
 تأثيرھا ): ٢(نتائج اإلنتخابات األميركية 

 على الّنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وحلّ الّدولتين  

 :التقرير  

 ):٢(نتائج اإلنتخابات األميركية " ندوة افتراضية تحت عنوان" بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
دوات ھي الثانية ضمن سلسلة ن، "على الّنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وحلّ الّدولتينتأثيرھا 

 .عن موضوع نتائج االنتخابات األميركية Zoomستعقدھا المؤسسة بواسطة تقنية   

وزير سابق نبيل عمرو  مؤسس ورئيس بيت المستقبل، لرئيس أمين الجمّيلشارك في الحوار ا
عريب في السلطة الفلسطينية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

زميل وباحث في معھد غيث العمري دراسات السياسية، مدير مركز القدس لل الرنتاوي
مدير مركز تطوير للدراسات ومسؤول اإلعالم  ھشام دبسيواشنطن لسياسات الشرق األدنى، 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة  الدكتور سامي عون أدار الندوة. في حركة فتح سابقاً، بيروت
ي اليونسكو لمكافحة الراديكالّية والتطرف شيربروك في كيبيك، مدير اللجنة العلمّية لكرس

 .)UQAM(العنيف، ومدير مرصد الشرق األوسط لكرسي راؤول داندوراند   

الندوة مرّحباً بالمشاركين، وأشار إلى أن ھذه الندوة ھي العاشرة أمين الجمّيل افتتح الرئيس 
صحية التي جراء الظروف ال" بيت المستقبل"من سلسلة حلقات افتراضية بدأتھا مؤسسة 

ھذه الحلقة ھي الثانية من ضمن أربع حلقات افتراضية حول : "وقال. فرضتھا جائحة كورونا
النتائج األميركية وتأثيرھا على المنطقة، وستتناول االنتخابات األميركية وتأثيرھا على النزاع 

الھما الفلسطيني اإلسرائيلي وموضوع حل الدولتين، أما الحلقتان المقبلتان فستتناول أو
االنتخابات األميركية وتأثيرھا على الملف اإليراني خاصة الموضوع النووي، وثانيتھما الملف 

 ".اللبناني  

ولفت الجمّيل إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية في ظل التحّوالت الجذرية، ال سيما بعد 
يتمّيز بالكامل عن انتخاب الرئيس جو بايدن على رأس الواليات المتحدة األميركية، وھو الذي 

 .سياسة الرئيس دونالد ترامب  

على ما يبدو ستحصل تغّيرات كبيرة في استراتيجية أميركا في المنطقة، كما : "وأضاف
لذلك علينا النظر إلى . سيتمّيز بايدن حتى عن الرئيس باراك أوباما الذي شاركه في فترة الحكم

ة العربية تشھد تطورات خطيرة جداً، تفتح إلى ذلك، ال شك أن المنطق. ھذه التطّورات بأھمية
 ً جديدة على المنطقة العربية ال سيما في الخليج العربي، على إثر االنفتاح على إسرائيل في  آفاقا

ظل عمليات التطبيع على غرار دولتي اإلمارات والبحرين والتساؤالت حول العالقات 



وھناك تطورات خطيرة . إلى السودان السعودية اإلسرائيلية وزيارات المسؤولين اإلسرائيليين
واستراتيجية تحصل في المنطقة، ومتغّيرات استراتيجية ال نعلم تماماً إلى أين ستأخذ المنطقة 

 ".بأكملھا  

نالحظ اليوم انقسام العالم العربي إلى فريقين، األول فريق التطبيع إذا صح : "وتابع الجمّيل
ن والسودان وغيرھا من الدول، أما الفريق اآلخر التعبير ويتضمن كالً من اإلمارات والبحري

ويكمن الفارق بين ھاتين المنظومتين في . فھو فريق الممانعة كسوريا واليمن والعراق ولبنان
النمو الظاھر في الدول التي تتبع سياسة اإلنفتاح، بينما الدول األخرى غارقة في أزمات داخلية 

 ".ال نعرف نھايتھا  

عالم العربي نمر بمرحلة مفصلية وال ندرك أي فريق سيتقّدم على اآلخر، وشدد على أننا في ال
وأِمل أن تتمكن ھذه الندوة من أن تستخلص بعض األفكار . األمر الذي سيكون محور الندوة

 .الجديدة التي يمكن أن تساھم في حلحلة بعض األمور  

" بيت المستقبل"سسة بالمشاركين في ھذه الندوة وشكر مؤ سامي عونرّحب المنسق الدكتور 
على إجرائھا ھذا الحوار، وتمنى أن يكون مبنّيأً على التفكير االستراتيجي العقالني والعمالني 

وأن يتجاوز ما نشھده في لبنان والعالم العربي من تفكير رغبوي، كما شدد على تخطي 
 .كل عامالمناكفات اإليديولوجية التي أصبحت سائدة ضمن الثقافة السياسية العربية بش  

وقبل البدء بطرح األسئلة أشار عون إلى الصداقة التي تجمعه بمعظم المتحدثين إن كانت عن 
أود أن : "وتابع قائالً . في مركزه في بكفّيا" بيت المستقبل"ُبعد أو خالل الندوات التي يجريھا 

ألمس نعيش أشدد على ما قاله الرئيس الجمّيل وتأطير بعض األمور، نحن أوالً في اليوم وفي ا
، وجاءت ذكرى التضامن مع الّشعب الفلسطيني بتقديري ١٨١ذكرى مھّمة ھي قرار التقسيم 

الشخصي باھتًة جداً في العالم العربي والعالم اإلسالمي، كما أننا في السنة العاشرة من اندالع 
: مستويين الربيع العربي وما جّره على القضية الفلسطينية من تھميش إلى حّد ما وھذا بدا على

األول يتمّثل باإلنقالب، بعدما كانت عملية السالم تمّر أصالً بالقضية الفلسطينية، ھا نحن نرى 
أن عملية السالم تمّر من خارجھا، وُيترك الفلسطينيون إلى حّد ما على ھامش لعبة األمم 

ني، فنالحظ أن أما المستوى الثاني فھو اإلنقالب في الوضع الفلسطي. بمعنى التقّدم نحو السالم
الّصراع في المنطقة يتأجج أكثر خارج الّساحة الفلسطينية، أي ما نراه من أتون المجازر 

والحرب الّرھيبة في سوريا، في جنوب العراق اآلن، في ليبيا وفي اليمن، ما يعني أن 
نه قد الفلسطينيين يعيشون نوعاً من انخفاض الّصراع من ناحية وتيرة العنف، وھذا مھّم جّداً أل
 ".يضع القضية الفلسطينية على الھامش، ولكن أيضاً يضعھا في خانة اإلھمال أقلّه الموّقت  



كيف نحصر إرث : "وأشار إلى أنه سيبدأ الحوار مع الوزير نبيل عمرو بنقطة أساسية وھي
إدارة ترامب، وأين ھي المضار التي وقعت على القضية الفلسطينية، وبالتالي ھل انتھت 

إلسرائيلية من عھد دونالد ترامب وصفقة القرن وما شابه ذلك من مقاربة أو عقيدة النشوة ا
 ".بومبيو كما يقال عن تأسيس المستوطنات؟  

الندوات  بشكر الرئيس أمين الجمّيل على مساعيه الدائمة لعقد  مداخلتهنبيل عمرو بدأ الوزير 
قييم للوضع األميركي وموقفه من عنوان الندوة يشير إلى ت: "في بيت المستقبل، وتابع قائالً 

القضّية الفلسطينية ألننا رأينا عھدين، العھد الذي لم نجّربه بعد، وھو عھد الرئيس جو بايدن، 
ثّم العھد الذي جّربناه، وقد أوسعنا تنكيالً كفلسطينيين واخترق الكثير من المحّرمات مثل نقل 

باإلضافة إلى ضّم الجوالن، وإلى  الّسفارة إلى القدس واإلعتراف بھا عاصمة إلسرائيل،
الموقف من قضية الالجئين، إلى تمويل مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي كان له قيمة 

سياسية ورمزية وحتى إعالمية إلى حدٍّ ما، ثّم دمج القنصلّية التي كانت مخّصصة لنا في 
 ".القدس بالّسفارة األميركية  

اق، وآخر ما ُحرر ھو الخريطة البائسة التي قّدمھا للخطة تعرضنا لتنكيل واسع الّنط: "وتابع 
المسماة بصفقة القرن وھي أوسع خريطة توّسعية، قامت بھا اإلدارة األميركية لمصلحة 

  ،%٥حّده األقصى  إسرائيل، بمعنى أنه في الماضي، كان يجري الحديث عن تبادل أراٍض 
 ".، ومن دون تبادلمن األراضي الفلسطينية% ٣٠اآلن فوصلنا إلى    أما  

فعلت ما فعله دونالد ترامب، بالتالي   ولفت إلى أنه لم يكن ھناك إدارة أميركية على مر التاريخ
األول للتخلّص من ترامب وھذا بحّد ذاته كان بالنسبة للفلسطينيين : ھناك سببان النتظار بايدن

ل، حتى للعديد من حلفاء وغيرھم من معظم دول العالم، نوعاً من إزالة كابوس عن صدر الّدو
أميركا التقليديين في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم، والثاني ھو الفراغ السياسي الذي 
فرضه ليس ترامب فقط بل أيضاً اإلنقسام وانخفاض وتيرة العمل ضد إسرائيل، بحيث كان 

 . يةالعمل الفلسطيني ضعيفاً في الّتحديات الكبرى التي قامت خالل الفترة الماض  

بايدن، وأحياناً أيضاً كان نموذجياً أكثر فوعد  أعتقد أنه تّم تضخيم األمل في: "وأضاف عمرو
الفلسطينيين بأنه سيكون ھناك تغيير في اإلدارة حّتى في إسرائيل كما حصل على أيام غانس 

يس له ونتنياھو بمعنى أن غانتس سيكون أفضل، وغالباً ما ُيباَلغ في ھذه المقاربات ِمن َمن ل
 ".قدرة جّدية على إثبات الوجود الفعلي على األرض وفي المعادالت السياسية  

كانت القضية الفلسطينية قضية مركزية، وبعد أن كان دور "واعتبر الوزير عمرو أنه بعد أن 
منظمة التحرير في العالم العربي دوراً مركزّياً أيضاً، وبعد أن كانت من أقوى الّدول عملّياً في 



ن السياسي، نحن اآلن نبحث بصعوبة عن دور في قضيتنا وبالتالي أعتقد أن ھذا أخطر ما الّشأ
 ". واجھناه  

وأِمَل عمرو أن يكون ھذا الوضع موّقتاً، وأشار إلى أن ذلك يتحقق إن استطاع الفلسطينيون أن 
بية يقوموا بما يجب الستعادة المؤسسات، وذلك عبر إجراء انتخابات، وتقوية المقاومة الشع

إن لم نفعل ما سبق أن ذكرت قد : "وختم قائالً . السلمية التي ال يعترض عليھا أحد في العالم
 ".يتحّول ھذا الوضع المؤقت إلى دائم وبالتالي ستتبعھا أشياء أكثر خطورة  

ستاذ غيث العمري ليتحدث عن بعض األفكار التي إلى واشنطن مع األ عونإنتقل المنسق 
 .ات المتحدة األميركيةُتطرح اآلن في الوالي  

وعلى رأسھا الرئيس أمين الجمّيل على " بيت المستقبل"مؤسسة  غيث العمريشكر األستاذ 
لن أكرر ما قاله أبو طارق، لكنني سأتكلم من جھتي كيف أرى : "وقال. ھذه الندوة عقد

قادي، باعت ،المستقبل، في ظل كل التغيرات التي تكلم عنھا األستاذ نبيل من منظور أميركي
من خاللھا على بعض ما قام به ترامب، مثل نقل   ستقوم إدارة بايدن ببضع خطوات تحافظ

السفارة، ووضع موقف واضح للحّل النھائي ال يوجد فيه حّق العودة، وما إلى ذلك من 
مواضيع يكون عليھا إجماع في واشنطن ال يتّم التراجع عنھا، وفي المقابل سيكون ھناك عودة 

بذلك سنرى وبشكل  .مور التي كانت خروجاً عن الموقف األميركي التقليديعن بعض األ
إعالني، في بداية عھد بايدن بعض التغّيرات، مثالً موضوع حّل الدولتين، وتقديم إشارة أن ھذا 

الموضوع الذي تنظر إليه إدارة بايدن ھو أكثر جّدية مما قّدمه ترامب، كذلك موضوع عدم 
إعادة بعض العالقات مع الجانب الفلسطيني، بالتأكيد سيتّم موضوع شرعية اإلستيطان، إلى 

ولكن ھناك تعقيدات داخلّية في بعض األمور األخرى كموضوع الّدعم المالي . تمويل األونروا
 ".مثالً، وبالتالي سنرى تغييراً أو خروجاً عما قامت به إدارة ترامب  

ني ككّل لن يكون ذا أھمية لدى بايدن، أعتقد عموماً أن الموضوع الفلسطي: "وأضاف العمري
فلدى اإلدارة الجديدة أولويات محلية أوالً، ثم دولياً سواء كانت العالقات األوروبية، أو العالقة 
مع الصين أو الموضوع الروسي وحتى في المنطقة، ھناك أولويات أخرى من إيران إلى بؤر 

 ".الّصراع المختلفة  

في واشنطن بأنه ليس  الموضوع الفلسطيني، أوالً ھناك اقتناعوأوضح العمري أنه بالنسبة إلى 
 .موضوعاً مھماً، وثانياً إن اإلستثمار فيه ھو استثمار خاسر  



بأن بنيامين نتنياھو ال يريد السالم، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ھناك اقتناع: "وأكمل
ة، ففي ھذه المرحلة، أعتقد أنه لن ال يقدر ألسبابه الداخلية والسياسية على اتخاذ قرارات صعب

استمرار   يكون أي استثمار أو أّي مبادرة قوّية، ولكن سيكون ھناك تشجيع على نوع من
موضوع التطبيع، ألن ھذا موضوع إجماع لدى الحزبين بالتالي سيكون ھناك إدارة للصراع 

ن من المنطقة وليس ولن يكون ھناك حّل للصراع، ما يعني أن أّي محاولة لحّل الّصراع ستكو
 ".من واشنطن  

إلى األستاذ ھشام دبسي وطالبه بالتحدث عن تحديد الضرر الذي اقترفه ترامب  المنسقانتقل 
 .تجاه القضية الفلسطينية  

أتفق : "مداخلته بشكر الرئيس أمين الجمّيل على تنظيم ھذه الندوة وقال ھشام دبسيبدأ األستاذ 
تقّدم به الّزمالء، لكن أريد أن أقول إن الفريق الديمقراطي في المنحى العام مع الكالم الذي 

الذي أعلن عنه الرئيس المنتخب جو بايدن، ال يمكن اعتباره سوى دعم كالسيكي للرواية 
اإلسرائيلية، وبالتالي تكون الخطوات التي قام بھا ترامب، بما فيھا صفقة القرن، لھا جذر عند 

ھيالري كلينتون وزيرة خارجية وقّدموا مشروعاً تحالفياً مع  اإلدارة الديمقراطية، فعندما كانت
اإلخوان المسلمين في المنطقة، وطرحوا فكرة دولة فلسطينية في غّزة، وُتلحق بھا مدن الّضفة 

الغربية، نرى في جوھر األمر أن صفقة القرن لم تأت من فراغ، إنما كانت مواقف ترامب 
 أعتقد أن اإلدارة الجديدة ستخرج عن ھذا المنطق، عطفاً مستمّدة من أسس اإلدارة السابقة، وال
 ".على الكالم الذي سبق أن قاله الّزمالء  

وأشار الدبسي إلى أن القضية األخرى التي أعتقد أنھا جوھرية، تتعلّق بأي تحسينات شكلية 
ي وليس ممكن أن يقوم فيھا بايدن في المسألة الفلسطينية تأتي في سياق لتحسين المشھد األميرك

في ھذا المعنى، أريد طرح الّسؤال الذي أشار له الوزير عمرو، ما : "وقال. الموقف الفلسطيني
ھي المحفزات الفلسطينية التي تستطيع أن تلعب دوراً جوھرياً بجذب السياسة األميركية إلى 

 بقاً؟مكان على األقل ينسجم مع األطروحات واإللتزامات األميركية التي كانوا يقّدمونھا سا
بالتالي نحن لدينا آليتان متعارضتان ال تنتجان شيئاً ُيراَھن عليه رغم أن ھناك ضرورة 
 ".للخروج من مربع المراوحة ورّد الفعل الفلسطيني، لنتمّكن أن نراكم شيئاً قابالً لإلستثمار  

قراطية وختم الدبسي معتبراً أن المشكلة مع اإلدارة الجديدة تشبه المشاكل مع اإلدارات الديم
التي سبقت إدارة ترامب، إال أن المشكلة األكبر في يومنا الحالي ھي ھبوط القدرات الفلسطينية 

 .على اإلبداع أو على إنتاج وقائع قابلة لإلستثمار وقادرة على التأثير  



ُتعلّق اآلمال اآلن على : "لطرح السؤال على األستاذ عريب الرنتاوي قائالً  المنسق انتقل
بايدن، بالطبع ھو لن يحرر القدس وھذا أمر بديھي، ولكن من الناحية الفلسطينية المنتخب جو 

أيضاً ندرك أن ھناك استعصاء في السلطة في مسألة الشرعية والتفعيل، ولكن إضافة إلى كل 
ذلك ما رأيك بالمقاربة اإلسرائيلية إلدارة بايدن، إن كان حكومة نتنياھو أو غيرھا، في عملية 

عملية السالم، أو بعض ما سيقدمه بايدن من عملية فّك ھذا االستعصاء في السالم المناعة ضّد 
 ".اإلسرائيلي؟-الفلسطيني  

نه يريد أ منظمي الندوة، وأشار إلى عريب الرنتاويقبل أن اإلجابة عن السؤال شكر األستاذ 
عيد اإلقليمي نقطة لم يتّم التطّرق إليھا، وھي ما أحدثته إدارة ترامب على الصّ "أن يضيء على 

المّتصل بالمسألة الفلسطينية، وأربع سنوات من تھميش الدورين المصري واألردني، وأربع 
سنوات من النفخ بالدور اإلماراتي والّدور الّسعودي، حتى باتت اآلن اإلمارات تحديداً، وربما 

ء لم تتأّكد بعد بأن واليوم، ھناك أنبا .أكثر من الّسعودية، العباً أساسياً في القضية الفلسطينية
إذاً مفھوم . قّمة ثالثية قد تعقد في أبو ظبي تضم نتنياھو وأبو مازن إلى جانب محمد بن زايد

اإلطار اإلقليمي لحّل القضية الفلسطينية، كما ورد في صفقة القرن وكما تجلّى في ممارسات 
اب ما كان ُيعرف كان يفترض دوراً متنامياً لدوٍل خليجية على حس سلوك جاريد كوشنروفي 

، من ھنا تنفّس األردّن الصعداء بعد رحيل ترامب، وبدأت الدبلوماسية "الّطوق"سابقاً بدول 
األردنية تتحّرك في فضاٍء واسع بعد عاٍم من الكبت السياسّي، لم تحتّل خالله إاّل قضية إنقاذ 

لة أو أكثر ربما منذ األونروا المكانة المركزية في عمل الدبلوماسية األردنية خالل سنة كام
 ".الكشف عن صفقة القرن و قبلھا  

لھذا السبب، ھناك تبّدل في الحال اآلن، في العاصمتين األردنية : "وتابع الرنتاوي قائالً 
طبعاً، المصريون لديھم مشكلة مع بايدن في ما يتعلّق في حقوق اإلنسان  .والمصرية

أنه سيكون ھناك دور لمصر على األقل  والديمقراطية، ولكن في الموضوع الفلسطيني، أعتقد
 ".أفضل مما كان عليه في المرحلة السابقة  

العاصمتين اإلقليميتين ، عمان والقاھرة، وبعض العواصم العربية األخرى، "وأشار إلى أنه في 
تكون الفرصة األخيرة إلنقاذ مشروع حّل  ھناك شعور بأننا أمام فرصة بايدن، وأنھا قد

أنه إذا انقضت السنوات األربع المقبلة، واستمّر االستيطان الزاحف،  من وتخّوف ".الدولتين
من عدم وجود فرصة لدولة فلسطينية مستقلّة على حدود الرابع من حزيران، وھذا الملّف قد 

 .ُيطوى وإلى األبد، لذلك ھناك حالة استنفار قصوى  



مالء، وھي أن بايدن غير مھتّم القناعة الثالثة تحّدث بھا الز: "وأكمل الرنتاوي حديثه قائالً 
بالقضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية ليست في جدول أعمال القضايا العشر األھم 

الطريق  دعونا إذاً نھيئ ولكن كيف تعاملت ھذه العواصم مع األمر؟. لإلدارة األميركية الجديدة
خل، وأن نبدد الفكرة التي تحّدث أمام بايدن من أجل أن نشجعه، أن نحفّزه، أن نستحّثه على التد
اإلسرائيلي ھو خاسر، ولن يفضي -عنھا الزميل غيث، من أن اإلستثمار في الصراع الفلسطيني

 ".إلى أي مكان  

يقول لبايدن من العرب، وھذا ھو جوھر "وتابع الرنتاوي معتبراً أن ھناك من عليه أن 
ى القمة الثالثية في أبو ظبي، إلى زيارة التحركات التي بدأت بالقرارات الفلسطينية األخيرة، إل

عباس للعقبة والقاھرة، إلى اإلتصاالت الھاتفية التي تجريھا أطراف متعددة، ھناك رسالة ُيراد 
ھذه نقطة بالغة األھمية في ! جّرب، وھذه المّرة نحن مستعّدون: أن تصل إلى بايدن مفادھا

واتفق مع كل من السيد غيث واألستاذ . ينيةالحراك وفي أوزان القوى المحيطة بالمسألة الفلسط
 ".نبيل بشأن ما قااله عن األرضية  

نحن :"ولفت من ناحية أخرى إلى أن الموضوع الجوھري يبقى الموضوع اإلسرائيلي، وقال
من اآلن نقرأ مالمح رّد فعل إسرائيلي معرقل ألّي توّجه بھذا المعنى، وسيبدأ األمر ربما اآلن 

لحكومية في إسرائيل، والملفات القانونية لنتنياھو، إن دخلنا في انتخابات على خلفية األزمة ا
مبكرة في إسرائيل، رابعة في خالل سنتين، وإن ذھبت األمور إلى عدم وفاء نتنياھو، وھذا 

معنى ذلك أننا سنستھلك . مرّجح، باتفاقية التناوب مع حزب أزرق أبيض وزعيمه بينيغانتس
يبدو . ت وفي تشكيل الحكومة وفي الفرص الممنوحة في ھذا المجالفي اإلنتخابا ٢٠٢١العام 

البعض متفائالً ألن أسھم نتنياھو لدى الّرأي العام اإلسرائيلي تتراجع، لكن من يكسب فائض 
 ".األصوات التي تھرب من نتنياھو؟  

 في أية انتخاباتميريتس  وتابع معتبراً أن االستطالعات ترّجح انقراض حزب العمل وحركة
بالتالي، اللعبة اإلسرائيلية المعرقلة، التي أجاد نتنياھو واليمين اإلسرائيلي إتقانھا خالل . قادمة

، وبالتالي، رغم كل ٢٠٢١السنوات والعقود الماضية، ستواجه العرب والفلسطينيين في العام 
 ھذه اإلستعدادات التي يجرونھا الستقبال إدارة بايدن، قد يطيح بھا المأزق الحكومي

 .اإلسرائيلي، وعندھا ندخل في الدوامة من جديد  

باختصار شديد نحن أمام إدارة جديدة، ھناك أشياء ثابتة وأخرى متغّيرة، لكن في : "وأكمل قائالً 
أقل مما عرضته  .مطلق األحوال، سيدخل الفلسطينيون أي جولة مفاوضات مقبلة بسقف أدنى

ان ھما الحّدان اللذان ستتحّرك في إطارھما ھذ. ورقة كلينتون وأكثر مما قدمته صفقة القرن



ليس على أحد أن يكون لديه أوھام زائفة، أو أن يدير ظھره لھذا الحراك السياسي . إدارة بايدن
أقل مما عرضته ورقة : في الوقت تفسه، إال أن ھذه ھي الحدود التي يتحرك وفقھا الفلسطينيون

 ".كلينتون وأكثر مما قدمته صفقة القرن  

في ھذه النقطة قرأت لك عدة " :لطرح السؤال على األستاذ نبيل عمرو قائالً المنسق انتقل 
  )أيمن عودة( أوالً ما ھو تقييمكم لدوٍر ما من عرب إسرائيل: مالحظات حول بعض األمور

خصوصاً الالئحة المشتركة، وأيضاً كان لديكم رأي حول بعض الشخصيات العربية التي 
ھل ھناك من رأي عربي، أو لحركة . سيما ريما دودين وغيرھاوال  ارتقت مع إدارة بايدن

ل  عربية أو لشخصيات عربية، إن في إسرائيل وإن في إدارة بايدن الجديدة يمكن أن ُيَعوَّ
 ".عليه؟  

لماذا مثالً تكون اإلدارة األميركية "بفرضية طرحھا بعيداً عن الّسؤال،  نبيل عمروبدأ األستاذ 
ممكن جداً نتيجة انشغال بايدن : "وتابع قائالً !". المقبل؟ ھذا سؤالقائدة التحرك السياسي 

شوفوا "اإلسرائيلي أن يكون ھناك ترويج لفكرة  –بجدول أعمال بعيد عن الصراع الفلسطيني 
النافذين،  وھذه فكرة موجودة، وتم طرحھا في إسرائيل من جانب" حالكم مع إسرائيل مباشرةً 

باشرًة عوضاً عن الذھاب إلى أوروبا أو إلى أميركا، كما أي يجب الذھاب إلى إسرائيل م
تستخدم إسرائيل لتمرير ھذا السيناريو كّل إمكاناتھا للضغط على الفلسطينيين، عبر األموال، 

مليون شيكل، ونحن بحاجة  ٦٠٠ورأيتم ما حصل معنا في عملية المقاّصة، عندما أخذوا منا 
لّضغط، بحيث أنھم ليسوا محتاجين ألخذ ھكذا أشياء، إلى عشرة شيكل عملياً، وھذا نوٌع من ا

اآلن على األرض، بحيث أنھم لم يعودوا  باإلضافة إلى اإلستيطان المستمر بسرعٍة جنونية
يتكلّمون فقط أن القدس ھي عاصمة إسرائيل، بل وصلوا اآلن إلى مرحلة جلب الّسكان إليھا 

. اً، تليھا بعد ذلك جنسيات جديدةألف جنسية سُتصرف فور ٢٠وإعطائھم جنسيات، ھناك 
بالتالي ھناك سيناريو مطروح، وھو تعالوا نتكلّم مباشرًة، أما الذي دّعم ھذا السيناريو في ھذه 

الفترة فھو التطبيع، فالجدار الذي كان يستند إليه الفلسطينيون ھو أن الحّل أّوالً ثّم التطبيع ثانياً، 
 ".ون شرط يتعلّق بالحلّ وما نراه اليوم ھو التطبيع وحتى من د  

ثقافي، وليس لھم دور  -، فدورھم إعالمي١٩٤٨أما في موضوع إخواننا في العام : "وأضاف
 .مباشر في العملية السياسية، وبالتالي ھم مستبعدون أصالً عن قضايا تھّم بلدھم، قراھم، مدنھم

مع  ضل في التعاملبالتالي أرى أن موقفاً تضامنياً، موقفاً تحالفياً مع بعض القوى األف
ً  .الفلسطينيين يمكن  إنما ھو أمر جّيد أنھم موجودون في الكنيست، فقد يشّكل ذلك منبراً إستثنائيا

أن نستفيد منه كفلسطينيين،لكن في التأثير على مخرجات القرار في إسرائيل، أعتقد أنھم حتى 
 ".اآلن لم يصلوا إلى ھذه النقطة  



ل تلخيص ما قاله المتحدثون عن تقديراتھم إلدارة بايدن، إلى الرئيس الجميّ  المنسق عونطلب 
 .وردود الفعل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  

السياسة األميركية ھي واحدة، إن كانت مع "يدرك أن  أن الجميع أمين الجمّيلاعتبر الرئيس 
حيث دعم ترامب أو بايدن أو كلينتون، إلى جانب وجود خّط واحد على الّصعيد األميركي، من 

واستقرارھا، أّياً كانت الفوارق البسيطة في التعامل، ولكن من حيث  أمن إسرائيل وازدھارھا
المبدأ بالنسبة إلى اإلدارة األميركية والكونغرس وكّل المؤسسات واإلعالم األميركي، أعتقد أن 

 ".الموقف منحاز باتجاه إسرائيل  

ات، وھذا ما سمعنا من كل المشاركين في ھذه نتكلّم اآلن عن المحفز"ولفت الجمّيل إلى أننا 
أين العرب من كّل ھذا الموضوع؟ فلنبدأ من فلسطين، تكلمنا عن فلسطين : "وتساءل ".الندوة
وعن الّضفة وعن غّزة، لكن ھل يا ترى في المرحلة ھذه، في ھذا الّضغط الرھيب،  ٤٨الـ

أي أن ھذا التطّور الحاصل، " نكوننكون أو ال "بحيث حقيقًة تطّبق على فلسطين اليوم مقولة 
واالستيطان الذي يسير على قدم وساق، باإلضافة إلى السياسة اإلسرائيلية التي ھي سياسة 

، أين فلسطين من ھذا األمر؟ إذاً دعونا ال نتوّقع "مش تاركة ال أخضر وال يابس"اليوم ثابتة 
مكان الوصول إلى قاسم إ عند بالتالي علينا أن نتوقف. أن يكون ھناك بادرة من ھذا النوع

مشترك فلسطينًيا وعربياً، أي الوصول إلى حّد أدنى من الطروحات التي يمكن أن تسّوق 
 ".عربياً ودولّياً، عندھا ربما ُتطرح ھذه الطروحات مباشرًة على إسرائيل  

لسوء الحّظ أننا مبعثرون لدرجة أنه ليس ھناك أي قاسم مشترك ممكن أن : "وأضاف الجمّيل
نتوافق عليه من أجل القدرة على مواجھة ھذه اإلستحقاقات إن كان من جھة الكالم مع 

من خالل التقدم بمشروع لإلدارة األميركية  إسرائيل، أو من جھة الّضغط على أميركا
لنساعدھا أن تتشّجع أكثر نظراً ألننا نعلم جميعاً أن القضية الفلسطينية ليست على اإلطالق 

فعلينا أن نعمل بطريقة لفرض أنفسنا حتى ولم يكن ذلك بشكل  .مج بايدناألولوية في برنا
على األقل يمكننا أن نعمل على وضع القضية الفلسطينية على الّطاولة، من خالل  .أولوي

ال أريد أن أعمل (برنامج واضح، كذلك األمر من خالل إعادة النظر ببعض العالقات العربية 
راتي أو البحريني أو الّسعودي أو غيره، أو بالنسبة للمكاتب تقويماً بمعنى اإلنفتاح اإلما

 .إنما علينا أن نتكلّم عن الفلسطينيين) اإلسرائيلية الموجودة في قطر أو في بعض المدن العربية
يجب أن تنطلق الشرارة من عندھم، أي يجب أن يتفاھموا على قواسم مشتركة تسّوق في كل 

ميركا وضع القضّية الفلسطينية على الّطاولة، وھذا أمٌر مكان، حتى نستطيع أن نفرض على أ
لربما يكون اإلنفتاح  .ملّح قبل فوات األوان ألن األمور تتسارع لجھة التدابير اإلسرائيلية

الخليجي على إسرائيل، إن استطعنا أن نتكلّم بالطريقة الصحيحة، لربما يمكن أن نضع ھذه 



في إطار الحوار بينھم ) البحرين والّسعودية وغيرھماإلمارات و(القضية بتصّرف الخليجيين 
وأعتقد أنھم ضميرياً ووجدانياً . وبين إسرائيل، بحيث تكون القضّية الفلسطينية قضية محورّية

وعربياً سيأخذون القضية بعين اإلعتبار، بالتالي يمكننا أن نعرض على الدول التي تنفتح اليوم 
موضوع مسؤولية عربية عامة، فيضعون القضية للتطبيع مع إسرائيل أن يكون ھذا ال

الفلسطينية على الطاولة في ضوء ما يكون الفلسطينيون قد درسوه وبلوروه مع بعض 
أصدقائھم، حتى يكون الموضوع منطقياً قابالً للتطبيق وقابالً للطرح على طاولة المفاوضات 

 ".بين دول الخليج وإسرائيل  

قويمنا لخطوة التطبيع التي حصلت، وال يمكننا العودة إلى بمعزل عن ت" :وختم الجمّيل قائالً 
في النھاية تبقى القضية  .اإلسرائيلي –الوراء، من المھم اليوم أن نستفيد من اإلنفتاح الخليجي 

الفلسطينية في ضمير ووجدان الخليجي، وعلينا بالتالي أن نساعده على طرح اقتراحات عملية 
لفلسطينية، حتى وإن كانت خطوة متواضعة تتبعھا فيما بعد وعمالنية لتحقيق بعض األھداف ا

نحن نعلم أن الھيكل الفلسطيني لم يسقط دفعة واحدة بل سقط على مراحل، . خطوات أخرى
ضوء قاسم مشترك  بالتالي ال يمكننا أن نبنيه مرحلة واحدة، دعونا نبنبه خطوة خطوة في

م بين الدول الخليجية وإسرائيل حتى ال يكون نتفاھم عليه، مستفيدين من االنفتاح الحاصل اليو
 ".ھذا اإلنفتاح عنصراً إضافياً على حساب القضّية الفلسطينية  

بالنظر إلى زاوية ربما أخرى في اإلقليم، : "عون وسأل الرئيس الجمّيل المنسق أخذ الكالم
ت التركية أو وھي أن القضية الفلسطينية تشكو من االستقطابات في المنطقة إن كان اإلستقطابا

اإليرانية، كيف يمكن تحرير الوالءات الفلسطينية إن كان على صعيد التنظيمات أو حتى على 
صعيد الّسلطة بحّد ذاتھا وتحديداً بين تركيا التي ھي داعم أساسي للتيارات اإلسالمية وبالتحديد 

 ".حركة حماس؟  

 -أو عن نوع من لقاء فلسطينيأنا أتكلم عن قواسم مشتركة، : "قائالً  الرئيس الجمّيل أجاب
فلسطيني حول مشروع الحّد األدنى، لربما يكون ھذا األمر حافزاً لكّل األطراف، األتراك 

وغيرھم لتبّني ھذا المشروع، ألننا ال ننطلق من موضوع أناني أو ھامشي، بل نتناول 
 ً اً للرئيس التركي وال أعتقد أن األتراك، وخاصة بعد أن سمعنا البارحة كالم .موضوعاً أساسيا

على اإلعالم يتكلّم عن القدس وعن اھتمامه بالقضية الفلسطينية، ال أعتقد أن ھناك أي دولة 
يتجنبون أو يتجاھلون مسؤولياتھم،  قد .عربية أو إسالمية يمكن أن تتنّصل من مسؤولياتھا

على األتراك  ھذا اإلقتراح وبالتالي ما علينا فعله ھو أن نضعھم أمام مسؤولياتھم، وينطبق
 ".وعلى كّل فريق عربي  



م كله في اجتماعات واتفاق اآلستانة، لكان من الصعب علينا، أن نرى العا: "وأضاف الجمّيل
دة إلى جانب روسيا ودول أخرى، والكل يبحثون في مستقبل وجوكانت تركيا م .إاّل العرب

أن نرتكب الھفوة نفسھا، بالتالي ال أريد . سوريا بغياب أّي طرف عربي وھذا أمر غير مقبول
في القضية الفلسطينية التي تعالج خارجياً والفلسطيني ذاته غائب، أو منشغل بأمور الداخل 

 ".وخالفات عقيمة تزيد الشرخ وتزيد تأخر القضية الفلسطينية  

علينا أن . علينا إنجاز واجباتنا كعرب قبل توزيع األدوار على أميركا أو غيرھا: "وختم قائالً 
الدول، وأن يكون ھناك حّد أدنى من التوافق على القضايا األساسية،   ماذا نريد من تلكنعلم 

وبالتالي نحفّز كّل من يريد مساعدة القضية الفلسطينية واضعين المواد بين أيديھم، أو على 
أن نعطيھم أية أعذار وحجج بأن ليس لدينا اإللمام الكامل ونجعلھم يتنّصلون من  األقل ال يجوز

 ".ؤولياتھم وواجباتھممس  

إدارة بايدن : "لألستاذ غيث العمري قائالً  سؤاالً  المنسق إستناداً لما قاله الرئيس الجمّيل وّجه
ستواجه تحديداً تركيا وأيضاً إيران، ما ھي تداعيات ھذه المواجھة على القضية الفلسطينية 

 ".وعلى الّصراع الفلسطيني؟  

إنني ال أرى أن " :إلى أنه ال يتوافق مع مقاربة الرئيس الجمّيل، فقالغيث العمري  أشار
القضية الفلسطينية ممكن أن تكون موضع إجماع إقليمي و عربي ألن االنقسامات العربية 

بالتالي فالنقطة الرئيسية األولى ھي أن نرى ماذا يريد  .واإلقليمية ھي انقسامات عميقة
د، لھا بعد داخلي، بحيث أن الجانب الفلسطيني يعاني اليوم من وھذا له عدة أبعا. الفلسطينيون

أزمة شرعّية عميقة، ليس فقط من انقسام بين فتح وحماس، حتى في السلطة الفلسطينية وحتى 
في فتح ھناك أزمة شرعية، استناداً إلى استطالعات الرأي، أو إلى نوع التجديد أو انعدام 

بدون شرعية، كيف يمكننا أن نقوم بحركة دبلوماسية، ... التجديد في بنى فتح في بنى المنظمة
الذي علينا أن نتكلّم فيه، أي كيف " homework"وبالتالي يكون ھذا أّول جزء من الواجبات 

 ".نبدأ بعملية إعادة الشرعية وبعملية إعادة ضّخ دماء ونشاط جديد؟  

الجانب الفلسطيني الداخلي أنه عندما نخرج من : "أما في النقطة الثانية فلفت العمري إلى
وننظر إلى الجانب اإلقليمي، يجب أال ننسى أن ھناك إشكالية جدّية وھي أن الفلسطينيين ذاتھم 

 ".كانوا جزءاً من المشكلة، أي أنه كان ھناك سوء إدارة للعالقات العربية  

أيضاً أعتقد أن عريب مثالً قد تحّدث عن تھميش األردن ومصر، لكن الفلسطينيين " :وتابع
ساھموا في التھميش، عندما يرفض أبو مازن التعاون مع السيسي بموضوع المصالحة، عندما 
نتكلم مع المسؤولين األردنيين الذين كانوا ھم األكثر حماساً في فترة سابقة بين العرب للقضية 



الفلسطيني،  الفلسطينية، ألسبابھا الداخلية، نرى اليوم أن ھناك إحباطاً كبيراً جديداً عند الجانب
أي أن ھناك جموداً وانعدام حركة، فال بّد للجانب الفلسطيني أن يعيد بناء عالقاته بشكل جّدي 
وعقالني، فعلى الفلسطيني أن ال يطلب فقط من الجانب العربي، بل أن يقّدم للجانب العربي، 

 ".فدول المنطقة تمّر بأزمات وتحّديات حقيقية  

فلسطينيون أوالً بعمٍل داخلّي، من حيث إعادة الشرعية، أما كما شدد العمري على أن يبدأ ال
 .عربياً فال بد من إعادة بناء عالقات واضحة مع المحور الذي ھو تقليدياً داعم لفلسطين

إن ما رأيناه في الفترة األخيرة من محاولة تھديد اإلمارات والسعودية بمحاولة : "وأضاف
وع السياسة المطلوب، إذاً علينا أن نرى نوعاً من التقارب معقطر وتركيا، أيضا ھذا ليس ن

الجدية من الجانب الفلسطيني إذا رغبنا في أن نرى نوعاً من التحالف العربي الداعم لفلسطين، 
ومن ثّم بعد ھذه الخطوة نبدأ بالحديث بما ھو مطلوب من أمور كبيرة أو صغيرة وما إلى ذلك 

 ".ولكن علينا أن نعمل أوالً على األساسيات  

بعد انھيار اتفاق اسطنبول، إن " :ليطرح سؤاالً على األستاذ ھشام دبسي فقال المنسقإنتقل 
صح التعبير، والمصالحة، تبّين أوالً أن الموقع كان في اسطنبول، أي أن ھذه النقطة أيضاً 
 حساسة بالنسبة للمصالحة الفلسطينية، والنقطة الثانية التي تفضل بھا كل من الرئيس الجمّيل

واألستاذ غيث ھي أن الوالءات في الداخل الفلسطيني تعيق الوصول إلى بلورة مشروع 
فلسطيني مستقّل، واليوم القرار الفلسطيني السيادي غير مستقّل، وبالتالي كيف ترون أيضاً 

 ".تداعيات ذلك للتحدث مع إدارة بايدن؟  

 ن يكونوا جريئين ويصارحوامداخلته معتبراً أن على الفلسطينيين أ ھشام دبسيبدأ األستاذ 
أنفسھم واآلخرين بأن الموقف الفلسطيني الراھن وصل إلى درجة من الھبوط لم يصل إليھا في 

في السنوات األربع الماضية " الترامبية السوداء"أن العاصفة  كل من العقود السابقة، ذلك
 .وضعت الحالة الفلسطينية في نوع من العمى السياسي  

إذا قلت إننا وقعنا في السنوات األربع الماضية في مجموعة أخطاء تكتيكية ال أبالغ " :وتابع
واستراتيجية وسياسية كبيرة أوصلتنا إلى ھذه اللحظة، منھا مثالً طريقة معالجة أزمة 

الفلسطينيين في سوريا وإعادة ربط العالقة مع النظام السوري، إلى جانب أن نرسل مثالً وفداً 
عباس زكي، السفير السابق الذي كان ھنا،  ركتنا إلى إيران، يقودهمن اللجنة المركزية لح

التموضع الفلسطيني في إطار  أعتقد أن ھذا الكالم قد أساء بشكل بالغ إلى .ويتكلم في إيران
كذلك فعل الَغزل مع تركيا وكأن الموضوع سيؤّدي إلى دعم أي ُبنيان . اإلعتدال العربي

أيضاً ما تحّدثنا عنه في كيفية إدارة الخالف مع الدول التي  من األخطاء .للشرعية الفلسطينية



الحقيقة أن ھناك مشكلة كبيرة وعميقة، وال بد من وجود موقف نقدي . دخلت في حالة التطبيع
 ".صريح مباشر حاّد لنسأل أين نقف اآلن وكيف يمكن أن نواجه؟  

يعي، أي إن لم يكن ھناك ما وصلنا إليه اآلن ھو ليس جراء ردود فعل على وضع طب"وأكد أن
مساحة إبداع ديمقراطية تتيح لقوى اإلبداع أن تعّبر عن نفسھا وكذلك للطاقات الفلسطينية التي 

 ً إذا  ...جديداً للمستقبل، سيكون ھناك انسداد للحقيقة في ھذا الموضوع تحمل في مواقفھا شيئا
يين ھل تعلم ما اسم ھذا فلسطين ١٠أمناء عامون في سفارة فلسطين في بيروت وسألت  اجتمع

 ".األمين العام ستأتي اإلجابة كال  

التحدي ھو أكبر من طريقة اإلستجابة النمطية الكالسيكية، "المنطلق،   أنه من ھذا وأشار إلى
ولذلك نحن غير قادرين على أن نخترق أو حتى أن نتصدى، كمحور معتدل فلسطيني يتمّثل 

حماس بأساليبھا وأالعيبھا، وطريقة إدارتھا للصراع بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، لحركة 
التي ال تحيد عن سيطرتھا على غزة، وطموحھا إقامة إمارتھا في غزة والسيطرة على الضفة 

 ".الغربية  

الحقيقة ھي أن خداع الذات ھو أخطر من خداع اآلخرين، وإن لم نستطع أن نقوم : "وتابع قائالً 
وإعادة بناء منظور دينامي جديد قادر على األقل على  بمراجعة نقدية لمسيرتنا السياسية

 التواصل بين القيادة والناس، سيبقى االنقطاع الھائل بين القيادة الفلسطينية والناس، مع أن
 ".القيادة ُيفترض أن يكون ھدفھا األصلي ھّم الناس وإنجاد الناس  

 ً ع القيادة أن تتقّدم بھا في معركة ما ھي األسلحة الفلسطينية التي تستطي: "وتساءل الدبسي خاتما
فتح آفاق جديدة؟ ما ھي األسلحة؟ ليس لديك جمھور، ليس لديك ديمقراطية، ليس لديك قدرة 

ما ھي المفاوضات التي يمكن أن ندخل بھا حتى  .على اإلبداع، ليس لديك قدرة على المبادرة
بأي أسلحة يمكن أن كيف و... وإن كان ھناك إسناد عربي أو اھتمام أميركي أو أوروبي

 ".نخوض مفاوضات مع إسرائيل ونحن بھذه الحال وبأّي محفّزات؟  

، أي أن علينا "homework"وشدد على ما كان طرحه سابقاً وھو الـ  الجمّيلاستطرد الرئيس 
 .أن نعود إلى ذاتنا وأن نتفق مع ذاتنا ثم ننطلق للتفاوض مع اآلخرين  

ھل نستنتج ربما بشكل " :ستاذ عريب الرنتاويوسأل األ سامي عون أخذ الكالم المنسق
دراماتيكي أن بعض الحلول يمكن أن تمّر في حسم خالفة الرئيس محمود عباس، ھل الّصراع 
حول ھذه الخالفة ربما له ثقل في ھذا اإلنسداد؟ أما في موضوع إطار الحّل، فھل نحن سجناء 



وسلو ونخرج إلى رئاسة جديدة تجدد حّل أسلو، ھل يمكن أن نفكك أوسلو، وبالتالي نخرج من أ
 ".العقد اإلجتماعي والسياسي الفلسطيني لمواجھة متغّيرات قد يأتي بھا بايدن؟  

أوالً، البعد : "مالحظتين فقال َسوق عريب الرنتاويقبل اإلجابة عن السؤال أراد األستاذ 
نية، يتمثل بأنھا اإلقليمي الذي أحدثته إدارة ترامب في المنطقة في ما خّص القضية الفلسطي

دعونا نعترف أن ال أحد يتحّدث عن مبادرة السالم  .وضعت نھاية لمبادرة السالم العربية
العربية بما في ذلك أصحابھا، وأن المعادلة التي قامت على إنھاء اإلحتالل مقابل التطبيع 

ن المعادلة وبما انقلبت اآل... انقلبت، واآلن التطبيع ھو طريق انھاء االحتالل أو ما تيّسر منه
ھذا بالنسبة للنقطة األولى، والنقطة الثانية ھي أن السلطة الفلسطينية، . يشبه اإلجماع العربي

وذلك جاء على خلفية  مبكراً السفيرين إلى البحرين واإلمارات، بعد خمسين يوماً أعادت
قال فخامة الرئيس اإلنتقال من مقاومة التطبيع إلى الّسعي في سبيل توظيفه واستخدامه، أي كما 

وإذا صحت األنباء حول جدية القمة الثالثية في  .قليل أن ھذا قد حصل ولن يتغير بسھولة قبل
 ".نظرية االنتقال من مقاومة التطبيع إلى الّسعي لتوظيفه أبو ظبي، سنكون أمام ذروة تجلٍّل  

أن نمّيز بين تركيا من أما في ما خّص الوالءات واإلستقطابات اإلقليمية، فأرجو " :وتابع قائالً 
فتركيا اآلن . جھة، رغم كل مالحظاتنا وخالفاتنا مع السياسة التركية، وإيران من جھة أخرى

في مشروع وساطة روسية لتسليك القنوات السالكة أصالً بين تركيا وإسرائيل، والسعودية تفتح 
مكن أن تلعب على تركيا م. صفحة جديدة اآلن، والمصالحة الخليجية مع قطر قريبة التحقيق

الھوامش لذلك ال تستطيع أن تدير ظھرك لدولة بحجم تركيا أو قطر ألنك تعترف فقط 
ً . باإلمارات أو بالبحرين  ".أما في موضوع إيران فاألمر مختلف نوعيا  

وأشار إلى أنه تم الحديث عن اإلنقسام وتآكل شرعية المؤسسات الفلسطينية وتم التلميح إلى 
من أكبر المشاكل التي تواجھنا اآلن ومنھا " السياسي الفلسطيني، وقال إنھاعدم كفاءة النظام 

أيضاً شيخوخة ھذا النظام، باإلضافة إلى فراغ القيادة الفلسطينية، فال وجود لقيادة، وھذه أزمة 
إن كان ما قاله األخ غيث بأنه متشائم في موضوع المصالحة : "وتابع". فراغ قيادة فلسطينية

فأنا أيضا متشائم في الحقيقة في إصالح النظام السياسي الفلسطيني القائم، وھناك الفلسطينية، 
وأنا أخشى من مرحلة ما بعد أبو مازن، أخشى من التذابح الفتحاوي  .شواھد عديدة على ذلك

في القيادة الفلسطينية،  ٢خمسة قادة متساوين، ال يوجد رقم  الفتحاوي، الصراع بين عشرة أو
في  ٢كان الحال زمن رحيل ياسر عرفات، وأبو مازن عمل متعمداً على عدم صناعة رقم  كما

الساحة السياسية الفلسطينية، لذلك سنكون أمام أزمة كبيرة، وستكون أكثر حدة إذا وقعت في 
وتجميع الصفوف قدر  ھذه اللحظات الحرجة التي نحن أحوج ما نكون فيھا إلى االّتحاد

 ".اإلمكان  



الفتحاوي -النقطة الثانية في ھذا المجال أن الخالف الفتحاوي: "نتاوي حديثه فقالأكمل الر
فكل المراقبين يعتبرون أن ھذا التسرع في . الداخلي سيؤثر بشكل كبير على الموقف السياسي

إعالن استئناف العالقة مع إسرائيل، وفي استئناف التنسيق األمني، فكان يمكن للرئيس أبو 
بضعة أيام لجمع القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية أن ينتظر  مازن

ألبو مازن في " ال"ال أحد يقول . للمنظمة، وھو بطبيعة الحال ضامن األغلبية في كّل الحاالت
ھذه المؤسسات، لكن اإلصرار على اإلسراع يندرج في إطار تصفية حسابات داخلية في فتح، 

أن . جدا وخطير وعواقبه خطيرة ر على الساحة السياسية الفلسطينية سيئوارتداد ھذا األم
 ً  ".ُتخرج الفلسطينيين من أوسلو وأن تفكك أوسلو، إال أن أوسلو تفكك على األقل إسرائيليا  

ھناك مسعى عربي باألساس، ألن ال أحد يثق أن : المعادلة اآلن ھي كالتالي"وتابع معتبراً أن 
بالتالي ستفرض مبادرة عربية جديدة على الجانب  ي مبادرة،الفلسطينيين سيطلقون أ

ھذه المبادرة دون ورقة . الفلسطيني، ومن ناحية أو أخرى تحفظ ماء الوجه للفلسطينيين
كلينتون وفوق صفقة القرن، ال عالقة لھا بمبادرة السالم العربية السابقة، وسيواجه 

ن الضغوط األميركية للقبول بھذه المبادرة، الفلسطينيون ضغوطاً من العرب ربما أكبر وأشّد م
ألن بعض العرب ينوي إغالق ھذا الملّف من أجل موضوع التطبيع وينوي الذھاب إلى الحلف 

 ".اإلنتظار، كمصر واألردن اإلستراتيجي، والبعض اآلخر لم يعد بمقدوره  

نيين وحلفائھم العرب بين الفلسطي إن جزءاً من المشكلة سيكون في األشھر المقبلة: "وختم قائالً 
في معسكر اإلعتدال، فالعرب يضغطون باتجاه مبادرة تتكّيف مع المعطيات الراھنة، وال أدري 
إن كان الفلسطينيون قادرين على إنتاج مثل ھذه المبادرات أو مقاومتھا أو اإلعتراض عليھا أو 

قّوة الّدفع الخارجي وليس تحسينھا أو تطويرھا، لذلك نحن اآلن نسير بھذا اإلتجاه، ونسير إليه ب
 ".بقّوة الدفع الفلسطيني الّداخلي لألسف الّشديد  

مسدود في  يبدو أننا نسير في نفق: "لطرح السؤال على األستاذ نبيل عمر فقال المنسق إنتقل
النھاية، فما تقييمكم إذاً لما تفّضل به اإلخوة؟ وثانياً ھل نحن أمام استحالة الحلول التقليدية 

بمعنى آخر أين األفق  ، حّل دولتين أو حّل دولة واحدة أو حول دولة ثنائية القومية؟المعروفة
تجاه اإلدارة الجديدة رغم أنھا ربما لن تحمل المتغّيرات  التحرك باتجاھه كفاعلين الذي عليكم

 ".الكبيرة في عمق القضية الفلسطينية؟  

من خالل " :ذ عريب الرنتاوي، فقالمداخلته بالتعقيب على كالم األستانبيل عمر  بدأ األستاذ
تجربتي في الّشأن الفلسطيني الداخلي ولدّي أحياناً كثيرة اعتراضات على سياسة القيادة 

 الفلسطينية، أقوال أوالً إننا نعاني من قلة الكفاءة في التقييم واتخاذ الموقف المتالئم مع الواقع



نا جامعة الدول العربية لطرح موضوع أنه عندما دعو وكنموذج على ذلك،. الحقيقي لما يحدث
التطبيع، قّدرنا أن المبادرة العربية للسالم ستكون موضع البحث، وسيقولون لإلمارات أن ما 

تقوم به ھو خطأ فادح، وھذا ما كان تقديرنا وعلى ھذا األساس ذھبنا إلى القاھرة، لنكتشف فيما 
لفازت اإلمارات بشكل كاسح على بعد أن القّصة مغايرة، ولو جرى تصويت من مع أو ضد، 

 ".وجھة النظر الفلسطينية  

قلة الكفاءة في التحليل ثم اتخاذ الموقف وجدناھا في قضايا كثيرة بما في ذلك موضوع : "وتابع
المقاّصة، وما حصل أن المقاصة كان ممكن أن تنتھي في اليوم األّول، بالعكس كل ما تأخرنا 

ي الواقع كانت الشروط للفلسطينيين في األيام األولى، ازدادت الشروط اإلسرائيلية، لكن ف
ممنوع أن " وتحدث عنھا كميل أبو ركن في رسالته التي أرسلھا إلى الفلسطينيين وفحواھا أنه

مليون شيكل  ٦٠٠، فأخذوا "تأخذوا المقاصة ألنكم لم تأتوا وسأريكم ما سأفعل ألنكم لم تأتوا
 ً لم يكن في البداية شرط أن يكون التنسيق األمني وعودة  كما .ويجوز أن يدفعوا بالتقسيط أيضا

العالقات كما كانت أحد الشروط اإلسرائيلية لتسليم أموال المقاصة، وبالتالي عدم الّدقة في 
التحليل، واتخاذ موقف غير مدروس، وغير صادر عن مؤسسة حقيقية تدرس األشياء قبل 

لطالما سمعنا أنھم وضعونا على شجرة ونحن  .اتخاذ المواقف يؤديان إلى نتائج من ھذا النوع
تركيا  ال إيران تدخلت وال. ال نعرف أن ننزل، بالتالي ال أريد أن أتكلّم عن استقطابات دولية

إن السبب الوحيد الذي أوصل الفلسطينيين إلى ما وصلوا إليه ھو  .مصر األردن وال وال
خاذ الموقف واالبتعاد عن مؤسسة تنتج السياسة الّداخلية واألداء الداخلي في التحليل وات

 ".القرار  

الفلسطيني في ھذه الحالة يكون من خالل ترتيب البيت    homeworkولفت إلى أن الـ
كان الوضع مختلفاً جّداً وأرقى بكثير من " .الفلسطيني أّوالً وترتيب مؤسسة القرار الفلسطيني

جملة في قرارات المجلس الوطني،  اآلن على عھد منظمة التحرير، فكنا إن أردنا أن نغّير
األمرالخطير داخل الّساحة الفلسطينية اآلن ھو االستقواء بالخارج وليس . نتحاور عليھا شھراً 

 ً فماذا ستفعل إيران مثالً في غزة؟ ال يمكنھا أن  .أن الخارج يتدخل في الشؤون الداخلية فعليا
لكن ليس من تدّخل قوّي مؤّثر تصل حتى، يمكن أن ترسل بعض األموال أو بعض السالح، و

 ".في اإلتجاه الرئيسي في فلسطين  

التدخل القوي المؤثر فينا ھو السيطرة اإلسرائيلية شبه المطلقة على : "وختم مداخلته قائالً 
 .مثالً تستورد غّزة اليوم من إسرائيل تسعين بالمئة من مستلزمات حياتھا. الوضع الفلسطيني

غزة من إسرائيل، فبالتالي علينا أن ننظر إلى الوضع على أننا  شاحنة إلى ٨٠٠تدخل أحياناً 
ن اما  .المشكلة أما موضوع خالفة الرئيس محمود عباس فليس .بحاجة إلى حّل فلسطيني أّوالً 



انتخابات حرة ونزيھة يساعدنا فيھا العالم يمكن أن ننتج رئيساً يحظى  تعود المؤسسات وُتجرى
نتخابات نزيھة وموضوعية و حرة، ونريد دعماً جّدياً لمن ينتجه نريد ا. برضى العالم وتأييده

صندوق اإلقتراع، وليس أن نراھن على شخٍص ما تريده اإلستخبارات في الدول المحيطة التي 
 ".تھوى التالعب ببعض األمور الداخلية، وھذا ال يصلح ألن ينتج رئيساً للشعب الفلسطيني  

ري فسأله عن رأيه حول ما سبق أن ذكره المتحدثون عن إلى األستاذ غيث العم المنسقانتقل 
دولة ثنائية، دولتان، دولة : حل للمشروع الفلسطيني يبدأ باتجاه أية دولة نريد استعصاء أي 

مشكلة في بلورة قيادة فلسطينية ومشروع فلسطيني قادر على أن  واحدة، إضافًة إلى وجود
   .إرادة فلسطينية مستقلّة العقبات وإنتاجيواجه اآلخرين وأن يتفاعل معھم لتذليل بعض   

مداخلته معتبراً أنه بالنسبة لموضوع طبيعة الحّل، فھذا أمر غير ملّح،  غيث العمري بدأ األستاذ
إنما من  .عند أي طرف بأن ھذا الموضوع سوف يحل في السنوات القليلة المقبلة اقتناع وال

 .أن الحّل الوحيد ھو حّل الدولتين ناحية التوّجه فھناك شبه إجماع في واشنطن على  

أنا أتفق مع ھذا الكالم إذ أن موضوع حّل دولة واحدة يفترض من الجانب الفلسطيني : "وقال
أن يتنازل عن ھويته الوطنية وكذلك األمر بالنسبة للجانب اإلسرائيلي، بالتالي ھذا كالم غير 

قد أن ما سمعناه من بعض األشخاص وأعت. وارد أصالً، فيبقى الحّل الوحيد ھو حّل الدولتين
 .من مجموعة بايدن، أن الھدف ليس تحقيق حّل الدولتين بل إبقاء قابلية حّل الدولتين للحياة

وھناك خالف بين الموضوعين، أي بعض األمور اإلستيطانية أو بعض األمور حول القدس 
الحفاظ على قدرة حّل ما ستحاول إدارة بايدن القيام به ھو . تجعل حّل الدولتين مستحيالً 

ولكن في نھاية المطاف، نعود إلى ما تفضل به كّل الزمالء، إن الحّل ھو . الدولتين على البقاء
موضوع فلسطيني داخلي، بالتالي إن لم يكن ھناك مبادرة فلسطينية حقيقية، لن يأتي أحد من 

توى تجريدي يمكن أن يقّدم العرب مبادرة على مس. الخارج يعطي الفلسطينيين مبادرة
تبقى كل ھذه الموضيع  ديبلوماسي، ولكن بغياب مؤسسات، قيادات، قدرات فلسطينية فاعلة،

 ".قرارات ُتنسى  

على الّشعب الفلسطيني أن يسأل نفسه ماذا يريد داخلياً سواًء في موضوع : "وأضاف العمري
ي ماذا يريد إعادة الشرعية الداخلية في فتح، أو موضوع الصلح مع حماس، والسؤال الثان
ھناك . حلّ  الشعب الفلسطيني من إسرائيل إذا اقتنعتا وقبلنا أنه لن يكون في األشھر المقبلة

شيء أقّل من حّل يمكن القبول به، حتى األمور التي يمكن أن نسميھا تجميلية أو شكلية، من 
ربية في وأخيراً ما طبيعة العالقات مع الدول الع .أجل الحفاظ على اإلستقرار على األرض

موضوع التطبيع، أي عندما تكلّم عريب حول مبادرة السالم العربية أنھا انتھت أو ماتت، ھذا 



السوداني  -النموذج البحريني: كالم صحيح، إال أننا اليوم أمام نموذجين في موضوع التطبيع
 حيث لم يأت أحد على أي ذكر للقضية الفلسطينية، وال حتى من باب رفع العتب، والنموذج

الثاني اإلماراتي، حيث كان ھناك ربط بين التطبيع والموضوع الفلسطيني فيما يتعلق بتجميد 
إما : أمام خيارين بالتالي الفلسطينيون اليوم عندما يذھبون للتكلم مع الدول العربية ھم.الّضم

معارضة أي تطبيع وبالتالي يصبحون على الھامش من أّي موضوع، وأما الخيار الثاني 
 ".ل ببعض النقاطفالقبو  

أنواعاً مختلفة من التطبيع، بعضه سيكون من "سنرى في الفترة المقبلة  وختم مشيراً إلى أننا
خالل اإلحتفالت أو تبادل السفراء وما إلى ذلك، واألنواع األخرى من التطبيع ھوالتطبيع 

 بالمرور فيالجزئي، وقد رأينا بدايات له، حيث سمحت السعودية مثالً للطيران اإلسرائيلي 
على الجانب الفلسطيني أن يتكلّم مع الدول العربية لمعرفة ما . أجوائھا وغيره من األمور

المطلوب، وكيف يمكن أن يكسب من عملية التطبيع، ألنه بغير ذلك، ھناك زخم يسير معھم أو 
 .بغيرھم، عليھم أن يكسبوا منه أو أن يبقوا على الھامش  

إما التطبيع الجزئي أو التكّيف  بسي أن يبدي رأيه حول مسألةمن األستاذ ھشام دالمنسق  طلب
 .مع التطبيع بحّد أدنى وإال التھميش الفلسطيني سيتجّذر أكثر فأكثر  

فترة عزل مصر وكّل المناخ العربي الّسائد آنذاك،  مداخلته بالعودة إلى ھشام دبسيبدأ األستاذ 
لى أن الرئيس أبو عمار كان لدى وإلى لحظة حصار طرابلس لمنظمة التحرير، مشيراً إ

 ً عبر قلب الطاولة وقلب المعادلة خاصة عندما ذھب إلى مصر  خروجه يخترق إختراقاً سياسيا
 .القاھرة وفّك العزلة عن  

ھذا موجود في تراثنا السياسي، إلى جانب أكثر من محّطة تكون فيھا الحالة بغاية : "وتابع
الشعبي أو الفصائلي لتقلب ھذه  على المستوى الّصعوبة، لكن تنطلق قوة إبداع ما سواء

 .أعتقد أننا ما زلنا أمام ضرورة الحفاظ على ما راكمناه في مسألة السلطة الفلسطينية. الموازين
والتحدي الكبير اآلن . إن الواقع الّصعب الذي نعيشه ال يعني التنازل أو التراجع عما أنجزناه

دولتين، وفي الوقت ذاته ال يمكننا أن نلعب ثالث ورقات، فعالً ھو أنه ال يمكننا تجاوز خيار ال
ھذا كالم ليس له . أي إن لم تعطونا دولتين سنذھب إلى دولة واحدة أو نعود إلى الكفاح المسلّح

فلسطيني، ومن  ال بّد من صبر عميق وثابت، ومن تفكير جامع .أي عالقة بالواقع وال بالسياسة
 ".ا مراكمته والبحث عن االختراقالحفاظ على ما تراكم وما استطعن  

أنا ال أستطيع اإلجابة عن سؤال كيف سيتّم اإلختراق، ألن ھذه المسألة ليست مھمة " :وقال
فردية، أما مجموع النقاشات التي دارت فتقول إن ھذا اإلنسداد ال يحل إال باختراق محدد، إال 



التجرية الفلسطينية آلت إلى  .رديةبالتفّوق على الذات من مكان معّين والذات الجماعية ال الف
ثمة مخرج له طبيعة دينامية، والنموذج األھم . أكثر من مأزق كبير عندما أغلقت الحلقات عليھا

اليوم لسنا في تلك . انتفاضة الحجارة بلحظة كان الوضع الفلسطيني صفراً أكثر من اآلن
 ً كذلك ليس . أن نھدم كّل ما بنيناه اللحظة، نحن اليوم بنينا خبرة وتراكماً، والمطلوب ليس طبعا

ال األولى تفيدنا وال الثانية، إن لم نستطع أن نصّوب : المطلوب أن نلعب ثالث أوراق وفھلوي
بشكل دقيق لما نريد اآلن ونطرح قضية مھما كانت شرارتھا بسيطة وقليلة لكن قادرة على أن 

 ".تصنع مساحة جديدة وتفتح أمامنا رؤية  

ھل فعالً ال وجود لحّل إال بعملية تراكمية " :األستاذ عريب الرنتاوي وسأله إلى المنسقانتقل 
وأن ال نركز على إنجازات سابقة رغم أن القضية الفلسطينية اليوم في القاع ضمن المتغيرات 

 ".الدولية؟  

كان مقرراً سلفاً ن أنه ليس ھناك من شعب يبدد إنجازاته إال إ عريب الرنتاوياعتبر األستاذ 
في الحقيقة أنظر إلى منظمة التحرير وليس : "ھاب إلى الضياع والھالك وغير ذلك، وتابعالذ

 إلى السلطة الفلسطينية بوصفھا اإلنجاز األبرز واألھّم الذي يتعّين الحفاظ عليه وتطويره
وإعادة ربط عالقاته وصالته بالشعب الفلسطيني في الداخل، ألننا في النھاية نتكلّم عن الشعب 

مليون فلسطيني وليس عن  ١٣طيني وليس عن الضفة الغربية أو قطاع غزة، ونتكلّم عن الفلس
 ".ماليين فلسطيني فقط ٥  

ما ھو أھم وحاسم وجوھري اآلن ھو بناء عناصر القوة  المسألة ليست فقط إرادية، إنما: "وقال
طي وشرعي واإلقتدار الفلسطيني، بدءاً من بناء النظام السياسي الفلسطيني، بشكل ديمقرا

وشفاف، وعندما تحدثت عن عشرة يتنافسون على الخالفة، ال يوجد أّي منھم أعتبره مرشحي 
الشخصي لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، ولكنني أتكلم عن اآلليات المعتمدة فلسطينياً حتى 
يھا اآلن، عن لعبة التذاكي الداخلي الفلسطينية، عن فكرة التعاقب في اإلنتخابات التي أصّر عل

إنھم يخافون . الرئيس أبو مازن وحركة فتح، اليوم تشريعي بعدھا رئاسي وبعدھا مجلس وطني
فلنفترض أنني مع رأي األستاذ نبيل بانتخابات . من تفلت األمور، ومن أن يخسروا اإلنتخابات

حّرة ونزيھة، وتخّيل أن تدخل بھذه اإلنتخابات حماس، ماذا سيكون عندھا الوضع الفلسطيني؟ 
لو ستترشح حركة فتح : "ذا سيناريو محتمل، وأتذكر قول صديق عزيز في الضفة الغربيةھ

بالتالي إنھاء ". بمفردھا في اإلنتخابات ستخسر لكثرة االنقسامات واالنشقاقات واألجنحة فيھا
 ".دولة، مقاومة شعبية سلمية اإلنقسام مھّم ألّي سيناريو مستقبلي سنذھب إليه،  



ة تآكل وترّھل للنظام السياسي الفلسطيني، وللحركة الوطنية الفلسطينية واعتبر أن ھناك حال
من  من أننا سنكون أمام عقود مقبلة التي عرفناھا منذ أواسط الستينات حتى يومنا ھذا، وتخّوف

وأشار إلى أن الكل يتحدث عن فرصة بايدن، ولكن . ھذا الصراع غير المحلول وغير المحسوم
نيون دخلوا في مئوية ثانية من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وال من وجھة نظره فالفلسطي

 .وجود في األفق القريب لدولة وال حتى دولتين  

الذي تحّدث  homework المطلوب من الفلسطينيين القيام بالـ باختصار شديد،: "وختم قائالً 
ي، الحركة الوطنية عنه فخامة الرئيس الجمّيل وأن يعملوا على بناء النظام السياسي الفلسطين

إن استطعنا أن ننتزع دولة على  .الفلسطينية من جديد، ومن ثم ندع األمور تأخذ مجراھا
كان به، ولكن إذا لم نستطع ھل سيبقى الفلسطينيون شعباُ بال  ١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

ر ھوية، بال شخصية، بال جنسية، بال حقوق في نظام عنصري إستعالئي إستغاللي؟ ھذا أم
غير ممكن وال يمكن القبول به، بالتالي دعونا نفتح الباب على خيارات عديدة من بينھا النضال 

 ".في سبيل الدولة والنضال في سبيل حقوق اإلنسان المتساوية  

 .أعطى المنسق للرئيس أمين الجمّيل الكلمة الختامية  

اً، وكان نوعاً من اإلبداع في أن ھذا الحوار كان شيق أمين الجمّيل اعتبر الرئيس في ختام الندوة
أريد أن أختم بما قاله األستاذ ھشام الذي :"وقال. تشخيص المشكلة بھذه الدقة والجدارة والتمّعن

ربما نلتقي نحن كلبنانيين . أعطى بنھاية المطاف بصيص أمل بعد الصورة السوداء القاتمة جداً 
ھوة القاتلة التي تمكنا من اإلنتصار عليھا بعد كّل المحن التي مررنا بھا على مّر السنين، بعد ال

بالتالي أعتقد أن األستاذ ھشام أعطى ھذا األمل، أعطى توّجھاً معّيناً يمكن . بطول البال والجھد
 ".أن ُيعمل به  

ولفت إلى أن ھذة القضية ھي قضية حّق، وھي عادلة، والتي ال يمكن أن نتنازل عنھا أو أن 
يمكن لقضية بھذا العمق أن تذھب بمھّب الريح، لذلك كان كالم ال : "نتجاھلھا، وأكمل قائالً 
لثقة أنه أياً كانت الصعوبات ال يمكن أال يكون ھناك حّل، ا ونحن ملء .األستاذ ھشام في مكانه

كما نرى أن اإلمارات عندما دخلت في ھذا المخاض دخلت لتمنع الّضم المفرط من األراضي 
عنصر أساسي يمكن اإلستفادة منه واإلنطالق منه، حتى  ھذا .إسرائيل الفلسطينية من جانب

في النھاية نحن لدينا اقتناع بأن المشكلة و .يكون ھناك المزيد من اإلنجازات واإلنتصارات
الفلسطينية ھي مشكلة عميقة جداً، ويمكن أن نكون أول من يفھم ھذه الصعوبات أكثر من 

خصياً كنا على خالف شونحن  .توقّف أو أن نستسلمغيرنا ألننا مررنا بھا ولكن ال يحّق لنا أن ن
مرير مع بعض العناصر الفلسطينية في أزمة لبنان، ومع بعض التصرفات، ولم نكن يوماً ضد 



ولذلك، أياً  .القضية، ولم يمنعنا ذلك من اعترافنا بالحّق الفلسطيني، وبالعدل للقضية الفلسطينية
إن القضية الفلسطينية أيضاً تمّر بمرحلة صعبة، وفي كانت الصعوبات التي نمّر بھا في لبنان ف

. تفاءلوا بالخير تجدوه، والمطالبة بالحق: نھاية المطاف أعتقد أنه ال خيار آخر إال اإلستمرار
وأياً كانت الصعوبات، ال يمكن أن يتم استقرار اليھود في فلسطين  فما مات حّق وراءه مطالب،

 ".طيني معّذب يطالب بحقه وبالعدل واإلنصاف لقضّيتهأو في إسرائيل طالما ھناك شعب فلس  

ال يمكننا أن نفقد األمل بالرغم من : "شكره لكل المتحدثين، وختم قائالً  الرئيس الجمّيلوجدد 
الضبابية التي سادت ھذا اللقاء في معرض المعطيات التي تقدمنا بھا، وأعتقد أنه علينا أن 

ظروف أفضل وأن نكون قد حققنا بعض المنجزات  نلتقي مجدداً وآمل أن يكون اللقاء في
وأكرر قولي في الختام أن ھناك واجبات علينا أن نقوم بھا، وال  .وتقدمنا أكثر في إيجاد الحلول

يمكننا أن نعتمد على اآلخرين، فھم يفكرون بأنفسھم وعلينا نحن أيضاً أن نھتم بقضّيتنا ويستمّر 
ھذا النضال حتى تتحقق أمنيتنا في فلسطين كما نحن  ھذا الحوار ويستمّر ھذا الجھد ويستمرّ 

 ."نطمح أن تكون  

   


