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رمقابلة بي فكتور قطان ورشيد الالدي

2011كانون الول/ ديسمبر 

  ماوقاف الاولياات التحادة إزاء فلساطيإ-إسارائايل فاي أعاقاب الاسعى الفلساطينيرشديد الدالددييُاقي ّم مساتشار الشابكة لاشؤون الساياساات 
 الاهادف لاعضوياة المم التحادة. رشايد الاالادي هاو أساتاذ كارساي إدوارد ساعيد لالدراساات الاعرباية الادياثة فاي جااماعة كاولاومابيا وماديار

معهد الشرق الوسط في كلية الشؤون الدولية والعامة في الامعة، وهو أيضًا رئيس ترير مجلة الدراسات الفلسطينية. 

 ياوجّاه الساتاذ الاالادي، فاي هاذه الاقابالة الاوسّاعة ماع ماديار باراماج الشابكة فاكتور قاطان، كالمات قااساية لالرئايس المارياكي بااراك أوبااماا،
 واصافًا خاطاباه أماام المم التحادة فاي أيالول/سابتمبر باأناه أساوأ خاطاب يالقيه رئايسٌ أمارياكي عالى اللطالق. كاما يساتعرض الاالادي كايف
 تابدلات الساياساة المارياكية اتااه الاصراع عالى مار الاعقود، باا فاي ذلاك عالى ياد دنايس روس، وياناقاش لااذا بااتات لانة الاشؤون الاعاماة
 المارياكية السارائايلية (آياباك) أكاثر فاعالايةً الايوم مّاا كاانات عاليه فاي عاقدي السابعينات والاثماناينات مان الاقرن الااضاي. ورغا م أن الاالادي
 ل يارى أمالً فاي الاوقات الاراهان فاي ظاهور ساياساة أمارياكية عاادلاة، فاإناه يارى أن ذلاك قاد ياتغير إنْ عُابّر عان الارأي الاعام   – الاذي هاو أكاثر

استنارةً من رأي صانعي السياسات المريكيي   – في وسائل العلم وعلى الستوى السياسي. 

  ماا رأياك فاي الساتراتايجية الفلساطينية الاساعاية لنْ تاصبح فلساطي دولاةً عاضوًا فاي المم التحادة؟ فابعض الفلساطينييفاكتور قاطان:
يعتقدون أنه كان من الطأ الذهاب مباشرةً إلى مجلس المن.

  أناا أقاول إن ذلاك ياعتمد عالى الهادف الاذي تاسعى لاتحقيقه. فاإذا كاان الهادف دبالومااسايًا ضايقًا ياسعى إلاى إحاراز الانفعرشايد الاالادي:
 الكابر باأقال الاتكالايف، وهاو ماقارباةٌ مانطقية تاامًاا، فالرباا كاان مان الساتحسن تانب مجالس المان والاذهااب ماباشارةً إلاى الامعية الاعاماة.
 أمّاا إذا كاان ذلاك جازءًا ماا أساميه إعالن الساتقلل عان الاولياات التحادة، وأن الهادف كاان لاتوضايح حاقيقةِ ماوقاف الاولياات التحادة
 كاعقبةٍ أماام إياجاد حالّ عاادلٍ لالصراع، فاإناي أرى أن الهازياة فاي مجالس المان، ساواءً باالافيتو المارياكي أو لاقلة الصاوات الالزماة، تخادم
 تالك الاغاياة، ومان ثا م ياتسنى إتاباعُ تالك الهازياة باالاذهااب إلاى الامعية الاعاماة وتاقيق الهادف ذاتاه. فامن الاواضاح أناك ل تارياد ماقاسااة

الهزية ما ل م تكن مضطرًا لذلك، وهناك القول الخر وهو لاذا ينبغي للفلسطينيي إبراز خلفاته م مع الوليات التحدة؟

 ما رأيك في خطاب أبو مازن أمام المعية العامة للمم التحدة؟فكتور قطان:

1 

mailto:contact@al-shabaka.org


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

 الشبكة
شبكة السياسات الفلسطينية 

تقوي السياسة الرمريكية بي التعذر حاضرًا وترقِّبِ الرأي العام

  أعاتقد أناه كاان خاطابًاا جايدًا خالفًاا لِاا كاان ماتوقاعًا. وأعاتقد أن ماعاودة فاتح الاقضاياا الاتي ت تااهالها، ول سايما فايرشايد الاالادي:
الوليات التحدة، إنا هي نتيجةٌ لسعى العضوية ل م ت ظ بتقديرٍ كامل.

 فااقد تااخض عاانها قاادرٌ هااائاال ماان الهااتمام بااالااقضية الفلسااطينية، ول أعااتقد أن الساالطة الفلسااطينية/ماانظمة التحاارياار الفلسااطينية قااد
 اساتفادتاا مانها باالارة، باقدر ماا كاان يانبغي لاهما ذلاك، وباقدر ماا كاان باوساعهما ذلاك. غاير أن الاتغطية العالماية الاموماة لاسعى الناضمام
 لااعضويااة المم التحاادة قااد أثااارت مااسائاال تااتعلق باادور الااوليااات التحاادة، وعااملية الساالم الااتضرة، والااعودة إلااى قاارارات المم التحاادة

  بااقرار ماان الاامعية الااعامااة لاالمم التحاادة1947والااقرارات الاادولااية كااأساااسٍ لاالّ الاانزاع، والااتناقااض بااي إجااازة إساارائاايل كاادولااة فااي عااام 
  تشاريان الاثاناي/ناوفامبر] ورفاض إقااماة دولاة فلساطي. فاكل هاذه29، خاطة التقساي م الاصادرة مان المم التحادة فاي 181[الامعية الاعاماة 

القضايا قد أثيرت وأعتقد أن النقاش برمته قد أحرز تقدمًا لطفيفًا.

 والاطلوب الن، كاما هاو واضاح، هاو الساتفادة مان ذلاك. وأناا آسَاف عالى الادوام لاغياب جهادٍ فلساطيني رسامي جاادٍ ياسعى لالدفااع عان
 الاقضية بافاعالية. فالو أن كال وفادٍ فلساطيني ياجيء إلاى نايوياورك يُسخّار عُشارَ الاوقات الاذي ياضيه فاي صاالاة وفاود المم التحادة للتحادث

على شاشات التلفزة المريكية، وفي الامعات والعاهد المريكية، وإلى الناس، فسيُسدي للقضيةِ بذلك أيّا معروف.

  ماا رأياك فاي ماوقاف الاعدياد مان الفلساطينيي والانظمات الفلساطينية، بان فايه م الاكثير فاي الاولياات التحادة، الاعارِضفاكتور قاطان:
للستراتيجية الفلسطينية التمثلة في الذهاب إلى المم التحدة بسبب مسألة حقوق اللجئي وقضايا أخرى؟

  أعاتقد أناها كاانات ماخاوف غاير مابررة. فاأناا ل أرى كايف أن ماواصالة اساتراتايجيةٍ ماا فاتئت مانظمة التحاريار الفلساطينيةرشايد الاالادي:
 تاتبعها مانذ أماد باعيد فاي المم التحادة ساوف يُهادد باالاضرورة وضاع الالجائي. فاباعاتقادي، ياكنك الاقول إن حال الادولاتي إشاكالاي لناه ل

  عاندماا لطارحات1974ياأخاذ قاضية الالجائي فاي السابان باشكل كاامال. غاير أن هاذه ماشكلةٌ ظال باعض الاناس يتحادثاون عانها مانذ الاعام 
 مانظمة التحاريار الفلساطينية هاذا الال لول مارة. وتالك هاي ماشكلةٌ جاوهارياة تَاس ِمُ حال الادولاتي. أمّاا باالنسابة إلاى كايفية ماواءماة حال

 ، فال أعاتقد أن إثاارة ذلاك تاكون باالاذهااب إلاى المم194الادولاتي ماع حالٍ عاادلٍ لاقضية الالجائي عالى أسااس قارار الامعية الاعاماة رقا م 
 . وهاذا بااعاثٌ مشاروعٌ عالى الاقلق. سُائلت فاي ماقابالة أجارتاها ماعي1974، وإناا بااساتراتايجية ماتبعة مانذ 2011التحادة فاي أيالول/سابتمبر 

  ماؤخارًا عان سابب ماعارضاتي لال الادولاتي، فاأجابت باأن إحادى الاشكلت ماع حال الادولاتي هاي أناه ل ياعالاج قاضيةهاآرتاسصااحيفة 
اللجئي، ول يعالج قضية الفلسطينيي داخل إسرائيل. فل بد من معالة القضيتي هاتي.

ما رأيك في خطاب الرئيس باراك أوباما إلى المم التحدة؟ فكتور قطان:
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  حسابما أذكار، هاو مان أساوأ الاطاباات، إنْ لا م ياكن أساوأ خاطاب عالى اللطالق يالقيه رئايس أمارياكي أماام المم التحادةرشايد الاالادي:
بشأن القضية الفلسطينية.

 أمامي ولكن لن أقتبس لك منه إذن...الطاب فكتور قطان:

  باإماكاناك أن تاقتبس إنْ أردت. لاقد ماثّل الاطاب تانصلً مان الاواقاف المارياكية الاقدياة وتابنيًا لالموقاف السارائايلي الاذيرشايد الاالادي:
 كاانات الاولياات التحادة فاي الاساباق غاير راغابة فاي تابنيه. لاقد سجّال الااضاي خاطاباات وباياناات أصادرهاا رؤسااء سااعاون لالترشاح مارةً أخارى
 أو مارشاحون جاددٌ لالرئااساة فاي إلطاار حاملتاه م الناتخاباية، وكاان مِان مارشاحي الارئااساة فاي الااضاي مَان تاسّح باآياباك وتالّق لاها ولاغيرهاا مان
 مانظمات الاضغط، وكاانات هاناك الاطاباات الارئااساية الافظيعة والابغيضة، بحساب ماا أذكار، ومانها خاطاباات ألاقاهاا الارئايس الاالاي. بايد

أنني ل أذكر أن رئيسًا أمريكيًا ألقى خطابًا أمام المعية العامة للمم التحدة انحط فيه إلى هذا القدر.

 باعتقادك، لاذا ألقى أوباما خطابًا مؤيدًا لسرائيل؟فكتور قطان:

  حاسنًا، أناا ل أعارف الاتفاصايل، ولاكن مَان يافه م صاناعاة الساياساة الاارجاية المارياكية وتافاعالها ماع الشهاد الاداخالي ياعيرشايد الاالادي:
  عاندماا خسار الادياقرالطايون2010باأن رئااساة أوبااماا اشاتملت فاي الاقيقة عالى فاترتاي رئااسايتي، فاترةِ ماا قابل تشاريان الاثاناي/ناوفامبر 

 سايطرتاه م عالى مجالس الانواب، وفاترةِ ماا باعد ذلاك الاتارياخ   – ول زلانا ناحيا هاذه الافترة. فافي الاعاماي الولايي، تاوهامت إدارة أوبااماا باأن
 لادياها الاوقات الاكافاي لاتفعل ماا يحالو لاها وألطالقت عاددًا مان الابادرات: خاطاب اساطنبول، وخاطاب الاقاهارة، والاطالابة بتجاميد الساتيطان
 ومااا إلااى ذلااك، فااي حااي أنااها كاااناات فااي واقااع الماار تُهاادر وقااتًا كاابيرًا حااينما اعااتقدت بااأنااها ماانيعةٌ سااياساايًا. مااا حااصل فااي تشاارياان

  هاو أن الدارة أدركات باأناها لا م تاكن حاصينةً ساياسايًا قاط   – وأن الامهورياون لا م ياتواناوا عان اساتخدام الاقضية2010الاثاناي/ناوفامبر 
 الفلساطينيةإ-السارائايلية لالهجوم عالى الدارة. والدارة لا م تاتعاف مانذ ذلاك الاي. ول تازال تارتاعد جُابنًا باشأن هاذه الاسألاة. وباصراحاة،

فإن نتنياهو يجد دعمًا في واشنطن أكثر مّا يجده الرئيس نفسه. فهو يعي ذلك، والدارة تعي ذلك.

 هل تعتقد أن شيئًا سيتغير إنْ فاز أوباما بولية ثانية؟فكتور قطان:

  ليسات لادي أدناى فاكرة. ولاكني أقاول إناه ماا لا م تاتغير الابُنية السااساية للساياساة المارياكية إزاء هاذه الاقضية، فاإناك لانرشايد الاالادي:
 تارى إدارةً أمارياكيةً تافعل شايئًا ماختلفًا. فاقد ولّات تالك الياام الاتي تارى فايها رئايسًا أمارياكيًا يافرض تاميدًا عالى ضاماناات الاقروض
 الاقدماة لسارائايل أو يادعاو إلاى إعاادة تاقيي م الساياساة أو الاعوناة المارياكية لسارائايل أو يُانفّر السارائايليي ويساتعدياه م   – وأناا أتادث هانا
 عان نايكسون، وفاورد، وكاارتار، وباوش الب. إن ماا لاديانا الايوم فاي الاولياات التحادة هاو بايئة ساياساية ماختلفة كاثيرًا. وماا لا م تاتغير هاذه

3 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.cfr.org/united-states/obamas-address-un-general-assembly-2011/p25984


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

 الشبكة
شبكة السياسات الفلسطينية 

تقوي السياسة الرمريكية بي التعذر حاضرًا وترقِّبِ الرأي العام

 الابيئة الساياساية، فاإناني، صِادقًاا، ل أرى تاغييرًا يالوح فاي الفاق. وباصراحاة، ماا انافك الارئايس الاالاي يُاثّل اساتمرارياةً جسايمةً لسَالَفه.
فبالمس فقط وفي نيويورك، لطمأن الرئيس مؤيديه اليهود بأن إدارته ملتزمة اتاه إسرائيل ولن تساوِم...

 ما الذي تسبب بتغيير السياسة بعد بوش الب باعتقادك؟فكتور قطان:

  بال وحاتى كالينتون، حاتى كالينتون تاراه ياقاوم ناتنياهاو فاي ماواضايع ماعينة عالى ناحو أحسَابُ أناه سااها م فاي هازياة ناتنياهاورشايد الاالادي:
.1999في انتخابات عام 

 إذن ما الذي تسبب بهذا التغيير في السنوات العشر أو المس عشرة الاضية؟فكتور قطان:

  أنا ل أعرف العوامل بالضبط ولكني سأقول شيئًا واحدًا: لقد أصبح اللوبي أكثر فعاليةً حتى من ذي قبل. فهو ل م يكنرشيد الالدي:
 كاما كاان الاظن باه فاي عاقدي السابعينات والاثماناينات مان الاقرن الااضاي، حاقًا لا م ياكن. بال كاان ناتيجة تاراكا م الاظروف الاتي كاان مان باينها
 تازامان الارب الاباردة ماع الاصراع الاعرباي السارائايلي مانذ عاقد الساتينات وحاتى ناهاياة ثاماناينات الاقرن الااضاي. فال م ياكن أحادٌ ياعل م تاامًاا
 باأن الاكثير مان الادعا م الاقدم لسارائايل كاان ماوجاهًا لادعا م عاميلٍ لالولياات التحادة ياعمل ضاد عاملء التااد الاسوفايتي ولا م ياكن دعامًا
 ماخصصًا لسارائايل باصفتها إسارائايل. وفاي غاضون ذلاك، اكتساب الالوباي نافوذًا هاائالً وأناشأ فارعًاا آخار لاه هاو الافرع السايحي الجنايلي.
 وهاكذا، فاإناي أقاول إن الالوباي ماختلف حاقًا مان حايث اللاة الساياساية الاهولاة الاتي تادور رحااهاا فاي كاابايتول هايل، فالجنة آياباك لا م تاعد
 تالك الاتي عهادهاا جايل أبايك. فهاذا الالوباي ل ياعتمد عالى دوائار اناتخاباية تاوي أعادادًا كابيرة مان الاناخابي الايهود، ول ياعتمد كاذلاك
 عالى أعاضاء الاكوناغرس أو مجالس الشايوخ أو غايرها م مّان ياحتاج هاذا الانوع مان الادعا م الساياساي أو الاالاي أو الناتخاباي. فاهو ياقوم عالى
 ذلاك وأياضًا عالى الاقاعادة السايحية الجنايلية الاتي أقاول إناها تاتس م، عالى القال، باالهامية ذاتاها. فال شاك فاي أن الاعدياد مان الاناخابي فاي
 الازب الامهوري ماؤمانون بتفساير يايني إجنايلي لادولاة إسارائايل والاذي، كاما تاعرف، ياتسق تاامًاا ماع وجاهة ناظر حازب الاليكود. وهاكذا

فإن هذه عوامل جديدة ل م يوجد أيّ منها في سبعينات القرن الاضي وثمانيناته. فحينئذٍ كانت الرب الباردة.

  هال تاقول إذن أن الاتمع المارياكي، أو قاطاعاات مان الاتمع المارياكي، غادت أكاثر تاديانًا، ول أعارف إنْ كاان الاتديان هاوفاكتور قاطان:
الكلمة الصحيحة هنا؟

  إناا أصابح إقاحام الاديان فاي الساياساة أكاثر عالناية. فاالاتمع المارياكي هاو ماجتمعٌ ماتديانٌ عالى الادوام. ولاكن الجنايلييرشايد الاالادي:
 ها م مان أصابحوا أكاثر ناشالطًاا عالى الاصعيد الساياساي، وصااروا يُاعبأون عالى ياد الالوباي السارائايلي. وذلاك ياتعلق باالاواقاف ووجاهات الانظر
 الاوجاودة عاندها م مان قابل والاتي تاتفق ماع ناظرة الالوباي السارائايلي ول سايما تايار الايمي فايه، جاناح جانكيز خاان إن أردت، ومان أماثالاه
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النظمة الصهيونية المريكية التي هي أكثر يينيةً من الليكود نفسه.

 إلى أي مدى يستطيع الكونغرس تقييد الرئيس حينما يتعلق المر بسائل مثل العلقة بإسرائيل؟فكتور قطان:

  ياعتمد ذلاك عالى ماقدار رأس الاال الساياساي الاذي ياكون الارئايس قاادرًا عالى إنافاقاه ومساتعدًا لنافاقاه، وعالى قادر رغابةرشايد الاالادي:
الرئيس في منافسة الكونغرس والدفاع عن قضيته أمام الرأي العام.

 دساتوريًاا، الاكوناغرس هاو مان ياتلك السالطة عالى الايزاناية، وياتحك م فاي أماور ماثل العاتمادات الاالاية والنافاق، فال باد لاميع ماشارياع
 قاواناي النافاق أن تانشأ فاي مجالس الانواب. وياتلك مجالس الشايوخ صالحايات أخارى فاي الاعاهادات والاتعيينات وماا إلاى ذلاك. وذلاك
 ياعني أن صالحايات الاكوناغرس الادساتورياة تانحه نافوذًا بادرجاة ماعينة – ولاكننا ل نتحادث عان ذلاك باالاضرورة. وبااساتطاعاة الاكوناغرس
 أن يُاقرّ الاقواناي ماثل الاقاناون الاذي أوقاف فاعليًا تاويال مانظمة الايوناسكو، وهاو باالاناسابة قااناون قادي أُقارّ مان قابل أن ياعتقد أحادٌ باأهامية هاذه
 الاسألاة. ولاكن ل يانبغي لالرئايس أن ياقلق مان الاكوناغرس إل، باصورة رئيساية، فاي إلطاار الانافاسة مان أجال الاتفوق خاطابايًا أو بالغايًا. ماا
 أعاانيه هااو أن الااكونااغرس إذا مااا ألااحّ فااي إصااراره عاالى الااطالاابة باانقل الااسفارة المااريااكية إلااى الااقدس، أو العااراب عاان وقااوفااه إلااى جااانااب
 الساتولطانات، أو الاقول إن ماا تافعله إسارائايل يانبغي أن يُاثّل ماقصد الساياساة المارياكية، فسايشُقّ عالى الارئايس حاينها أن ياخالافه ماا لا م
 ياكن مساتعدًا لالتضحية بارأس ماالاه الساياساي مان أجال أن يخارج رأسًاا لارأس ماع الاكوناغرس ويادافاع عان ماوقافه أماام الاشعب المارياكي.
 وسجّال الاتارياخ أن قِالةً مان الارؤسااء المارياكيي كااناوا مساتعديان لافعل ذلاك. ومانه م باوش الب، باالاناسابة، ورئيساي آخاريان فاي الاساباق.

أما اليوم، فقد غدا ذلك السعى أكثر صعوبةً وتعسرًا.

  باشأن دور دنايس روس فاي صاياغاة الساياساة الاارجاية المارياكية اتااهذي هايلز كاوناغرس بالوق كاتبتَ ماؤخارًا ماقالً فاي فااكتور قااطان:
إسرائيل والفلسطينيي. هل لك أن تتوسع في ذلك؟

  لاعب دنايس روس دورًا مانذ إدارة رياغان عاندماا كاان فاي وزارة الادفااع. وكاان حاينها ياتعامال ماع الشارق الوساط ولاكنرشايد الاالادي:
 فايما ياخص قاضاياا الاليج فاي الاقام الول. ولاكن مانذ ذلاك الاي، أخاذ ياتضطلع بادورٍ رئيساي ماتناماي الانفوذ فاي صاياغاة الساياساة
 المارياكية [اتااه إسارائايل والفلساطينيي] مارورًا باإدارتاي كالينتون ووصاولً لدارة أبااماا (الدارة الاوحايدة الاتي لا م ياعمل فايها كاانات إدارة
 جاورج باوش الب). ويانطوي هاذا الادور عالى الاساعادة فاي الاتأثاير فاي صاناعاي الساياساة المارياكية لاكي ياقبلوا باسقفٍ تاضعه إسارائايل لِاا
 يراكن أن تراكون عراليه السراياسراة المراريراكية، براحيث تراصبح رؤيراة برايغن لرالحك م الراذاتراي فراي كراامراب ديرافيد مراع مرارور الراوقرات هراي مراا تراراه
 الاولياات التحادة بااعاتباره الانتيجة الاوحايدة الاقابالة لالتحقيق باالنسابة للفلساطينيي. وهاي تُاعبّر فاي جاوهارهاا عان صايغة أوسالو، والاتي هاي

 . ولاعب روس دورًا كابيرًا فاي إقاناع صااناعي الساياساات باأن1978باالسااس سالطة الاك م الاذاتاي الاؤقاتة الاتي لطارح بايغن فاكرتاها فاي الاعام 
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الوليات التحدة ل تقوى على تقيق أكثر من ذلك بالنسبة للفلسطينيي.

 كما حاول أن يقنع صانعي السياسات بأن إسرائيل لن تتفاوض أبدًا مع منظمة التحرير الفلسطينية ولن تقبل بها كشريك كامل. فكان
 ماتفاجائًا أيّاا تافاجائ عاندماا تاوصال راباي وعارفاات مان وراء المارياكيي إلاى تافاها م ماثّل السااس لتافاقاات أوسالو. إذ كاان يُاخبر رؤسااءه
 الساياسايي باأن ذلاك كاان مساتبعدًا جادًا. وهاكذا سااعاد روس فاي خافض ساقف الساياساة المارياكية لاد ماا تاكاد فاي جاوهارهاا تاتفق
 والساياساة السارائايلية. وأعااناه عالى ذلاك أشاخاصٌ آخارون ماثل ماارتان إنادياك الاذي اساتهل ماشواره كاحاشادٍ لالدعا م والاتأيايد لاصالاح

إسرائيل في آيباك. ولقد عمل روس وإنديك كلهما في معهد واشنطن لسياسة الشرق الدنى الذي أسّسه اللوبي السرائيلي.

 إناه لاتحولٌ مالحوظ. فابعد أن كاان يهايمن عالى صاناعاة الساياساات ودوائار الساتخبارات والابنتاغاون أشاخاصٌ لا م ياكوناوا ماتعالطافي ماع
 إسرائيل وكانت لدى الكثير منه م خبرةٌ في العال م العربي، أمست جميع الناصب الهمة تقريبًا في الدارات المريكية في الوقت الراهن
 بايد أنااسٍ ل يتحارجاون الابتة مان أن تاكون الساياساة المارياكية منسجامةً تاام الناسجام ماع الساياساة السارائايلية. وأناا أعاتقد أن دنايس
 روس هاو رماز ذلاك الاتحول. كاما إناه نافسه قاد ماارس تاأثايرًا كابيرًا. ومان الاواضاح باأن ذلاك الاتأثاير لا م ياكن خايّرًا ول فاي صاالانا. فاماذا
 جاالبت لاانا أفااكارٌ ماان قاابيل الاارحاالة النااتقالااية، وساالطة الااك م الااذاتااي النااتقالااية، وتااأجاايل قااضايااا الاال الاانهائااي، والااد ماان الااتمثيل

  سانةٍ بِاتنا فاي آخارهاا أباعد مّاا كانا عاليه فاي أولاها إلاى الاتوصال إلاى حالٍ مان20الفلساطيني بحساب رغابة إسارائايل؟ إن ماا جالبته عالينا هاو 
 أي ناوعٍ لهاذا الاصراع، وازداد عادد الساتولطاني الاتواجاديان فاي الراضاي الاتلة بائات الولاوف باعد أن تاقالطاروا إلايها مانذ ماطلع الاتسعينات

من القرن النصرم.

 هل أخطئ لو قلت إنك متشائ م إزاء حدوث تغير في السياسة المريكية؟فكتور قطان:

  ل، فاأناا أرى احاتمالً ضايئلً لادوث تاغيرٍ جاذري فاي الساتقبل الاقرياب. وباالاطبع، فاإن ذلاك ياعتمد كاثيرًا عالى ناتائاجرشايد الاالادي:
 الناتخاباات، وعالى مادى تاأثار الساتوى الساياساي باالارأي الاعام. فاالارأي الاعام فاي الاولياات التحادة فاي الاواقاع هاو أكاثر تاطورًا مّاا تاسوقاه
 وساائال العالم أو الاطاب الساياساي. فحادوث تاغيير ياعتمد عالى تاسخير الارأي الاعام والاتعبير عانه فاي وساائال العالم وعالى الاصعيد
 الساياساي، ولطاالاا ظال الارأي الاعام غاير مُسخّارٍ ول مُاعبّرٍ عانه كاما هاي الاال فاي الاوقات الااضار، فاإناي ساأظال عالى تاشاؤماي. اناظر إلاى ناتائاج
 اساتطلعاات الارأي الاعام المارياكي وآراء الايهود المارياكيي. فساتجدهاا تتخاذ ماوقافًا ياساريًاا ماقارناةً باالالوباي والاكوناغرس وساياساة هاذه
 الدارة وسااياسااة سااابااقتها. وبااالاارغاا م ماان كاال الااتعالطااف الااتأصاال لساارائاايل، والااعداء للمساالمي والشاارق أوسااطيي والااعرب ول ساايما
 الفلساطينيي، وكال الادياث الادائار عان الرهااب، تاظل الساتطلعاات الافعلية تُظهار لاك مارةً تالو الارة باأن الاناس ياتلكون فاهمًا لهاذا

الصراع أكثر استنارةً مّا يدفعك ما تعرضه وسائل العلم وما يحويه الطاب السياسي للعتقاد.
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  بااعاتقادك، ماا هاو تاأثاير الاربايع الاعرباي أو الشاتاء الاعرباي، والاصراع فاي ساورياا، ولايبيا، والانصر الاذي حاققه الخاوان السالمونفاكتور قاطان:
في النتخابات في مصر وتونس...

 الغرب أيضًا، حيث جرت انتخابات وفاز فيها السلميون.رشيد الالدي:

  صااحيح. إذن مااا هااو الااتأثااير الااتمل لااذلااك ماان حاايث الااوضااع بااي الساارائاايليي والفلسااطينيي وفاايما يااتعلق بااالسااياسااةفااكتور قااطان:
المريكية اتاه إسرائيل والنطقة؟

  حاسنًا، إذا حاصل ماا يارياده باعض السارائايليي والمارياكيي، فسايكون ذلاك هاو الابعبع الاذي سايُستخدم فاي تاخويافرشايد الاالادي:
 الاناس مان أجال تاعزياز الاراباطة باي إسارائايل والاولياات التحادة   – إنْ كاان ذلاك ماكنًا. وياكن لالمرء أن يارى ذلاك وهاو ياحصل الن. فاثمة
 مان ياحاول ذلاك باالافعل. أمّاا فاي الاواقاع، فاثمة ناتيجةٌ مارجاحةٌ لهاذه الناتخاباات وهاو أن الاكوماات فاي الاعالا م الاعرباي ساوف تاضطر لنْ
 تُاولاي اهاتمامًاا أكابر لادور الارأي الاعام فاي صاياغاة الساياساة الاارجاية مّاا كاانات تاولاي فاي الاساباق. فاما فاتئت ماعظ م الاكوماات الاعرباية، وهاي
 حاكوماات سالطوياة، تاولاي اهاتمامًاا ل ياكاد يُاذكار لِاا تاقولاه شاعوباها. ولاقد أسهابت فاي الادياث عان الساتماع إلاى شاعوباها ولاكنها لا م تُاتبع
 قاولَاها فاعلً ولا م تاعمل باا قاالات. وبااعاتقادي أن ذلاك قاد ياتغير. وأرى أن أي عامليةٍ لنشار الادياقرالطاية، والاتي ل تازال فاي مهادهاا فاي الاعالا م

العربي، سوف تقق ذلك التغيير على الرجح مع مرورو الوقت.

 ومان الاواضاح أن ذلاك سايؤثار فاي إسارائايل تاأثايرًا ماباشارًا لن الاشعوب فاي الاعالا م الاعرباي ماتعالطافةٌ ماع الفلساطينيي، باصرف الانظر عان عادم
 تاعالطاف الاكثير مان حاكومااتاه م، وباصرف الانظر عان اناشغالاه م باالاكثير مان الاقضاياا الخارى. فاهو عاامال ثاابات تاقريابًا ياسود ماختلف أناحاء
 الاعالا م الاعرباي وياتمثل فاي وجاود تاعالطافٍ عاميقٍ ماع الفلساطينيي وقالقٍ إزاء الاعامالة الاتي ياتلقوناها عالى ياد إسارائايل، وياتمثل أياضًا فاي
 اماتلك الاشعوب الاعرباية لشايء مان الاعرفاة والادراياة بِاالاوضاع الاقائا م فاي فلساطي الاتلة. ويابدو عالى الاراجاح أن تاعاظا م الاتأثاير الاذي ياارساه

الرأي العام على حكوماته سوف يعكس ذلك التعالطف والقلق.

 هل تعتقد أن هذا بدوره سيؤثر في لطريقة تعامل الوليات التحدة مع الفلسطينيي؟فكتور قطان:

  أناا ل أرى باصراحاة مان الاعلماات ماا يشاير باقوةٍ إلاى تاأثايره فاي الاولياات التحادة. فاالاولياات التحادة لالساف ل تُاعيررشايد الاالادي:
اهتمامًا كبيرًا للرأي العام العربي عند صياغة سياستها الارجية.

 هل أنت مندهش من ردة فعل إسرائيل... لنها تعارض بوضوح التغيرات الارية في مصر؟فكتور قطان:
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  لسات ماندهاشًا تاامًاا. بال آساى لناها كاانات عالى الرجاح فارصاةً لسارائايل لاتُعيد تاصور عالقاتها ماع الاعالا م الاعرباي باأساره.رشايد الاالادي:
 فاالابدء فاي عالقاة جاديادة هاو الساتجاباة الاذكاية والاسمحَة والافتوحاة مان السارائايليي الاتي تانطوي عالى الاتأمال فاي مااضاي إسارائايل وفاي

علقتها بالفلسطينيي وفي دعمها (ودع م الوليات التحدة وأوروبا) لنظمةٍ سلطويةٍ مقيتةٍ.

 ثامة ماعلقون إسارائايليون فاطناء ياقولاون إن هاذه لافرصاةٌ، فاي واقاع المار، ول يانبغي أن ناخشاهاا. غاير أن ماعظ م اساتجاباات الاسّاساة والاكثير
 مان الاعلقي هاي مان قابيل: ياا إلهاي، مااذا سانفعل الن، رحال مابارك، كانا ناحب مابارك، مااذا سانفعل بادون مابارك، الناظمة السالطوياة هاي
 أمالنا الفاضل الخاير. وهاا ها م الن ياندباون ناظام الساد، حاتى قابل أن يازول. فالقد عاشقوا كارهَاه حاينما كاان قاائامًا، ولاكنه م ل ياطيقون

فكرة أن يعيشوا دونه.

  هاناك كا مٌ كابير مان ماشارياع الاقواناي الاعروضاة حاالايًا عالى الكنيسات، ماثل قااناون قاس م الاولء وقااناونٍ مان شاأناه أن ياقيّدفاكتور قاطان:
 الاتمويال الجانبي الاقدّم لانظمات حاقوق الناسان فاي إسارائايل وهاو فاي الاواقاع ماا يحادو بارؤسااء مانظمات أمارياكية، ماثل أبارهاام فاوكاسمان

 . أل تاعتقد باأناه لاو أقارتأقال دياقرالطايةمان راباطة ماكافاحة التشهاير، إلاى الاقول إن إقارار ماشارياع الاقواناي تالك ساوف ياجعل إسارائايل 
إسرائيل تشريعات أكثر استبدادًا فإنها سوف تفقد الدع م في الوليات التحدة؟

  ل أعاتقد أن ذلاك سايؤثار عالى الساتوى الساياساي فاي الادى الاقرياب لن أعاضاء الاكوناغرس يجهالون واقاع ماا يجاري جهالًرشايد الاالادي:
 ماطلقًا. فاه م ياعيشون حاالاةً مان فاقدان الاوعاي فايما ياتعلق باحقائاق ماا يجاري فاي إسارائايل وفلساطي. غاير أناي أعاتقد أن ثامة درجاةً مان
 الارعاب تاسود أوسااط شارياحةٍ ماهمةٍ مان الارأي الاعام المارياكي   –الشاباب والاناس الكاثر دراياة وماعرفاة   – وحاتى فاي صافوف الاؤياديان
 لسارائايل بسابب هاذا الانعطف فاي الاطاب الاداخالي السارائايلي الاتجه ناحو تاولطاي ناظام الاك م عالى الازياد مان الساتبداد والاقوماية
 والاشوفاينية والاتديان والاعنصرياة الاعلنة. فهاذا الناعطاف فاي الاطاب لايس قاولً وحساب. بال هاو ماحاولاةٌ لعاادة تاألطاير الاوالطانة والناتماء
 والاقواعاد الادساتورياة وماا إلاى ذلاك باطرياقة أكاثر اساتبدادًا وشاوفاينية. ومان الاواضاح أن الاميع، ول سايما أولائك الاتعالطافي أكاثر ماع

إسرائيل والذين يدركون ماهية هذا التغير، يشعرون بالرعب.

 كما إن ذلك يُصعّب عليه م الدفاع عن قضيته م.فكتور قطان:

  ليسات الاسألاة ماسألاة الادفااع عان قاضيته م وحساب، وإناا مادى ماا يجادون فاي هاذا الاوقاف مان اناعدام الاتعالطاف. فاه مرشايد الاالادي:
 ماضطرون باوتايرة ماتزايادة لالتعامال ماع أشاخاصٍ عانصرياي ماتزماتي فاي إسارائايل، أشاخاصٍ ماا كااناوا ها م أنافسه م لايرحابوا باه م هانا فاي
 الاولياات التحادة. إناها وجاهة ناظرٍ ياصعب جادًا الاتوفايق باينها وباي وجاهة الانظر الاليبرالاية إلاى حاد كابير الاتي ياعتنقها ماعظ م الفاراد الصاغر
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سنًا والكثر تعليمًا في التمع اليهودي.

  هال تاد عاندماا تُااضِار أو يُاحاضار غايرك فاي الاولياات التحادة ردةَ فاعل عادائاية اتااه الشاخاص الاذيان ياتبنون الاوقاففااكتور قااطان:
السرائيلي؟

  ثامة صاعوباةٌ ماتزايادةٌ تاواجاه الاهود الابذولاة لالدفااع عان حاجة إسارائايل، ول سايما حاجة الاكوماة السارائايلية والاوقافرشايد الاالادي:
 السارائايلي التشادد، ويُساتثنى مان ذلاك عالى ماا يابدو الادعاوة الاوجاهةُ لالمؤماني أصالً باقضيتها. وهاذا يحادث رغا م الاهود الاهائالة
 الابذولاة لتجاميل صاورة إسارائايل، والابذولاة عالى صاعيد الساياساة الاعاماة، والادعااياة السارائايلية، ولايّ الاوقاائاع لالتأثاير فاي الارأي الاعام،
 والاعلقاات الاعاماة، وإدارة الاصورة، والماوال الاطائالة، والانظمات الاتي ل تاصى، والتحادثاي الاذيان يَاقدماون إلاى هانا باأعادادٍ كابيرةٍ. فاقد
 باات واضاحًا جاليًا أناه مان الاصعب جادًا فاي الاعدياد مان الااماعات أن يحاظوا بااساتقبالٍ ياتعالطاف ماعه م. فهال ماا ياقوماون باه إذن ياعدو أكاثر
 مان كاوناه دعاوةً لالمؤماني أصالً باقضيته م، وها م قِالة؟ وهاذه ليسات حاال الاذيان يتحادثاون باوضاوعاية أكابر أو يتخاذون ماوقافًا ماؤيادًا
 للفلساطينيي. فالهؤلء، كاما يابدو، جاماهاير عارياضة وحااشادة. وهاناك باعض الُاشكّكي الاذيان قاد ياكوناون ماتعالطافي أو غاير ماتعالطافي،
 ولاكنه م يجادون مان يساتمع إلايه م. يشهاد الاوقات الاراهان حاوارًا مافتوحًاا لا م ياكن قاائامًا عاندماا كانت لطاالابًا فاي الااماعة أو عاندماا بادأت

التدريس في الوليات التحدة في عقد الثمانينات.

 هل لحظت تغيرًا في أوساط لطلبك على مرّ العقدين الاضيي؟فكتور قطان:

  ألحا ظ عامومًاا عاندماا ألاقي ماحاضارات عااماة أو فاي الافصول الاتي أدرساها باأن الاواقاف قاد تاطورت باالاتأكايد بارور الازمان.رشايد الاالادي:
 لاقد باات الاطلب ياتمتعون باعل مٍ ودراياة أوساع ولاذلاك فاه م الن أقال تاعصبًا باكثير. فاالاواقاف الاقدياة الاتي كاانات تانح الادعا م العامى
 لسارائايل كاانات متجاذرةً إلاى حاد كابير فاي الهال. أماا الن فتجاد فاهمًا أعامق حاتى فاي أوسااط الاداعامي لسارائايل. كاما غادت الاماهاير
 أكاثر اساتنارةً وأفاضل الطّالعًاا. فالقد بِاتّ أتالقى أسائلة ذكاية أكاثر باكثيرٍ مان ذي قابل، وأتالقى أسائلةً غابيةً أقال وأقال تاكون ماأخاوذةً مان

كتب توزعها منظمات مؤيدة لسرائيل. فقبل عقدين من الزمن، كانت تُطرح علي أسئلة غبية كثيرة، أمّا اليوم فأقل بكثير.

 عدملَ فدي الدسابدق رئديساً لدرابدطة دراسدات. يدشغل رشديد الدالددي كدرسدي السدتاذ الدراحدل إدوارد سدعيد لدلدراسدات الدعربدية فدي قدسم الدتاريدخ بدجارمدعة كدولدورمدبيا
 ، وهدو حدالدياً رئديس تدريدر1993-1991الشدرق الوسدط، وكدان رمسدتشار الدوفدد الفلسدطيني فدي رمدفاوضدات السدلم الدعربدية السدرائديلية الدنعقدة فدي الدفترة 

(الهديمنة الرمدريدكية والدرب الدباردة فدي الشدرق الوسدط : مزرع بدذور المزرمدة: وضدع السدتاذ رشديد الدالددي عددة كدتِب رمدنها. رمجدلة الددراسدات الفلسدطينية
 بدصمات غدربدية ورمدسار أرمدريدكا الدطير فدي: ؛ اندبعاث الرمدبراطدوريدة)2006(قدصة الدنضال الفلسدطيني رمدن أجدل الددولدة : ؛ الدقفص الدديددي)2009
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 صدناعدة الدقرار داخدل رمدنظمة التحدريدر الفلسدطينية إبدان: ؛ ت ت الصار)1997(بدناء وعدي قدورمدي حدديدث : ؛ الهوية الفلسطينية)2004(الشرق الوسط 
 رمدقالً تدتناول جدواندِب رمدختلفة رمدن 90كدما كدتِب أكدثر رمدن ). 1980 (1914-1906؛ السدياسدة الدبريدطاندية تداه سدوريدا وفلسدطي، )1986 (1982حدرب 

.تاريخ الشرق الوسط

 " شابكة الساياساات الفلساطينية" شابكة مساتقلة غاير حازباية وغاير رباحية، ماهمتها نشار وتاعزياز ثاقافاة الانقاش الاعام حاول الاقوق الناساناية للفلساطينيي وحاقه م
 ياكن يالتزم العاضاء والاللون الساياسايون فاي الشابكة الاناقاشة الادياة لالقضاياا الاطروحاة.فاي تاقريار الاصير، وذلاك ضامن إلطاار الاقاناون الادولاي وحاقوق الناسان.

اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يت م الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 
contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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