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ودفعه للطباعة بدأ " جملة الدراسات الفلسطينية"إغالق هذا العدد من  مع  

اجليش اإلسرائيلي هجومه على مدن الضفة الغربية إلعادة احتاللها، وعلى السلطة 
الفلسطينية لتقويضها وتدمير كل ما تم بناؤه من مقومات الكيات الفلسطيني من بنى 

على املقاومين واملقاومة، وحتطيم  القضاء: حتتية وفوقية ومؤسسات، والغاية منه
الروح املعنوية للشعب الفلسطيني وخنق إرادته وسعيه للتحرر من االحتالل وإلقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة، وحماولة فرض هيمنته الكاملة على الضفة الغربية 
اف تمهيداً ملواصلة املشروع الصهيوين الهادف إىل ضمها إىل إسرائيل يف نهاية املط

  .وتهجير سكانها العرب منها عنوة، أو بفرض ظروف قاسية تدفع الناس إىل املغادرة
ويف حلظة كتابة هذه السطور، وسط عجز األنظمة العربية وتخبطها، وبدايات   

تفجر غضب اجلماهير العربية، وانتقادات تتصاعد يف أوروبا وغيرها من بالد العامل 
روج اجليش اإلسرائيلي فوراً من مدن الضفة، لالجتياح اإلسرائيلي، ودعوات إىل خ

وتواطؤ اإلدارة األميركية مع حكومة شارون، تواصل آلة احلرب اإلسرائيلية عمليات 
القتل والتدمير والتخريب الوحشية، متجاهلة بفظاظة كل األعراف والقوانين الدولية 

  .الهادفة إىل حماية السكان املدنيين يف أوقات احلرب
يقاوم الشعب الفلسطيني آلة احلرب اإلسرائيلية الضخمة والفتاكة  ويف املقابل،

بكل ما لديه من إمكانات بسيطة ومعنويات وأمل، والرئيس عرفات يعلن من مقره يف 
رام الله، وهو حماصر تماماً بالدبابات والنيران اإلسرائيلية، أنه لن يستسلم ولن 

، جمسداً بذلك غرادة املقاومة يغادر ولن يخضع للشروط اإلسرائيلية واألميركية
ومهما تكن نتائج احلملة العسكرية . والروح املعنوية الشجاعة للشعب الفلسطيني

البربرية اإلسرائيلية واألغراض اخلبيثة لإلدارة األميركية، فإنه مما ال شك فيه أن 
الشعب الفلسطيني سيستمر يف املقاومة، وسينهض من بين األنقاض، كما نهض 

  .نذ النكبة األوىل، ليواصل نضالهدائماً م
وتوجه هيئة حترير اجمللة حتيتها إىل شعبها املقاوم يف فلسطين، وإىل كل 

املناضلين واملقاومين، وإىل اجلماهير العربية، وتترحم على الشهداء، وتواصل 
رسالتها يف دعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى حتيق أهدافه الوطنية املشروعة 

  .واحملقة
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  ندوة
  

  انتفاضة األقصى
  بين رؤية السلطة وتطلعات املعارضة

  وجهات نظر
  

  ،نبيل عمرو، إصالح جاد
  عزمي الشعيبي، حممد حمزة غنايم

  
لعقد ندوة يف رام الله من " جملة الدراسات الفلسطينية"خططت هيئة حترير 

 11أجل مناقشة أوضاع وظروف االنتفاضة يف ضوء التطورات الناجمة عن أحداث 
وما تالها، بهدف استيضاح قراءة السلطة والقوى املشاركة يف  2001سبتمبر / أيلول

االنتفاضة لهذه األحداث من زاوية تأثيرها يف أهداف االنتفاضة، واستراتيجياتها، 
ووسائل كفاحها، وإمكانات صمودها واستمرارها يف ضوء املستجدات املتمثلة يف 

نحياز األميركي إىل إسرائيل، وتفاقم العجز تصاعد القمع اإلسرائيلي، وازدياد اال
  .والتخبط العربيين

وقد دعت هيئة التحرير إىل املشاركة يف الندوة الوزير نبيل عمرو، وثالث 
شخصيات مستقلة، هي السيدة إصالح جاد والسيد عزمي الشعيبي والسيد حممد 

  .غنايم، وممثالً عن حركة حماس هو املناضل جمال الطويل
، لكن مل يتمكن من احلضور، 2002مارس / الندوة فعالً يف أوائل آذاروعقدت 

بسبب احلواجز والعراقيل اإلسرائيلية، سوى الوزير نبيل عمرو والسيدة إصالح جاد، 
وكي ال . اللذين دار بينهما حوار ساخن، هو املنشور أدناه بعد اختصاره وحتريره

رير اجمللة نص احلوار إىل السيد تضيع فرصة معرفة آراء اآلخرين، أرسلت هيئة حت
عزمي الشعيبي للتعقيب عليه، ووجهت أسئلة إىل السيد حممد حمزة غنايم كي يجيب 

، وتفضال مشكورين بالتعقيب 1948عنها من موقعه يف األرض احملتلة سنة 
  .واإلجابة

                                                            
   وزير الشؤون البرملانية يف السلطة الوطنية الفلسطينية : نبيل عمرو أستاذة يف العلوم السياسية : إصالح جاد

كاتب وصحايف من عرب : حممد حمزة غنايم  عضو اجمللس التشريعي: عزمي الشعيبي يف جامعة بير زيت 
48.  
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أمّا السيد جمال الطويل فلم تتمكن هيئة التحرير من متابعة املوضوع معه 
  .اله قبل سلطات االحتاللبسبب اعتق

وشارك . أدار الندوة عصام نصار، املدير املشارك ملؤسسة الدراسات املقدسية
وحرر الندوة . يف توجيه األسئلة سليم تماري، مدير مؤسسة الدراسات املقدسية

  .وأعدها للنشر أحمد خليفة
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  حوار ساخن
  بين نبيل عمرو وإصالح جاد

  
موضوع الندوة، يف األساس، هو مصير االنتفاضة وقدرتها على : نصارعصام 

 11االستمرار يف ضوء الوضع الفلسطيني الداخلي، والتطورات اإلقليمية والدولية بعد 
  .2001سبتمبر /أيلول

  :ثمة أربعة حماور رئيسية مقترحة للنقاش هي
  الوضع الداخلي الفلسطيني؛: احملور األول ■
املوقف العربي، وبصورة خاصة املبادرة السعودية التي  :احملور الثاين ■

  طرحت مؤخراً؛
. املوقف األميركي واملطالب األميركية من السلطة الفلسطينية: احملور الثالث ■

  ويف إطار النقاش يمكن أن ندخل العالقة األوروبية أيضاً؛
هل : ااملوقف الفلسطيني جتاه إسرائيل، واملقصود بذلك هن: احملور الرابع ■

  هناك ضرورة حملاولة التأثير يف الرأي العام اإلسرائيلي والساحة السياسية الداخلية؟
لدينا شعور، أو لدى هيئة . لنبدأ باحملور األول، احملور الفلسطيني الداخلي

شعور بأن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بهدف " جملة الدراسات الفلسطينية"حترير 
كما لدينا . الفلسطيني الذي يبدو أحياناً متناقضاً االنتفاضة، وباخلطاب السياسي

شعور بأن هناك عدم وضوح فيما يتعلق باستراتيجيا االنتفاضة، وخصوصاً املوقف 
ويبدو لنا كأنه ال يوجد تنسيق أحياناً بين القيادات امليدانية . من العمل العسكري

ة والفصائل املشاركة والقيادة السياسية، وهنا يمكن التحدث عن العالقة بين القياد
: واألسئلة املوجودة يف ذهننا، فيما يتعلق بهذا احملور، هي التالية. يف االنتفاضة

ملاذا مل يتم، أو مل يكن ممكناً أن يتم االتفاق على هدف موحد واستراتيجيا موحدة 
لالنتفاضة، وملاذا مل يتم توحيد اخلطاب السياسي، وحتقيق التناغم بين العمل 

العمل السياسي، وتنظيم العالقات بين السلطة والفصائل على أسس متفق العسكري و
عليها، وإيجاد إطار قيادي عام مشترك؟ وإذا كان ال بد من احلسم، فبأي اجتاه يمكن 

  أن يكون؟
  .افتتاح النقاش مع نبيل عمرو

يف تقديري أن هذه األسئلة املطروحة عن االنتفاضة غير : نبيل عمرو
ال توجد أسئلة عامة تصلح النتفاضة معقدة مثل التي . موضوعية وغير واقعية
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قبل كل شيء، يجب أن نعي االنتفاضة ومكوناتها، والقوى التي تشارك فيها، . نعيشها
  .والكيفية التي يجري بها استثمارها سياسياً

نتفاضة سيتم توظيفها بحسب قدرة القوى السياسية دعني أقول إن اال  
أي أن القدرة على املشاركة يف هذه االنتفاضة، والقدرة على التأثير، . املشاركة فيها

  .ثم الشرعية يف اتخاذ القرار السياسي، هي العوامل التي ستحدد كيفية توظيفها
اً يجب أن بالنسبة إىل ياسر عرفات، أقول إنه يرى االنتفاضة عمالً شعبي

يستثمر يف مصلحة احلل السياسي الذي يسعى الفلسطينيون له يف إطار االتفاقات 
ويُالحِظ، يف . املوقعة مع إسرائيل، وكل عمله يتم ضمن هذا السياق، ويف هذا اإلطار

عرضه للموقف السياسي فيما يتعلق باالنتفاضة، أنه يتحدث عن تقرير تينيت، وعن 
املفاوضات على أساس االتفاقات املوقعة والشرعية توصيات ميتشل، وعن عودة 

ويضيف أحياناً أنه كي ال تكون املفاوضات عبثية يستحسن أن يكون لها . الدولية
سقف زمني لتحديد خالصتها، آخذين يف االعتبار أن أفضل من شخّص دوافع 

سجد االنتفاضة هو تقرير ميتشل، الذي قال إن شارون قام بعمل استفزازي حين زار امل
لكن جذور اإلحباط تكمن يف فشل العملية السياسية نتيجة السياسات . األقصى

  .واملواقف اإلسرائيلية
هذا هو فهم ياسر عرفات لالنتفاضة، وفهم القيادة السياسية لكيفية التعامل 

طبعاً االنتفاضة أفرزت إغراء لكل القوى السياسية األُخرى كي تطرح براجمها . معها
؛ أي ما (!)لكن هذا ال يعني أن هدف االنتفاضة هو كذا وكذا . فاضةمن خالل االنت

كل فصيل أصبح يطرح براجمه مستعيناً . تطرحه حماس أو اجلبهة الشعبية أو غيرهما
إنما الطرح الواقعي والعملي واملمكن هو . باالنتفاضة على أنها توفر صدقية ملا يطرح

جيب عدم . الفات عربية وإقليميةالطرح الذي يقدمه ياسر عرفات وينسج حوله حت
هذا هو األفق الواقعي . املبالغة يف حتميل االنتفاضة أهدافاً غير ما تستطيع حمله

واملسألة ليست جمرد طروحات نضالية . والعملي الذي يمكن أن يحقق نتائج سياسية
  .قد نكتشف عدم القدرة على تطبيقها

لف عما قدمه الدكتور نبيل سأقوم بتقديم حتليل إىل حد ما خمت: إصالح جاد
ملاذا مل : بالنسبة إىل األسئلة املطروحة بشأن االنتفاضة، وخصوصاً السؤال األساسي

أرى أن للموضوع عالقة . تستطع االنتفاضة تقديم استراتيجيا بهدف موحد منذ البداية
 إىل األراضي الفلسطينية احملتلة 1993بشروط قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 

بناء على اتفاقات أوسلو، ألن أداء السلطة يف بداية تأسيسها كان يختلف عنه، مثالً، 
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يف البداية كان واضحاً أن التوقع هو أن االتفاق الذي . 1996يف مرحلة ما بعد سنة 
تم التوصل إليه يف أوسلو سيتم، وأن إعادة االنتشار األوىل والثانية، أو ما يطلق عليه 

، سوف تتمان، وكان التوجه إىل الشارع الفلسطيني وإىل "لثانيةالنبضة األوىل وا"
وبالتايل شُغلت . مؤسسات السلطة الفلسطينية توجهاً تأسيسياً لسلطة ولكيان سياسي

السلطة السياسية، منذ بداية تأسيسها، بقضايا توزيع حصص وإعادة تثبيت شرعية 
ناء مؤسسات كانت تأخذ طبقة سياسية كانت يف تونس وجاءت إىل الوطن، وأيضاً ب

بعين االعتبار توزيع هذه احلصص، ورافق ذلك نوع من التهميش ملنظمة التحرير 
  .كهيكلية وكقرار يف إطار سلطة وطنية فلسطينية

  .املنظمة ال تزال موجودة: نبيل عمرو
موجودة كهياكل فارغة ليس بيدها أي قرار، وإن كان لها مكانة : إصالح جاد

  .حمفوظة
هذا اتهام لياسر عرفات ناجم ن فهم مغلوط فيه، إذ إن اخليار . ال: نبيل عمرو

القيادي األول لعرفات هو إطار منظمة التحرير، ألنه يعتبره اخليار األقوى واألوسع 
وقد اتخذ قراراً بأن السلطة كلها هي أحد مكونات منظمة التحرير . نفوذاً ومسؤولية

  .وليست بديالً منها، وهو يمارس ذلك
صحيح أنه يوجد كيان حافظ على مكانته، لكن بشكل رمزي ال : ح جادإصال
ففي األساس تم االستيعاب كثير من مؤسسات وكوادر منظمة التحرير يف . بشكل فاعل

وهذا ينطبق أيضاً بالنسبة إىل القوى السياسية التي كانت . إطار السلطة الفلسطينية
، إذ كان هناك توجه عام موجودة يف اجملتمع وفاعلة يف االنتفاضة األوىل

الستيعابها، بل حتى جرت يف البداية حماولة لتفكيك تنظيم فتح كتنظيم أساسي يف 
الشارع باعتبار أن املرحلة مرحلة حل سياسي، وبالتايل أوسلو ستقود بالتدريج إىل 

ولوحظ، يف هذا الشأن، أن توجه السلطة الفلسطينية كان مثل . اتفاق سالم مع إسرائيل
معظم السلطات العربية، ومن هنا التشكك والريبة، وأحياناً املعاداة للمؤسسات توجه 

  .تنظيم فتح –كما أشرت  –الشعبية وغير احلكومية، بما فيها 
لكن تصور ما بعد أوسلو مل يتم، واستمرت إسرائيل يف توسيع االستيطان، ويف 

ار، استمرت وباختص. سياسات احلصار والفصل بين خمتلف املناطق الفلسطينية
سياسة االحتالل على الرغم من وجود اتفاقات أوسلو، وكان عدم إطالق سراح السجناء 

وباإلضافة إىل ذلك، . الفلسطينيين إحدى العالمات على أن فترة االحتالل مل تنته بعد
. تزايدت يف الشارع الفلسطيني خيبة األمل وعدم الرضة عن أداء السلطة بصورة عامة
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ياسي، مل تأت السلطة باتفاق سالم ينهي االحتالل اإلسرائيلي كما على الصعيد الس
كان متوقعًا، واألداء االقتصادي واملؤسساتي والتنموي كان بصورة عامة فقيراً 

وضعيفاً جداً، كما ازدادت الفجوات االجتماعية بشكل واضح بين الشرائح التي 
وساهم التوجه إىل . تمعأصبحت يف السلطة، أو جزءاً منها، وبين بقية أفراد اجمل

إضعاف املكوّنات الفاعلة يف االنتفاضة األوىل فيها يتعلق بمؤسسات اجملتمع املدين، 
ال عن طريق سياسة قمعية وإنما عن طريق استيعابها، يف إيجاد، فجوة أو عدم ثقة 

بين السلطة السياسية ومكوِّنات اجملتمع املدين التي كانت فاعلة يف االنتفاضة 
  .األوىل

بالتايل، يف ظل هذا الوضع، كان من الصعب جداً أن يكون ههناك خطاب 
موحد، ألن السلطة أتت بموجب اتفاقات أوسلو، وحصلت على شرعية عربية ودولية 

أمّا حالة االحتالل الواقعية فكانت تستلزم . باعتبارها تقوم بتنفيذ مستحقات أوسلو
فًا، ومن هنا كان التعارض بين طريقة تعامل خمتلفة وتركيباً مؤسساتياً خمتل

احلالتين غير مريح وغير قابل لالستمرار فترة طويلة، ومن هنا كان اخملرج بالنسبة 
أو انفجار شعبي غير مسيطر عليه وال تتحمل " فلتان"إىل السلطة أن تبدو األمور كأنها 

توي بدور الضابط أو احمل –كما رسمت اتفاقات أوسلو  –هي مسؤوليته، لكنها تقوم 
. لهذه احلركة؛ أي إذا خرج فصيل من الفصائل عن نطاق ما هو مقبول كان يتم ردعه

من هنا ينبع االرتباك يف خطاب السلطة عن االنتفاضة املوجه إىل اإلسرائيليين أو إىل 
اجملتمع الدويل، وإالّ كيف نفسر أن قيادة شرعية لشعب حتت االحتالل تصف مقاومته 

اب، وتصور األمور كأن الشعب مندفع بعفوية لرفض االحتالل بالعنف وأحياناً باإلره
أعتقد أن هذا خلل أساسي، إذ كان يف اإلمكان إعطاء اجملتمع . ومعاقبة مستوطنيه

الدويل، وأيضاً الدول العربية، فرصة واثنتين وأكثر إلرغام إسرائيل على تنفيذ 
انية أو الثالثة، أو بالنسبة إىل تعهداتها يف أوسلو، سواء بالنسبة إىل إعادة االنتشار الث

التمترس عند موقف عدم قبول توسع االستيطان، إذ ما معنى التفاوض بشأن أرض 
  .تتقلص مساحتها يومياً حتت سمع وبصر اجلميع

  أي أن االنتفاضة جاءت بمعزل عن السلطة؟ :عصام نصار
معينة، مل يكن خمططاً لها، ومل يكن مرسوماً لها، أهداف واضحة  :إصالح جاد

وإن كان هناك حتضير يف إطار جمموعات حمدودة يف فتح، أو يف بعض أجهزة 
السلطة األمنية، بينما تم إهمال الشعب بصورة كاملة، سواء على مستوى التنظيم، أو 

حتى على مستوى اخلطاب، إذا مل تخاطب القيادة الشعب ومل توضح له شيئاً سوى 
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وغياب البعد . سمن وال تغني عن جوعترديد بعض الشعارات العامة التي ال ت
اجلماهيري يف املقاومة سهّل على شارون التعامل مع االنتفاضة وترويجها كحرب 
. من جانب مسلحين تفرض على إسرائيل استخدام كل أدواتها احلربية لالنتصار فيها

ومن هنا استخدام الطائرات واملدافع ضد مدنيين يف األساس، وليس ضد جيش 
وحتى اآلن ال أستطيع القول إن هناك خطة، سواء . تدعي حكومة شارونحمارب كما 

  .لتحريك الشارع، أو حتى لدعمه بشكل سريع ومؤثر ومنتظم
  .لكن نالحظ أن السلطة تنطق بلسان االنتفاضة :عصام نصار
طبعاً . ال نستطيع أن نقول إن االنتفاضة مسّت السلطة بشكل كامل :إصالح جاد

يوجد يف بعض األحيان توجهات استخدامية لها، لكن ال نستطيع أن نقول إن هناك 
تطابقاً بين من ينشطون يف الشارع على الصعيد اليومي وبين رؤية القيادة، ألن 

النظر داخلها كما هي احلال  القيادة ليست جسماً واحداً، إذ هناك خالفات يف وجهات
أيضاً يف الشارع، الذي توجد فيه طروحات متفاوتة، من طروحات اإلسالم السياسي 

لكن حتى تنظيم فتح . إىل طروحات تنظيم فتح، الذي يؤدي دوراً رئيسياً يف االنتفاضة
ق الذي يقود الشارع، إىل حد كبير، ال أستطيع القول إنه يوجد انسجام داخله فيما يتعل
بكيفية حتريك الشارع، بدليل وجود خالفات، مثالً، بين قادة اجملموعات امليدانية، 

وأيضاً ال يوجد هناك تطابق يف . مثل حكم بلعاوي ومروان البرغوثي ورائد الكرمي
  .السياسة، مثالً، بين رؤية أبو مازن ورؤية ياسر عرفات

لعربي تتعلق بأفق اإلشكالية التي يواجهها الناس يف العامل ا: عصام نصار
فالسلطة ال تقول الكثير غير املطالبة بتنفيذ . هدف االنتفاضة غير واضح. االنتفاضة

هل هو االستقالل، أم : ما الطلوب من االنتفاضة أن حتققه. توصيات ميتشل أو تينيت
تطبيق توصيات ميتشل؟ ومن هي األطراف األُخرى التي تقول السيدة إصالح إنها وراء 

هل يعقل أن نطالب الشارع العربي . ؟ العامل العربي يريد موقفاً واضحاًاالنتفاضة
بالتحرك حتت شعار تقرير ميتشل؟ العامل العربي بحاجة إىل خطاب يمكن أن يحرك 

  .الشارع
نحن ال نستطيع أن . هناك تنظير واضح يف كالمك. أنا ال أتفق معك: نبيل عمرو

االنتفاضة جملة وتفصيالً من صنع السلطة، .. .لكن هذا ال يلغيها. نقول احلقائق كاملة
وهذه مسألة قد ال يكون من احلكمة السياسية تبنيها وقولها، ألن هذا يعني أالّ تلعب 

والذين يعرفون ذلك بصورة أساسية هم اإلسرائيليون، لذلك . سياسة، إنما هي معروفة
مع واقع عليها، اخلصم األساسي لهم هو السلطة، وثقل الق. هم يعرفون أين يضربون
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هذا هو . ياسر عرفات هو املسؤول، وأجهزة األمن هي التي تنفذ. وهذا شيء ملموس
. االتهام اإلسرائيلي، والرد كله يتم على يد هؤالء الناس الذين ذكرتهم السيدة إصالح

والفرضيات التي تأتي من اخلارج، بناء على أن نبيل عمرو قال كذا، ومروان البرغوثي 
هل : السؤال هو. دل على أن من يف اخلارج ال يعرفون ما يدون على األرضقال كذا، ت

  .نستطيع كسلطة أن نتبنى  ذلك ضمن املساحة املتاحة للمناورة السياسية؟ أعتقد ال
ملاذا ال؟ وحتى لو كان ما تقوله صحيحاً، ملاذا تكون االنتفاضة : إصالح جاد

إىل الشعب بشرائحه كافة، والطلب منه  انتفاضة سلطة، ملاذا ال يوجد توجه إىل الناس،
  .املساهمة بأشكال خمتلفة، وتنظيم مشاركته بشكل مبدع وخالّق

فتح كانت دائماً بؤرة خالفات . إسمحي يل بأن أشرح لك الواقع :نبيل عمرو
داخلية بشأن أي قضية قد تخطر على بالك، لكن الغموض فيما يتعلق بأهداف 

قلت . ن ليس نهار نقول ما هي أهداف االنتفاضةاالنتفاضةهو موضوع مفتعل، ونح
لك إن هناك فصائل حتاول توظيفها ضمن براجمها، وحتدد لها من األهداف ما يخدم 

إنما عندما يتحدث ياسر عرفات يف هذا املوضوع، وهو باملناسبة القائد . نظرتها
يقوله  الشرعي للشعب الفلسطيني، فإن ما يقوله يجب أن يؤخذ على حممل اجلد، وما

أهداف االنتفاضة كما يحددها ياسر عرفات تشمل أهدافاً آنية، ثم أهدافاً . واضح جداً
  .متوسطة املدى، ثم أهدافاً بعيدة

األهداف اآلنية هي وقف العدوان اإلسرائيلي، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية،  ■
فلسطينية، ضد الشعب الفلسطيني واحلقوق الفلسطينية، ووقف االنتهاكات لألمالك ال

  .كل هذه األمور يوجد بين الفصائل من يعتبرها غير مهمة، أو غير ذات شأن
األهداف متوسطة املدى هي العودة إىل مائدة املفاوضات فيما يشبه حركة  ■

والعبث، . تصحيحية للعبث الكثير الذي تم قبل االنتفاضة يف موضوع املفاوضات
ي، وجزء كبير منه يرجع إىل طريقة باملناسبة، بعضه فلسطيني، ومعظمه إسرائيل

هذه أيضاً يجب أن تصحح . الواليات املتحدة يف التعامل مع عملية املفاوضات
بمفاوضات جدية على أساس االتفاقات التي، كما تقولين، مل تطبق، والتي ال تتحمل 

  .السلطة مسؤولية فشل تطبيقها
ة املستقلة ضمن حدود األهداف البعيدة هي، أوالً، حتقيق الدولة الفلسطيني ■

وهذا هدف طُرح ونوقش يف القمة العربية، ونوقش يف . يونيو/ الرابع من حزيران
األمم املتحدة، ويف الشارع الفلسطيني، ويف كل خطب ياسر عرفات؛ وثانياً حل قضية 
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وهذا هو هدف . الالجئين وجميع قضايا الوضع النهائي على أساس الشرعية الدولية
  ا يُقال، إذاً، إن الهدف غير واضح؟ملاذ. االنتفاضة

معنى كالمك أن الهدف هو الوصول إىل حل نهائي عن طريق  :إصالح جاد
  واالنتفاضة هي لتحسين شروط هذا احلل؟. املفاوضات

واالنتفاضة هي واحدة فقط من آليات الوصول إىل . نعم بالضبط: نبيل عمرو
لكن من يدعي أن هدف  .هذا الهدف الوطني، ألن هناك نشاطات أُخرى غيرها

ليس من املعقول القول . االنتفاضة غير واضح يريد فقط أن يبرر ملاذا ال يقوم بدوره
". تينيت"مل يعلن أن االنتفاضة هدفها . إن اجلماهير العربية تنتظر وضوحاً أكثر

يف أول أسبوع . ، وبعدهما"ميتشل"و" تينيت"واحلقيقة هي أن الوضع العربي نائم قبل 
اآلن يقولون ملاذا ندفع أمواالً لهؤالء . ن هناك تعاطف جماهيري واسعفقط كا

هذا الكالم عن الفساد ليس صحيحاً، وأتمنى أن تُعقد ندوة بشأن الوضع . الفاسدين
وأنا ال أتفق ايضاً مع . الداخلي الفلسطيني بعيداً عن االنتفاضة كي نقدم معلومات عنه

نحن ال يوجد عندنا جماهير وسلطة، نحن . طةما قيل عن الفجوة بين اجلماهير والسل
والواحد منا شخصياً فيه ثالثة أشخاص، احلدود بينهم . خليط من أعجب ما يمكن

ما معنى جماهير وسلطة؟ أنا اجلماهير، وأنا رجل السلطة، وأنا أحد الناطقين . وهمية
د خليط يوج. باسم السلطة، وأنا أحارب دفاعاً عنها، وشرعيتي أقوى ألنني منتخَب

، أنتم مل تقرأوا صراع "فتح"وبالنسبة إىل قصة . غريب عندنا بحكم التحول الذي نعيشه
فتح عبارة عن جمموعة بشرية هائلة ال يوجد فيها داخل وخارج، وال . األجيال داخلها

فيها ناس جيدون، وناس سيئون، وناس انتهازيزن، . يوجد فيها تونس، وال العراق
ال يجوز . من الداخل واخلارج التركيبة واحدة. هذه هي فتح وناس مناضلون، وشهداء؛

عندما تقولين مثالً إنه نشأ وضع اقتصادي جملموعة . النظر بهدف التقسيم التعسفي
كل . من الناس نتيجة كذا وكذا، يجبأن تقدمي معلومات دقيقة، ال جمرد افتراضات

ركة االقتصاد عندما ارى ح. واحد صار يتهم كما يحلو له من دون معلومات
الفلسطيني، هنا املعلومات، أمّا القول جزافاً إنه تبيّن أن هناك فجوة بين اجلماهير 

: العامل الذي يقول لنا غن االنتفاضة غير واضحة أقول له. والسلطة، فهذا جمرد كالم
ال،  هي واضحة، والوضع العربي الذي يُفترض أن يدعم االنتفاضة وأهدافها هو الذي 

معقو أالّ يأخذ الشعب الفلسطيني رواتبه الشهرية إالّ بالقطارة، وهم . العميق فيه اخللل
يعرفون أن ما دفعوه من مال يذهب يف االجتاه الصحيح؟ ال تصدقي أن قرشاً واحداً 
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أنت، هل . راتبك يعطى لك بالضبط، وباالسم. مما جاء يذهب يف االجتاه غير الصحيح
  . تقبلين أن يصرف راتبك لغيرك؟ ال

طبعاً هناك فارق بين السلطة والشعب، أي سلطة . هذا كالم عام :إصالح جاد
النقطة هنا أن . وأي شعب، وإالّ ما جدوى أن تنتخب الشعوب حكومات لها تسيّر أمورها

السلطة جاءت وانتخبت لتسيّر أمور الناس وتقودهم يف خمتلف معاركهم، سواء يف 
وكما قلت، كان أداء السلطة . كة البناء تعثرتمعر. معركة التحرير أو يف معركة البناء

بصورة عامة ضعيفاً وبائساً ً، بدليل شلل معظم مؤسسات السلطة يف بداية هذه 
فال الوزارات استطاعت أن تتأقلم مع وضع مقاومة، وال اجملالس البلدية . االنتفاضة

ذين خيّما على وهذا إضافة إىل الفوضى والتهميش الل. واحمللية، وال السلطة التشريعية
أمّا على صعيد التحرير، فإذا كان الهدف واضحاً كما تقول، فأين . السلطة القضائية

من . هي التحضيرات للناس؟ حالياً املدن تقصف، واخمليمات تقتحم، وأيضاً املدن
يوزع أي تعميم، أو ينشر أي تعميم يقول للناس ما يفعلون، كيف يقاومون ظاهرة 

اجملموعات الفدائية، إلخ؟ أي، باختصار، كيف حتضر شعباً العمالء، وكيف يحمون 
ملقاومة عنيفة وشرسة كالتي نعيشها اآلن؟ االعتماد فقط على روح التضحية العاملية 

هذا يستدعي أيضاً العمل اجلاد والدؤوب . والفداء لدى الشعب ليس كافياً بحد ذاته
ذ إن تغيير خطابنا بين يوم لتوحيد اخلطاب للشعب ولإلسرائيليين وأيضاً للعامل، إ

هذا يبلبل الناس، وهو مل يساعدنا يف توضيح . وآخر ال يجلب لنا االحترام وال الدعم
ماذا نريد من مقاومتنا لإلسرائيليين، كما مل يكن كافياً حلشد التأييد والدعم الدوليين 

  .لنا
 وقت جاءت يف. دعني أسألك، أستاذ نبيل، عن املبادرة السعودية :سليم تماري

هل، يف رأيكم، جاءت بالتنسيق مع . حرج، وأثارت جدالً عربياً وخالفاً يف إسرائيل
احلانب الفلسطيني، وهل تتطلب تعديالً يف االستراتيجيا الفلسطينية؟ عموماً، ما رأيكم 

  يف هذه املبادرة؟
عرضت اخلطوط العامة لهذه املبادرة . نعم، يوجد تنسق مسبق :نبيل عمرو

األخ أبو عمار، وكانوا حريصين على أالّ تتناقض مع قرارات القمة، ومع مسبقاً على 
، حدود "األرض مقابل السالم: "املطالب األساسية للتسوية التي قبلتها القمة العربية

، بما يف ذلك القدس، وحل عادل لقضية الالجئين، 1967يونيو / الرابع من حزيران
يعني، يف . لتي أثارت اهتماماً وجدالً كبيرينواجلديد فيها هو استخدام كلمة التطبيع ا

احلقيقة، لو طرحت املبادرة السعودية بالصيغة العربية التقليدية ملا التفت إليها أحد، 
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إنما كلمة التطبيع الكامل يف مقابل االنسحاب الكامل، والتوقيت، والثقل السعودي، 
هة نظرنا كفلسطينيين، يجب اآلن، وكي تكون فعالة، من وج. أعطتها هذا التأثير املميز

أن تقترن بموافقة عربية، وأن تصدر عن إطار عربي، وأن تضمن آليات متابعتها حتى 
واآلليات يجب أن تكون آليات عربية، تلتقي مع األوروبية . الوصول إىل أهدافها

يف . أمّا املوقف اإلسرائيلي منها فمتباين. واألميركية إيجاد صيغ واقعية لتطبيقها
ية أهملها أريئيل شارون غهماالً مطلقًا، لكن بعد أن المه كثيرون اضطر إىل أن البدا

يتعامل معها بمنطق السالم يف إسرائيل، فأعتقد أنها أخذت موقفاً إيجابياً منها، 
هناك يف إسرائيل تعامل مع املبادرة غير ناضج، . وتستخدمها للضغط على شارون

األميركي لهذه املبادرة وبعد ذلك يقررون  وربما ينتظرون ليروا مدى جدية التبني
  .كيفية التعامل معها
  هل هناك تبنّ أميركي لهذه املبادرة؟ :سليم تماري

حتى اآلن األميركيون غير معنيين، يف تقديري، بالتورط املباشر  :نبيل عمرو
ال وقت عندهم لذلك، وال رغبة يف التعامل مع امللف . والتفصيلي يف القضايا

  .الفلسطيني بصيغة تؤدي إىل نتائج فعلية؛ وهذه هي املشكلة
قبل أن أبدأ باملبادرة السعودية، أريد أن أرجع إىل بعض النقاط  :إصالح جاد

ال أعتقد أنه كان هناك تبنّ ووضوح . التي أثارها األستاذ نبيل فيما يتعلق باالنتفاضة
، 2000سبتمبر / لدى القيادة السياسية بالنسبة إىل االنتفاضة منذ بدئها يف أيلول

بل أعتقد أن حركة الشارع كانت سابقة لالنتفاضة، ربما لألسباب التي حاولت أن 
يأس من اتفاقيات السالم، وأيضاً من مستوى األداء أشير إليها، والتي تتصل بال

إذا كان ما قاله األستاذ نبيل صحيحاً، إذن ملاذا شاهدنا بلبلة يف . الداخلي للسلطة
الشارع الفلسطيني من ناحية، وشاهدنا أيضاً من ناحية أُخرى عدم استخدام جيد 

 االنتفاضة األوىل، للموارد املتاحة على الصعيد الشعبي، التي أدت دوراً كبيراً يف
للمساهمة يف اإلعالم اخلارجي، والتوجه إىل الرأي العام العربي، والرأي العام الدويل، 

هناك اعتماد كبير على مؤسسات السلطة، وهذه مل . وحتى الرأي العام اإلسرائيلي
تستطع على الصعيد اإلعالمي، أو على الصعيد التنظيمي الداخلي، أو حتى على صعيد 

دة االجتماعي والتكافل الداخلي، أن ترقى إىل مستوى أداء بعض القوى يف املساع
أيضاً فيما يتعلق بما قاله األستاذ نبيل من أن الهدف اآلين هو وقف . االنتفاضة األوىل

العدوان على الشعب الفلسطيني، أي تطبيق خطة تينيت وتوصيات ميتشل، ال نستطيع 
فالهدف هو ما .  حد ذاته على املستوى اآلينأن نقول إن هذا يجب أن يكون هدفاً يف
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ما رأيناه هو أن وقف . يوضع له آليا لتحقيقه، والعمل بحسب خطة للوصول إليه
العدوان فسر إسرائيلياً، وبموافق أميركية، بأنه مرتبط بوقف عمليات املقاومة ضد 

نفسها، االحتالل ومستوطنيه، ومالحقة الفدائيين وسجنهم، بما يف ذلك كوادر فتح 
فعل هذا يعتبر هدفاً آنياً فعالً، وهدفاً ملن؟ أيضاً العودة . وأيضاً جمع السالح وتسليمه

كان هناك مفاوضات مع براك وانتهت إىل طريق  –إىل املفاوضات كهدف متوسط 
فكيف تكون العودة إليها هدفاً متوسطاً؟ وعلى اي أساس تكون العودة هنا؟ قد . مسدود

األمور يف نصابها الصحيح، وهو استمرار رفض سياسة  يكون من األجدى وضع
االحتالل واالستيطان، وتثبيت احلق يف مقاومتهما بجميع األشكال إىل حين إجناز 

اتفاق سياسي يقبله الشعب، ويحقق طموحاته يف التحرر واالستقالل يف دولة قابلة 
الشعب . دوليةللعيش وعاصمتها القدس، مع حل قضية الالجئين على أسس الشرعية ال

مستعد للتحمل، الالجئون يقدمون أسمى آيات التضحية والفداء، لكن يجب دعم الناس، 
من املشين أن يترك من هدمت بيوتهم يف . يجب التخطيط لدعمهم وتعزيز مقاومتهم

العراء يف خيم بائسة، ومن العيب دفعهم إىل التظاهر وسد الطرقات كي يتوفر مسكن 
ية السلطة، يجب إطالق طاقات اجلماهير يف التنظيم والدعم يجب ترشيد ميزان. لهم

كسلطة يجب أن . البلبلة تأتي من أن أوسلو كبّلت السلطة:  للجماهير، أريد أن أكرر
أمّا ما . تستخدم خطاب سلطة فيما يتعلق بالعالقة بإسرائيل وباألطراف الدولية

من املستغرب جداً كان . يحدث على األرض فكان يستلزم خطاب حركة حترر وطني
القبول بأن املقاومة التي كانت حتدث، أوالً بشكل سلمي، وثانياً ضد املستوطنين 

واجلنود، هي أعمال عنف، بينما هي يف الواقع أعمال مقاومة مشروعة من قبل 
مثل هذا اخلطاب أوجدته إسرائيل، وأساساً مل نسمع مرة أن من حقنا أن نقاوم . السلطة

  .ظر عن أي شيءاالحتالل بغض الن
أنتم ال تختارون إالّ التصريحات التي تخدم وجهة نظركم، وهناك : نبيل عمرو

  .خلط يف التصريحات التي ال حدود لها
مل يكن هناك وضوح يف أنه ما دام االستيطان مستمراً فنحن غير : إصالح جاد

وطنين، ملتزمين حماية أمن املستوطنين واجلنود، الذين يأتون من أجل حماية املست
  .وأن من حقنا أن نقاوم بكل الوسائل

  .هذه ثغرة يف اتفاقات أوسلو :نبيل عمرو
عدم الوضوح ناجم عن اخللط بين دولة تريد احلفاظ على  :إصالح جاد

اتفاقاتها، وبالتايل تلجأ إىل خطاب دبلوماسي، خطاب سلطة إىل أُخرى، وبين واقع 
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أعتقد أن أداء . مستوى تنظيمياً آخرعلى األرض يستلزم خطاباً آخر، وأداء آخر، و
مؤسسات السلطة يف االنتفاضة، باستثناء وزارتي الصحة والتعليم، ويف فترة متأخرة 

وزارة األشغال، أداء فقير وال يرقى إىل مستوى االدعاء أن هناك تنظيماً وتخطيطاً 
  .مسبقين

ضة؟ أنا من ادّعى أنه كان هناك تنظيم  وتخطيط مسبقان لالنتفا: نبيل عمرو
، بمعنى أن االنتفاضة لو مل "جملة وتفصيالً من صنع السلطة: "قلت. دقيق يف كالمي

وأنا أرفض طريقة . تتبناها السلطة ملا حدثت بالعنف وبالشدة اللذين حيثت بهما
املقارنة بين االنتفاضة السابقة واالنتفاضة احلالية، ألن ما بين االنتفاضة السابقة 

  .بحور من املتغيراتواالنتفاضة احلالية 
بمؤسسات لها خطط للنهوض . املفروض أن هناك عنصر سلطة: إصالح جاد

بأوضاع الشعب العامة، وأيضاً لها خطط ملساندة الناس وقت الطوارىء، كالوضع 
كثير من مؤسسات السلطة فوجىء باالنتفاضة ومل يعرف كيف . الذي نعيشه اآلن

ام ونصف عام تقريباً على االنتفاضة، وحتى اآلن، بعد مرور أكثر من ع. يتصرف
هناك الكثير من مؤسسات السلطة مشلول وغير قادر على فعل شيء لدعم الناس 

توجد عدة . فكثير من املؤسسات يوجد ويوجد معه نقيضه يف الوقت نفسه. واملقاومة
. وهذا شلّ معظم املؤسسات. مؤسسات تقوم باملهمة نفسها، مع تواز يف صالحياتها

األجهزة األمنية كلها . ألمن وما حدث من أعمال شغب يف رام الله مؤخراًنأخذ ا
شاهدت ما حدث، مثالً، عندما حرقت سراية رام الله من قبل بعض الشبان الغاضبين 

مثل هذا مل . جرّاء حادث قتل غير متعمد ألحد شباب خميم قلندية، ومل يتدخل أحد
طة، سواء سلطة االحتالل أو سلطة يحدث حتى عندما مل يكن هناك أي نوع من السل

كان هناك فقط سلطة الناس، وسلطة تنظيماتها . وطنية، يف االنتفاضة األوىل
هناك حمافظة لرام الله مثالً، . والسبب يف ذلك يعود لتوازي املؤسسات. اجلماهيرية

وجمالس بلدية أو وزارة احلكم احمللي، وكل هذه مؤسسات ال يوجد فصل بين أدوارها، 
حتديد لوظائفها، وتسير األمور فيها وفق اجتهادات القيمين عليها، وال يشعر أحد  وال

  .بأنه مسؤول بأن عليه القيام بدور حمدد
أنت تتناولين األوضاع نظرياً، وتغفلين عن شيء اسمه اإلمكانات، : نبيل عمرو

وكأن السلطة يف وضع عادي مريح، لكنها ال تعرف كيف تخطط وكيف تستفيد من 
العجز العربي بكل ثقله طنازل على ". داخلة على اخلط"إسرائيل بكل ثقلها . اناتهاإمك

كل هذا خذيه يف احلسبان من . ، فضالً عن التناقضات الفلسطينية الداخلية"أكتافنا
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عندما ال تستطيع الوزارات القيام . أجل أن نقوّم السلوك واألداء بصورة صحيحة
  .ب القرارات، وإنما ضعف اإلمكاناتبأعمالها، فإن السبب ال يكون غيا

لنرجع إىل مبادرة األمير عبد الله، سيدة إصالح، ما هو رأيك : سليم تماري
  فيها؟

مبدئياً، من حيث املبادرة نفسها، حتى لو كانت منسّقة مع : إصالح جاد
ال " اجلزرة"السلطة فهي مبنية على مبدأ الترغيب ال الضغط، أي خماطبة إسرائيل بـ

؛ بمعنى فتح اجملال إلسرائيل كي تكون مندجمة تماماً يف العامل العربي، "االعص"بـ
ويكون العامل العربي جماالً حيوياً لها على الصعيد االقتصادي والثقايف 

اخللل، أو املشكلة يف هذا التوجه، هو أن إسرائيل ال تنتظر املوافقة . والدبلوماسي
إسرائيل يف مصر واألردن رسمياً، ويف . يالرسمية العربية كي تنفذ إىل العامل العرب

  .املغرب واخلليج بشكل عملي ومن دون ضجيج رسمي
  تقصدين أن التطبيع قائم؟: عصام نصار
توجد عالقات جتارية مستمرة، وتوجد عالقات على مستوى  :إصالح جاد

إلسرائيل، ورفض " اجلزرة"أن أرى أن التلويح بـ. مستشارين وزيارات مستمرة، إلخ
التلويح بأي استراتيجيا أُخرى غير استراتيجيا ما يطلق عليه اسم السالم، يعكسان 

من ". التوسل"استراتيجيا استراتيجيا تعتمد على االستجداء، أو ما أطلق عليه مؤخراً 
غير املعقول أنه أمة بكاملها ترفض أن تستخدم ما لديها من عناصر ضغط لتحقيق 

هذا إذا أخذنا يف االعتبار أن فعل . الضغط ال يعني احلرب، فهناك طرق كثيرة. أهدافها
" اجلزرة"إن التلويح بـ. االنتفاضة هو فعل ضاغط لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني

ة فقط قد ال يكون هو الدواء الناجع يف وضع مثل الوضع، بقدر ما هو تلويح العربي
  .بضغط أكثر

  ماذا كان من املمكن أن يحدث؟: عصام نصار
كان يمكن أن يحدث مثالً تفعيل أكثر للمقاطعة التي تتعلق : إصالح جاد

حالياً بالتعامل مع الشركات اإلسرائيلية، وخصوصاً أن جزءاً من الرسائل الفلسطينية 
إىل الرأي العام األوروبي والبرملان األوروبي هو الضغط على إسرائيل بشكل مقاطعة، 

أو على األقل جتميد االتفاقات التجارية واالقتصادية املوقعة بين إسرائيل والدول 
ثم ". اجلزرة "األوروبية، فكيف نتوجه من جهة بطلب املقاطعة، ومن جهة أُخرى تلوح بـ

كيف يمكن أن نفسر أن . أي العام العربي، وهو أضعف اإليمانهناك الضغط بالر
احلكومات العربية تمنع وتضطهد القوى الشعبية التي تريد أن تتضامن مع الشعب 
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على األقل هذه ورقة يمكن التلويح بها لألميركيين وغيرهم إلظهار أن . الفلسطيني
املطلقة لتلك السياسات  الشارع يغلي ضد السياسات اإلسرائيلية واحلماية األميركية

مرتبطة بحد معين، أو بشرط " جزرة"على األقل كان من املمكن إطالق هذه املبادرة كـ
ويف حالة الرفض . معين؛ بمعنى إمّا أن تقبل إسرائيل بهذه الصفقة، وإمّا أن ترفضها

أمّا أن تعطى يف شكل ترغيب فقط، وال نعلم ما سيحدث يف حالة . سيكون الرد كذا وكذا
رفضها من قبل إسرائيل، وهو األمر املتوقع من حكومة شارون احلالية، فال يوجد رد 

املبادرة تقوم أيضاً على استرجاع . أيضاص على هذا األمر لدى مطلقي املبادرة
، وماذا يف شأن الالجئين؟ إن أصل املقاطعة العربية هو موقف حكومة 67أراضي 

ذا عن الطبيعة العدوانية والتوسعية للدولة وما. 1948إسرائيل من الالجئين بعد سنة 
العبرية؟ هل أصبحنا نقبل إسرائيل بصيغتها الصهيونية والتوسعية يف املنطقة؟ هل 

نقبل إسرائيل بكل حتالفاتها املناهضة لطموحات املنطقة وآمالها؟ وماذا عن إسرائيل 
أكانت منشآت النووية؟ وماذا عن ضرب أي قدرة نووية عربية تظهر يف األفق، سواء 

أن إمكانات أم حتى أدمغة؟ هل نقبل بتطبيع كامل مع هذه الدولة الشرسة والعدوانية 
حتى لو كان هناك تنسيق مع الطرف . التي تتحالف دائماً مع أعداء الدول العربية

الفلسطيني، أو استشارة ما، فهنا أيضاً يوجد تناقض، وعدم تناسق، وعدم وضوح يف 
  .بياً ودولياًالرسائل التي تبث عر

حتى اآلن ما زلْت تهملين . أنا خمتلف كلياً معط، وسأقول لك ملاذا: نبيل عمرو
ما هي اخليارات : وأعني بذلك. املسألة ليست وضع نظريات. الواقع الفعلي واإلمكانات

املتاحة، أو اخليارات األفضل حالياً عندما نتحدث يف هذا الوضع بالذات؟ هناك وضع 
ه قوانين أقوى من قدرتي على تغييرها، إالّ إذا اقترحت عليّ أالّ أشتغل دويل جديد حتكم

هنا ال يوجد تناقض بين طلبي من أوروبا أن . بالسياسة إالّ بعد أن أقوم بتغيير كل هذا
. تضغط على إسرائيل، وبين طرحي لصلح شامل مع إسرائيل يف مقابل انسحاب شامل

سياسياً على أساس الشرعية الدولية وإنما أريد  لو قلت العكس، أي لو قلت ال أريد حالً
ونحن . من العامل أن يقاطع إسرائيل، هل يقبل العامل الذي أخاطبه ذلك؟ هذا هو السؤال

عندما نصمم موقفنا السياسي نصممه على أساس معلومات من الدول ذاتها، ال على 
  .أساس استنتاجات وتمنيات

. يريدون بل ماذا تريد أنت أيضاً القضية ليست فقط ماذا هم : إصالح جاد
ويحق لك أن تستعمل كل ما لديك من وسائل، سواء دبلوماسية أو شعبية أو القوة، 

أنت لست متلقياً سلبياً، وإنما لك قوة، ولك امتداد يف . لتحقيق ما تريده أنت أيضاً
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ير لدينا قوة، واملشكلة هي أنها غ. منطقة عريضة، عربياً وإسالمياً وحتى عاملياً
وعدم التوظيف الصحيح يأتي أوالً منا كفلسطينيين قبل . موظفة بالطريقة الصحيحة

ملاذا، مثالً، نركز على خماطبة احلكومات فقط؟ وما هو العمل املنظم واملستمر . غيرنا
  الذي نقوم به مع قوى شعبية مناصرة لنا، أو يف إمكانها مناصرتنا؟

العامل يريد حالً ملشكلتنا . ضع ككلأنا أقول لك دعينا نأخذ الو: نبيل عمرو
هذا غير عادل، : نقول لألميركيين. ضمن قوانين العامل احلالين وهي قد تكون جمحفة

نعم، نحن نعرف أن هذا غير عادل، لكن هل لديكم بديل؟ وما تطرحه : فيقولون
، وسيُرفض من "جزرة"وباملناسبة ما قدمته السعودية ليس . السعودية قد يشكل بديالً 

، 67أعطوا العرب حدود : ما قالته السعودية هو. إسرائيل، وستحارب إسرائيل كي ال يتم
  .فنعطيكم التطبيع الكامل

  لكن، أليس هناك يف املبادرة استعداد لتعديل احلدود؟: سليم تماري
بيرس، فيما  –هذه نحن نبحث فيها على أساس ورقة أبو العالء : نبيل عمرو

موقفنا مع السعودية، وحتى مع . لنهائية جغرافياًبند يتعلق بأفق التسوية ا
، وهنا 1967يونيو / حزيران 4اإلسرائيليين ومع أوروبا، هو أننا نريد نصاً يقول 

موضوعياً . فرنسان مع هذا النص، وبريطانيا ضده، وكذلك الواليات املتحدة. اخلالف
اآلن ماذا أريد؟ أنا  .نوفر لكم حدوداً آمنة، واملعركة هي يف شأن هذه النقطة بالذات

أعتبر أن املبادرة السعودية طرح خلطاب منسجم عربياً ودولياً، وحمرج أيضاً 
لنفترض أن السعودية مل تطرح هذه املبادرة، هل هناك أفق آخر للنضال . لآلخرين

اآلن غير هذا األفق؟ حتى اجلهات اإلسالمية،  التي ال تعترف بوجود إسرائيل، ال مانع 
مل يعد . وهذا موقف نضعه أيضاً يف االعتبار. 67تتم التسوية على أساس  لديها يف أن

، ومل يعد مقبوالً أيضاً أي صوت ال يحسب حساب 67مقبوالً دوليًا أي صوت يتجاوز 
ومن هنا، فإن املبادرة السعودية . القوى اجلديدة يف العامل التي تشكل املوقف الدويل

  .بين املطالب العربية والصف الدويلتهدف إىل إيجاد صيغة توفر انسجاماً 
دعوين أسأل عن مدى . يبدو أننا انتقلنا إىل املوقف الدويل: عصام نصار

استيعاب القيادة الفلسطينية والشارع الفلسطيني للمتغيرات الدولية األميركية 
  سبتمبر، وما هي األدلة على ذلك؟/ أيلول 11واألوروبية بعد 

لكن اخلالف هنا هو يف شأن احلدود . يف تقديري يوجد استيعاب: نبيل عمرو
صار لدى الواليات املتحدة حجة لتعزيز سيطرتها على . املتاحة الستثمار ما يحدث

ستبمبر، وحدث أيضاً نوع من التغيير يف قواعد اللعبة / أيلول 11العامل نتيجة 
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لى علينا، منذ اللحظة األوىل، وهذا ما أم. نحن مستوعبون ملا جرى، ولنتائجه. الدولية
ستبمبر، ملواجهة التحريض / أيلول 11اتخاذ مواقف عقالنية ومستنيرة من 

اإلسرائيلي واألميركي ضدنا، ولذلك ما إن شعر اإلسرائيليون بأن الواليات املتحدة 
بدأت تبتلع التحليل األوروبي بأن جذر اإلرهاي يف الشرق األوسط مرتبط بالقضية 

، وبدأت الواليات املتحدة تعطي انطباعات بقبولها هذا التحليل، حتى الفلسطينية
إنما . قامت قيامة اللوبي اليهودي داخل الواليات املتحدة وبتحريض من إسرائيل

كيف تستطيع أن توظف هذا االستيعاب، وليس كيف تفهمه فقط؟ هنا : السؤال هو
وعلى هذا . رب وحلفائهم أيضاًتصبح القضية ال يف يد الفلسطينيين فقط، بل يف يد الع

الصعيد جنحنا، كفلسطينيين، يف إحباط سعي شارون جلعلنا طالبان املنطقة يف أوج 
احلرب ضد اإلرهاب، وبدالً من أن تتعامل الواليات املتحدة معنا كإرهابيين، اقترحت 

لكن سنواجه أيضاً معركة حدود هذه الدولة، ومدى . علينا دولة، وهذا إجناز مهم
تها، وبقية املطالب بيننا وبين األميركيين هو رفضنا التكيف كفلسطينيين إزاء جدي

الفلسطينيون قالوا . القوالب األميركية التي هي كلها على األرجح قوالب إسرائيلية
سبتمبر أنهم موافقون على ضرورة حماربة اإلرهاب، لكن / أيلول 11لألميركيين بعد 

. اإلرهاب، وقيل لهم ذلك برسائل وبقرارات وبمواقفقالوا لهم أيضاً إن االحتالل هو 
وبالتايل، نحن يف هذه البقعة الضيقة من العامل ندافع عن مفهومنا لإلرهاب، 

وهذا االختالف يسمح األميركيون لنا بأن نمارسه من . اخملتلف عن املفهوم األميركي
غير موافقين على  ، وقولوا إنكم67قولوا نريد : موقفهم هو. دون أن نضغط به عسكرياً

الطرح األميركي لإلرهاب، لكن ممارسة عنف على األرض يف وقت نقترح عليكم فتح 
  .هذا هو الوضع كما أراه. ملف املفاوضات، فهذا مرفوض

هل ما تقوله يعني أنهم ال يميزون بين مقاومة ضد االحتالل : سليم تماري
  !واملستوطنين، وبين تظاهرة أو إلقاء حجارة؟ كلها عنف؟

ربما يميزون على صعيد داخلي بينهم عند اتخاذ القرارات، إنما : نبيل عمرو
ربما يعتقدون، يف حال قالوا إن هناك فارقاً بين اإلرهاب ومقاومة . ليس يف اإلعالم

لكننا نلمس ردات فعلهم . االحتالل، أنهم يعطون بذلك قوة دفع لكل من يريد أن يقاوم
يف تل أبيب أقصى " دولفيناريوم"ردة الفعل جتاه عملية  مثالً،. جتاه العمليات متفاوتة

لذلك عندما تتناولون املوقف . وأقوى من ردة الفعل جتاه عمليات ضد جنود
الفلسطيني بالتحليل يجب أن تأخذوا يف االعتبار أن املوقف الفلسطينية يراعي جملة 

و برامج ونطبقها من االعتبارات الدقيقة للغاية، وليس من السهل أن نأخذ مبادىء أ
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كل يوم هناك اعتبار . كل يوم هناك ضغط من نوع معين. هناك متغيرات. بصورة آلية
جديد نأخذ اليوم قراراً بوقف االتصاالت  األمنية، ويف الغد ينشأ وضع يفرض علينا 

الوضع متحرك وشديد التقلب، لذلك فإن وضع أسس ثابتة وراسخة . القيام باتصاالت
  .وصية احلالة الفلسطينيةقد ال يصلح يف خص
سبتمبر / أيلول 11أنا أتصور أنه ال يوجد فهم عميق ملا حدث يف : إصالح جاد

ما حدث كرس الواليات املتحدة كقوة عسكرية متفوقة ومقررة . يف الواليات املتحدة
ومنفذة، من دون احلاجة إىل هيئات األمم املتحدة، ومن دون احلاجة أحياناً إىل شريك 

قوة إمبراطورية باملفهوم اإلمبراطوري الروماين القديم، خارقة، تكتسح أوروبي؛ 
العامل، وتخلق أعداء، وحتدد كيفية التعامل معهم، وتعتبر نفسها احلكم واملقرر 

والقاضي واملنفذ يف الوقت نفسه، وقد أطلقت موضوع اإلرهاب واإلرهاب العاملي من 
يف إطار السياسة اخلارجية األميركية، وال  دون حتديده، ال يف إطار األمم املتحدة، وال

  .يف إطار السياسة األوروبية
. سبتمبر/ أيلول 11هذا الغموض ولّد كثيراً من التناقضات عندما هدأ غبار 

أوجد تناقضات بين الواليات املتحدة واألمم املتحدة، وبينها وبين أوروبا، وبينها 
أنها حمور الشر، أو كدولة مارقة أو وبين الدول التي صُنفت اعتباطياً وعشوائياً 

  .إرهابية، إلخ
تعاملنا مع احلدث، كما اشار األستاذ نبيل عمرو بشكل آين، أي جتاه ما يطلبون 

نعمل على أساس أن نحني رأسنا حتى تمر العاصفة، من دون أن يتم فهم . منا اآلن
الصعيد  املوضوع بأبعاده االستراتيجية، سواء على الصعيد السياسية، أو على

. سبتمبر له تداعيات هائلة/ أيلول 11موضوع . الدبلوماسي يف العالقات بين الدول
لكن هذا ال يعني أن كل ما . نعم، هناك خطر يف عدم االنحناء حتى تمر العاصفة

هناك الكثير من دول العامل، . ثمة جمال للفعل أيضاً. فقط" االنحناء"نستطيع فعله هو 
و العامل الثالث، لها مصلحة يف الضغط على السياسة الرسمية سواء العامل املتطور أ

هناك الكثير من دول العامل املتضررة من تلك السياسات مثل . األميركية احلالية
يجب أالّ يُنظر إىل هذه . الصين، وكوريا، وباكستان، وكوبا، وعدد من الدول اإلفريقية

أين هي السياسة اخلارجية  .الدول على أنها كم غير فاعل وال يستطيع فعل شيء
الفلسطينية النشيطة التي تلملم كل هذه التناقضات وتعمل وتسعى إلقامة جبهة أو 

يف اخلمسينات، عندما كانت احلرب الباردة على " دول عدم االنحياز"تشكيلة من نمط 
ماذا فعلنا لتشكيل وعي الكثير من احلركات الشعبية واالجتماعية يف العامل . أشدها
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تُرك األمر يف معظمه لبعض االجتهادات هنا . اهضة للعوملة والهيمنة األميركيةاملن
أعتقد أن هناك تقصيراً كبيراً . هذا غير كاف. وهناك، لبعض املنظمات غير احلكومية

نحن، يف األساس، حركة حترر وطني ألن األهداف الوطنية . من جانبنا يف هذا األمر
أن نقوم بدور أكبر من هذا يف شرح التمييز بين ما للشعب الفلسطيني مل تتحقق، ويجب 

  .هو إرهاب وبين ما هو نضال مشروع، وإيضاح أن ما نقوم به هو نضال مشروع
هل ينطبق وصف النضال املشروع على كل أنواع النشاط : عصام نصار

  الفلسطيني ضد إسرائيل؟
  .طبعاً: إصالح جاد
  بما يف ذلك قتل املدنيين مثالًظ: نبيل عمرو

  .هم أيضاً يقتلون مدنيين. طبعًا: إصالح جاد
لذلك أنا أحاربهم، وأنا أسميهم إرهابيين ألنهم يقبلون بمبدأ  :نبيل عمرو

أنا أسمي قتل اإلسرائيلي للمدنيين إرهاباً، فلماذا قتلي أنا للمدنيين يسمى . اإلرهاب
  !امل هذه األحجيةنضاالً؟ ليست القضية أن نقتنع نحن أو ال نقتنع، وإنما كيف يقبل الع

. أنا شخصياً ضد استهداف املدنيين. دعني أوضح الفارق هنا: إصالح جاد
نحن، كحركة حترر وطني، مل نأخذ هذا كشكل من أشكال نضالنا يف أي فترة من 

الفترات، إنما نشأ وضع يف اجملتمع الفلسطيني نتيجة الضغط واإلرهاب اإلسرائيليين 
اصاً يف فترة من الفترات يختارون بشكل فردي املوجهية ضد املدنيين جعل أشخ
أنت ال تستطيع أن تمنع هؤالء األفراد من . االستشهاد بعمليات ضد املدنيين

مل تستطيع أن تمنعهم، وال حتى السلطة تستطيع أن تفعل ذلك إن ما تطلق . االستشهاد
مرة هذا وبدالً من أن ندين يف كل . عليه إسرائيل وصف اإلرهاب هو شيء أوجدته هي

العمل أو ذاك، كان أوىل بنا أن نوجه اجلهود لتحميل إسرائيل مسؤولية اليأس الذي 
عندما يُقتل ويُسحل أب أمام ابنهن أو أم أمام أبنائها . أوجدته بين الفلسطينيين

بوحشية، ويمثَّل باجلثث، وتسحق الدبابات جماجم الفلسطينيين، ويموت العشرات 
مياً، ال يتحمل الشعب الفلسطيني، وال السلطة، نوعية ردة أمام احلواجز العسكرية يو

لكن أنا ضد أن يعلن فصيل ما أن قتل املدنيين هو . الفعل التي يقوم بها بعض األفراد
إحدى وسائله لتحقيق أهداف سياسية له، سواء أكان ذلك من قبل حركات اإلسالم 

غير أنه يجب أالّ نقبل . دويلهذا موقف سيحاسبنا عليه اجملتمع ال. السياسي، أو غيرها
ال يوجد لدينا هنا . إطالقاً أن حتملنا إسرائيل مسؤولية شناعاتها ضد الفلسطينيين

، لديه أيديولوجيا تعتبر الواليات املتحدة شيطاناً أكبر، ويدرب "القاعدة"تنظيم مثل 
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طار ال يوجد أي حركة فلسطينية، يف إ. أشخاصاً على أساس هدم صرح الشيطان األكبر
حركة التحرر الوطني الفلسطينية، تتبنى هذا الشكل من أشكال العنف كشكل 

أعني أن رسالتنا يجب أن تكون واضحة ومتكررة دائماً باملعنة . استراتيجي لنضالها
إذا توقفت إسرائيل عن عملياتها ضد املدنيين وعن سياسة إذاللهم، لن ينهض : نفسه

فجير نفسه وسط املدنيين اإلسرائيليين واالنتقام أحد لالنتقام ألقربائه أو أحبائه بت
من . ليس سياسة فلسطينية، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي

. فإذا توقف اإلرهاب توقف انتقامهم. ينهضون هم أقرباء ضحايا اإلرهاب اإلسرائيلي
ا أنا أعرف أن بعض األوساط يف فتح يريد أن يتبنى نهج االستشهاديين عندم

تستهدف إسرائيل نشيطين وتقتلهم، ملاذا اآلن؟ لقد رفض كثيرون يف العامل، رسمياً 
وعندما يأتي . وشعبياً، بمن يف ذلك األميركيون أنفسهم، سياسة التصفيات اإلسرائيلية

فصيل اآلن ويقول سنستهدف مدنييهم إذا استمروا يف سياسة االغتياالت، فإن هذا 
ك موافقة سياسية عليه من أعلى املستويات وال يترك موقف خطر، ويجب أن يكون هنا

  .لصغار القادة امليدانيين
أوالً، نحن الى نستطيع . دعيني أوضح لك بعض األمور، وبصراحة: نبيل عمرو

يف خماطبتنا للعامل أن ندافع عن عمليات قتل املدنيين، ولذلك نقول إننا من األساس 
ثانياً، قرار العمليات االستشهادية . خطأ، وندينهال نوافق على ذلك، وأن قتل املدنيين 

ثالثاً، فتح ليست . ليس قرار فتح، وإنما قرار بعض اجلهات فيها، كما قلتِ أنت بلسانك
جسماً واحداً منسجماً، وإنما حركة واسعة فيها كل التيارات املوجودة يف الشعب 

العودة إىل املنابع  فيها أصوليون أكثر أصولية من حركة حماس يريدون: الفلسطيني
اإلسالمية، وفيها قوميون أكثر قومية من حزب البعث، وفيها أمميون أكثر شيوعية من 

كلنا فتح على الرغم من تنوعنا . الشيوعية، وفيها أميركيون أكثر أميركية من أميركا
رابعاً وأخيراً، نحن ال نرى أن من . واختالف وجهات نظرنا بالنسبة إىل كثير من األمور

املفيد أن ينشغل الفلسطينيون يف خماطبتهم العامل بجداالت فكرية تتعلق بقضايا 
عندنا مقومات إلدان إسرائيل التي . خمتلف فيها، وتوجد بشأنها اجتهادات متعددة

حتتل أرضنا، وتدمر حياتنا، وتمارس ضدنا كل أنواع الهمجية، ومن األفضل لنا 
  .التركيز على ذلك

، عن New York Timesعقول أن يقول عرفات، يف هل من امل: إصالح جاد
بعض الفصائل التي يحتاج إليها على األرض ويتحالف معها إنها إرهابية وعملها 

  .هذا غير معقول، وغير مقبول! إرهابي؟
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نحن نقول يف خماطبتنا العامل ما نشعر بأنه يخدم قضيتنا، : نبيل عمرو
  .بنا يف هذا املناخ الدويل اخلطرونأخذ يف االعتبار األوضاع احلرجة احمليطة 

  إىل أين نحن ذاهبون؟ ما هي خططنا، وماذا نريد؟: نختم بالسؤال: سليم تماري
أوالً وقف : خطة السلطة الوطنية اآلن، كما ذكرت سابقًا، هي: نبيل عمرو

العدوان اإلسرائيلي ألنه أصبح يسبب خسارات فادحة يف حياة الفلسطينيين، من دون 
وبعد وقف العدوان يتم االنتقال إىل . ازل سياسي خلفّت حدة التوتر كثيراًتقديم أي تن

، ثم العودة إىل مائدة املفاوضات مع وضع جدول زمني قصير األجل "تينيت وميتشل"
، بما فيها 1967إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على األراضي التي احتلت سنة 

. لالجئين الفلسطينيين يرضى به هؤالءالقدس، ثم حل عادل عملي وواقعي لقضية ا
هذا ما نحن سائرون فيه، ونريد أن جنند العرب وراء ذلك، وأوروبيين وأميركيين 

  .وإسرائيليين أيضاً
  وشارون، ماذا ستفعل به؟: عصام نصار

أنا أدرك أن شارون عبء على برنامج من . شارون ال دخل يل به: نبيل عمرو
إنما نحن ال نستطيع أن . اإلسرائيلية أيضاً " السالم قوى"هذا النوع، وهو ما تقوله 

هذا . نتكيف ال سلباً وال إيجاباً مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية، الذي قد يتغير وقد يبقى
البرنامج طرح عندما كان شمير رئيساً حلكومة إسرائيل، وعندما أصبح رابين الشريك 

وال أمل . ك، ولن يتغير بوجود شارونرئيساً حلكومة إسرائيل، ومل يتغير عندما جاء برا
وباملناسبة أي متطوع للحديث عما هو أقل من . باستقرار املنطقة إالّ إذا تم تطبيق ذلك

ومن يقول أكثر من . ، يئس أو زهق أو يحب أن يميز نفسه"رأسه"ذلك يكون يتكلم من 
  .ذلك يكون جتاوز السقف املتاح وبدأ يتحدث عن أمان ورغبات

يف اإلجمال، يمكن القول إن هناك إمكاناً ألن تكون هذه مرحلة : إصالح جاد
متطورة للوصول إىل األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، املتمثلة يف إقامة الدولة 

لكن للوصول إىل . الفلسطينية وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين
  :العمل عليها بسرعة واآلن هذا الهدف هناك الكثير من النقاط الضرورية التي يجب

، أعتقد أن التجربة الفلسطينية اشارت بوضوح إىل أنه من دون فلسطينياً
ديمقراطية يصبح إمكان التحرير صعباً، وأن الديمقراطية ضرورية لتنظيم الشارع 

وتفعيله، ولتفعيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كما هي ضرورية إليصال 
وأتصور أن . و اإلسرائيليأهداف ورسائل واضحة، سواء إىل الشارع الدويل أو العربي أ

تفعيل املؤسسات الفلسطينية، ووجود حياة ديمقراطية حقيقية، بمشاركة حقيقية، 
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يمكن أن يؤديا إىل استغالل أكفأ لكل إمكانات وطاقات الشعب الفلسطيني التي ما 
  .زالت هائلة

، أعتقد أن املشكلة األساسية التي نعاين من جرائها تاريخياً، يف إطار عربياً
نظمة التحرير كما يف إطار السلطة الوطنية، هي خماطبة املستويات الرسمية، سواء م

على الصعيد العربي، ما زال هناك . على الصعيد العربي أو على الصعيد الدويل
وهذا ليس طرحاً لشعار غامض . إمكانات هائلة لتحريك الشارع العربي وتفعيله
عربية، من حمامين ومهندسين  مطاط، إذ توجد إمكانات كبيرة لربط جمموعات

وأطباء وفنانين، بمجموعات مماثلة من اجملتمع الفلسطيني، ودفعها للضغط على 
  .حكوماتها داخلياً

سبتمبر هو أن الواليات املتحدة، بعنجهيتها، / أيلول 11ما أراه بعد  دولياً،
املدين وقيادتها املتغطرسة، وحماولتها فرض إرادتها على العامل، أتاحت للمجتمع 

والذي فرض على الواليات املتحدة األميركية االعتراف . جماالً واسعاً للفعل واحلركة
جنيف "بأن اسرى طالبان يف غوانتانامو هم أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية 

، ليس العالقات واالتصاالت الدبلوماسية باحلكومة األميركية، وإنما ضغط "الرابعة
روبا، أو يف العامل الثالث، أو حتى داخل الواليات املتحدة الشارع الدويل، سواء يف أو

  .نفسها، ومل نكن فاعلين يف إطار بناء حتالف مضاد لتحالف الشر
، أنا ال أريد هنا أن أدافع عن وزارة اإلعالم، لكن ال يوجد أحد يف نبيل عمرو

تعتيم علينا  قد يكون هناك. العامل ال يعرف ما تقولينه، وما تريدين أن يقوله اإلعالم
يف الواليات املتحدة، لكن العرب يتابعون بأدق التفصيالت ما يجري عندنا، ووزارة 

الكل يضعها لهم "ويف قناة اجلزيرة . اإلعالم هنا ليس مقصرة، وتفسّر لهم ما يحدث
وكل ما ذكر . ؟ ما يعوقف حركة الشارع العربي ليس النقص يف املعلومات"على بالطة

  .اإلعالم أن تقوم بتغييرهتريدين من وزارة 
أنا ال أقول إنه يمكن تغييره، لكن أريد تفكيك مقولة الشارع : إصالح جاد

عندما كنا نقول، يف . دعني أوضح لك كيف. العربي من أجل أن نتمكن من تفعيله
اآلن األحزاب . اخلمسينات والستينات، الشارع العربي، كنا نتحدث عن أحزاب سياسية

لكن، مثالً، أين االتصاالت بنقابات املهندسين يف كل . وال تأثير لهاالسياسية ضعيفة، 
   .الدول؟ أعطهم قوائم بالبيوت التي هُدمت، وكم يكلف إعادة بنائها

ال يوجد نقابة ال تعرف، أو مل ترسل لها مذكرة أو كتاب، لكنهم  :نبيل عمرو
  .ن أجل أن ترتاحيهذا الرد م." ما باليد حيلة، ال يوجد لدينا إمكانات: "يقولون
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هناك ثالث جلان، مثالً، لدعم االنتفاضة يف مصر تقوم بتجميع : إصالح جاد
  .الطحين والزيت من الناس

إسرائيل . تفضلوا أحضروا أنتم، املنظمات الشعبية، ما جمعوه: نبيل عمرو
العامل العربي يعرف . منعت وصول املساعدات، وحكومتنا عجزت عن كسر قرار املنع

يجري، واالتصاالت مستمرة، والتوسل إليهم من أجل مساعدتنا على صعيد نقابي ما 
إذا قالت لهم . لكن النقابات عاجزة، والسلطات مقيدة أميركياً. وصعيد سلطوي مستمر

  .ال يعطون" ال تعطوا"يعطون، وإذا قالت " أعطوا"الواليات املتحدة 
  .]سيد نبيل إىل املغادرةتتمة احلوار أدناه مع السيدة إصالح، إذ اضطر ال[

بقي السؤال املتعلق باملوقف إسرائيل، أو باألحرى من الرأي : عصام نصار
هل هناك، يف رأيك، ضرورة لتوجيه جهود أكبر إىل الرأي العام : العام اإلسرائيلي

  اإلسرائيلي، والساحة اإلسرائيلية، والشارع اإلسرائيلي؟
ير كبير على الصعيدين الرسمي أنا أتصور أنه كان هناك تقص: إصالح جاد

على الصعيد الرسمي، مل تكن هناك رسائل واضحة موجهة إىل اجلمهور . والشعبي
اجلمهور اإلسرائيلي اخذ بكامل الرواية اإلسرائيلية لبراك فيما يتعلق بما . اإلسرائيلي

حدث يف كامب ديفيد، ومل يكن هناك، ألشهر عدة، أي رواية خمتلفة من الطرف 
" قلبت كل حجر"وبالتايل ترسخ لدى اجلمهور ما أشيع من أن حكومة براك . نيالفلسطي

بهدف الوصول إىل حل عادل وكريم مع الفلسطينيين، ويف املقابل كانت ردة الفعل 
هذه كانت نقطة سيئة جداً فيما يتعلق . الفلسطينية الرفض واللجوء إىل العنف

ت ومل يعط رواية بديلة من الرواية باملوقف الرسمي الفلسطيني، الذي اكتفى بالسكو
كما أن سياسة اإلعالم الرسمية الفلسطينية كانت تبث خطاباً يعزز ما . اإلسرائيلية

وفيما يتعلق بالصعيد الشعبي، كان هناك تاريخياً . قاله براك، ومن بعده شارون
موقف على هذا الصعيد، وحتى على الصعيد السياسي يف إطار منظمة التحرير، يقول 

على إيجاد تعاون مع أطراف إسرائيلية غير صهيونية يف سبيل الوصول إىل هدف 
حتقيق الدولة الديمقراطية العلمانية، والحقاً مع أطراف يف معسكر السالم لتحقيق 

واالنتفاضة األوىل أوجدت نوعاً من . قيام دولة يف الضفة الغربية وقطاع غزة
وأتصور أن عدم تلقف هذه العالقات . ينالتواصل بين كثيير من اجملموعات يف الطرف

من قبل أحزاب سياسية بأفق سياسي ورؤية استراتيجية، ترك املوضوع ليتحول إىل 
عالقات تمارسها منظمات غير حكومية، ومل يؤخذ األمر بشكل جدي، أو بشكل 

هذا الوضع مستمر، وبالتايل يمكن . استراتيجي حقيقي، منذ ذلك الوقت حتى اآلن
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مل يكن هناك أيضاً على الصعيد الشعبي خطاب مستمر ومتنام موجه إىل  القول إنه
  .الطرف اإلسرائيلي
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  عزمي الشعيبي: تعقيب
  

وإشكاليات االنتفاضة باعتبارها حالة  ال يمكن تقويم أهداف واستراتيجيا  
، إذ على األقل يمكن رؤية مرحلتين 2000سبتمبر / ثابتة منذ اندالعها يف أيلول

مرحلة ما بعد كامب ديفيد إىل سقوط ) أ: (اختلفت فيهما األهداف املباشرة لالنتفاضة
، حيث كان الرئيس ياسر عرفات يرى يف 2001فبراير / شباط براك يف انتخابات

االنتفاضة شكالً من أشكال دعم موقفه التفاوضي يف مواجهة الضغط األميركي، 
وبالتأكيد، فإن االنتفاضة . وتبريراً ملوقفه يف مواجهة الضغط اإلسرائيلي والعربي

يجيا جديداً، وأبرز سماتها آنذاك مل تكن ذات طبيعة استراتيجية، أو تعكس خياراً استرات
أنها كانت هبّة شعبية يف مواجهة سياسة القمع التي اعتمدها براك وأدت إىل سقوط 

أعداد كثيرة من الشهداء يف كل مواقع فلسطين، بما فيه اجلليل واملثلث، والتي جلأ 
رغبة منه يف االنتقام بعد أن فشل يف حتقيق نتائج ) كوحش جمروح(إليها براك 

وبدا مستسلماً وعديم التجربة يف نظر اجلمهور اإلسرائيلي، وخصوصاً بعد أن سياسية 
مرحلة شارون، التي ) ب. (تم نشر موافقته على حلول مرنة بشأن تقسيم القدس

 املوحدة، حيث أن الرئيس ياسر عرفات أصبحت االنتفاضة فيها غير واضحة األهداف
فاً إلخراجه من اللعبة بكاملها، أميركي، مستهد –وجد نفسه، نتيجة تفاهم شاروين 

وبالتايل أصبح مضووع االنتفاضة لديه أداة مهمة إلعادة االعتبار إىل دوره كشريك 
اخملتلفة، فلم " األجندات"أمّا األطراف الفلسطينية األُخرى ذات . ال يمكن جتاهله

تنظيم ال(فالقيادة الفتحاوية امليدانية . تستطع أن تبلور هدفاً مشتركاً لالنتفاضة
وجدت يف االنتفاضة أداة لتصحيح االختالل يف موازين القوى بين ) الداخلي لفتح

بشكل أكثر عدالً، حيث كان هناك شعور عارم لدى معظم كادر " اخلاالج"و" الداخل"
". اخلارج"و" الداخل"الداخل الفتحاوي بأن تركيبة السلطة ال تعكس صيغة متوازنة بين 

واجلبهتان الشعبية والديمقراطية، فقد رأت يف االنتفاضة أمّا حركتا حماس واجلهاد 
أداة للخالص من اتفاق أوسلو، وتبريراً لعودتها إىل مواقف مهمة يف قيادة الشعب 

غير املتجانسة ال تلغي " األجندات"لكن هذه . الفلسطيني من خالل أدوات االنتفاضة
يير موقفهم جتاه قضايا تنامي الشعور العام بضرورة الضغط على اإلسرائيليين لتغ

الصراع الرئيسية مع الشعب الفلسطيني، وخصوصاً التأثر باألجواء التي عكسها 
  .من خالل املقاومة" حزب الله"انسحاب اجليش اإلسرائيلي من لبنان بفعل ضغط 
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وبصورة عامة، جرت ضغوط على الرئيس عرفات يف البداية يف اجتاهات   
ة وبين اعتمادها خياراً استراتيجياً ورفع مستوى متعددة تراوحت بين وقف االنتفاض

وهذا أكد أن األطراف املشارك يف االنتفاضة مل تكن جميعها مصممة . املقاومة
بصورة واضحة على اعتبار خيار االنتفاضة استراتيجيا للمقاومة، حيث تنازعت 

األشكال اخلطابات بين من دعا إىل اعتبارها انتفاضة سلمية ومن دعا إىل املزج بين 
السلمية واملقاومة املسلحة، وبين من اعتبر أن املقاومة املسلحة هي الشكل املالئم 

وقد ساهم اجلانب اإلسرائيلي باعتماده أسلوب القمع الدموي يف فرض . والوحيد
وتسريع االنحياز إىل استراتيجيا املقاومة املسلحة، التي حتلوت من ردات فعل 

يا مقبولة لدى العامة من اجلمهور، ربما بفعل الرغبة ومبادرات حملية إىل استراتيج
  .يف االنتقام أساساً

واليوم يتبلور يف اجلانب الفلسطيني رأي عام حول إنهاء االحتالل، وإقامة   
خالية من (الفلسطينية املستقلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية  الدولة

كهدف عام لالنتفاضة يمكن حتقيقه، ، وحل معقول لقضية الالجئين )االستيطان
وقد . وحول تبني استراتيجيا املقاومة املسلحة كأداة ال تتعارض مع املفاوضات

ساعد على حسم استراتيجيا خيار املقاومة لدى اجلمهور الفلسطيني غياب املبادرات 
وعلينا أن نرى يف االتصاالت اجلانبية بين شخصيات فلسطينية . السياسية املطروحة

حماوالت إلعادة االعتبار إىل خط أوسلو من ناحية، ) بيرس –قريع (سرائيلية وإ
ولتخفيف الضغط على الرئيس عرفات وجلم اندفاع شارون نحو القضاء على منجزات 

  .أوسلو لدى الطرفين، من ناحية أُخرى
ال يتم يف أوضاع فلسطيني  –وبين الفينة واألُخرى يجري جدل فلسطيني   

وما إذا كان من األنسب  48مريحة، بشأن جدوى العملية االستشهادية داخل مناطق الـ 
بهدف إنهاء  67حصر العمل املسلح ضد اجليش اإلسرائيلي واملستوطنين يف حدود 

  .االحتالل
أمّا فيما يخص اخلطاب السياسي للسلطة والقوى الوطنية والشخصيات   

بصورة عامة غير منسجم، ال بل يبدو أحياناً متنافراً، بسبب عدم املتنفذة، فإنه يبدو 
االتفاق على األهداف واستراتيجيات العمل وغياب اإلطار الذي يمكن يف داخله إجراء 

نقاش جاد يف شأن هذه القضايا بفعل استمرار سيطرة الرئيس عرفات على القرار 
يا موحدة توجه العمل السياسي حتى اليوم، وفشل القوى واألحزاب يف تشكيل قيادة عل

والعسكري، على الرغم من وجود شكل هالمي يعرف بالقيادة العليا للعمل الوطني 
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فاالجتماعات الرسمية ما زالت تعقد باسم القيادة الفلسطينية، وهذه هيئة . واإلسالمي
يادة وهمية ال تعكس إطاراً ممثالً ملنظمة التحرير أو للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لق

االنتفاضة، وبالتأكيد فإن الرئيس عرفات ما زال ممسكاً بزمام األمور بشكل يتيح له 
وعلى الرغم من . التفاوض مع األطراف كافة، بما فيها األميركيون واإلسرائيليون

الدور املهم الذي تقوم به قيادات التنظيم الفتحاوي ميدانياً، بما فيها كتائب شهداء 
  .د دور رسمي إلطار حركة فتح كجسم منظماألقصى، فإنه ال يوج

ومن الطبيعي أن غياب الهدف املوحد أدى إىل صعوبة اشتقاق خطة عمل   
موحدة من ناحية، وإىل إرباك يف موقف قطاع واسع من اجلمهور بسبب تلقيه أكثر من 

وتبقى النتائج املتوقعة مفتوحة على . خطاب، وبسبب وجود حالة من تعدد السلطات
ماالت، حيث أن الصراع الدامي الذي يجري على حافة الهاوية، والذي كل االحت

يستخدم فيه الطرفان خيارات استراتيجية ألهداف تكتيكية، قد يجعل من السيطرة 
  .على األمور قضية غير مضمونة

وبالنسبة إىل اجلانب اإلسرائيلي، الذي يشكل املوقف فيه حالياً اعتبارات   
ي وميول الرأي العام املوحد بأغلبيته وراء شارون يختلط فيها احلزبي والشخص

بهدف كسر إرادة الفلسطينيين يف العودة إىل خيار املقاومة كطريق إلجنازات 
سياسية، فإنه تتفاعل يف داخله عوامل يمكن أن تؤدي إىل تفكيك الوحدة الوطنية، 

جي حاسم، وعلى رأسها التناقضات داخل احلكومة التي حتول دون تبني خيار استراتي
سواء كان الدخول يف حرب شاملة، أو اعلودة إىل مفاوضات السالم، أو تبني 

  .استراتيجيا االنفصال من طرف واحد
إن قابلية الوحدة اإلسرائيلية للكسر تستدعي احلاجة إىل توجيه جهود أكبر   

للتأثير يف الوضع بعالقات مباشرة لقوى السالم الفلسطينية باألطراف اإلسرائيلية 
الراغبة يف االنفصال عن الفلسطينيين، ولو من أجل حتقيق هدف مباشرة هو فك 

وال شك يف أن تبني استراتيجيا فلسطينية . االرتباط داخل احلكومة اإلسرائيلية
للمقاومة، توجه ضرباتها إىل اجلنود واملستوطنين فقط، يسّرع يف اجتاه تفكيك 

  .عناصر التوحد يف الرأي العام اإلسرائيلي
أمّا بالنسبة إىل اجلانب األميركي، فال يمكن وضع استراتيجيا تقوم فقط على   

 –أميركية، وال بد من إيجاد صيغة لعالقات أميركية  –عالقات ثنائية فلسطينية 
عربية يكون املوقف من القضية الفلسطينية أحد عناصرها، كي ال يصبح ما جرى بعد 

داة للضغط على حركة الشعب الفلسطيني سبتمبر يف الواليات املتحدة أ/ أيلول 11
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وال بد يف التعامل مع الواليات املتحدة من إيجاد خطاب متوازن بعيداً عن . ومقاومته
اخلوف من وصم أشكال املقاومة الفلسطينية باإلرهاب، وبعيداً عن جتاهل ما حدث 

 .كلياً، األمر الذي يهدد احلركة الوطنية الفلسطينية بالعزلة والضرب
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  :1948رؤية من األرض احملتلة سنة 
  حممد حمزة غنايم

  
عدم "يتحدثون عندنا، بعد عام ونصف عام، عن اندالع انتفاضة األقصى، وعن  ■

يف أهدافها، وخصوصاً يف ضوء التدهور اجلاري يف األوضاع العامة، وما " وضوح
من عرب  كيف ترى األمور من موقعك، بصفتك. يبدو للكثيرين أنه تراجع إىل الوراء

  وتتابع جمريات األمور بدقة؟ 48
" عالقة"أوًال على أننا اآلن يف وضع يف غاية التعقيد، وأن السلطة الفلسطينية  لنتفق □

فيه، بعد أن دخلته عنوة، نتيجة عوامل خارجية لكن مؤثرة يف صلب املوضوع، وعلى 
ما التبس على رأسها املتغيرات السياسية واحلزبية املتواترة يف إسرائيل، وكذلك 

سبتمبر، وهو تعريف خلط / أيلول 11العامل فيما يتعلق بتعريف اإلرهاب بعد أحداث 
جميع األوراق، وجعل حركة مقاومة وطنية مشروعة مثل منظمة التحرير الفلسطينية 

على املدى القريب، يسيء هذا اخللط كثيراً إىل النضال ". تشتغل باإلرهاب"تبدو كأنها 
وقع املزيد من العمليات االستشهادية داخل إسرائيل وسقط املزيد من الفلسطيني كلما 

جبهة السالم "ويف ذلك يخيّل إيلّ أيضاً أنه عقّد كثيراً مهمات االنتفاضة على . املدنيين
وقد يكون أعادها إىل . فقط" جبهة الرأي العام الدويل"، وليس على "اإلسرائيلية

أنصار "يف نظر اإلسرائيليين احملسوبين على البدايات يف بعض احلاالت، بحيث بدت، 
، جتسيداً خميفاً لألهداف الوطنية الفلسطينية، التي تصورها إسرائيل الرسمية "السالم

  .على أنها ترمي إىل القضاء عليها
القومية " األجندة"منذ أن ارتبطت منظمة التحرير بعملية التسوية، انكشفت   

لتأثيرات مباشرة من التقلبات السياسية يف  واليومية الفلسطينية، إىل حد كبير،
فخالل أقل من سبعة أعوام بعد أوسلو تغير يف . القومية اإلسرائيلية" األجندة"إسرائيل و

إسرائيل خمسة رؤساء حكومات، وجرت انتخابات برملانية ثالث مرات، ومثلها 
اليمين جمدداً  لرئاسة احلكومة، وتناوب اليمين السلطة مع العمل وأنصار أوسلو، ليهود

  .وهذا وضع مستحيل، وعلى الفلسطينيين التعامل معه، خالفاً ملا يرجون. لتسلم احلكم
تصرف اإلسرائيليون حيال التسوية السياسية كأنهم يملكون كل الوقت الذي   

يف الدنيا، يف سبيل احلفاظ على الوضع القائم، وبالتايل احلفاظ على مشروعهم 
لفلسطينية، الذي بات حقيقة مهددة على األرض، ومصدر االستيطاين يف األراضي ا

وقد فعلوا ذلك مستغلين إىل أقصى حد هذه احلقيقة املؤملة يف مواصلة . الشر كله
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استنزاف الشعب الفلسطيني وموارده احملدودة، وبالتايل تعريضه ألكبر قدر من 
شترك، وحدود حاولوا ذلك بتقريرهم جدول األعمال امل. اخلسائر املادية واملعنوية

. وعندما فشلوا أخذوا يحاولون ذلك بقوة الذراع. يف املفاوضات" املعقول والالمعقول"
ضافياً ثقيالً على كاهل الطارئة أبداً تضيف حمالً إ" بساتاملال"أعتقد أن هذه 

كيف حتمي االنتفاضة : والسؤال هو .االنتفاضة، وتبقيها باستمرار يف مأزق حقيقي
ات وطنية على األرض، وتبقى متوازنة على السطح السياسي، ما حتقق من إجناز

يف  –العودة إىل املفاوضات  –ومتحركة بوحي من أهداف سياسية يف األساس 
جمابهة سلطة جمرمة بقيادة أريئيل شارون، تتربع بكامل العدة والعدد فوق املسار 

  السياسي؟
سطيني الراهن هذا السؤال يفضي إىل أسئلة كثيرة عن جدوى املطلب الفل  

بمفاوضة شارون، على املدى البعيد، وخصوصاً يف ضوء معرفتنا بهذا الشخص 
االنتفاضة اندلعت على أرضية الشرخ الذي تكشف بعد كامب . ومشروعه السياسي

اآلن، . ، وكان واضحاً منذ البداية أنها انطلقت لتحقيق أهداف سياسية2000ديفيد 
الفلسطينية، وبعد عام ونصف عام على وبعد كل ما جرى ويجري يف األراضي 

أضاعت الهدف،، "االنتفاضة، وعام كامل على مقارعة شارون، ال يمكن القول إنها 
على هذه ". الفوضى"وقريبة من حدود " ضائعة"حتى لو بدت األمور يف بعض احلاالت 

وهم يقومون بالتصعيد كل . يعلّق شارون وقيادات املستوطنين آمالهم" الفوضى"
اإلسرائيلي، يرى هؤالء بموجبه أن " املعسكر الوطني"ت منصاعين لوهم كبير يف القو

احملكوم بميزان القوى بين " احلسم االفتراضي"التصعيد العسكري سيقربهم من 
يف نهاية املطاف ال بد من أن يكون يف " احلسم"الطرفين، وإن كنت شخصياً أصدق أن 

  ".الطرف الضعيف"مصلحة 
اآلن مطالب بأكبر قدر ممكن من التوازن فوق ساحة العمل " الطرف الضعيف"  

السياسي، وهو مطلب ملحّ كونه يأتي فوق أسطح مشبعة بالفوضة والدمار والقتل يف 
ما يجري للعامل، ولإلسرائيليين بصورة  يجب توظيف ذلك كله يف تفسير. كل مكان

  .كبيرخاصة؛ وهو ما يتفق كثيرون بيننا على أننا مقصرون فيه إىل حد 

إىل أين يؤدي هذا كله، وهل يمكن االستمرار هكذا؟ وماذا بشأن املفاوضات مع  ■
إسرائيل، وبصورة عامة ما هي غايات كل ما يجري اآلن يف اجلانبين؟ كيف ترى 

  حيال ذلك؟" اإلسرائيلي العادي"سلوك 
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اإلجابة عن مثل هذه األسئلة تبقى مرهونة بقرارات سياسية تخص مستقبل ما  □
لنتذكر أن الهبّة الشعبية احلالية اندلعت يف زمن براك، قبل اعتالء شارون . ري كلهيج

مع براك قطعت السلطة الوطنية شوطاً طويالً يف االتفاق . سدة احلكم بنحو نصف عام
يف " الكتل االستيطانية الكبيرة"على تفصيالت التسوية النهائية، وضمنها مسألة 

يف . 1994يف سنة " أبو مازن –تفاهمات بيلين "جب أراضي الدولة الفلسطينية، بمو
، تفجرت املفاوضات بسبب قضيتين مركزيتين، على الرغم من 2000يوليو / تموز

لو كان . القدس والعودة –املرونة النسبية التي أبداها املفاوض الفلسطيني حيالهما 
براك . إليه براك، ملا وصلنا إىل ما وصلنا هناك نية من األساس للقبول بمقترحات

حالً "أراد . اعتقد، على ما يبدو، أنه قادر على فرض حل بالقوة على الفلسطينيين
من آثام النكبة وتبعاتها، من " صك براءة ذمة"، كأنه كان يبحث عن "نهائياً بالقوة

  .دون أن يقدم حلوالً عملية وشافية بالنسبة إىل قضية الالجئين
يجري بداية يف طالونات بيوتهم، أخذوا  اإلسرائيليون، الذين راقبوا كل ما  

يدفعون الثمن مع ازدياد عدد القتلى يف جانبهم، لذلك عندما ساءت أوضاعهم األمنية 
جاء شارون استجابة لرغبة أغلبية . مع الوقت، عاقبوا براك على ذلك، وانتخبوا شارون

 التوصل إىل ال رغبة يف" إدارة الصراع"اإلسرائيليين يف معاقبة براك على فشله يف 
يراهنون على وهم اخترعوه واقتنعوا " إدارة الصراع"له، ذلك بأن أنصار " حل نهائي"

  !إن الطرف الفلسطيني غير ناضج للسالم: به
كان ذلك يف أوج سلسلة من الصدامات الدامية بين الطرفين، بعد أن جنحت   

ن هنا ال أرى أن ما م. زيارة شارون املشؤومة للحرم القدسي الشريف يف إشعال الفتيل
تبحث عنه السلطة، وبالتايل الشعب الفلسطيني، يتم التعبير عنه يف مسودات تفاهمات 

أبو  –اتفاق بيرس "أو " أبو مازن –تفاهمات بيلين "غير ملزمة ألي طرف، من نوع 
بعد كل . ، أو حتى تفاهمات تينيت وتوصيات ميتشل يف أواخر السنة املاضية"عالء

والنضال التاريخي الشاق والباهظ الثمن، ال يمكن أن تنحصر مداخل حل هذه املعاناة 
الصراع يف مقترحات هدنة هزيلة يف حقيقتها، ويتم الضغط على الفلسطينيين 

املشكلة هي أن اجلانب اإلسرائيلي، وضمنه بيرس ". نهاية املطاف"لقبولها باعتبارها 
لو . سطينيين وفق هذا التصوروجمموعته، يرى أن تينيت هو احلل، ويتصرف مع الفل

كانت املفاوضات يف مراحلها األوىل لكان من الصحيح القول إنها تصلح ألن تكون 
املنطلقات اإلسرائيلية اختلفت . نقطة بداية للحوار والتفاوض بشأن احلل املطلوب

على ما " دولة الكانتونات"عنها يف أوسلو وما تالها، وقد خربها شارون بمشروع 
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احلل "هذه كلها عوامل تراجع عن هدف . من أراضي الضفة الغربية%  40 يقال إنه
  ".أهون الشرور"، الذي بدا للفلسطينيين املقيمين والعائدين على السواء "النهائي

  إذا كان ال بد من احلسم، ففي أي اجتاه؟. عندنا ويف إسرائيل" احلسم"يتحدثون عن  ■
يل ليس مطروحاً باحلدة التي يطرحونه بها احلسم يف الشارع الفلسطيني كما يخيّل  □

هناك يتحدثون عن حسم عسكري يف ميادين القتال، أمّا نحن فنعني يف . يف إسرائيل
هناك أغلبية وزارية إسرائيلية . أي اجتاه سنمضي، وكيف، جتاوزاً لهذه احليرة الكبيرة

يف هذه . ةيف مناطق السيادة الفلسطيني" الفوضى"املؤسس على " احلسم"يف مصلحة 
احلالة يمكن أن تكون إعادة احتالل األراضي الفلسطينية أحد أشكال التعبير عن ذلك، 

، "احلسم"التي يبني عليها شارون كمقدمة لـ" الفوضى"وهو ما يقودين إىل القول إن 
هنا دالالت  ".عسكرة االنتفاضة"تؤسس كثيراً على األصوات الفلسطينية الداعية إىل 

وخصوصاً يف األشهر األخيرة، بعد اقتحامات جيش شارون املتكررة  كثيرة تؤكد ذلك،
أمراً عادياً اليوم، مع أنها بدت "ملناطق السيادة الوطنية الفلسطينية، والتي أصبحت 

بمختلف صيغه، " قسّام"ويف ذلك يمكن القول إن صاروخ ". نهاية الدنيا"لكثيرين مرة 
بطريقة أسهل، " احلسم"يمكن أن يتأتى  "نهاية الدنيا"يف . يندرج ضمن هذه احلالة

  .، وهو ما أعطى شارون دائماً متسعاً لتنفيذ ما يريد"يف احلروب، كما يف احلروب"و
عسكرة (أعتقد أن تأمّل السلوك الفلسطيني الرسمي حيال هذه النزعة   

 ، وكذلك األداء الفلسطيني العام خالل االنتفاضة، يبين أن القيادة املوحدة)االنتفاضة
ومنظمة التحرير والرأي العام الفلسطيني يدركون أنه ال يمكن أن يكون لالنتفاضة، 

االنتفاضة ليست . كما تقول إسرائيل" غايات عسكرية"بحكم ميزان القوى املذكور، 
جيشاً يخوض حرب حترير، إنها شعب يرفع عن كاهله نير االحتالل، ويؤسس 

هذه ". وسط حقل من األلغام"احلالية وهو يفعل ذلك عبر انتفاضة . ملستقبله احلر
القناعة مدركة لدى الرأي العام الفلسطيني، إذ بها أوالً يمكن أن تدفن مشروع شارون 

  .التوسعي االستيطاين

؟ "احلسم"اخلطوة اإلسرائيلية التالية يف مثل هذه احلالة، أي إذا جرى  ماذا ستكون ■
  هل ستكون سياسية؟ ويف أي اجتاه؟

سى أن شارون أيضاً يرفع شعارات سياسية من وراء جلوئه إىل القوة ضد يجب أالّ نن □
ولعل تتبع تصريحاته يف نصف . الفلسطينيين، وهو يقول للعامل أنه بدوره يريد حالً

يف ". مفاوضات سياسية يف نهاية املطاف"السنة األخير يبين بوضوح أنه يتحدث عن 
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رس تناقلت الصحف قوله جلنود احلاجز العسكري اإلسرائيلي يف ما/ مطلع آذار
هكذا، ومن دون ." تماسكوا، فبقدر تماسككم يتحسن موقفنا يف املفاوضات: "ترقوميا

شارون يريد التفاوض بشأن نموذج لدولة فلسطينية تتعايش مع االستيطان، . أقواس
اإلسرائيلي، يف أي " كر الوطنياملعس"ومن املرجح أن هذا النموذج سيكون منطلقاً له ولـ

بالنسبة إىل الفلسطينيين تبدو هذه األمور وصفة . تفاوض مستقبلي مع الفلسطينيين
  .2000، بعدما حتقق لهم يف كامب ديفيد وطابا سنة "آخر الدنيا"للوصول إىل 

اآلن ضروري إذا ما توفرت لدينا " سؤال أوسلو"لذلك يخيّل يل أن اخلوض يف 
ي  نهاية األمر، عادت األمور اآلن إىل نقطة البداية تقريباً، ومن شأن أيف. إجابات عنه

تصعيد ميداين يف القتال أن يعمق الهوة، وعندها سيكون سهالً على شارون اإليعاز 
كل . بخطوات عينية حمددة ضد القيادة الفلسطينية، ال أستبعد أن تصل إىل حد اإلبعاد

د شارون، وال أحد يضمن كيف سيتصرف هذا شيء وارد بالنسبة إىل إسرائيل يف عه
  .الشخص كلما ضاق اخلناق عليه

كيف يصور اإلعالم يف إسرائيل ما يجري؟ هل يقبل اإلسرائيليون اخلطاب الرسمي  ■
أم أن هناك تبايناً يف املوقف والهدف؟ ماذا يعرف اإلسرائيليون عن أهداف رئيس 

  عسكري الذي يقوم به؟حكومتهم احلقيقية؟ كيف ينظرون إىل التصعيد ال
الم اإلسرائيلي، منذ أيام براك، صوّر ما حدث للعامل كله على أنه ناجم عن اإلع □

؛ اليوم، شارون ومروّجو سياساته ال "السخية"الرفض الفلسطيني لليد اإلسرائيلية 
يجيدون العمل مثلما فعلت طواقم براك اجملربة واملدربة جيداً، مع أنها عاتب جرّاء 

يف البداية، كاد العامل يصدق الفردية اإلسرائيلية . أمام الراي العام العاملي" تشوهات"
عن أسباب الصدامات، وقد ساهم سقوط القتلى من اليهود يف ترويج املوقف الذي 

عندما جاء شارون أخذ يتصرف، منذ اللحظة األوىل، كالفيل . حاولوا تسويقه يف العامل
داه، وانغلق على هدف استراتيجي ال حيدة عنه، حطم كل ما طالته ي. يف حانوت خزف

يف مدريد وتواصل يف أوسلو، واالتفاقات  هو تقويض أساس التسوية الذي بدأ
املرحلية الالحقة، وخلق وهماً شامالً لدى كثيرين بأن إسرائيل على قاب قوسين أو 

  .أدنى من الهدف
نه يبحث، يف إ. شارون ال يسعى للحل، وذلك واضح لكثير من اإلسرائيليين

أحسن األحوال، عن صيغة إلدارة الصراع تسمح له باالحتفاظ بأكبر قدر ممكن من 
اآلن، وبعد أن . املستوطنات يف أراضي الدولة الفلسطينية، تكون تابعة إلسرائيل
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شهدت اجملابهات تصعيداً خطراً، وارتفع عدد القتلى واجلرحى اليهود إىل املئات، 
ذه الرؤية، يقوم على اعتبار السلطة الوطنية والرئيس ياسر جديد إىل ه" تعديل"أضيف 
ويف هذه األيام، وبعد أن أصبح شارون أكثر رؤساء احلكومات ". غير مالئمين"عرفات 

يف عهده رئيساً للحكومة، وقع عدد غير مسبوق من (يف إسرائيل إهداراً ألمن شعبه 
سنة  –ليهود يف فترة حمدودة العمليات االنتحارية، وسق عدد غير مسبوق من القتلى ا

حمركين "، عُدّل الهدف مرة ثالثة ليتم اعتبار عرفات والقيادة الفلسطينية )واحدة
وذلك يبرر طبعاً حجم القوة املستخدمة . ، أو مناصرين له يف أحسن األحوال"لإلرهاب

، ويف إمكانه أن يواصل الضرب ما دام العامل قد طور "إرهاب"يف ضربهم، ألنهم 
اليوم، وبعد . 2001سبتمبر / أيلول 11يات خاصة جتاه هذا األمر بعد أحداث حساس

كل الدمار واملوت اللذين زرعهما يف األراضي الفلسطينية، أتخيله يعجب من تأخر 
الذي يريده كي " فلتان األمور"الفوضى التي راهن عليها يف صفوف الفلسطينيين، أي 

الزاوية، واإلسرائيليون يدركون ذلك،  إنه حمشور يف. يواصل مشروعه االستيطاين
  .بينما يقوم اليمين االستيطاين بالضغط عليه للتصعيد وتدمير كل شيء

معينة لدى أطراف الصراع، يتم التعبير عنها اآلن بهذا التصعيد الذي " خيبة"هناك  ■
  هل التصعيد يصب يف خدمة الهدف اإلسرائيلي، وكيف؟. نشهده على اجلبهات

تركيز شارون على قصف مقار األمن الوطني الفلسطيني يصب يف  احلقيقة أن □
ومع أن هذه احلقيقة واضحة . مصلحة فوضى عامة يرغب فيها، ويؤسس عليها

للفلسطينيين، فإنه يبدو يل أن هناك ارتباكاً معيناً يف أداء السلطة حيال التطورات 
كثيرة، تتشكل كلها يف  هناك أمثلة. ال يمكن جتاهل ذاك. األمنية يف مناطقها بالذات

لكنها تشير إىل حقيقة مهمة إضافية، هي أن الرأي . وضع صعب للغاية على اجلميع
العام الفلسطيني مل يناقش بما يكفي األحداث احمليطة وسبل مواجهتها، ألنه مل يكن 

يف اجلدل العام بشأن التسوية، وتصرف بنوع من اإلركان، " شريكاً كامالً"منذ البداية 
اً القيادة الوطنية والوفد املفاوض كامل الدعم والثقة للتوصل إىل اتفاق مع مانح

  .لكن ما جناه الشعب الفلسطيني بالتايل هو اخليبات واملوت والدمار. إسرائيل
هذه األمور كلها شكلت مدخالً إلحباط عام يمكن أن يحدث فيه وبسببه كل   

يبلغ " طابور استشهادي"يف  شيء، وضمنه هذا الذي يجعل الشباب الفلسطيني يقف
كيف يجب أن ننظر إىل ذلك؟ وهل هناك من يلتفت إىل ! تعداد أفراده املئات، وربما أكثر

  دراسة هذه الظاهرة وفهمها، كي نعرف كيف تكون اخلطوة التالية؟
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انتفاضة الشعب الفلسطيني احلالية وُلدت . احلقيقة أن اخليبات يف كل مكان
ن سلوك اإلسرائيليين بصورة عامة جتاه حقوقه الوطنية من اخليبة من أوسلو، وم

ومع أن مؤشراتها أتتنا مبكراً، . اخليبة كانت يف اجلانب اإلسرائيلي أيضاً. املشروعة
نقرأ العنوان على "إننا مل  ، إال1995ًنوفمبر / اغتيال رابين يف تشرين الثاين منذ

ية قامت على تصور واحد ووحيد، ويف ذلك يظهر أن استراتيجيا السلطة الوطن." اجلدار
أساسه اإليمان التام بالنيات اإلسرائيلية، وبالرغبة اإلسرائيلية يف التوصل يقع يف 

مع الفلسطينيين انتهت مواعيد احللول املتفق عليها كلها، ومل يحدث " حل دائم"إىل 
يف السؤال اآلن، . شيء كما نعلن، ووقعت احليرة الكبرى، وانقلبت احلسابات كافة

  كيف يجب أن نتصرف حيال ذلك كله؟ وما هو التغيير املطلوب؟: نظري، هو
اإلجابة عن هذا السؤال، يمكن االستفادة كثيراً من جتربة الصدام الدموي  يف

يف عهد نتنياهو وبراك من بعده، فهي يف اعتقادي كفيلة بأن حترك االنتفاضة نحو 
ة املتاحة، وهي إمكانات كبيرة جداً، تفسير نفسها وغاياتها ضمن إمكاناتها اإلعالمي

تصور " كاميرا"ال نبالغ إذا قلنا إن هناك . على الرغم من القصور الفلسطيني يف ذلك
إمكانات االنتفاضة اإلعالمية هائلة، وهي يف . يف كل ركن وزاوية من فلسطين

ه اعتقادي املدخل املضمون إىل كسب اجلولة النهائية، التي ما زالت بعيدة، يف هذ
  .اجملابهات، على الرغم من االختالل يف ميزان القوة والرعب

بالتايل، يمكن القول إن التصعيد بالنسبة إىل الفلسطينيين ليس هدفاً بحد 
. أمّا يف إسرائيل فيتم استخدامه يف تقويض أسس كل ما كان ممكناً قبل شارون. ذاته

على هذه . فيه" متورطين"التصعيد يخدم شارون، حتى لو وجدنا أنفسنا : لذلك أقول
معامل إنتاج "األرضية يمكن أن نفهم احلمالت اإلسرائيلية التهويلية على ما تسميه 

خالل اجتياجها (التي ادعت اكتشافها يف بعض اخمليمات الفلسطينية " صواريخ قسّام
لها " فرصة ذهبية"؛ فهي )خمليمات جنين وطولكرم وبالطة، بموجب الزعم اإلسرائيلي

على إسرائيل، تُستخدم " حرب"بيع العامل وهم قيام الفلسطينيين حقاً بشن  ملواصلة
  !وعلى الصواريخ، ال بد من الرد بالصواريخ والطائرات". الصواريخ"فيها 

أن يؤخذ املناخ السائد يف إسرائيل بعين االعتبار فيما يتعلق باألهداف  هل يجب ■
هناك حاجة إىل توجيه جهود أكبر  واالستراتيجيا وعنف املواجهة، وإىل أي مدى؟ هل

  يف الرأي العام والساحة اإلسرائيلية؟ كيف يمكن حتقيق ذلك؟
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مشددون إىل الكثير من القضايا املدرجة يف جدول ] العرب يف إسرائيل[نحن  □
يف عملية " نصف اإلسرائيليين"بل إننا راهنا مرة على . أعمالنا القومي واليومي

مصلحة اليمين اآلن تبديد هذه الشراكة، وقد قطع . فيها التسوية، واعتبرناهم شركاء
،  وصدّقه إسرائيليون "اختفاء الشريك الفلسطيني"شوطاً طويالً يف أوهامه عن 
السابقين، الذين بدوا يف أيام القتل هذه مثل " شركائنا"كثيرون، قسم كبير منهم من 

  .قبيلة منقرضة
؛ فهي مدخل ضروري إىل أية "بيلةالق"نحن بحاجة إىل مواصلة احلوار مع هذه   

املشكلة هي أن حكومة شارون تتحاور معنا بالرصاص، وهو ما . تسوية مع إسرائيل
قد يعني تبديد أي معنى ملثل هذا احلوار، الذي نحن أحوج إليه من شارون بطبيعة 

يمكننا القيام بذلك بشتى الطرق، مستفيدين إىل حد كبير من االنكشاف . احلال
يف كل زاوية كاميرا، : وكما سبق أن قلت. والتكنولوجي املتطور لالنتفاضةاإلعالمي 

رفون بأن يعتاإلسرائيليون . وال بد لعيني اإلسرائيلي العادي أيضاً من أن ترياها
اللبنانية مل حتسم احلرب تماماً مع عساكرهم يف ميادين القتال، بل يف  املقاومة

قد جنادل يف حقيقة ذلك، لكن األهم هو أن  .صالونات البيوت، وعبر شاشات التلفزيون
يف إمكاننا أن نفعل أشياء كثيرة مشابهة، مؤسسين على ما يتفاعل اآلن داخل 

يجب . اجملتمع اإلسرائيلي من تململ واحتجاج على غياب الغاية من وراء كل ما يجري
 أن نوضح ذلك لإلسرائيليين، وأن نفعل ذلك عبر جهاد إعالمي مشترك، يضم جميع

اخلبرات السياسية واإلعالمية لدينا، ويجيد خماطبة اإلسرائيليين حتى يف هذه األيام 
ففي نهاية املطاف، كالنا عالق فوق هذه األرض، وال بد من خمرج يضح . العصيبة

وهو ما يدركه اإلسرائيليون اآلن جيداً جداً، ويشكل أرضاً . حداً لكل هذه املعاناة
  .هذه اجلولة من الصراعخصبة ومدخالً ضرورياً لكسب 
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