر لجهة التصدي للخطر اإليراني وطموحات طهران التوسعية
وبذلك تكون . في المضي قدماً في إرساء سالم بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك من خالل حث الطرفين على تقديم تنازالت

للتصدي  هاإسرائيل قد اكتسبت شرعية إقليمية وربما اعتراف رسمي بها من قبل عدد أكبر من الدول العربية عبر الشراكة مع
رى، يحصل الفلسطينيون على غطاء سياسي ودعم ديبلوماسي ومساعدة اقتصادية من جهة أخ. للتوسع اإليراني في المنطقة

 .جادة وحيوية، ما يدفعهم إلى تقديم تنازالت إلسرائيل
 



وأوضح أنه  .؟"من يأتي أوالً الدجاجة أم البيضة"كهذا يواجه عقبات عدة أوالها عقبة  اً إال أن إبش استطرد ليقول إن مخطط
الخليج في الشراكة مع إسرائيل للتصدي للخطر اإليراني، إال أن سياساتها الداخلية والقيم التي على الرغم من مصلحة دول 

قدرتهم على الخوض في هكذا مخطط من لجهة اعتبار القضية الفلسطينية القضية األم، تحّد بشكل كبير  قامت عليها تاريخياً 
بالنسبة إلى إسرائيل، . تعزيز حقوق الفلسطينيين وإنهاء االحتاللفي الموقف اإلسرائيلي لجهة  اً دون أن يروا في المقابل تطور

أي تنازل للفلسطينيين مقابل تعاون استراتيجي مع الدول العربية دون الحصول بالمقابل على مكاسب فهي لن تمنح مجاناً 
 .معينة

 
النزاع العربي جوانب  ختلفمبطالع تكون من نيويورك وال تكون على ان ك وال يمكن أبش أن ترامب من نيويورإ قالو

في هذه  DEAL BREAKERن يكون بأترامب يرغب إلى هذا . "يعرف عن الموضوع أكثر مما نظن وهو" ،اإلسرائيلي
سرائيليين يريدون معظم اإلوكشف أيضاً أن . هذا النزاع القضية وأن يتوصل إلى ما عجزت عنه اإلدارات السابقة وهو حلّ 

يلي نهاية االتفاق النووي مع يران ومن الخطر النووي ويخافون من اليوم الذي سون من إيخاف ألنهمالتقرب من العرب 
أهمية وأضاف أن . من خطر له حاضراً ما تشكّ ليران وبخاصة إ قلقة أيضاً منالدول العربية من جهة أخرى،  .المحتمع الدولي
لى واشنطن بو مازن ذهب إأ. (أميركياً وبالتالي دولياً  اإلسرائيلي النزاع العربي ملفحياء إ تكمن في أعادةاإلدارة الجديدة 

 ومع ذلك ال بدّ . )زاره في الفندقو ،وراءه وضع العلم الفلسطينيالستقباله ولى السيارة خرج إ: ستقبله ترامب بحفاوة بالغةوا
سي، إضافة إلى ما يواجهه من لى أن ترامب ال يتمتع بالكفاءة ال على صعيد القيادة وال على الصعيد الدبلومالنا من اإلشارة إ

بة إلى إسرائيل، أقصى بالنس . يتوجهون إلى الخارج ،إياه التجربة ووفقاً لما علمتنا ،ما تجعل الرؤساءاضطرابات داخلية غالباً 
 يه قريباً نه التقاء شر العدو عليك ان تبقبينيت، ويعمل وفق مقولة إأي من  اليمينأقصى من  اآلتيالتهديد  نياهو هواتما يخشاه ن

اعتقد : "وأردف .ت ومن إطالق العنان النتقاداتهيسينجح لن يتبناه مخافة من بين نياهو متأكداً أن هذا الحلّ تاإذا لم يكن ن. منك
وحال دون تقديمهم  ن صمودهم لسنوات طويلة خفض الثمنإذ يظنون أ سرائيليين في اليمين يقترفون خطأن الكثير من اإلأ

. شيءأي ن نتنازل عن العربية، ويعتقدون أيضاً أنه بسبب الخطر اإليراني اليوم سيعترفون بنا دون أ وللدتنازالت كبيرة ل
إذن تهمة . هذا خطأ إذ أول ما فعلته قطر في أزمتها مع السعودية واإلمارات هو اتهامهما بأنهما على عالقة مع إسرائيل

  ".العالقة مع إسرائيل ما زالت فاعلة عربياً 
 

فاق هذا المخطط ترتبط بمدى اطمئنان دول خلص إلى القول إن آ ،قات التي قد تحول دون تحقيق هذا المخططوعن المعو
الخليج على أن واشنطن جادة في دعمها للتصدي للخطر التوسعي اإليراني وعكس كل المكتسبات التي حققتها طهران حتى 

ق هذه المطالب مع ربطها بشكل واضح يتزمت واشنطن بتحقوإذا ما ال. كأولوية في سياستها الخارجية واعتماد ذلك اآلن
بالتعاون العربي اإلسرائيلي لتحقيق االستقرار في المنطقة، من الممكن لهذا المخطط أن يفضي إلى مسار جديد في عملية 

عية لتحقيق تقدم على األكثر واق في وقت تظهر فيه العديد من التحديات والعقبات، تبقى هذه المقاربةوختم قائالً إنه . السالم
  .النزاع العربي اإلسرائيلي المدى القريب في حلّ 

 
ساسي للوسط وهو مركز الدراسات األ ويلفريد مارتن للدراسات األوروبية،مركز مداخلته بالتعريف ب روالن فرودنشتاينبدأ 

 .اً حزب 75 اليمين في االتحاد االوروبي ويضمّ 
 

مواجهة روسيا مع الغرب ستستمر و منذ األمس، يالماً وإ كثر تعقيداً ت بات أيريكسلبا إلى موضوع الجلسة، قال إنبالنسبة 
ضعف " أما ترامب، فما تزال الضبابية تسود معظم سياساته ولكن ما بات جلياً هو ، "قريبة ي تسويةوال أرى أ"لوقت طويل 

وسائل التواصل وضاع االقتصادية واأل"عن  ، تحدثوعن العوامل التي انتجت البريكسيت وترامب ". قدرته القيادية
التي تستخدمها شركات مثل فيسبوك  الخوارزمياتعت التطورات السياسية ولم نر بعد نهاية هذه السرعة، سرّ  االجتماعي التي

االخبار ، وأخيراً فخلق التطرّ ما يساهم في ن خريمثلكم وتهمش كل اآل والتي تجعلكم تتواصلون مع أشخاص يفكرون
ازمة العولمة وتطور هذه الوسائل انتجت واعتبر أن . "بسرعة خارقةتنتقل ولة التي ال تنطبق على الواقع لمضلّ المفبركة وا

 .هذه الظواهر
 

د مبدأ سياسياً ، إال أن انتخاب ماكرون أعاد إنعاش األمل إذ أنه يجسّ التشاؤم سائد في بروكسيل قال إن بالنسبة إلى أوروبا،
صويت يجري وفق معادلة اإلنغالق أو في أوروبا بين اليسار واليمن بات من الماضي وأصبح الت نقسام التاريخياال: جديداً 



، وما حصل في بريطانيا يشير إلى أنه ومع ذلك، قال إن أوروبا ما زالت عالقة بين القديم والجديد. ةاالنفتاح، العولمة أو العزل
   . اليسار واليمين هوميمن المبكر الحديث عن موت مف

 
 وروبا منشغلة بنفسها اآلن والنقاشات السائدة هيالتي طرأت على السياسة الخارجية في أوروبا، قال إن أالتغيرات النسبة إلى ب

كل هذا يعني أن . سيضعفها دبلوماسياالذي  األوروبي المتعلقة بالتغييرات المؤساساتية وخروج بريطانيا من االتحاد تلك
سبانيا الدول األكبر في االتحاد مثل إ. ةلها بالشرق األوسط بعامة وبالقضية الفلسطينية بخاص أوروبا منشغلة في أمور ال عالقة

. ستبقى السياسة الخارجية تحت السيطرة ولدى االتحاد آلية جيدة لتنسيق السياسات ولكنها معقدة وغير كافية ،لمانيا وفرنساوأ
 . "في الشرق األوسط مسالال اً في تحقيقوروبا لن تلعب دوراعتقد أن أ" ومع ذلك

 
شهدها في عصر يالتي تلك مركزية ك لم يشهد النظام الروسي معتبراً أنستستمر  ، قال إنهامع الغربروسيا مواجهة وعن 
ال سّيما تلك التي تقوم حوله، مؤكداً عدم وجود أي صفقة بين روسيا ديمقراطية التجارب العلى كل  يسعى للقضاء الذي، بوتين

الروس  ، تابع، يقومفي الوقت الحالي ما هي تداعيات عودة روسيا؟لذي يعنيه ذلك بالنسبة للشرق االوسط وما ا. والغرب
 .من جهة أخرى يخوضون في سوريا حرب النظام السوريتانياهو وليهم، فهم من جهة يتوددون إلى نذكية بالنسبة إبتحركات 

 
ومع . "بين في المنطقةي الى الالعيد برأوذلك يعو"ين ائيل وفلسطوروبا لن تساهم في حل النزاع بين إسروختم بالقول أن أ

ت لتبقى إسرائيل واقع ونشأ. اعتقد أنه علينا الخروج من الخطاب القديم كالحديث مثالً عن تهديدات المشروع الصهيوني"ذلك 
 . "الطرفين بينللنزاع مع الفلسطينيين يبدأ ببناء الثقة  ي حلّ وأ
 

  :رحت اإلشكاليات التاليةطُ ومع فتح باب النقاش، 
 
، ودور إسرائيلفي عدم توازن القوى بيننا وبين  تبقى لة الرئيسةالمسأبدأ من الداخل ولكن صحيح أن إصالح األمور ي -

انهيار االتحاد الروسي هناك لحظات في التاريخ يتم خاللها إعادة ترتيب للعالقات الدولية، ك. الخارج بالنسبة الينا مهم جداً 
 وبي والدور الصيني والدور الروسي،ي الدور األور، نهاية حقبة القطب الواحد وتنامساعد في توحيد االلمانتيني الذ

من وإلى مجلس األلى مؤتمر باريس قبل دخول ترامب إلى البيت األبيض، ذهبنا إ. البركسيت وما ستؤول إليه الحرب السورية
ن نحصل منها على أاألخيرة العشر سنوات خالل استطعنا ف ،وروباأ أما. م بهن يقوولة الستباق ما يمكن أوإلى روسيا في محا

حق  من اً منها موقف ق تقرير المصير ولكن لم نستطع أن نأخذحوإقرار ضد المستوطنات  ، وبموقفالدولتين اعتراف بحلّ 
  .العودة

. بناء الثقة بحجةملت هي كسب الوقت حدى الخدع التي استعوإ ،سوى لعبة وقتلم تكن اللعبة  ،نو وحتى اآللمنذ أوس -
 . سرائيل في كسب الوقت من خالل استخدام حق الفيتووروبا ساعدت إوأ
معطيات عن التوجهات القيادة الفلسطينية  تملك ي مدىهل ستشملنا هذه الصفقة؟ إلى أ. ترامب يسعى لعقد صفقة كبرى  -

 القضية الفلسطينية؟ ميركية لحلّ األ
 ماذا عندها؟ ،و آلخرألسبب أن يتغير  في إيران كن للنظامنه يمون أاال تعتبرالواليات المتحدة وإيران؟  هل يوجد صفقة بين -
 ؟سيلعبون دوراً في حل النزاع العربي اإلسرائيليس ون الرون أهل تعتقد -
 

ولكن اعتقد أنه من  ،تفعلوهن ما يجب ألكم ال يمكنني أن أقول " :ثقة وما يجب على العرب القيام به، قال روالنبناء الوحول 
نه بعد عشر سرائيلي يعتقد أإبش في أن اليمين اإل لى المفاوضات دون شروط مسبقة وال اتفق مع حسينالعودة إ الضروري
 . "منهمعلى أخائفون  اليوم هم. فضلأ حصل على حلّ سنوات سي

 
ل أي خطر غير جدي وال يشكّ "ولكن هذا الصعود ، ميركافي المنطقة هو غياب أروسيا ز صعود نجم أما إبش  فقال إن ما عزّ 

كبيرة صفقة سمعت الكثير عن . عليها ل خطراً ي طرف جدي يشكّ جود ألميركا ولكن في المقابل ال وهناك تراجع أل ". عليها
غيير ، فهي ال تستيطع تيرانوفي حال لم يتغير النظام في إوهم مجرد هذا اعتقد أن ولكن  والواليات المتحدة، يرانبين إ

 ."يديولوجيةسباب أسلوكها أل



 
ويرسل شخصيات يهودية لمحاورة إسرائيل والتفاوض "ه فحذر من أن يكرر ترامب خطأ اإلدارات األميركية السابقة أما اشتي

أي ، القيادة .غير رسميةقيادة الساحة الفلسطينية قيادة رسمية و علىال يوجد : "وأضاف. ، معتبراً أن هذا األمر لن ينجح"معها
في عهد  فاق التوصل إلى حلّ أعتقد أن آ. يستفيد منه الجميع تريد حالً  السلطة الوطنية الفلسطينية مدعومة من المجلس الوطني،

هناك قرار . العناصر التي تحيط به غير مؤاتية وال أطن أنه يوجد قرار دولي بإنهاء االحتالل الرئيس ترامب ضئيلة إذ أن
  ".موثوق بها ووسيط نزيه وتحديد أطر زمنية مرجعية نحن بحاجة إلى للتوصل إلى تسوية عادلةبحله، وبإدارة النزاع وليس 

 
 

إلى أين من هنا؟ مراجعة آلفاق حل : االحتماالت والتصورات في ظل الواقع الجديد"بدأت الجلسة السادسة تحت عنوان 
: قها عريب الرنتاوي بالمتحدثين فيها وهمعريف منسّ ، بت"الدولتين وما يتعداه في قراءتين متعارضتين إلمكانيات استنقاذه

، سفير الجامعة العربية السابق في باريس وروما ناصيف حتي، رئيس الديوان الملكي األسبق في األردن، عدنان أبو عودة
 .باحث في الشؤون اإلسرائيليةأكاديمي و، وحسين أبو النملوالفاتيكان، 

 
ا أرض فلسطين وقد أمنتها بانتصارها العسكري أواله :الصهيونية تقوم على ركيزتينإن  بالقول مداخلته عدنان أبو عودةبدأ 

لسكان  بأن تجعل األكثرية العظمى اا السكان أي الديموغرافيا، وهي تعمل على تحقيقهوثانيته .1967و 1948عامي 
قال إن قصة حّل الدولتين بدأت سنة و .يونية منذ نشأتهاض الحركة الصهيهودية الدولة هو غراسرائيل من اليهود إذ أن 

. من أرض فلسطين% 46والذي كان سيمنح الفلسطينين  م المتحدة المتعلق بتقسيم فلسطينبقرار الجمعية العامة لألم 1947
فقط من أرض فلسطين أنضم معظمها أي الضفة % 22وبقي للفلسطينين  1948ولكن الجامعة العربية رفضته في حرب 

 .نالغربية الى األرد
 

مسين عاماً للمحطات والتحوالت التى حدثت عبر الخو 1948للنزاع العربي اإلسرائيلي منذ عام  اً تاريخي اً عرضوبعد أن قّدم 
ألف منهم في  300 ،فيهاالف مستوطن  650نحو  وجودسرائيل للضفة الغربية والتي أفضت إلى إالتى مضت على احتالل 

اعتبر  ، بؤرة استيطانية 250و ،وطنة في منطقة نابلس أي قلب الضفة الغربيةمست 40مستوطنه منها  150محيط القدس و 
 :ألسباب عدة أهمهاريخ القضية الفلسطينية السياسية شّكلت منعطفاً كبيراً في تا 1974أن سنة 

اهرة وضمن الثاني عشر في الق هحزيران من هذا العام قرر المجلس الوطني الفلسطيني في مؤتمر 8في  – 1
سرائيل وذلك عن طريق التحرير إرض الفلسطينية تنسحب منه امة سلطة وطنية على أي جزء من األقإج النقاط العشر، برنام

محتملة كما  بابها على قنوات دبلوماسية فتحت عبر ذلك جماال أن منظمة التحررإاعتبرت اسرائيل والدول الغربية  .الكامل
 .ليها قيادتهاإتتوصل ت مستقبلية جراء توافقاإأعطى المنظمة شرعية 

لى إلحكومته مقترحا لتتبناه للتوصل  قدم إيجآل آلون ،عالن المنظمة برنامج النقاط العشرإبعد سبعة أسابيع من  -2
م ومنحدرات جبال القدس لك15-10يقوم على ضم األرض المحيطة بالقدس ووادي األردن بعرض الضفة الغربية  فيسالم 

فاوض مع زعماء ى هذه األراضي مستوطنات وقواعد واقترح آلون أن تعمل الحكومة على التباتجاه البحر الميت وتنشأ عل
 .السلمي  جل الحلّ أالضفة الغربية من 

يعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد  اتخذ مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط قراراً  1974في العام  -3
ويل لتح هاسنجر للقيادة المصرية وكانت حيلة ذكية لم تدركها تلك القيادة حينيإيحاء من كوكان هذا القرار ب. للشعب الفلسطيني

 .ريلى أرض متنازع عليها بين األردن ومنظمة التحرإالضفة الغربية من أرض محتلة 
 . عدم انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية -4

ن فشل حينما تبيّ وأضاف،  .فشلت تحقيقهاً لكن محاوالت الدولتين هو المقبول ومجمع عليه دولي وخلص إلى القول إن حلّ 
وطن واحد  هي الدول الواحدة والثانية حلّ  هي لى السطح دعوتان جديدتان، األولىإخرج ، الدولتين جهود التوصل لحلّ 

الدولتين  هن على حلّ مر الذي يجعلنا نرااأل ،سرائيلإن لن تجدا لهما دعماً دولياً وترفضهما ين الدعوتيهاتواعتبر أن  .ودولتان
 .حتى اآلن التي خبرناها نواع الفشلأبالرغم من سائر 

ن الدولة الفلسطينية لن أخبرني يافغيني بريماكوف حينما كان رئيس معهد االستشراق في موسكو أ 1981في العام : "وتابع
ن الدولة الفلسطينية لن أ ،بيكرجيمس  آنذاك ريكةيمخبرني وزير الخارجية األأ ،1991وبعد عشر سنوات في آذار  .تقوم

يحق  ،األولويات ت فيهفي زمن تغير ،نواآل. كثر من حكم ذاتيأقل من دولة وأليه هو كيان إقصى ما يمكن التوصل أتكون و



 فشل الدول العربية ومنظمة التحرير عسكرياً ودبلوماسياً لتحقيق حلّ  وعلى الرغم من. ال نستسلم لهاتين النبوءتينألنا 
وهي انطلقت بايمان شباب فلسطينيين وإسرائيليين بالمواطنية ( BDS ـظاهرة ال، ووهم حّل الدولة الواحدة،  تخبرنا ينالدولت

نسانية تى اآلن وهي القوة األخالقية واإلهو توظيف القوة الثالثة التي لم توظف بشكل كاف ح ن هناك مساراً ثالثاً أ) العالمية
برالية العالمية يسرائيلية ليبرالية متحدة مع القوى اللإوقانونياً لتحفيز قوة يهودية و القياً سرائيل أخإالتي من شأنها محاصرة 

سرائيل واصلة العمل على الحصار الدولي إلنساني ومخالقي واإلالح هذه القوة هو تغذية البعد األوس ،تطالب بحل الدولتين
  . "رضهمأ فيتثبيت الفلسطينيين  بهدف

 
والتي  67على ما نسميه هزيمة  عاماً  50وبدأ مداخلته بالتذكير أن هذا المؤتمر يتزامن مع مرور  مالكال ناصيف حتيأخذ 

من فاس الى قمة  وانطلقنا في عمليات للسالم"عن حل الدولتين،  وبدء الحديث سرائيليل في الصراع العربي اإلدت الى تحوأ
إلى  وأضاف أن الدبلوماسية العربية ال تستند ."الوسيلة لينا تغييرع بمدريد، ووصلنا إلى طريق مسدود ما يحتمّ  بيرون مروراً 

 . "وهمهذا الال نقوم سوى بالتباكي على كتف ، ونحن نعيش في وهم اسمه المجتمع الدولي وقوةالعناصر  عنصر من يأ
 

األزمات التي وصراع، حيث تم استبدال دبلوماسية تسوية الصراع بدبلوماسية إدارة ال 67نعيش اليوم نتائج وأضاف أننا 
 .ي حل للقضية الفلسطينيةعن المساهمة بأتشهدها معظم الدول العربية تجعلها عاجزة 

 
 :لمستقبل القضية الفلسطينية احتماالت أربع وتحدث عن

التي ستستمر سرائيل قل ضرراً إلوأ قل سوءاأوهو  ،استمرار دولة الوضع القائمأي  عليه هومر على ما استمرار األ -1
 . الجمود مسيطراً على الصعيد السياسي في ظل بقاءشاطها لتغيير الوقائع على األرض في ن

 هذا هو المشروعاعتقد أن و ،خيار التسوية المؤقتة بشكل دائممبادرة تعتمد  ترامب أن يقدم الرئيس األميركي -2
ن فعلينا القبول بأخذ الفتات، وهذا الواقع، وواقع ضعفنا يقول إننا إذا كنا غير مؤثري طرح يعكسما يُ . لقادما األميركي

 حلّ  إقليمياً أي ، التي تقوم على جعل الحلّ "من الخارج الى الداخل" ميركية هي مبادرةاأل المقاربة .ما سيحصل
البدء بالصلح بين الدول العربية وإسرائيل ومن ثم بحث الصلح مع و قضايا المنطقة من البوابة الفلسطينية

 سيكون هناك دولة واحدة وهي إسرائيل وبلديتان في الضفة وغزة أضاف، أعتقد أنه حال،في هذه ال. الفلسطينيين
  .بمسميات سيادية

مقاربات مختلفة من نوع الربط الكونفدرالي بين الضفة الغربية وردن هو فلسطين ولكن تحت مسميات احياء خيار األ -3
 .ردنالضفة الغربية باأل" بقايا"و أ

الهندسة  ، فتحدث عنتحقيقهوليه أما عن كيفية الوصول إ. الدولتين حلّ  يل وهولحل الواقعي وشبه المستحا -4
بمواكبة وة متكاملة سلّ  نطراف المعنية بخريطة طريق ومدة زمنية وتقديم تنازالت ضمي إلزام األ، أالمعكوسة

هذا هو المدخل و شاملة، قليمية ولكندرة السالم العربية قدمت مقاربة إمباواعتبر أن . د قواعد اللعبةطرف ثالث يحدّ 
على األرض يدفع إسرائيل إلى طلب المفاوضات،  واقع ساخن جداً  وعن شروط تحقيقه، تحدث عن .الواقعي الوحيد

  .ولى التي ال تندثرالدولي ألهمية الهويات األوعي اللحظة ، إضافة إلى اإلفادة من لها يصبح الوضع مكلفاً بمعنى أن 
5-  

ينفي ، "هل كان خيار حل الدولتين في الماضي أصالً "، لةعنوان المـداخ مداخلته بالقول إنوبدأ  نملالحسن ابو اخذ المنصة 
ق عليه إسرائيل وأجهضته لم تواف جزئياً  اً ودولياً فلسطينيعلماً أن هذا غير دقيق ألنه كان هناك عرضاً وجود الخيار المذكور، 

متها فعالً   . الورقة المفتاحية للمؤتمر ألسباب أبعد وأعمق وأخطر من تلك التي قدَّ
 

راً  احدة أو الدولتينخيار حل الدولة الووأكد أن  ، إلى 1937 عام "بيل"بل مات غير مرة منذ توصية لجنة  ،لم يُمت مؤخَّ
أوهام مـتناِسلة  وجودتحدث عن  وعليه. 1993، وحتى أوسلو 1974، إلى المشروع المرحلي منذ 1947 عام قرار التقسيم

الدولتين  هل أن حلّ : الفلسطينيين أو اإلسرائيليين، مثالً  خصّ يما بحِرجة، سواء اهل طرح األسئلة الحِرجة والمـناتجة عن تج
 اإلسرائيلي؟ ي حالً جدياً للصراع الفلسطينييعن

 
ل حول مّ ئيل بها، وذلك في سياق سؤال ُمكبل مبدأ اعتراف إسرا ليس حول مساحة حقوق الفلسطينيين أن الخالف وأضاف

أن يرى  حل الدولتينهل ُيمكن لخيار ": لاءتسو. األدنى من تلك الحقوق ستخلقها إلسرائيل حلول ُتلبي الحدّ  التي متاعبلا



د الديني والقومي واإلالقائم أصالً  وع الصهيوني على مضمونه التوراتيإذا بقي المشر النور  ستيطان اإلستئصاليعلى التشدُّ
 ".؟لليهود أرض إسرائيل ويعتبر أن طيناً ألحد في فلسالذي ال يرى حقَّ و
  

 ُممثَّالً بإسرائيل اآلن صهيونيهل المشروع ال: مثل الصعبة، ب من األسئلة الفكرية اإلستراتيجيةعلى ضرورة عدم الهر دوشدّ 
هل  ؟هل السياسة لتحقيق نفسويتوسّ  مشروع أيديولوجي قوامه اليهودية أم الدينية ل األيديولوجيامشروع سياسي يتوسّ  هو

سياسياً  ين أحيا اليهودية، حين أعطياها ُبعداً وحضوراً ن األخيرإسرائيل، أم أ أي ت مشروعها الصهيونياليهودية أنتجت وأحي
 ! راً؟ومضموناً حيوياً ُمعاص

 
ث عن فشل فكري تمثَّل بقبول أن إسرائيل تزداد و هو أنها  الً الجديد فعو ، كأنها لم تُكن هكذا باألصل"ريةعنص"و" يمينية"تحدَّ

 .ي دولة إيديولوجية أم ديموقراطيةإلى ضرورة تحديد ماهية إسرائيل وهل ه منبهاً أكثر إفصاحاً إيديولوجياً،  أصبحت
  

وتضخيم خسائر  ر يوماً بوقف دينامية تعظيم مكاسبهاي منطق يفتِرض أن إسرائيل سُتفكّ أ: "طارحاً السؤال التالي واستطرد
إسرائيل لن تفعل ذلك ولن تقوم بما يقّوض إكمال  ؟استقاللهم عنهابوافقة على حلول َتسَمح الفلسطينيين، من خالل الم

 ."أرض إسرائيلما تسميه ب روعها التوراتي على كل ُجغرافيا مش
    

في ما هو عليه وموقعه ر من بقاء الوضع الراهن كقاً من قاعدة المستفيد والخاسانطال "حلّ "أنه إذا جاز الحديث عن  وارتأى
باعتبار أن كل لحظة  يغّير طبيعة الوضع القائم ع تنفيذ أي حلّ الذي ناَب ويناسب إسرائيل هو من" الحلّ " فــ  ،الصراع الدائر

 . تمر ُتضيف مكاِسب لإلسرائيلي، مـُقاِبل خسائر موازية للفلسطيني
 

 سيكون الحال عليه وهي أكثر قوة ، فكيف بياً تمّسكت بمشروعها األيديولوجي وهي أقل قوة ِنس أن إسرائيل لقولص إلى اوخل
تحّول  وأشار إلىانحطاط العالم العربي واختالل موازين القوى بين الطرفين؟ وفي ظل وأكثر شهية لقضم حقوق الفلسطينيين 

وال  لليهود فقط" أرض إسرائيل" باعتبار أصالً  كبير في الخطاب اإلسرائيلي من عدم تقديم حلول للقضية إلى إنكار وجودها
على أنهم رهم الخطاب اإلسرائيلي قيمين عرب أتوا من وراء الحدود، ُصوّ مجرد  مُ لفلسطينيين، بل ال للفلسطين ول وجود ال

بل  يكون حول احتالل إسرائيل أالضاد يزعم أن الحديث عن االحتالل يجب ومن هنا كان تأليف وترويج خطاب م .حتلينم
دية معروفة، وهي أن الفلسطينيين بقية السر" :وتابع ".!طبيعية ومصر وشمال أفريقيالفلسطين وسوريا ال" احتالل عربي" حول

مشكلة  لية حلّ ؤوتحميل العرب مس أيا، ، وحقوقهم السياسية هي حيث وفدواحتلوا أرض إسرائيلو ليسوا إال عرباً وفدوا
د السيناريوهات التي لم تعمن أجل ذلك و. الفلسطينيين حيث ُوِجدوا  -الضفة الغربية، إلى مصر -من األردن اً أو لغواً د سرتتعدَّ

 ".!د، فأن باب الجو والبحر مفتوح أمامهنييه، ومن ال يتم توطينه حيث ُوجولبنان وفلسطي غزة
إن لم يُكن أسوأ، ألن  نفسه راوحة في المكانليس إلى أي مكان، بل م" :قال ،"إلى أين؟: في ظل الواقع الجديد" سؤال وعن

أو خالفه، فعلينا أن ال نبحث " الدولتين حلّ "إيجابي بشأن شيء أما إذا كنا نبحث عن ! نعيش في ظلها صارت أسوأالبيئة التي 
 ".!، ومن قلب العصر ومعاييره ومعياريته ال من خارجهماعن الحل خارجنا فقط بل داخلنا أوالً 

 
 :رحت اإلشكاليات التاليةومع فتح باب نقاش، طُ 

 
األ . س مع خيار الحربنحن مع الخيار السلمي ولي. اسة دوليننا نناقش موضوع ال يتحقق اال بسمية ولكلسنا هيئة رس -

 تعتقدون أنه كان علينا االستماع إلى قوى المجتمع المدني والمفكرين وليس فقط إلى السياسيين ال سّيما حين نعلم أنه عام
 تحب؟الدولتين مستحيل وغير مس ن حلّ وعة من المفكرين االسرائيليين وأعلنوا أمجم تاجتمع 2010

وكيف يؤثر على حل  2334 وما هي أهمية القراردولتين؟  حلّ تحقيق هل كنا سنشهد قرار فك االرتباط  خذلم يت لو -
 الدولتين؟



إال عندما وصل عن هذا األمر  تحرير الضفة الغربية، هو لم يتخلنه لم يستطع أل الملك حسين أقدم على قرار فك االرتباط -
لتغيير موازين  ، ولذلك علينا العملمامنا الخيارات التي طرحها السفير حتيبدون عناصر القوة سيكون أ. لى طريق مسدودإ

 .القوى
 

تدويل إن . ليس من االنصاف بشيء تجاهل النضال الفلسطيني العسكري والسياسي والدبلوماسي"وفي الردود قال اشتيه أنه 
يبقى  ،وحالياً وبما أن خيار الحرب غير واقعي وخيار المفاوضات مسدود حتى اآلن يلمعركة حقيقة مع اسرائكان الصراع 

ن نعمل على استنهاض ينا أعل ، وعليهرائيلال يوجد ضغط خارجي على إس: مةواني المهشّ خيار اآلأمامنا خيار واحد هو 
 ."سرائيلمن داخل إ طغض

 
م والقضية ، ودخلنا بعمق القضية األ"ومثمريندسمين "ومين كانا ل إن هذين اليوختم الرئيس أمين الجمّيل المؤتمر بالق

السيد نبيل شعث، رعايته غير المعلنة لهذا اللقاء بايفاد الرئيس محمود عباس على  شكرو. في العالم العربي األولى الوجدانية
مجرد وجودنا اليوم  ،التشاؤمية جواءرغم كل هذه األ"وخلص إلى القول إنه . شكر كل المشاركين والمتحدثين والمنسقينكما 
وأن إرادة  ن القضية ما زالت موجودةذاته فعل إيمان ويثبت أ بحدّ يعتبر حق الفلسطيني وبحثنا بالقضية الفلسطينية وبال هنا

ي ضميرنا ووجداننا مهما س ممنوع وستبقى هذه القضية ف، فاليأملي التحلي باألمن الضرور . حلها ما زالت أيضاً موجودة
 ".ومهما كانت العراقيل الزمن طال

 
كن اإلرادة مستمرة إلبداع سبل ول بوضع صعب جداً  مام طريق صعب ومسدود والقضية تمرّ نحن أ" :وتحدث شعث قائالً 

ل شكر الرئيس الجميّ باسم الرئيس أبو مازن أ. ملتمرار األسرائيل وتوحيد الصف الفلسطيني واسللمقاومة والضغط على إ
 ."فتح هذا الباب وبيت المستقبل على
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