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  مقابلة
  

  "الدبلوماسية الصامتة"رجل 

  يتحدث عن مهمته 
  .ف. ت. بين األميركيين وم

  
، بالفرنسية املقابلة التالية مع "جملة الدراسات الفلسطينية"أجرت أسرة حترير

  :وتُنشر هذه املقابلة، يف الوقت نفسه، يف .تين أندرسون، وزير خارجية السويدس
Revue d’Études Palestiniennes, No. 34. 

  
ال تزال السويد تقوم بدور مهم، كوسيط، يف مسيرة السالم، فهل يمكنكم  -

  حتديد أشكال هذا الدور، وصيغه؟
فشرط فائدتنا لهذه املسيرة هو جتنب الظهور، ! ال يسعني ذلك. ال :أندرسون. س

وقد قمت شخصياً باتصاالت . لكننا نشيطون، ونواصل االتصاالت. والبقاء وراء الستار
. وثيقة طوال السنة املاضية وهذه السنة، وأيضاً خالل األيام األخيرة، باألطراف كافة

ن، وآمل أن تتخذ خطوة أو يتخذ قرار يف واعتقادي هو أننا دخلنا مرحلة حاسمة اآل
  .صدد خطوة جديدة قبل نهاية هذه السنة

الدبلوماسية "أفتكون هذه الطريقة يف العمل هي ما سمّاه خالد احلسن أمس  -
  ؟"الهادئة

وقوام الدبلوماسية . لكني سمّيتها الدبلوماسية الصامتة. بلى :أندرسون. س
  .وطات، لكن بهدوء كبيرالصامتة هو كثير من احملادثات والضغ

كان دوركم يف بدء احلوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والواليات  -
فهل لكم أن تسترجعوا تاريخ هذا . املتحدة األميركية، يف استوكهومل وجنيف، حاسماً

  الدور؟
مارس من السنة املاضية، زرت الضفة الغربية وقطاع /يف آذار :أندرسون. س

. ا هناك، ورأيت أعين األطفال يف مستشفى املقاصد يف القدسغزة والتقيت أهليهم
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بعدها ذهبت . فبدا يل ذلك جحيماً. بعضهم كان مشلوالً من رأسه حتى أخمص قدميه
إىل الواليات املتحدة والتقيت السيد شولتس وأجريت معه حمادثات غير رسمية، أو ما 

ة لقاء شخصيات يهودية يف وقلت اين أعتقد أن فكر. Balcony talkيسميه األميركيون
الواليات املتحدة مع السيد عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية قد تكون فكرة حسنة؛ 

فهو ال يستطيع، بصفته وزيراً خلارجية الواليات . فلم يجبني بنعم، لكنه مل يقل ال
لكنه مل يجب فكان ... املتحدة، أن يقول نعم ألن ذلك كان نقيض سياستهم الرسمية

عندما واصلت مساعيّ وقمت بزيارة قصيرة لالحتاد . رداً كافياً بالنسبة إيلّذلك 
وهكذا بدأت تشجيع . السوفياتي والتقيت السيد شيفارنادزه الذي أظهر االهتمام ذاته

منظمة التحرير الفلسطينية على لعب الورقة التي تقول إنها الورقة الوحيدة التي 
زير اخلارجية، أندرز بيونر، إىل تونس وبغداد وإىل أرسلنا مساعد و. االعتراف: تمتلكها

دول عديدة أخرى، فيما أعتقد، ليتحدث إىل منظمة التحرير يف شأن أهمية مثل هذه 
  .اخلطوة

  وهل جاء شعوركم بأن منظمة التحرير ستفعل ذلك، بعد مؤتمر اجلزائر؟ -
لكن األميركيين واإلسرائيليين . كانوا قد قالوا ذلك يف اجلزائر :أندرسون. س

هكذا كانت حال األوضاع حين وجهنا . اعتبروا أنه ليس واضحاً بما فيه الكفاية
الدعوة إىل وفد من منظمة التحرير وإىل فريق من الشخصيات اليهودية األميركية إىل 

كان هدف ذلك االجتماع . نوفمبر/تشرين الثاين ٢١استوكهومل، لعقد اجتماع سري يف 
وقد . االتفاق على بعض توضيحات قرارات اجمللس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر

ومن أجل احلصول على تأييد علني من . أفضى ذلك إىل ما سميّ وثيقة استوكهومل
القيادة العليا ملنظمة التحرير لهذه الوثيقة، وملا نعتبره توضيحات مهمة لقرارات 

لوطني الفلسطيني، فإننا دعونا السيد عرفات إىل استوكهومل كما دعونا اجمللس ا
وخالل ذلك ظللنا على اتصال بوزير . فريقاً أكبر من الشخصيات اليهودية األميركية

اخلارجية األميركية جورج شولتس الذي شجعته  توضيحات منظمة التحرير، وأوضح 
املتحدة لفتح حوار مع منظمة  لنا ما هي بالتمام الشروط التي تضعها الواليات

 ٦وعلى هذه األسس، فاحتت السيد عرفات حين جاء إىل استوكهومل يف . التحرير
وقد أيد السيد عرفات . ديسمبر يف االجتماع إىل فريق اليهود األميركيين/كانون األول

وثيقة استوكهومل علناً بعد تعديالت طفيفة يف النص بصفتها تأويالً صحيحاً لقرارات 
وخالل ذلك كنت أقوم بمفاوضات سرية موازية مع السيد عرفات ومع . جلزائرا

لكن . األميركيين يف شأن شروط قيام حوار بين الواليات املتحدة ومنظمة التحرير
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السيد عرفات مل يكن يستطيع يف إبان زيارته الستوكهومل االتصال بأعضاء جلنته 
اين أحتاج إىل : لى املوقف األميركي، وقالالتنفيذية كافة، ويتخذ قراراً يف صدد الرد ع

  .ساعة ٤٨
وعلى هذا، فماذا كانت توقعاتكم يف استوكهومل يف ذلك االجتماع األول،  -

  الفلسطيني؟ –فيما عنى احلوار األميركي 
كانت اعتقادي أنه إذا قامت الشخصيات اليهودية األميركية  :أندرسون. س

اكة مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإن ذلك باتفاق كهذا أو أدلت بتصريح كهذا، شر
سيكون مهماً بالنسبة إىل الرأي العام وبالنسبة إىل الواليات املتحدة يف آن، وسيسهل 

على اإلدارة األميركية إمكان العمل، وشعرت بأن الواليات املتحدة كانت مستعدة 
  .للمضي قدماً

ق سريع بنّاء على طريق كان املؤمل، لدى بدء احلوار، أن يتم حتقيق اخترا -
أما اليوم، فإن أقل ما يمكن قوله هو أن احلركة  إيجاد حل عادل يف الشرق األوسط

تباطأت تباطؤاً مفرطاً من جهة، وأن املسائل موضوع الرهان، أي االنتخابات وجدول 
األعمال واحلوار، باتت أدنى كثيراً من احلد األدنى للهدف الذي يمكن أن يقبل به 

نا خطوة كبيرة إىل وكل ذلك يعطي االنطباع بأننا كما لو كنا حقق. الطرف الفلسطيني
  إىل هذه احلال؟ –يف رأيكم  –كيف وملاذا وصلنا . األمام وبتنا اآلن نتراجع إىل الوراء

اعتقادي أن منظمة التحرير الفلسطينية تصرفت بكثير من  :أندرسون. س
واعتقادي أنه ال يمكن أن يُطلب من . احلكمة، وحتلت بكثير من الصبر طوال هذه السنة

لكني أعتقد كذلك أنه كان من األهمية بمكان، إنْ بالنسبة إىل . ا فعلتاملنظمة أكثر مم
كانت لدينا بعض الفِكَر، وأجرينا . املنظمة أو بالنسبة إىل مسيرة السالم، أن يبدأ احلوار

العديد من احملادثات واملناقشات مع املنظمة ومع اإلسرائيليين واألميركيين 
كنا نقول دائماً إن من ! ئة كثيراً كما تعلمونوهذه ليست دبلوماسية هاد. واملصريين

املهم جداً أن يجري نقاش يف شأن االنتخابات، لكن االنتخابات احلرة جتري بإشراف 
غير أن األهم من ذلك أنه يجب أن يكون ثمة رابط واضح بين االنتخابات . دويل

 ما زلت ولهذا فإين. وكل ذلك موجود يف مشروع مبارك. ومفاوضات املرحلة األخيرة
لكن، بعد املناقشات التي أجريتها مع بعض . أنا لست متيقناً من شيء. متفائالً

اإلسرائيليين، األصدقاء اإلسرائيليين، ومع بعض أفراد منظمة التحرير الفلسطينية 
الذين وفدوا إىل استوكهولهم، وبعد اإلشارات التي صدرت عن الواليات املتحدة 

باعتبار أن (ت أعتقد أن اخلطوة الثالثة يف مسيرة السالم واالحتاد السوفياتي، فإين ب
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اخلطوة األوىل واألهم كانت القرار الذي اتخذ يف اجلزائر، واخلطوة الثانية فتح احلوار 
، ستكون فتح حوار مباشر بين )بين منظمة التحرير الفلسطينية والواليات املتحة

  .الشعب الفلسطيني واإلسرائيليين
للواليات املتحدة، أصبح لدى املرء انطباع بأن آخر قضية  بعد زيارة شمير -

تشكل عائقاً أمام احلوار، هي مسألة الوفد املفاوض؛ أي هل يكون مؤلفاً من أعضاء 
فهل تعتقدون أن . رسميين صريحين يف منظمة التحرير، أم من أعضاء غير رسميين

تزال تشكل عائقاً أمام  قضية حقيقية، أم أن هناك قضايا أخرى ال" هوية الوفد"قضية 
  احلوار املباشر؟

اجلميع، من دون استثناء، يعلمون أنه ينبغي للوفد الفلسطيني أن  :أندرسون. س
يكون مقبوالً من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن غير ذلك فإنه لن يكون ثمة وفد 

  .لكن هذه هي وسيلة إلنقاذ الوجه. فلسطيني البتة
أن نتيح لشمير قبول فكرة الوفد الفلسطيني، حتى كيف نستطيع، يف رأيكم،  -

  لو مل يعلن ذلك؟
إنما يعود إىل الشعب الفلسطيني أن يقرر من ذا الذي يشاء أن  :أندرسون. س

نحن السويديين، شأن األميركيين، ال نسمح ألحد خارج الواليات املتحدة أو . يمثله
إن هذه املسألة تعود إىل الشعب لهذا، ف. السويد بأن يتخذ القرارات بشأن وفدنا، عنّا

وأعتقد أن املوقف الفلسطيني كان أقوى، وأقوى كثيراً من املوقف . الفلسطيني
املوقف القوي هو موقفكم، وأنتم تستطيعون . اإلسرائيلي يف نظر الرأي العام العاملي

وأنا أعرف قومكم معرفة حسنة، وأثق بهم وأستطيع . التحرك انطالقاً من موقف قوي
  .أؤكد لكم أنهم أظهروا من الصبر أعظ مما كان يسعني بذله فيما لو كنت يف موقفهمأن 

إىل " ال"وماذا عن املوقف اإلسرائيلي؟ كيف يمكن نقل شمير من موقف  -
؟ هل تعتقدون أن احلكومة األميركية تمتلك وسائل إقناعه، إذ ظاهر األمر "نعم"موقف 

  ا؟أن األشياء مل تتحسن بعد زيارته ألميرك
أملي بالوزير بيكر كبير، ويل به ثقة كاملة، مع أين مل أجر معه  :أندرسون. س

العديد من احملادثات بل القدر الذي يكفي ألقتنع اقتناعاً كامالً بأنه سيفعل كل ما يف 
وحين يكون هناك جانبان كانا عدوين . إنه ديمقراطي. وسعه كي يبدأ هذا احلوار

ثم جلسا إىل طاولة مفاوضات واحدة، فإنه يكون لكل سابقين أو ال يزاالن عدوين، 
. وهذا هو سبب تفاؤيل. منهما احلق ذاته يف أن يبلّغ اجلانب اآلخر قراراته، هذا واضح
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وأنا متأكد من أن رئيس الواليات املتحدة ووزير خارجيتها قد اتخذا قراريهما وحزما 
  .أمريهما
تأنف من قبول املبدأ الفلسطيني  –يف رأيكم  –ملاذا ظلت الواليات املتحدة  - 

القاضي بتأليف وفد يضم ممثلين عن فلسطينيي األراضي احملتلة وعن فلسطينيي 
  املنفى؟

السبب الوحيد الذي أستطيع رؤيته هو أن عليهم إقناع  :أندرسون. س
  .اإلسرائيليين بقبول احلوار، وهم يحاولون إيجاد الطريق إلقناعهم بذلك

  أقنعوهم باحلوار؟وهل تعتقدون أنهم  -
  .باتوا على قاب قوسين من ذلك :أندرسون. س
لكن . تعرفون أن الشعب الفلسطيني يثق ثقة كبيرة بدبلوماسيتكم الصامتة -

ولو كان الوسيط حكومة . كانت سيئة ١٩٨٢جتربته مع األميركيين يف بيروت سنة 
ونعتقد أننا . لثقةأخرى غير احلكومة السويدية ملا أبدى الشعب الفلسطيني مثل هذه ا

وصلنا إىل مرحلة أصبحت الثقة بالدبلوماسية الصامتة يف الشرق األوسط عامالً 
  .هل ترون أنتم هذا الرأي. مهماً للتقدم إىل أمام

رأيي هو هذا الرأي، وأنا سعيد وفخور بهذه الثقة بشخصي، . بلى :أندرسون. س
ليست لنا أية مصلحة يف  نحن. وقبل ذلك وفوق ذلك بالسياسة اخلارجية السويدية

لديّ الكثير من . نزاع الشرق األوسط، اللهم إال املساعدة يف إحالل السالم بين الشعبين
وأنا أعلن أن شعبين اقتتال . األصدقاء يف إسرائيل، والعديد من األصدقاء الفلسطينيين

زمناً طويالً يمكن أن يصبحا صديقين، وال يعيشان جنباً إىل جنب فحسب بل 
. لهذا أعتقد أنه يجب أن يحل السالم. اونان معاً وينميان منطقتهما ويطورانهايتع

وثمة إسرائيليون عديدون يؤمنون بأنه ستقوم دولة فلسطينية، وهم يخشون ذلك 
لكن ينبغي لهم اصطناع رؤية إيجابية، . فلديهم رؤية سلبية للمستقبل. قليالً

  .والفلسطينيون يستطيعون مساعدتهم يف ذلك
مة يف اجمللس الوطني الفلسطيني معارضة ال تثق كثيراً باملوقف ث -

األميركي من الشعب الفلسطيني، وتعتقد أن األميركيين يتقدمون خطوة إىل األمام 
  ما الذي يمكن أن تقولوه لهذا املعارضة؟. ليتراجعوا بعد ذلك خطوتين إىل الوراء

حزموا أمرهم ] األميركيين[اين مقتنع، كما قلت قبل قليل، بأنهم  :أندرسون. س
لكن لديهم، شأن احلكومات كافة، صعوباتهم؛ . وأنهم يودون مواصلة مسيرة السالم
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لكن ثمة سيرا يف االجتاه الصحيح داخل . فهناك ناخبوهم ورأيهم العام وسوى ذلك
  .الواليات املتحدة بسبب واقعة سلوك الفلسطينيين مسلكاً ديمقراطياً وصبوراً

همة حتدث يف أوروبا الشرقية، وهناك حمالت صحافية مكثفة ثمة تغيرات م -
وثمة حتليالت . تعلن بين حين وآخر رحيل اآلالف من اليهود السوفيات إىل إسرائيل

فما هي، يف رأيكم، اآلثار . تميل إىل توقع تغير يف توجهات الدبلوماسية السوفياتية
  م اجلارية؟احلالية واملقبلة التي ستكون لهذا كله يف مسيرة السال

يف رأيي أن املسيرة الديمقراطية اجلارية يف أوروبا الشرقية : أندرسون. س
ولعل كثيرين . لكن ثمة بعض الصعوبات االقتصادية املنيخة هناك. إيجابية للغاية

وبالتايل فإنه يمكن . من األهايل، وضمنهم األهايل اليهود، سيرحلون إىل دول أخرى
ائيل، لكن من الصعوبة بمكان حتديد التأثير الذي سيكون أن تكون هناك هجرة إىل إسر

  .لذلك يف مسيرة السالم
االنطباع بأن االحتاد  –يف إبان زيارتكم األخيرة ملوسكو  –هل حدث لديكم  -

السوفياتي ال يزال يملك الوقت الكايف أو التفرغ الكايف لالضطالع بدور يف الشرق 
  األوسط؟

إنهم . عن هذا السؤال إجابة واضحة، هي نعمأستطيع أن أجيب  :أندرسون. س
  .مستعدون للقياد بدور، وهم يؤدون أصالً دوراً نشيطاً جداً

يخشى البعض أن يتحول االنتباه عن الشرق األوسط، بسبب ما يحدث يف  -
  .أوروبا الشرقية

لكن . سمعت عن تدين االهتمام بالدول النامية وشعوبها. بلى .أندرسون. س
. العامل اآلن ال يني عن الصغر يف حين أن الشعوب تزدتد اقتراباً بعضها من بعض

وعلى هذا، فإن ما يحدث ف الشرق األوسط وأميركا اجلنوبية وأميركا الوسطى 
تستطيعون القول إن أنكم ال . وأفغانستان وكمبوديا وسواها، هو من األهمية بمكان

من مصلحتنا  اآلن أن نقصر التركيز على املشكالت القائمة يف اجلانب الذي يعود 
فالعامل هو عامل مشترك بحيث أن ال مناص لنا من االهتمام بكل . إلينا من العامل

وعلى هذا، فإنني أعتقد أن . املشكالت الواقعة فيه، وإالّ سبّبنا مشكالت جديدة ألنفسنا
ن حل املشكالت الرئيسية التي يواجهها اجلنس البشري بالتضامن؛ وال بد من ال بد م

أن نقلص الهوة القائمة بين مستويات املعيشة يف الدول الفقيرة والغنية، وإال واجهت 
إن مصلحتنا ذاتها تقضي عليها باملساعدة على . الدول الغنية نزاعات وربما حروباً
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وإال قتلنا البشر، .. جديدة لإلنتاج، وهكذا دواليكتاليف تدمير البيئة وإيجاد طرائق 
  .العامل مشترك، ومسؤوليتنا مشتركة. وضمنهم األغنياء

اجتماع جلنة الشرق األوسط التابعة لألممية االشتراكية، باألمس، كان مثيراً  -
واحد إسرائيلي، وآخر من منظمة : لالهتمام على نحو خاص بسبب حضور وفدين

ة معاً للمرة األوىل، وبسبب حضور وزراء اشتراكيين، وكذلك السيد التحرير الفلسطيني
هل تعتقدون أن تكوين هذا . ويلي براندت، إىل جانب ممثلين أميركيين وسوفيات

االجتماع يظهر اهتمام األحزاب االشتراكية يف أوروبا بأن تكون فريقاً يف نزاع الشرق 
  األوسط ومسيرة السالم اجلارية؟

لقد انخرطت األحزاب االشتراكية، إىل هذا احلد أو ذاك، يف أمور  :أندرسون. س
صحيح أنه كانت لنا وجهات نظر خمتلفة، لكنا كنا أبداً مهتمين بها : الشرق األوسط

: واليوم هناك قرار جديد. وأعتقد أن أوالف بامله وحزبنا، قاما بدور حاسم يف بلدنا
 اجلانب نفسه وتكافح من أجل السالم فجميع األحزاب يف األممية االشتراكية تقف يف

  .وهذا أمر جديد. يف الشرق األوسط
أعرب بعض الدول األوروبية عن تخوفه من أن الدول األوروبية لن تكون  -

طرفاً يف املسيرة اجلارية يف الشرق األوسط، ألن احلوار املباشر يتم برعاية القوتين 
  .العظميين ال برعاية جملس األمن

أنا واثق بأنه سيكون للجماعة الدولية دور تؤديه يف بعض  :أندرسون. س
إنّا مل نصل بعد إىل هذه . املراحل، وأن األمم املتحدة مستعدة للقيام بذلك الدور

واعتقادي أن ال بد من تقديم املساعدة . املرحلة لكننا واصلون، يف يقيني، إليها
ذلك بأنه . وضع صعب للغايةفال. للشعبين من اخلارج، كتوفير الضمانات وما إىل ذلك

ليس يف املستطاع إيجاد كل الثقة الالزمة وتصفية جميع الشكوك والريب والظنون 
وسيكون لكل خطوة خماطرها . ال بد من تناول املوضوع خطوة خطوة. مرة واحدة

. وإمكاناتها، لكنها ستولّد خالل ذلك مزيداً من الثقة وحتضّر أرضية اخلطوة التالية
أن يتوفر انخراط من اخلارج، من هيئة األمم طبعاً، وجلميع األمم ذات  وعندها يجب

  .املصلحة التي نشعر نحن بها
  أتعتقدون أن يف وسع أوروبا أن تؤدي دوراً فيما هو جارٍ اآلن؟ -

  .إنها تستطيع ذلك. بلى، بالتأكيد :أندرسون. س
  كيف ترون آفاق املستقبل؟ -
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سمعت بالتشاؤم، لكني أعلم بأن الشعب سمعت بالتفاؤل مثلما : أندرسون. س
اإلسرائيلي يريد السالم وأن ليس ثمة طريق أخرى للسالم غير طريق واحدة، إنْ يف هذا 

البدء باحلوار والشروع يف التحادث  : النزاع أو يف أي نزاع آخر يقع بين الشعوب
كثر ومن أجل أن نكون أ. وهذا ما نؤمل حدوثه قبل نهاية هذه السنة. والتفاوض

  .واقعية نقول إن ثمة قراراً سيتخذ لبدء احلوار
كيف كانت مسيرتكم الشخصية فيما عنى املسألة الفلسطينية؟ وهل هناك،  -

وبين تلك التي بذلها  ١٩٤٨يف رأيكم، تواصل بين جمهودات الكونت برنادوت سنة 
  أوالف بامله طوال سنوات قبل اغتياله؟

، ١٩٦٣احلزب كافة أول مرة سنة  زرتُ إسرائيل مع رسميي :أندرسون. س
. غوريون وشمعون بيرس الذي كان حينها نائب وزير الدفاع –واجتمعت إىل بن 

سنة (للعمل يف كيبوتس مع صديق له ) عاماً ١٣وكان عمره (بعدها أرسلت إبني البكر 
أما إبني، الذي عمل . وقد عاد صديقه وهو معجب إىل حد التوله بموشيه دايان). ١٩٦٤

لعرب وشاهد الفارق واالختالف يف سلوك السلطات، فإنه بدأ يفتح يل عينيّ، األمر مع ا
التقيت بعدها غولدا مئير . الذي أدى بي إىل االهتمام بقدر الشعب الفلسطيني ومصيره

يف تل أبيب، يف نهاية الستينات، وكانت حينذاك أمينة حزبها العامة وكنت أنا نائب 
إن ال ... الفلسطينيون: "بيرس حاضراً حين صاحت يفّ كان شمعون. أمين حزبي العام

  ."وجود لهم
  !تعلمون، وال ريب، أنها كلمة مشهورة جداً -

وبما أن شمعون . إنهم يعلمون اآلن أن الفلسطينيين موجودون: أندرسون. س
حينذاك سألتها . بيرس قاطعها فإنها أضافت قائلة إنه أحدث سنا من أن يتفوه بكلمة

يكون عمر املرء يف حزب العمل ليفتح فاه؟ اآلن هناك حركة يف االجتاه  كم ينبغي أن
ولعل حزب العمل اإلسرائيلي قد حزم أمره، وهذا . الصحيح داخل احلكومة اإلسرائيلية

  .ما يجعلني متفائالً بعض التفاؤل
لكن يبدو أنه ال يزال ثمة توتر داخل حزب العمل ألن العمال يخشون الذهاب  -

  ابات؟إىل االنتخ
لقد سبق أن قلتُ لهم مرات عديدة، ومنذ سنوات، إنه ينبغي . بلى :أندرسون. س

  .وأعتقد أنهم سيفعلون. لهم أن يقودوا النضال من أجل السالم
هل يمكننا أن نستخلص من التزام السويد أن الدول . نعود إىل السويد -

سلمية؟ أفيكون مرد  االسكندنافية كافة راغبة يف االنخراط يف عملية السعي لتسوية
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ذلك هو خشية اخملاطر التي تنيخ بها األسلحة النووية والكيماوية يف الشرق األوسط 
  على العامل بوجه العموم؟

لكن احلال مل تكن على . للدول االسكندنافية كافة املصلحة ذاتها :أندرسون. س
وال بد من أن يكون للجميع . أما اآلن، فإننا بتنا نقف املواقف ذاتها. هذا النحو دائماً

املصلحة ذاتها ألن الوضع يمكن أن يكون خطراً، ال بالنسبة إىل شعوب الشرق األوسط 
أشرتم إىل األسلحة وإىل خماطر نزاع .  أجمعوحدها وإنما أيضاً بالنسبة إىل العامل

وانخراطنا ليس . فاألمر هو أمر مصلحتنا ذاتها. وهذا هو سبب انخراطنا. بلى. عنيف
من أجلكم فحسب بل أيضاً ألسباب إنسانية أيضاً، ومن أجل إنهاض سالم لشعوب 

  .باتت تستحق السالم بعد سنوات من الصراعات واآلالم
 –هد تسارعاً تاريخياً فيما عنى النزاع العربي أتعتقدون أننا سنش -

  اإلسرائيلي، كذلك الذي أحاط بانهيار جدار برلين؟
وفيما . ليس بالسرعة ذاتها، لكن ستكون املسيرة نفسها: أندرسون. س

يخصني، فإين أحب كثيراً أن أرى جمدداً أولئك األطفال الذين لقيتهم يف مستشفى 
  ■. آنها، أذهب إىل هناك. مواطنين لدولة فلسطينية القدس، معافين مفعمين بالصحة،

  
  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


