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  ندوة

  املشاركون يف الندوة:
  أحمد غنيم  جورج جقمان    ممدوح نوفل

املوضــوع الســاخن هو موضــوع خريطة الطريق وآفاقها يف مراحلها  ممدوح نوفل:
أعتقد أنه، على الرغم مما . 2005الثالث، وهي مرتبطة بالدولة الفلســـــــــــطينية يف ســـــــــــنة 

حتتويــه هــذه اخلريطــة من أفكــار متقــدمــة قيــاســــــــــــاً بمراحــل ســــــــــــابقــة، فــإن أفق تطبيقهــا 
بمراحلها الثالث أفق ضـــــــــــعيف. فمع أن البداية قد تبدو مشـــــــــــجعة، وحتديداً فيما يتعلق 
بالهدنة ووجود شـــــــــــبه إجماع فلســـــــــــطيني عليها، وجتاوب إســـــــــــرائيلي عملي، وترحيب 

عربي وإقليمي (املوقفان الســوري واإليراين)، إالّ إن من الصــعب جتاوز أميركي، وإســناد 
  املرحلة األوىل يف ظل حكومة إسرائيلية يمينية على رأسها شارون.

شارون لن يوقف االستيطان. وجمرد بقاء حكومة شارون موحدة يثير لديّ تساؤًال 
ة احلــاليــة حكومــة بشــــــــــــأن املوافقــة اإلســـــــــــرائيليــة على اخلريطــة. فــاحلكومــة اإلســـــــــــرائيليــ

مستوطنين، وال يمكن لشارون أن يعلن وقف االستيطان، بما فيه التكاثر الطبيعي، كما 
  جاء يف خطة ميتشل.

كذلك ال يمكن لشــــارون أن يوافق على انتخابات فلســــطينية يف املرحلة الثانية من 
 س يفاخلريطة، ألنه كان ضــد االنتخابات الســابقة، وبالتحديد ضــد مشــاركة أهايل القد

هذه االنتخابات. ال أتخيل أن يوافق شـــــارون، وائتالفه اليميني، على انتخابات يشـــــارك 
فيها ســــكان القدس، كما أنه ضــــد انتخابات فلســــطينية يشــــارك فيها ياســــر عرفات. فهم 
يريدون عزل ياســــــــر عرفات، وهم يدركون أن عرفات إذا خاض االنتخابات ســــــــيفوز بال 

                                           

)(   وأدارها عصام نّصار املدير املشارك ملؤسسة 2003تموز/يوليو  2عقدت يف رام الله بتاريخ ،
يف توجيه األسئلة سليم تماري مدير مؤسسة الدراسات املقدسية، الدراسات املقدسية، وشارك 

 وساهم يف تنسيقها وإعدادها للنشر خالد فراج.
)(   ممدوح نوفل: كاتب وحملل ســـــــــــياســـــــــــي؛ جورج جقمان: حماضـــــــــــر يف جامعة بير زيت ومدير

 ."فتح"مؤسسة مواطن لدراسة الديمقراطية؛ أحمد غنيم: عضو اللجنة احلركية العليا حلركة 
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. إن املوافقة منازع، يف الوقت الذي تســـــــعى احل كومة اإلســـــــرائيلية لتصـــــــفيته ســـــــياســـــــياً
حتفظاً، تتضــــــــمن موقفاً إســــــــرائيلياً مراوغاً هدفه جتنب  12 اإلســــــــرائيلية، املقترنة بــــــــــــــــــــ

  الصدام مع اإلدارة األميركية قبل انشغال هذه اإلدارة باالنتخابات الرئاسية املقبلة.
تطبيق املرحلــة األوىل من وأنــا أعتقــد أن اإلدارة األميركيــة ســـــــــــتــدفع األطراف إىل 

اخلريطة، ضمن احلد األدنى، ولن تقاتل لتطبيق املرحلتين الثانية والثالثة؛ بمعنى أنها 
لن تدخل يف صــــــــدام مع اجلانب اإلســــــــرائيلي من أجل تنفيذ املرحلة الثانية. ال أعتقد أن 

بقي  املرحلة األوىل ســــــيتم جتاوزها، وخصــــــوصــــــاً أن مدة الهدنة ثالثة أشــــــهر فقط. وإذا
احلصار مفروضاً على ياسر عرفات، ومل يتم اإلفراج عن دفعات كبيرة من األسرى، ومل 
يتم فتح الطرق، ومل حتدث انســـــــــــحابات جدية من املدن، فإن الهدنة لن تســـــــــــتمر، وربما 
سيتم خرقها بعد عدة أسابيع، من الطرف الفلسطيني أو من الطرف اإلسرائيلي على حد 

اخلريطة ســيكون كمصــير خطة تينيت وميتشــل وزيني. نحن  ســواء، وبالتايل فإن مصــير
بحاجة إىل قوة ثالثة، وال أعني بذلك جمموعة األشخاص العشرة املرافقة جلون وولف. 
هناك حاجة إىل قوة مراقبة دولية، قوات متعددة اجلنســـــــــية، أو قوات أميركية، تســـــــــاهم 

  يف عملية الفصل وحقن الدماء.
ل ممدوح، لكن هناك وجهة نظر فلســـــــــــطينية ثانية أوافق على حتلي جورج جقمان:

تأخذ املسار بجدية أكبر من ناحية قوة الدفع األميركية، ومن الضروري اإلشارة إليها. 
شـــــــــخصـــــــــياً ال أوافق على وجهة النظر الثانية هذه. وهنا أســـــــــتذكر بعض النقاط: يف إثر 

كــــان اجلــــانــــب طرح خريطــــة الطريق قبــــل نحو عــــام، أي قبــــل بــــدء احلرب على العراق، 
الفلسطيني يبحث عن أسباب لرفضها، وكذلك اجلانب اإلسرائيلي. لكن بعد العدوان على 
العراق شـــــــــــعر اجلانب الفلســـــــــــطيني بأنه مضـــــــــــطر إىل قبولها مع حتفظات، وكذلك فعلت 
احلكومة اإلسرائيلية. إالّ إن موافقة شارون على اخلريطة، وكما جاء يف خطابه يف قمة 

افقة عليها كما هي، بل كما أقرتها احلكومة اإلســـــــــــرائيلية؛ أي بوجود العقبة، مل تكن مو
  .12 التحفظات الـ

ال أود اخلوض يف تفصــــــيالت التحفظات اإلســــــرائيلية جتاه اخلريطة، إنما ســــــأشــــــير 
فقط إىل البند املتعلق بالقيادة الفلســـــــــــطينية اجلديدة واخملتلفة. هذا البند يعتبر نصـــــــــــاً 

رورة أن تكون القيادة اجلديدة املطلوبة هي أبو مازن عاماً وغامضــــــــــــاً، وليس بالضـــــــــــ
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وحكومته. وإذا اتضـــــــــــح أن حكومة أبو مازن ليســـــــــــت كذلك، فمن أين ســـــــــــيأتون بحكومة 
  تتمتع باملواصفات املطلوبة يف نظرهم؟ واضح أننا أمام مسلسل عقبات.

النقطة األســاســية فيما يتعلق بخريطة الطريق هي أن املســاوئ املوجودة يف مســار 
أوســـــــلو موجودة كلها يف هذه اخلريطة، لكن بشـــــــكل أكبر. وأعني بذلك أن مســـــــار أوســـــــلو 
طويل ومتعرج، يف املفاوضــــــات ويف خمتلف املراحل. ونحن اآلن أمام مســــــار جمزأ إىل 
ثالث مراحل، بل ثمة داخل كل مرحلة مراحل يسهل التعثر بمتطلباتها، ومن ثم ستكون 

عدد ال حصـــــــــر له من األمور، وخصـــــــــوصـــــــــاً إذا  هناك حاجة إىل إعادة التفاوض بشـــــــــأن
  أخذنا بعين االعتبار نمط احلكومة اإلسرائيلية احلالية.

يبــدو يل أننــا أمــام مســـــــــــــار متعرج، وأن أموراً كثيرة ســـــــــــتجعــل املســـــــــــيرة متعرجــة 
ومتعثرة، وســـــــــــتجري ضـــــــــــغوط من هنا وهناك، وحتديداً على اجلانب الفلســـــــــــطيني ألنه 

ىل أين ستصل األمور، وهذا مرتبط بقوة الدفع األميركية. الطرف األضعف. ال أحد يدري إ
والســـــــــــؤال هنا: إذا أخذنا يف االعتبار االنتخابات األميركية املقبلة، هل ســـــــــــتكون قوة 

  ؟!2005الدفع األميركية كافية إليصالنا إىل مرحلة الدولة املتوقعة يف سنة 
ببعض النواحي ممــدوح نوفــل وجورج جقمــان شـــــــــــبّهــا خريطــة الطريق  ســـــــــــليم تمــاري:

الســـلبية يف عملية أوســـلو، لكن أنصـــار اخلريطة يشـــيرون إىل ثالث نقاط تبين اختالفها 
عن جتربة أوســـــلو: األوىل التبني الدويل لهذه اخلريطة، والثانية املبادرات التي يجب أن 
تأتي من الطرفين تباعاً، والثالثة وجود هدف نهائي، وهو إقامة دولة فلســـــــــــطينية يف 

  طاف.نهاية امل
فيمــا يتعلق بــالــدولــة، الهــدف املتفق عليــه دولــة فلســـــــــــطينيــة موقتــة  جورج جقمـان:

ا بــالنســـــــــــبــة إىل املســـــــــــتقبــل، فــاألمر مفتوح احلــدود والســـــــــــيــادة  -  ذات حــدود موقتــة. أمــّ
ومصــــادر املياه واالســــتيطان، وهي قضــــايا خاضــــعة للمفاوضــــات يف ظل موازين قوى 

  ليست يف مصلحة الطرف الفلسطيني.
صـــــــحيح أن هناك إجماعاً دولياً، لكن الســـــــؤال هو: من ســـــــيوفر قوة الدفع؟ لقد اقنع 
اجلانب اإلســــرائيلي األميركيين بضــــرورة اســــتثناء األوروبيين من املشــــاركة يف مراقبة 
تطبيق خريطة الطريق يف املرحلة األوىل. الدور األوروبي ضــــــعيف على الرغم من تأييد 

الدور العربي الرســـــــــــمي الذي هو أضـــــــــــعف. فيما يتعلق األوروبيين للخريطة، ناهيك عن 
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بإمكان الضــغط على إســرائيل، فإن العنصــر األســاســي الذي ســيوفر الضــغط هو الواليات 
املتحــــدة، وهنــــاك عالمــــة اســـــــــــتفهــــام كبيرة فوق موقف الواليــــات املتحــــدة يف مراحــــل 

ور هو موقف متعـــددة. وبـــالتـــايل ال أقيم وزنـــاً كبيراً للـــدعم الـــدويل للخريطـــة، ألن احمل
الواليات املتحدة. وبالنســـــبة إىل موضـــــوع تزامن اخلطوات فإننا نرى عدم وجود تزامن 
يف اخلطوات فيما يتعلق بالتزامات اجلانب اإلســرائيلي. أشــير مرة أُخرى إىل التفاهمات 

األميركية بشأن خريطة الطريق وإىل الشروط التي وضعها اإلسرائيليون  -  اإلسرائيلية
املوافقة على اخلريطة، وهي مقرونة باملوافقة. مل تنشـــــــــــر هذه التفاهمات، لكن ما قبل 

نشـــــــــــر يف الصـــــــــــحف العبريــة يــدل على أن هنــاك تقبالً عــامــاً من األميركيين للشـــــــــــروط 
اإلســــــرائيلية وآليات تطبيقها، وهذا يشــــــير إىل تفهم أميركي ملا ســــــمّته إســــــرائيل القنابل 

  املوقوتة واستثنائها من الهدنة.
بمعزل عن املواقف اإليجـــــابيـــــة املعلنـــــة لألطراف املعنيـــــة بخريطـــــة  أحمـــــد غنيم:

الطريق، وال سيما مواقف اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، هناك مواقف سلبية كثيرة 
حتت الطاولة. لقد جاء القبول نتيجة غياب أي أفق ســـياســـي آخر، ومشـــكلة اخلريطة هي 

لســــــياســــــية الســــــابقة التي اتســــــمت باســــــتخدامها أنها مل تســــــتخلص العبر من املشــــــاريع ا
املنهج املتدرج يف املوضوع الفلسطيني. وهذا املنهج يبقي األمور يف يد إسرائيل، التي 
تقوم بفرض وقائع جديدة على األرض، وهذه الوقائع كانت دائماً حترف مســــــــــــار أية 

لك لذي يمتخريطة ســياســية أو مشــروع ســياســي. املنهج املتدرج يترك املبادرة للطرف ا
القوة، ويفرض وقــائع جــديــدة على األرض تؤدي إىل تغير املســـــــــــــارات املرســـــــــــومــة يف 
اخلريطة، أو يف اخلطة. هكذا ســــقطت أوســــلو، وهذا ما ســــيؤدي إىل ســــقوط اخلريطة ألنها 

  تقوم على منهج سبق أن استخدم وثبت فشله.
امب هناك نقطة إضــــــــــافية، وهي أن اخلريطة مل تســــــــــتخلص العبر من فشــــــــــل قمة ك

ديفيد، ومن االقتراح األميركي الذي تقدم به بيل كلينتون، وجتاهلت الدماء التي ســـالت 
من الطرفين على خلفية املشــــــــروع الذي طرحه كلينتون. من صــــــــاغوا خريطة الطريق مل 
يســــألوا أنفســــهم ملاذا فشــــلت مفاوضــــات كامب ديفيد، وملاذا وصــــلت إىل طريق مســــدود 

فة جديدة تؤدي إىل حائط جديد. ويف أحســــــن األحوال وأدت إىل مواجهات، وقدموا وصــــــ
إذا وصـــــــــــلوا إىل املراحل النهائية لن تطبق اخلريطة. إنها ليســـــــــــت طريقاً إىل احلل، وإنما 
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  هي طريق إىل الصدام مرة أُخرى، وإىل استمرار املواجهة.
أعتقـد أن اإلدارة األميركيـة مـا زالـت تفتقر إىل الشـــــــــــجـاعـة الكـافيـة للتقـدم بـاقتراح 
جريء يجيب عن األســـــئلة األســـــاســـــية املتعلقة بالصـــــراع يف الشـــــرق األوســـــط، وما زالت 
تتعـــامـــل مع املوضـــــــــــوع بمنطق االنصـــــــــــيـــاع ملتطلبـــات الرؤيـــة اإلســـــــــــرائيليـــة، بيمينهـــا 
ويســـارها، وتتهرب من االســـتجابة لقرارات الشـــرعية الدولية. وباملوازاة مع ذلك تســـعى 

ر لقراءة املتغيرات الســـــــياســـــــية الناجمة عن الســـــــتخدام خريطة الطريق بمســـــــارها املتعث
احلرب على العراق ووجود معادلة احتاللية جديدة يف املنطقة، وما يمكن أن يسفر عنه 
االحتالل األميركي للعراق من تغير بالنســـــــبة إىل ســـــــقف األهداف الوطنية الفلســـــــطينية، 

ذه تعامل مع هوذلك ضــــمن الســــياق العام للمنظومة الفكرية للســــياســــة العربية التي ســــت
املســـــــتجدات بتغيير ســـــــياســـــــتها وانتهاج ســـــــياســـــــة واقعية مفرطة بشـــــــعورها بالهزيمة، 

  وخصوصاً أن الدبابة األميركية والطائرة األميركية تصمّان آذان املنطقة بأكملها.
عصــــــام نصــــــار: لو تخيلنا أن خريطة الطريق ســــــتطبق، ما هو شــــــكل الدولة التي تتحدث 

  ؟2005وض أنها ستولد يف سنة عنها هذه اخلريطة، واملفر
أريد أن أعقب على املالحظة التي أثارها ســـــــــــليم واملتعلقة باملوقف  ممدوح نوفل:

اإليجــابي من خريطــة الطريق بنــاء على النقــاط الرئيســـــــــــيــة الثالث التي اعتبرت ميزات 
جديدة قياســــــاً بمســــــار أوســــــلو، وهي: الدولة الفلســــــطينية، والتأييد الدويل، والتوازي يف 

  فيذ االلتزامات.تن
بالنســـــــــبة إىل الدولة، ما هو موجود يف اخلريطة أقل حتديداً ووضـــــــــوحاً مما دار يف 

، وأيضــــاً أقل مما هو موجود يف خطة 2001مفاوضــــات طابا التي جرت يف أوائل ســــنة 
، والتي حتدثت عن دولة فلســـــــــطينية كاملة 2000كلينتون التي طرحت يف أواخر ســـــــــنة 

كامل أراضــي الضــفة الغربية. ما أقصــد قوله هو أن ما طرح وذات ســيادة وعلى مســاحة 
  من مواقف يف طابا متقدم أكثر من املطروح يف هذه اخلريطة.

  عصام نصار: هل يمكن اعتبار ذلك تراجعاً أميركياً؟
أســـــــــتطيع القول إن هناك إدارة أميركية جديدة ال تريد أن تغامر، لكن  ممدوح نوفل:

  قد تصل إىل النتيجة نفسها.
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، قــد 2005النقطــة الثــانيــة هي أن اإلجمــاع الــدويل واحلــديــث عن التوازي وســـــــــــنــة 
نُســـــــــــفـــت يف التحفظـــات اإلســـــــــــرائيليـــة. احلكومـــة اإلســـــــــــرائيليـــة تتعـــامـــل فقط مع اإلدارة 
األميركيــــة يف تطبيق هــــذه اخلريطــــة؛ بمعنى أنهــــا شـــــــــــطبــــت اإلجمــــاع الــــدويل، واإلدارة 

 بــدايــة تطبيق املرحلــة األوىل، فــإن الــدور األميركيــة وافقــت على هــذا الطرح. وعمليــاً، يف
  األوروبي متغيب تماماً، وكذلك األمم املتحدة وروسيا.

أيضــاً موضــوع التوايل والتوازي نســف اخلريطة، إذ قالت إســرائيل أنها لن تســتكمل 
االنســــــــــحاب من باقي املدن بعد انســــــــــحابها من شــــــــــمال غزة وبيت حلم ما مل تتأكد من 

  واجلهاد اإلسالمي من أسلحتهما. "حماس"مل تقم السلطة بتجريد حماربة اإلرهاب، وما 
إذاً فالتحفظات اإلســـــــــــرائيلية نســـــــــــفت اخلريطة، وكما نعرف فإن اإلدارة األميركية 

  وافقت على اثني عشر حتفظاً من جمموع أربعة عشر.
اجلـــــديـــــد هو أن اخلريطـــــة اســـــــــــتطـــــاعـــــت أن جتمع الطرفين مرة أُخرى إىل طـــــاولـــــة 

، وهذا ليس أمراً بســــيطاً من 2000تعيدهما إىل حدود أيلول/ســــبتمبر  املفاوضــــات، وقد
دون وجود طرف ثالث ميداين على األرض. شــــــخصــــــياً كنت أعتقد أن من املمكن العودة 

  من دون وجود طرف ثالث على األرض. 2000إىل حدود أيلول/سبتمبر 
لى خريطة عصــام نصــار: من الواضــح أن موافقة حكومة حممود عباس على الهدنة، وع

الطريق، جــاءت نتيجــة ضـــــــــــغوط أميركيــة ودوليــة. لكن مــا هي األســـــــــــبــاب التي دفعــت 
  واجلهاد اإلسالمي؟ "حماس"الفصائل إىل التنازل وإعالن الهدنة، وال سيما حركتي 

آخر ما حدث يف موضـــــــــــوع الهدنة هو أن الفصــــــــــــائل خرجت ببيانات  أحمد غنيم:
لفصائل أالّ تكون الهدنة مدخالً إىل تطبيق منفصلة، وكان الهدف من ذلك بالنسبة إىل ا

  خريطة الطريق.
واجلهــاد مل يكن من املمكن أن تقبال بخريطــة الطريق، وهــذا أهم  "حمــاس"حركتــا 

األســـــــــــباب التي أدت إىل فشـــــــــــل حوار القاهرة. ومل تنجح احملاوالت املصـــــــــــرية كلها يف 
ق. ولهذا الســـــــبب مل بقبول البرنامج الســـــــياســـــــي، أي خريطة الطري "حماس"إقناع حركة 

يــــأت إعالن الهــــدنــــة من القــــاهرة، أو حتى من خالل مكتــــب رئيس احلكومــــة، العتقــــاد 
احلركتين أن حمور برنامج املصريين السياسي حيال املوضوع الفلسطيني هو خريطة 

  الطريق، وكذلك األمر بالنسبة إىل حكومة أبو مازن.
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 للواقع السياسي والنضايل الذيأعتقد أن هناك طرفاً فلسطينياً قام بتحليل عميق 
تمر به القضـــــية الفلســـــطينية يف ظل املتغيرات الدولية واإلقليمية، وأدرك أن من املمكن 
إجناز الهدنة إذا تم جتاوز اخلالف الســـــــــــياســـــــــــي املتمثل يف املوقف من خريطة الطريق. 

أن مؤسسة  لكن الهدنة ال جتيب عن السؤال املطروح اآلن، وهو: ماذا بعد الهدنة؟ وأعتقد
رئاســــــــة الوزراء تفتقر إىل رؤية واضــــــــحة بالنســــــــبة إىل مرحلة ما بعد الهدنة؛ أي ما بعد 
ثالثة أشهر. وإذا مل تستطع احلكومة دفع الهدنة إىل أفق سياسي أوسع، ستنتهي األشهر 

  الثالثة بالعودة إىل املربع األول.
أن أمامنا ثالثة  ملاذا قبلت الفصـــــــــائل الهدنة؟ هناك طرف أدرك املعضـــــــــلة، وأدرك

خيارات: اخليار األول خيار هدنة املنتصــــر، بمعنى االســــتمرار يف النضــــال إىل أن يطلب 
اإلســرائيليون وقف إطالق النار، ونطلب نحن الثمن الســياســي الذي نريده؛ اخليار الثاين 
هو هدنة املهزوم، وهي أن يُفرض علينا وقف إطالق النار والقيام بإجراءات عســــــــــكرية 

ية متوازية، وهذا شــــرطه ضــــرب بنية فصــــائل املقاومة، ويتطلب اجتياح قطاع وســــياســــ
إغالق احليز املكاين للقوى الســـــياســـــية املوجودة يف غزة، األمر  -  لو تم -  غزة، ومعناه

الذي يهدد املمارس للمقاومة ال املقاومة بحد ذاتها، ألن املقاومة ظاهرة تاريخية ال 
من يمارس املقاومة؛ اخليار الثالث هو هدنة أطراف تهزم وال تنتهي، والذي يهزم هو 

تواجهت ووصــــــلت إىل قناعة بأن ال طرف يســــــتطيع أن يهزم الطرف اآلخر ويفرض حالً 
. هذه األطراف قبلت الهدنة، ويســــــعى كل منها لوقف القتال على أمل فتح آفاق  عســــــكرياً

مرار يف املواجهة وإمّا تغير واقعه احلايل وتضـــيف إليه قوة ومتنفســـاً جديداً، إمّا لالســـت
  للوصول إىل حل سياسي مرضٍ للطرفين.

، ويف دمشـــق، هو: "حماس"واجلهاد، كان الســـؤال املوجه إىل  "حماس"بالنســـبة إىل 
هل تريدون ســـــــــــحبنا إىل هدنة املهزوم؟ إذا ســـــــــــحبنا إىل هذا النوع من الهدنة ســـــــــــيكون 

. لكن الهدنة بشـــــكلها احلايل دفعت شـــــراً كبير د واجلها "حماس"اً عن حركتي الثمن كبيراً
  ."فتح"اإلسالمي، وحتى عن حركة 

لو مل نقبل بالهدنة املطروحة حالياً يف حماولة للبحث عن أوراق جديدة نضــــــــيفها 
إىل ما لدينا من أوراق، ويف حماولة لفتح آفاق جديدة تغير الواقع احمليط فينا حمليًا 

تعني اجتيــاح قطــاع غزة وتــدمير البنيــة  وإقليميــاً، لكنــا دُفعنــا إىل هــدنــة املهزوم، التي
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التحتيـة كمـا جرى يف الضـــــــــــفـة الغربيـة. وإذا أُغلق احليز املكـاين الـذي توجـد فيـه القوى 
الوطنية واإلســالمية يف هذه املرحلة من املقاومة ســتمضــي أعوام قبل أن تســتعيد قوى 

نيــــة املقــــاومــــة عــــافيتهــــا على هــــذه األرض. وهــــذا هو األســـــــــــــــاس يف قبول القوى الوط
واإلســـــالمية الهدنة، وليس خريطة الطريق أو أية أســـــباب ســـــياســـــية أُخرى. غير أنه يحلو 
للبعض الدخول من مدخل آخر والقول إن الهدنة تشـــــكل مدخالً إىل خريطة الطريق، لكن 
واقعياً ســـــــــــتســـــــــــتخدم الهدنة للدخول إىل خريطة الطريق وإن كان واقع ورؤية من وافق 

.   عليها خمتلفين تماماً
بموجب ما ذكره أحمد غنيم، الهدنة مرشــــــحة لالســــــتمرار، والســــــؤال  ج جقمان:جور

  هو: ماذا سيحدث بعد ثالثة أشهر فيما يتعلق بموازين القوى؟
مرشــحة لالســتمرار يف حال أجبنا عن ســؤال ما بعد الهدنة. نحن، حتى  أحمد غنيم:

الهدنة هشــــة، وقد اللحظة، لســــنا جاهزين لإلجابة عن هذا الســــؤال، األمر الذي قد يجعل 
ال تصـــمد ثالثة أشـــهر. العامل الوحيد الذي من املمكن أن تســـتفيد منه القوى اإلســـالمية 
هو تعزيز قدرتها على اســــتجالب رئات تنفس ممكنة يف مدى ربما يصــــعب احلديث عنه 

  بشكل واضح، لكنه فترة لصنع مناخ جديد من أجل استمرار حياة املقاومة.
ن الهدنة قد تعني أن قوى املقاومة وصـــــــــلت إىل قناعة عصـــــــــام نصـــــــــار: البعض يقول إ

  بعدم جدوى اخليار العسكري يف حتقيق أهدافها.
إن أحـــد األمور التي أظهرتهـــا االنتفـــاضــــــــــــــة خالل األعوام الثالثـــة  جورج جقمـــان:

املاضــــــــية هو احلدود املمكنة الســــــــتخدام القوة العســــــــكرية لكال الطرفين، حيث أن هناك 
اً على إســرائيل يف كيفية اســتخدامها لقوتها العســكرية. لو كان يف قيوداً ســياســية حتديد

 . إمكان إســــــرائيل أن ترتكب جمازر ضــــــد آالف املدنيين لفعلت وحســــــمت املعركة ميدانياً
لكن لهذا تبعات ســياســية. أعتقد أن هذه النقطة ظهرت بنوع من الوضــوح، والســؤال هنا: 

يوجد تيار يف اجليش واحلكومة  ما هي العبر الســــــــياســــــــية املمكن اســــــــتخالصــــــــها، حيث
  يرغب يف استمرار املواجهة عسكرياً لعله يأتي بنتائج؟

ســــليم تماري: التيار الذي حتدث عنه جورج جقمان يريد اســــتمرار املواجهة العســــكرية، 
على الرغم من وجود خســــــائر يف اجلانب اإلســــــرائيلي، بهدف التهرب من أي اســــــتحقاق 

  سياسي.
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ضـــــــــــوعيــاً فتحــت البــاب أمــام بــدايــة خريطــة الطريق، على الهــدنــة مو جورج جقمـان:
  األقل من وجهة نظر احلكومة الفلسطينية، بغض النظر عن وجهة نظر اآلخرين.

أرغب يف العودة إىل الســـــــــؤال األول املتعلق بالدولة. من اخلطأ االعتقاد أن خلريطة 
املتعلق بإقامة الدولة، كما تقول  2005الطريق تواريخ. صــــــحيح أن هناك تاريخ ســــــنة 

، والســـــــــــؤال هنــا: من "أداء األطراف"ديبــاجــة اخلريطــة، لكن اخلطــة مبنيــة على األداء، أي 
احلكم بالنســبة إىل األداء؟ وإذا كان الطرف األميركي هو الذي ســيحكم على األداء وليس 

ويف اإلدارة  الرباعية، ونحن نعرف أن إلســـــــــــرائيل ســـــــــــطوة ونفوذاً يف الواليات املتحدة
احلـاليـة، فـإنـه يمكننـا القول إنـه ال يوجـد تواريخ، علمـاً بـأن اجلـدول الزمني املـذكور يف 

  خريطة الطريق تخطاه الزمن.
ســــليم تماري: هناك إجماع من املتحدثين على أن صــــيغة املرحلة األوىل من خطة 

د، ركي املتزايــالطريق حمكومــة بــاخللــل القــائم يف التوازن بين الطرفين، وبــالــدعم األمي
حتى باملقارنة مع إدارة كلينتون الســــــابقة، ملصــــــلحة إســــــرائيل والتفســــــير اإلســــــرائيلي 
خلريطة الطريق. إذا كان هذا صــــــحيحاً، وإذا كان هناك تكهن من املتحدثين بأن اخلطة 
ســـــــتفشـــــــل يف نهاية املرحلة األوىل إن كتب لهذه املرحلة أصـــــــالً النجاح، فإن من املهم 

 واجلهاد، فيما يتعلق "حماس"وع التفكير بين جميع الفصائل، بما فيها معرفة ما هو ن
بــاالســـــــــــتفــادة من الهــدنــة التي حتــدث عنهــا أحمــد غنيم. هــل يجــب أن نتبنى الهــدنــة كي 
نحـــافظ على حمـــايـــة خيـــار املقـــاومـــة، وأن نســـــــــــتفيـــد من هـــذه الفترة إلعـــادة النظر يف 

لســـطيني يف االســـتفادة من الهدنة اســـتراتيجيا النضـــال؟ ما هي اســـتراتيجيا اجلانب الف
غير موضــوع املقاومة؟ هل هناك إمكان إلعادة صــوغ الرؤية األميركية، وال ســيما بعد 
حرب العراق؟ هــــل هنــــاك إمكــــان لــــدور أكبر لألوروبيين؟ هــــل هنــــاك تفكير يف تفعيــــل 
اجلانب العربي؟ ما هي العناصــر اجلديدة املمكن إدخالها يف االســتراتيجيا الفلســطينية 

  خالل الهدنة؟
أعتقد أن هناك فصالً وهمياً بين اخلريطة والهدنة وآفاقها، وحماولة  ممدوح نوفل:

من بعض الفصـــــائل لتضـــــليل جمهورها وقواها من أجل تبرير موقفها، وهي تعرف أنه 
ســـــــــــيقودها إىل خريطة الطريق. الهدنة وفق كل املقاييس ســـــــــــتقود إىل خريطة الطريق. 

لى ، أو ع"فتح"تفسرا األمور كيفما تريدان، لكن موضوعياً  واجلهاد أن"حماس"تستطيع 
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والرئيس ومؤســـــــســـــــة رئاســـــــة الوزراء واللجنة املركزية، دخلت الهدنة  "فتح"األقل قيادة 
على قاعدة عدم حتمل مســـــــــــؤولية إفشـــــــــــال خريطة الطريق، واســـــــــــتجابة ملطلب أميركي 

فقت وا "حماس"الطريق. ودويل (ممثل يف اللجنة الرباعية) بالشـــــــــروع يف تنفيذ خريطة 
مكرهة على الهدنة بعد أن طالبتها إيران وســــــــورية بذلك، وللكل اعتباراته اخلاصــــــــة به. 

تعرف، والشـــــــيخ ياســـــــين  "حماس"لكن ألول مرة هناك إجماع ضـــــــاغط إقليمي ودويل. و
  يعرف، أنهما قبال بتمرير خريطة الطريق.

 800الشــــــيء اآلخر هو أن االســــــتجابة اإلســــــرائيلية مل حتدث ألن إســــــرائيل خســــــرت 
قتيل، أو ألنها أُرهقت واســــــــــتنزفت، وعلينا أالّ نتوهم أننا وضــــــــــعنا إســــــــــرائيل أمام خيار 
واحد هو الهدنة. إســــــــــرائيل وافقت على الهدنة للســــــــــبب نفســــــــــه الذي وافقت عليه القيادة 

جتنب الصــدام مع اإلدارة األميركية. لكن احلكومة  الفلســطينية. هذا الســبب اجلوهري هو
اإلســــــــــرائيلية قرنت املوافقة بمجموعة التحفظات التي من شــــــــــأنها أن تؤدي إىل نســــــــــف 

  اخلريطة.
أنــــا أختلف مع أحمــــد غنيم بشـــــــــــــــأن مرحلــــة مــــا بعــــد الهــــدنــــة، إذ إن لــــدى القيــــادة 

قدماً يف تنفيذ الفلســـــــــــطينية جواباً واضـــــــــــحاً فيما يتعلق بهذه املرحلة، وهو املضـــــــــــي 
خريطة الطريق من األلف إىل الياء. وإذا كانت الدوافع التي حتدث عنها أحمد غنيم هي 

واجلهاد على الهدنة فهذا يعني القول وداعاً للعمل العســـــــــــكري  "حماس"ســـــــــــبب موافقة 
الفلســــطيني، ليس وداعاً لالنتفاضــــة، بل وداعاً لعســــكرة االنتفاضــــة، ألن األســــباب التي 

  غير خالل ثالثة أشهر.ذكرت لن تت
الهدنة ليســت إنهاء لالنتفاضــة، بل لشــكل طغى عليها، وهو العســكرة. واآلن مطلوب 
من القوى املؤيدة للعســـكرة أن تبلور موقفاً ورؤية موحدين ملرحلة ما بعد فترة األشـــهر 
. وإذا مل تتنبه هذه األطراف، وفوجئنا بســـــــــــيارة مفخخة يف  الثالثة، وأنا لســـــــــــت متفائالً

تــل أبيــب ثم بطــائرة تغتــال مقــاومــاً يف غزة، فهــذا يعني أن هنــاك عــدم إحســـــــــــــاس  قلــب
باملسؤولية الوطنية يف اجلانب الفلسطيني. ويجب، يف مثل هذه احلالة، أن تتحد القوى 

  يف مواجهة هذا اخلروج عن اإلجماع لتفادي نسف املصالح الوطنية الفلسطينية.
رائيلي نفـــذ عمليـــة اغتيـــال وحـــدث رد لنقـــل مثالً إن اجلـــانـــب اإلســـــــــــ جورج جقمـــان:

فلســــــــــطيني على عملية االغتيال، فإن األمور ســــــــــتعود إىل ما كانت عليه قبل الهدنة، أي 
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  التفاوض بشأن وقف إطالق نار جديد وهدنة جديدة.
يف رأيي، اجلانب اإلســــرائيلي يمتلك األوراق الرئيســــية فيما يتعلق بإجناح املرحلة 

ى ســـــــــــبيــــــل املثــــــال: إطالق أعــــــداد كبيرة من األســـــــــــرى األوىل من خريطــــــة الطريق. عل
الفلسطينيين، وإزالة احلواجز، ورفع اإلقامة اجلبرية عن الرئيس عرفات، كل هذه األمور 
ســــــــتعزز بالتأكيد موقف القيادة الفلســــــــطينية، وهذا ســــــــيؤدي على األرجح إىل اســــــــتمرار 

يد أن قاط األنفاس. ال أرالهدنة، وربما إىل تأييد يف اجلانب الفلســـطيني لفترة تســـمى الت
أقلل حجم املعاناة الفلســــــطينية يف الضــــــفة والقطاع خالل ما يقارب ثالثة أعوام، وهذا 
قــد يعزز الشـــــــــــعور بوجود حــاجــة إىل فترة أطول من أجــل التقــاط األنفــاس، وقــد تنشـــــــــــــأ 

  مصلحة لكثير من الفلسطينيين إلطالة هذه املدة ملصالح متعددة.
تمراره تتوقف على تأييد الرأي العام الفلسطيني، وحتت مسألة خيار املقاومة واس

  أي ظروف.
أعتقد أنه ربما ليس من احلكمة القول إن لدى الســــــــلطة الفلســــــــطينية، أو  أحمد غنيم:

  لدى املقاومة، رؤية واضحة وفهماً دقيقاً ملا بعد الهدنة.
 خريطة أنا أوافق على أن الهدنة، كما تقرؤها القيادة الفلســـــــــــطينية، هي مدخل إىل

الطريق. يف املقـــابـــل، قراءة الفصـــــــــــــائـــل لهـــا فيهـــا تمـــايزات كبيرة، وهي ليســـــــــــــت قراءة 
تضــليلية؛ بمعنى أنها ال تضــلل نفســها، وال تضــلل الشــعب الفلســطيني. املشــروع الوطني 

ـــــــــــــ واجلهاد اإلســـالمي خمتلف تماماً عن مشـــروع فصـــائل منظمة  "حماس" والســـياســـي لـ
فــــإن مقــــدمــــات ومــــداخــــل مشـــــــــــروع منظمــــة التحرير التحرير الفلســـــــــــطينيــــة، وبــــالتــــايل 

، وما نرى "حماس"الفلســـــــطينية خمتلفة تماماً عن مقدمات املشـــــــروع الوطني للجهاد و
أنه نهايات للمشـــــــــــروع الوطني ال يعدو كونه بدايات يف نظر اجلانب اإلســـــــــــالمي. املدى 

ذ  األخواجلهاد من مطلب التحرير الشـــامل لفلســـطين إىل "حماس"املتاح لن يغير موقف 
واجلهــاد مل تتغيرا من نــاحيــة الرؤيــة االســـــــــــتراتيجيــة للعمــل.  "حمــاس"بــاجلزئي املتــاح. 

وكمـا أنـه ليس لـدينـا رؤيـة تفصـــــــــــيليـة واضـــــــــــحـة ملـا بعـد الهـدنـة، ال يوجـد لـديهمـا رؤيـة 
  تفصيلية واضحة.

كل املقاومة دخلت الهدنة مضـــــــــــطرة، وما يجب فعله اآلن هو البحث عن قاســـــــــــم 
قاومة لإلجابة عن ســؤال ما بعد الهدنة. والســؤال املطروح هنا هو: مشــترك بين قوى امل
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هل نســـتمر يف قيادة الشـــعب الفلســـطيني وفق رؤيتين واســـتراتيجيتين متناقضـــتين؟ إن 
تعارض االســتراتيجيات يؤدي إىل فوضــى كبيرة على األرض. واملطلوب اآلن أن يمتلك 

ئل اإلسالمية بعد أن تعاملت بشكل زمام املبادرة تيار له أفق أوسع، وأن يأتي بالفصا
إيجابي يف املوضــــوع العســــكري لتتعامل بشــــكل إيجابي يف املوضــــوع الســــياســــي. كما 
دخلنا ودرســـنا ســـيناريوهات املقاومة، علينا أن ندرس اخليارات الســـياســـية، ويجب أن 
  ننتقل باحلركات اإلسالمية من مستوى التفكير العسكري إىل مستوى التفكير السياسي.

يم تمـــاري: أود أن أُدخـــل البعـــد العراقي لرؤيـــة اجلـــانـــب العربي واألبعـــد من حـــدود ســـــــــــل
فلســـــــــــطين يف املعادلة اجلديدة. الحظنا أن هناك تزايداً يف الدور العربي. حرب العراق 
ســـــيطرت على جممل األحداث وأضـــــافت عنصـــــراً مهماً إىل املبادرة األميركية واملوافقة 

لكن كان هناك أيضـــاً دور متعاظم ملصـــر يف املوضـــوع األوروبية على خريطة الطريق. 
األمني، ودور للخليج والســـــــــــعودية يف اســـــــــــتخدام وســـــــــــاطتهما يف التأثير يف احلركات 
اإلســــــالمية الفلســــــطينية. وال ننســــــى دور األردن الذي اســــــتضــــــاف املنتدى االقتصــــــادي 

دول اخلليج العاملي. هل، يف رأيكم، حرب العراق والدور املتزايد ملصـــــــــــر والســـــــــــعودية و
اإلسرائيلي، وعودة إىل فترة سابقة كنا نظن  - هما إعادة صوغ لعالج الصراع العربي

، أم أنهما جمرد زخم وبعد عروبي؟ هل نحن، يف رأيكم، ندخل 1988أنها انتهت ســـــــــــنة 
مرحلة جديدة نتيجة املســــــاهمات العربية، وإذا كان اجلواب نعم، ما هو أفقها، وما هي 

  كان اجلواب ال، ملاذا ال؟إرهاصاتها؟ وإذا 
أود أن أشــــــير إىل أن موضــــــوع العراق موضــــــوع مفتوح، وســــــنرى ما  جورج جقمان:

  ستؤول إليه األمور، وال أدري من وجهة النظر الفلسطينية كيف سيؤثر، وإىل أي مدى.
ما كان غائباً يف النقاش حتى اآلن هو املوضوع اجلوهري يف الوضع الفلسطيني، 

الف الرؤى واختالف االســـــــــــتراتيجيـــات، وإنمـــا بغيـــاب آليـــات فعـــالـــة واملتعلق ال بـــاخت
للتوصل إىل اتفاق بشأن املواقف السياسية. وربما تتيح الهدنة فرصة للوصول إىل هذا 

  األمر.
عنـدمـا تـألفـت حكومـة عبـاس قيـل إن هنـاك حكومتين يف فلســـــــــــطين، وأنـا أقول إن 

دول عربية وأجنبية مع ستة هناك ست حكومات. ماذا يعني وجود تفاوض مباشر بين 
أطراف، حتى لو كانوا جالســين يف الغرفة نفســها؟ هذا يعني أنه ال يوجد قرار فلســطيني 
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واحــد. مــا جرى خالل االنتفــاضـــــــــــــة هو أن هنــاك شـــــــــــرعيــة ملقــاومــة االحتالل، وفقــدان 
الشــــرعية لقرار ســــياســــي موحد. نعم، يجب أن يكون هناك قرار فلســــطيني واحد، وســــلطة 

ســــــــؤال هنا هو: كيف يكون القرار الفلســــــــطيني واحداً، أو باألحرى كيف يمكن واحدة. وال
  إيجاد شرعية لقرار فلسطيني موحد كي نستطيع االتفاق على االستراتيجيات؟

احلل ليس من باب املثل العليا الســــــــــــابقة، وإنما من باب الواقع. واحلل العملي هو 
يع الفصــــــــــــائل جزءاً منها. من وجم "حماس"إجراء انتخابات تشـــــــــــريعية آمل بأن تكون 

دون ذلك ســـــيخســـــر اجلميع، وربما تخســـــر القضـــــية. إذا كان هناك أي فائدة للهدنة فهي 
  أنها قد توصلنا إىل مرحلة االنتخابات.

عصــــام نصــــار: يف ظل األوضــــاع الدولية والضــــغوط، أال تعتقد أن االنتخابات يمكن أن 
  إىل حد ما؟ تخرج بنتيجة جزائرية

مــامنــا كثير من العقبــات. ال أدري مــا هو موقف الواليــات املتحــدة أ جورج جقمــان:
يف االنتخــــابــــات. يجــــب أن تكون االنتخــــابــــات مطلبــــاً وطنيــــاً  "حمــــاس"من مشــــــــــــــاركــــة 

فلســــطينياً، وهي ليســــت ممارســــة وطنية وإنما ممارســــة ســــيادية يف ظل هذه األوضــــاع. 
حتت االحتالل عندما جنح مرشحو منظمة  1976وهنا أستذكر انتخابات البلديات سنة 

  التحرير الفلسطينية.
أود العودة إىل التعليق على املوضوع العراقي وعالقته بطرح خريطة  ممدوح نوفل:

الطريق. يف رأيي أن خريطـــة الطريق أقرب إىل مشـــــــــــروع عروبي من كونهـــا مشـــــــــــروعـــاً 
. والسؤال هنا هو: ملاذا مل تتدخل اإلدارة األميرك ية بهذا الثقل قبل حرب العراق، أميركياً

وكأن صـــــــــــحوة حدثت؟ أعتقد أن األمر ال يمكن عزله عن املوضـــــــــــوع العراقي، بل هناك 
عالقة مباشرة من ناحيتين: الناحية األوىل، على املستوى الرسمي والشعبي األميركي، 
هنــــاك طرح بــــأن األميركيين ال يــــأتون إىل املنطقــــة فقط للحرب واالحتالل، وقــــد قــــال 

رج بوش يف العقبة حملمود عباس أنه ذهب إىل أفغانســـــــــتان من دون أن يســـــــــتشـــــــــير جو
أحـــداً، وذهـــب إىل العراق ورفض اعتراض اآلخرين ومل يـــأخـــذ بـــه، وأنـــه حرر الشـــــــــــعـــب 

                                           

)(   وإلغاء الدولة لهذه النتيجة، وما 1991املقصــــــود فوز اإلســــــالميين يف انتخابات اجلزائر ســــــنة ،
 عقب ذلك من أعمال عنف ما زالت مستمرة إىل اآلن. (احملرر)
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األفغاين وحرر الشـــــــعب العراقي، ويريد أن يحرر الشـــــــعب الفلســـــــطيني ويأتيه بدولة، وما 
وحماربة اإلرهاب. املوضــــــــوع إذاً مرتبط  على الشــــــــعب الفلســــــــطيني إالّ الســــــــير قدماً معه

بالعراق، أي أن الطرح األميركي من حيث التوقيت جاء المتصاص أجواء عربية رسمية 
وشـــــــــــعبيــــة للتجــــاوب معــــه؛ ومن نــــاحيــــة أُخرى، يتعلق األمر بمســـــــــــتقبــــل العراق، أي أن 

  األميركيين بحاجة إىل تهدئة جبهة فلسطين ليتفرغوا جلبهة العراق.
أحذر من مســألة مهمة، وهي أن أي رهان على نتائج مباشــرة من تطور لكن أود أن 

الوضـــــــــــع يف العراق إيجــابــاً هو رهــان وهمي وخَطِر جــداً، ومن املبكر احلــديــث عنــه. قبــل 
، ليس هناك أمل بأن يؤثر املوضــــــوع العراقي 2005االنتخابات األميركية، وقبل ســــــنة 

املقبلين ال يمكن الرهان على أن  يف املوضـــــــــوع الفلســـــــــطيني؛ بمعنى أنه خالل العامين
املقاومة العراقية ســـتدفع اإلدارة األميركية إىل تغيير ســـياســـتها املنحازة إىل إســـرائيل. 
وما أســـــــــــتطيع قوله هو إنني ال أتوقع من الشـــــــــــعب العراقي مقاومة جدية وفعالة قبل 

  عامين. وقد ال حتدث مقاومة جدية.
رى أنه اختلف بعد العراق عنه قبل العراق؛ إذ أمّا بالنســـــــــبة إىل الدور العربي، فأنا أ

من املالحظ غيـــاب جـــامعـــة الـــدول العربيـــة، ســـــــــــواء يف املوضـــــــــــوع الفلســـــــــــطيني أو يف 
املوضـــــــــــوع العراقي. هنــاك دور لــدول. ولو تفحصـــــــــــنــا دور هــذه الــدول لوجــدنــا أنــه دور 

 هذهمتكيف إزاء الســــياســــة األميركية يف مرحلة ما بعد العراق، ومتجاوب مع متطلبات 
السياسة، وال يهدف إىل انتزاع مزيد من احلقوق السياسية الفلسطينية، بل يعكس مزيداً 

  من املتاجرة بالقضية الفلسطينية، وأنا أقصد بذلك النظام الرسمي العربي.
فعلى ســــــــبيل املثال جاء تفعيل الدور املصــــــــري بإيعاز أميركي، ويف ســــــــياق تهيئة 

ة األميركية؛ بمعنى الهدنة ووقف إطالق النار. الوضــع الفلســطيني للتجاوب مع الســياســ
وربما تكون هذه مصــــــلحة فلســــــطينية، لكن ال يمكن النظر إىل الدور املصــــــري من زاوية 
أنه نهضــة لدور عربي جديد يهدف إىل إيجاد حل عادل للقضــية الفلســطينية، وإنما على 

  العكس، يوجد تراجع يف الدور العربي مع األسف الشديد.
خيرة: فيمــا يتعلق بــاالنتخــابــات ال أرى أن هنــاك أفقــاً إلجراء انتخــابــات النقطــة األ

تشــريعية فلســطينية. وحتى لو قلنا إننا ســنجري انتخابات حتت االحتالل، فإن شــارون 
لن يوافق على مشــاركة أهايل القدس يف هذه االنتخابات، وهناك ربع مليون فلســطيني 
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  .1996مقدسي شاركوا يف انتخابات سنة 
لكن شارون يميز بين األرض والسكان. ويف خطابه الذي أشار فيه  جقمان:جورج 

  إىل أن فلسطين حمتلة وتراجع عنه، قال إن ما قصده هو السكان ال األرض.
أعتقد أن املوقف الليكودي وموقف األطراف املشـــــاركة يف احلكم من  ممدوح نوفل:

  بات.موضوع القدس ال يسمحان بمشاركة أهايل القدس يف االنتخا
ــــــــــــــــــ جورج جقمان: التي طرحتها حكومة شـــــــارون  14 هذا مل يكن بين التحفظات الـ

  على اإلدارة األميركية بالنسبة إىل خريطة الطريق.
  مل يرد هذا املوضوع كتحفظ، وربما ال يمكن إيراده كتحفظ. ممدوح نوفل:

ن ثمة أل أنا لســـت متفائالً بتوحيد الرؤية الفلســـطينية خالل األشـــهر الثالثة املقبلة،
خالفات داخل التنظيم الواحد، وأشــــــــــــك يف أن كالً من التيار اإلســـــــــــالمي واملعارضــــــــــــة 

  سيكون جاهزاً لتوحيد املوقف.
لو كان هناك إمكان النتخابات فلســـــــطينية، هل يُعتبر هذا يف رأيك  جورج جقمان:

  آلية للتوصل إىل قرار فلسطيني موحد.
الفلســـطينية ما زال حتى اللحظة غير  مفهوم الديمقراطية يف الســـاحة ممدوح نوفل:

مكتمل؛ بمعنى أن األقلية ال تلتزم قرار األغلبية يف البرملان. املعارضة الفلسطينية غير 
  قادرة حتى اآلن على اتخاذ موقف ديمقراطي يتمثل يف خضوعها لقرار األغلبية.

إذا خرج فلســــــــــطيني عن اإلجماع يف موضــــــــــوع الهدنة وتم اعتقاله  جورج جقمان:
  فلن يكون هناك شرعية لعملية االعتقال.

  هناك شرعية وسلطة منتخبة. ممدوح نوفل:
الســلطة القائمة قاربت على انتهاء دورتها الثانية، وال يوجد ســلطة  جورج جقمان:

أبدية. هنا أشــــــــــدد على ضــــــــــرورة إجراء االنتخابات من أجل ســــــــــلطة شــــــــــرعية تعمل على 
  تطبيق القانون.
بات وتداول الســـــــــــلطة والتعددية وحقوق املعارضـــــــــــة أمور آلية االنتخا أحمد غنيم:

ليس من الســــهل الوصــــول إليها، ذلك بأن هناك خالفات يف الرؤية الســــياســــية. وأرى أن 
من اجلـــدير أن يبـــدأ حوار حقيقي عميق غير نفعي لالتفـــاق على رؤيـــة قصـــــــــــيرة املـــدى، 
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ر على برنامج قصي وليس مطلوباً البحث يف موضوع اخلالفة اإلسالمية، وإنما التوافق
  املدى.

فيما يتعلق باملوضــــوع العربي، تســــعى الواليات املتحدة إلجراء تغييرات يف أدوار 
الدول العربية. وكما أشــــــــــــار ممدوح، هناك غياب لدور جامعة الدول العربية، ومع هذا 
الغياب هناك دفع أميركي كبير لزيادة وزن الدول الصـــــــــــغيرة يف احلدث الســـــــــــياســـــــــــي، 

الدول الكبيرة، والسبب يف ذلك هو أن األداء اجلماهيري يف الدول الكبيرة وتخفيف دور 
يف الوطن العربي يؤثر يف ســــــياســــــاتها. أنظر احلذر يف الســــــياســــــة املصــــــرية، وكذلك يف 
الســــــياســــــتين الســــــورية والســــــعودية. الســــــياســــــة األميركية تريد أن تســــــتعيض عن الدول 

رفتها وعلمها بأن الشــــــــــــارع العربي يف العربية الكبيرة بالدول العربية الصـــــــــــغيرة ملع
  الدول الكبيرة مملوء بالكراهية جتاه الواليات املتحدة األميركية.
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