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املؤلف:
د .خليل الشقاقي ىو أستاذ العلوم السياسية ومدير ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية يف رام هللا ،فلسطُت .منذ
عام  5003عمل زميالً رئيسياً يف مركز كراون لدراسات الشرق األوسط يف جامعة براندايس يف الوالايت ادلتحدة .أهنى
دراسة الدكتوراة يف العلوم السياسية من جامعة كولومبيا يف نيويورك يف عام  5763وعلم يف عدة جامعات فلسطينية
وأمريكية .عمل بُت األعوام  5777-5774عميداً للبح العلمي يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس .أمضى صيف
 5005زميالً زائراً يف معهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة .أشرف د .الشقاقي عل عمل أكثر من  500استطالع للرأي
العام الفلسطيٍت يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى العشرات من استطالعات الرأي ادلشًتكة بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت.
ترأس يف الفًتة ما بُت  5777-5776مع د .يزيد صايغ فريقاً من  53خبَتاً فلسطينياً يف شؤون بناء مؤسسات السلطة
الفلسطينية .وقد مت نشر النتائج يف تقرير أصدره رللس العالقات اخلارجية يف نيويورك ربت اسم "تقوية مؤسسات السلطة
الفلسطينية" وذلك يف عام  .5777كان د .الشقاقي ود .صايغ ذنا الكاتبان الرئيسيان .تركز اىتمامات البح للدكتور
الشقاقي على قضااي عملية السالم وعملية بناء الدولة والرأي العام والتحول حنو الدشنقراطية وأثر التطورات الفلسطينية
الداخلية على عملية السالم .وىو الكاتب ادلشارك لتقرير "مقياس الدشنقراطية العريب" وعضو جلنة اإلشراف على "الباروميًت
العريب" .من بُت منشوراتو احلديثة:
;)Arabs and Israelis: Conflict and Peacemaking in the Middle East (Palgrave Macmillan, 2013
;“The future of Israel-Palestine: a one-state reality in the making,” NOREF Report, May 2012
"Coping with the Arab Spring; Palestinian Domestic and Regional Ramifications, " Middle East
Brief, no. 58, Crown Center for Middle East Policy, Brandeis University, December 2011; Public
Opinion in the Israeli-Palestinian Conflict: The Public Imperative During the Second Intifada,
with Yaacov Shamir, Indiana University Press, 2010.

التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد
ابلن ر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز
الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيُت للخروج
من الوضع الراىن .عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيٍت الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم
حنو ربقيق األىداف الوطنية الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادشنيُت وخااء فلسطينيُت
ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيٍت ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إىل
حشد ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:








كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا
وتكون السلطة والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومصداقية
كافيتني لقيادة محلة شعبية كهذه والسيطرة عليها ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسرائيل واالحتالل اإلسرائيلي يكون اجلمهور الفلسطيين والسلطة
قادرين على تبنيها رغم التبعية شبو الكاملة لالقتصاد واإلدارة اإلسرائيلية؟
ىل ميكن تعليق التنسيق األمين مع إسرائيل وىل ميكن جعل ذلك مدخالا للتخلي عن شروط أوسلو األخرى
اليت ال تلتزم هبا إسرائيل بكافة جوانبها السياسية واملدنية واألمنية واالقتصادية حىت لو أدى ذلك الهنيار
السلطة أو حلها؟
كيف ميكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة مصداقية كافية إلجبار اجملتمع
اإلسرائيلي على مواجهة تبعات استمرار االحتالل؟
ىل يوجد دور للمفاوضات الثنائية املباشرة مع إسرائيل يف تغيري الوضع الراىن؟ ما ىي الظروف اليت قد جتعل
من ىذه املفاوضات آلية مفيدة للطرف الفلسطيين يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟

تعتا ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بُت اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف
كل ورقة التوجو الذي تناقشو وتشَت إىل أتثَته ادلمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة
اسًتاتيجية أكا .وقد مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة
ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً وزلاوراً .سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خااء وسياسيون
وأكادشنيون ونشطاء .كما عقد مؤسبر يف  62شباط (فااير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن
يف نفس الوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعا عن رأي كاتبيها وقد ال تعا ابلضرورة عن رأي كل عضو يف
فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النرورني دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي
قدماه ذلذا العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
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يشعر الفلسطينيون حالياً ابإلحباط بسبب حالة اجلمود الراىنة اليت اعًتت العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية وعجز قيادهتم
عن إزباذ اخلطوات اجلريئة الالزمة لتحريكها إبذباه ُمرضي .تطالب األغلبية بتبٍت مواجهة سياسية شاملة .ىذه ىي
االستنتاجات اليت خرج هبا حب سياسايت استمر لفًتة ستة أشهر حول التوجهات ادلتاحة للفلسطينيُت للخروج من الوضع
الراىن .سبت مناقشة ىذه التوجهات يف مخسة أوراق عمل وتقرير هنائي ويف ورشات عمل ولقاءات مغلقة لفريق عمل مكون
من عشرين أكادشني وصناع قرار سابقُت وحاليُت ونشطاء سياسيُت وذلك يف الفًتة ما بُت تشرين أول (أكتوبر)  ٥١٠٢و
آذار (مارس)  .٥١٠٢كما مت استعراض ومناقشة ىذه األوراق يف مؤسبر علٍت يف هناية شباط (فااير) .٥١٠٢
ينبع االحباط الفلسطيٍت من قناعة راسخة أنو ال يوجد عند إسرائيل النية أو احلافز إلهناء إحتالذلا ألراضي الدولة الفلسطينية
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك من اعتقادىم أبن السياسات اليت تنتهجها السلطة الفلسطينية ومن مة التحرير
الفلسطينية ما زالت إىل اآلن غَت كافية على اإلطالق دلواجهة التحدايت اليت ربتّمها ىذه القناعة .وينبع ىذا االحباط أيضاً
من اعتقادىم أنو ابلرغم من النوااي احلسنة للمجتمع الدويل ،فإنو غَت مستعد أبداً أو غَت قادر على إجبار إسرائيل أن تتصرف
تبعاً للقوانُت الدولية .وينبع شعور الفلسطينيُت ابإلحباط من موقف قيادة الرئيس زلمود عباس واللجنة التنفيذية دلن مة
التحرير الفلسطينية من إعتقادىم الثابت أن رئيس السلطة الفلسطينية مًتدد يف ازباذ قرار حاسم ابلتخلي عن السياسات
احلالية اليت أثبتت عدم جدواىا .ال ترى النخبة السياسية الفلسطينية يف الغزل احلايل مع بعض التحركات الدولية -مثل ادلبادرة
الفرنسية ،وتقرير اللجنة الرابعية ادلرتقب ،وإمكانية إدانة االستيطان من قبل رللس األمن -كتغيَت حقيقي لسياسات الوضع
الراىن ،ولكنو يبدو كمار لغياب ادلبادرات الذاتية لدى السلطة أو من مة التحرير .وتطالب النخب السياسية واجلماىَت على
زنول سياسات السلطة من التعاون والتنسيق األمٍت وادلواجهات السياسية
حد سواء ابإلنطالق إىل توجو جديد من شأنو أن ّ
احملدودة مع إسرائيل إىل إسًتاتيجية ادلواجهة السياسية الشاملة ،حبي تشمل ىذه ادلواجهة إهناء كافة أوجو التعاون والتنسيق،
وتن يم وقيادة مقاومة شعبية سلمية ،وتبٍت نضال ادلقاطعة احمللية وادلقاطعة الدولية ادلتمثلة دبا يسمى "محلة ادلقاطعة وسحب
اإلستثمار والعقوابت ( .")BDSىناك أيضا مطالب بتغيَت ادلوقف التفاوضي الفلسطيٍت مع إسرائيل الذي يركز اآلن على
حق تقرير ادلصَت واإلستقالل فقط إىل موقف يضيف أيضاً ادلطالبة ابحلقوق ادلدنية وحقوق اإلنسان اليت شرعها اجملتمع
الدويل ،وذلك بغض الن ر عن النتيجة النهائية ،سواء أكانت حل الدولتُت أم حل الدولة الواحدة .يف ظل تبٍت عناصر
ادلواجهة الشاملة ىذه ،بل وفقط يف ىذه احلالة ،ترى ىذه االسًتاتيجية إمكانية للعودة حملاداثت سالم ثنائية أو متعددة
األطراف .يعتقد الداعون النتهاج اإلسًتاتيجية اجلديدة أن ادلخاطر يف التغيَتات ادلقًتحة كبَتة جداً .وللحد من ىذه
ادلخاطر ،فإهنم يؤكدون على احلاجة لتطبيق اإلسًتاتيجية بطريقة تدررنية ،تبدأ ابزباذ خطوات صغَتة من مجيع عناصر التوجو
اجلديد ،ومن مث تصميم وتعديل السياسات حبي تتكيف مع التحدايت الناشئة ،دبا فيها تلك اليت قد هتدد ابهنيار السلطة.
شهدت عملية السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية اليت بدأت بتوقيع اتفاقيات أوسلو يف عام  5771ربوالت جذرية يف عام
 5000وذلك يف أعقاب اهنيار زلاداثت كامب ديفيد واندالع اإلنتفاضة الثانية .يف الضفة الغربية ،سبيز العقد ادلاضي
نسيب يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية بعد أن سبكن الرئيس زلمود عباس من فرض الن ام وسلطة القانون ،ونزع
هبدوء ّ
سالح ادلن مات ادلختلفة ،وأعاد التنسيق ادلدين واألمٍت مع اجلانب اإلسرائيلي ،ومن مث عاد إىل زلاداثت السالم .لكن
ومهمة
اجلهود اليت بُذلَت إلحياء احملاداثت يف الفًتة اليت تلت االنتفاضة -وأذنها زلاداثت أانبوليس يف ّ 5006-5005
وزير اخلارجية األمريكي جون كَتي خالل  -5052-5051فشلت يف التوصل إىل أي إتفاق .ويف احلقيقة ،فإن ىوة
اخلالف بُت الطرفُت -واليت كانت قد تقلصت يف زلاداثت  5000وزلاداثت  -5006ما لبثت أن اتسعت كثَتاً وأدت
إىل توقف جهود كَتي يف أوائل عام .5052
ساىم الفشل الذي ُمنيَت بو احملاداثت الثنائية وغياهبا ،وجنوح إسرائيل إىل سياسات اليمُت ادلتطرف ،وتوسيع ادلستوطنات
وشن إسرائيل لثالثة اعتداءات واسعة على قطاع غزة ،واستمرار اإلنقسام
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية والقدس الشرقيةّ ،
الفلسطيٍت ،وإنتهاء الشرعية االنتخابية للن ام السياسي يف تكريس االحتالل ويف خلق حالة من خيبة األمل والتطرف لدى

الفلسطينيُت .كما أن ىذه العوامل أدت إىل تعقيد حب الفلسطينيُت عن إسًتاتيجية واضحة وموحدة من شأهنا إهناء
االحتالل اإلسرائيلي وبناء الدولة الفلسطيية القادرة على احلياة.
طرح اليوم أسئلة حول ( )5جدوى احملاداثت الفلسطينية-اإلسرائيلية الثنائية ،و( )5جدوى حل الدولتُت .ويف وسط ىذه
تُ َ
التشاؤم الناتج عن تكرار الفشل الذي ُمنيَت بو احملاداثت ،يكتسب التوجو الفلسطيٍت حنو تدويل حل الصراع مع إسرائيل
زمخاً ملحوظاً ،خصوصاً منذ عام  .5052ويف احلقيقية ،ابت تدويل الصراع األساس الذي ترتكز عليو إسًتاتيجية
الفلسطينيُت إلهناء االحتالل وربقيق اإلستقالل .ومن انحية أخرى ،خاضت من مات اجملتمع ادلدين الكفاح منذ سنُت من
أجل معاقبة إسرائيل على إستمرار إحتالذلا وسلالفتها للقانون الدويل عا بذل اجلهود دلقاطعة إسرائيل زللياً ودولياً بواسطة
حركة ادلقاطعة الدولية .إضافة إىل ذلك ،فقد توجو الشباب الفلسطيٍت إىل الشوارع يف هناية عام  5053دلواجهة اجلنود
اإلسرائيليُت على احلواجز ،وقام العشرات منهم هبجمات طعن ضد اجلنود وادلدنيُت اإلسرائيليُت ّأدت إىل ارتفاع يف عدد
اخلسائر الفلسطينية واإلسرائيلية.
يعتقد الفلسطينيون بغالبيّتهم أن االحتالل اإلسرائيلي وتوسع مستعمراتو ما كان ليستدمي لوال توازن الربح واخلسارة الذي
يصب يف مصلحة إسرائيل ،وىو ما يؤدي ابلتايل إىل بقاء الوضع الراىن على ما ىو .وذلذا تعتقد الغالبية أن على
الفلسطينيُت أن يستعملوا أنواع ادلقاومة ادلتاحة مجيعها حىت يكبّدوا إسرائيل اخلسائر جراء استمرار االحتالل .ولكن ويف ضوء
إصرار القيادة الفلسطينية -ربت قيادة الرئيس زلمود عباس -على احليلولة دون انفجار العنف واعتقادىا أن اذلجمات
الضرر ابدلصلحة الفلسطينية و تؤدي إىل نتائج كارثية على حياة الشعب
ادلسلّحة على اإلسرائيليُت من شأهنا أن تُلحق ّ
الفلسطيٍت القابع ربت نَت االحتالل ،فقد أصبح من الضروري البح عن خيارات أخرى للمقاومة.
ىناك خياران ال يقبل هبما الشعب الفلسطيٍت وقيادتو :األول إستمرار الوضع الراىن ،والثاين العودة إىل احملاداثت بدون ذبميد
البناء يف ادلستوطنات أو بدون احلصول على شروط مرجعية واضحة للمفاوضات .من انحية أخرى ،شنثّل تدويل الصراع
ادلنحى ادلفضل لدى القيادة الفلسطينية ألنو سيلحق اخلسائر الديبلوماسية إبسرائيل جراء سلالفتها للقوانُت الدولية وقوانُت
مؤسسات األمم ادلتحدة .لكن يعتقد الكثَت من الفلسطينيُت أن اإلعتماد الكامل على الديبلوماسية الدولية قد يثبت عدم
فاعليتو -كما حدث مراراً يف مناسبات سلتلفة -وذلك بسبب استخدام الوالايت ادلتحدة حلق النقض (الفيتو) وفشل اجملتمع
الدويل يف فرض عقوابت على إسرائيل .ويدعوا ىؤالء ادلش ّككُت إىل ازباذ إجراءات تتجاوز ادلواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل
حبي تتضمن تصعيداً أوسع كثَتاً يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية .وحول ىذا ادلوضوع ،انقش اجلمهور الفلسطيٍت وخنبتو
مخسة إذباىات أو مقارابت ،وشنكن الن ر ذلا مجيعاً على أهنا وجهات ن ر سلتلفة إلسًتاتيجية مواجهة سياسية واحدة تتطلب
من السلطة الفلسطينية التخلي عن التنسيق والتعاون األمٍت وادلدين مع إسرائيل وخوض مواجهة سياسية شاملة معها تعتمد
على عناصر من ىذه ادلقارابت اخلمسة .ويعتمد كل من ىذه االذباىات ادلقًتحة على واحد أو أكثر من مكامن القوة اليت
يتمتّع هبا الفلسطينيون ،وىذه ادلكامن ىي :الرفض القاطع للوضع الراىن واالستعداد لتحديو ،وكون فلسطُت سوقاً للبضائع
واخلدمات اإلسرائيلية ،والقدرة على العمل مع إسرائيل دلنع العنف ونشر اذلدوء األمٍت ،والواقع الدشنوغرايف ،والشرعية والتأييد
الدوليُت ،وامتالك مفتاح شرعية إسرائيل يف العادلُت العريب واإلسالمي.
يدعو التوجو األول السلطة الفلسطينية ومن مات اجملتمع ادلدين إىل تصميم وتبٍت من ومة مفصلة وواضحة ادلعامل حلملة مقاومة
سلمية تشارك فيها قطاعات شعبية واسعة ،حبي تتجسد يف م اىرات كبَتة تعا عن رفضها لحإحتالل ،وتزيل معيقات
يقيمها اجليش اإلسرائيلي يف طرق الضفة الغربية ،وتقوم بقطع الطرق وادلرافق الرئيسية اليت يستخدمها اجليش اإلسرائيلي
وسكان ادلستوطنات .ويدعو اإلذباه الثاين إىل محلة مقاطعة اقتصادية من مة ،على ادلستويُت احمللي والدويل ،وعلى ادلستويُت
الرمسي والشعيب ،حبي تبدأ ابستهداف ادلستوطنات يف ادلرحلة األوىل ،ومن مث التصعيد إىل مقاطعة دولة إسرائيل .ويتطلب
ىذا التوجو التنسيق والتوافق الكاملُت مع محلة ادلقاطعة الدولية ( .)BDSويدعو التوجو الثال إىل وقف التنسيق األمٍت مع
اجليش اإلسرائيلي تدررنيا ،شلا سيؤدي إىل توقف التعاون الفلسطيٍت يف منع حوادث العنف والعمل ادلسلح إلجبار إسرائيل
على زبصيص مصادرىا الذاتية يف ىذا اجملال .إضافة إىل ذلك ،فإنو بدون التنسيق األمٍت من قبل قوات األمن الفلسطينية
عند اجتياح قوات اجليش اإلسرائيلي ادلناطق الفلسطينية ادلصنفة (أ) وفقا التفاق أوسلو -وىي ادلناطق اليت زبضع للسيطرة

الفلسطينية الكاملة -ستكون ىذه العمليات مكلفة إلسرائيل .وىناك دناذج سلتلفة ذلذا التوجو ،وبدرجات ورلاالت جربت
سابقاً.
ويدعو التوجو الرابع الفلسطينيُت إىل اعتماد طريقة جديدة ومبدعة ،حي يطالب ىذا التوجو ابلقيام حبملة لتحقيق حقوق
سمى "حبل الدولة الواحدة"،
الفرد الفلسطيٍت ادلدنية والسياسية اليت تنادي هبا الشرائع الدولية .وابلرغم من أن ىذا التوجو قد يُ َّ
إال أنو يف احلقيقة ال يدعو إىل ىدف سياسي زلدد ،وال يدعو الفلسطينيُت إىل تغيَت موقفهم يف احملاداثت مع إسرائيل من
حل السلطة الفلسطينية .ويهدف ىذا التوجو
الدعوة إىل ربقيق حل الدولتُت إىل حل الدولة الواحدة .كما أنو ال يدعو إىل ّ
جداي يف النتائج ادلًتتبة على استمرار االحتالل .وتبعاً ذلذا التصور ،قد يصل
إىل إجبار إسرائيل -دولة ومجهوراً -على التفكَت ّ
سبسكهم الدائم ابلطابع اليهودي لدولتهم إىل نتيجة مفادىا أن التوصل إىل حل الدولتُت عا
اإلسرائيليون الذين يؤكدون ّ
احملاداثت -بدال من منح الفلسطينُت حقوقهم ادلشروعة يف حدود إسرائيل أو فرض ن ام فصل عنصري (األابرهتايد) على
الشعب الفلسطيٍت -يصب يف النهاية يف مصلحة إسرائيل.
وزنبّذ التوجو اخلامس واألخَت العودة إىل ادلفاوضات الثنائية ادلباشرة ،على أن يتزامن ذلك مع تفعيل التوجهات حنو التدويل،
وادلقاومة الشعبية ،وادلقاطعة ،وادلطالبة ابحلقوق  ،وانتهاج أي سبل أخرى للمقاومة .ويف ىذا السياق ،ستكون عودة
الفلسطينيُت إىل طاولة ادلفاوضات أكثر فاعلية ألن التبٍت ادلتزامن لسبل ادلقاومة من شأنو أن يزيد وطأة األعباء اليت تثقل
كاىل إسرائيل والتكاليف اليت تتكبّدىا نتيجة الستمرار االحتالل .ولتعزيز ىذه الرسالة ،يستوجب ىذا التوجو إعداد خطة
اتصال لشرح ادلوقف الفلسطيٍت مباشرة للجمهور اإلسرائيلي وللعامل أمجع.
تتفاوت درجة التأييد الشعيب اليت رب ى هبا ىذه التوجهات ،إذ ربصل ادلقاومة الشعبية (السلمية) ،وادلقاطعة ،ووقف التنسيق
األمٍت على درجة أتييد عالية .ولكن ومنذ هناية عام  5053وإىل عام  5054بدأ يطغى التأييد للمقاومة ادلسلحة على
التأييد للتوجهات األخرى ،ابعتبار أهنا أكثر أنواع ادلقاومة فاعلية لتحقيق احلقوق الوطنية .وحالياً ،تعتقد غالبية اجلمهور أن
السلطة الفلسطينية ليست جادة يف ازباذ خطوات فعالة دلواجهة إسرائيل .ولكنها ترفض تبنِت فكرة ادلطالبة ابحلقوق السياسية
ادلتساوية للفلسطينيُت واليهود ،كما يفًتض أن يكون الوضع يف حل الدولة الواحدة .وىناك أغلبية شلاثلة تعارض التوجو
للعودة غَت ادلشروطة لطاولة ادلفاوضات .وأىم من ذلك ،فإن ىناك أغلبية واضحة تعتا ادلفاوضات مع حكومة نتانياىو غَت
رلدية أبداً .ويف ظل ىذه االعتبارات ،ين ر الكثَت من الفلسطينيُت إىل ادلبادرة الفرنسية لعقد مؤسبر دويل لبح الصراع
مٌت ابلفشل .ومع أن مع م الفلسطينيُت يؤيدون
الفلسطيٍت-اإلسرائيلي يف صيف عام  5054على أهنا زلاولة عقيمة ستُ َ
حل الصراع يف ظل إطار دويل ،فإهنم يرون ادلؤسبر الذي تدعو لو فرنسا مفتقراً للنية والقدرة على فرض العقوابت على سلالفي
القانون الدويل ،وذلذا تعتاه مع م النخبة السياسية الفلسطينية ملهاه لتأجيل أو لصرف األن ار عن مبادرة فلسطينية ذاتية
تنحو ابذباه إسًتاتيجية ادلواجهة ضد إسرائيل.
وتن ر النخبة السياسية الفلسطينية إىل ثالثة عوامل تعيق تق ّدم البيت الفلسطيٍت حنو اعتماد إسًتاتيجية ادلواجهة .ويتمثّل
أخطر ىذه العوامل يف اإلعتقاد بعدم جدية رئيس السلطة الفلسطينية يف التخلي عن مساره السياسي احلايل .ويش ّكل
كيت محاس وفتح ،الذي ّأدى إىل اإلنقسام الفلسطيٍت بُت غزة والضفة الغربية ،عائقاً خطَتاً آخر.
استمرار الصراع بُت حر ّ
ويتمثّل العائق ا لثال يف افتقار السلطة الفلسطينية للشرعية االنتخابية ،وىو ما يضعف من قدرة رئيسها ومؤسساهتا ،ومن
قدرة فتح وادلن مات األخرى على تن يم اجلماىَت الفلسطينية وحشدىا دلقاومة االحتالل.
من انحية أخرى ،تعًتف النخبة ادلنادية بتبٍت التوجهات البديلة ادلقًتحة ابألخطار وادلطبات الكامنة يف طريق تفعيلها ،واليت
شنكنها أن تعيق تق ّدم السلطة واجملتمع ادلدين صوب ادلواجهة السياسية مع إسرائيل .وعلى سبيل ادلثال ،فإن ادلقاومة الشعبية
وعات النخبة
السلمية قد تتحول -كما حدث يف ادلاضي -إىل مقاومة عنيفة ال شنكن التحكم فيها و إىل انتفاضة اثلثةّ .
السياسية ورجال األعمال عن سلاوفهم بشأن التأثَت السليب للمقاطعة ادلقًتحة على الفلسطينيُت .ويف ضوء اعتماد الفلسطينيُت
الكلي على االقتصاد األسرائيلي وسيطرة اإلدارة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيٍت ،فإن محلة مقاطعة شاملة ضد إسرائيل
قد تكون أشد وطأة على الفلسطينيُت منها على إسرائيل .وتنتاب بعض أعضاء النخبة األمنية للسلطة الفلسطينية سلاوف أبن
تشن
من شأن إهناء التنسيق األمٍت أن يضاعف احتمالية اندالع مواجهات مسلّحة بُت اإلسرائيليُت والفلسطينيُت عندما ّ

إسرائيل اعتداءات يف منطقة (أ) اخلاضعة ابلكامل للسلطة الفلسطينية ،وسيضاعف صعوبة عمل أجهزة األمن الفلسطينية يف
فرض سلطة القانون ونشر األمن يف مناطق "ب" و "ج".
لكن النقاش الفلسطيٍت حول تقييم فوائد وسلاطر التوجهات ادلختلفة يًتكز دبع مو حول مدى وجود إرادة لدى قيادة السلطة
الفلسطينية يف خوض غمار مواجهة سياسة خطرة مع إسرائيل .وىناك من رنادل أبن القيادة الفلسطينية غَت معنية ابزباذ
خطوات جدية ضد إسرائيل  -من قبيل إهناء التنسيق األمٍت أو تعليق بنود إتفاق أوسلو والتزاماهتا -ألن مثل ىذه األعمال
طرح أيضاً أسئلةٌ حول مدى استعداد اجلمهور الفلسطيٍت خلوض محلة مقاومة شعبية شاملة يف
قد تؤدي إىل إهنيار السلطة .وتُ َ
التوجس الثنائي
ظل غياب الثقة وادلصداقية -كما أشران إليو أعاله -بُت الشعب والقيادة الفلسطينية .وابدلقابل ،ويف ظل ّ
البعض سلاوف من أن رباول السلطة أن
الذي ينتاب السلطة الفلسطينية من فقداهنا لزمام احلكم وإمكانية إهنيارىا ،تعًتي
َ
تعيق ادلقاومة الشعبية وتثبّطها لعدم ثقتها ابلتزام اجلمهور ابدلقاومة السلمية ،حي تتطلب ادلقاومة السلمية من اجلمهور
انضباطاً وتن يماً ىائلُت.
اجلمهور والنخبة السياسية
ويف ظل اجلهود الفرنسية الرامية إىل عقد مؤسبر دويل لبح الصراع الفلسطيٍت-اإلسرائيلي ،ينتتاب
َ
قلق من جدوى التوجو العام للتدويل واجلهود الضاغطة للعودة إىل ادلفاوضات يف وقت استحوذت فيو مشاكل
الفلسطينية ٌ
كاى أشد إحلاحاً يف الشرق األوسط على انتباه دول ادلنطقة واجملتمع الدويل .وتعتقد األغلبية الساحقة من الفلسطينيُت أن
العامل العريب زبلى عن القضية الفلسطينية ،وأن فلسطُت فقدت مكانتها كقضية العرب األوىل .كما يسود االعتقاد يف أوساط
الفلسطينيُت أن اجملتمع الدويل والالعبيُت األساسيُت وادلؤثرين فيو ال يستطيعون أن يفرضوا عقوابت على إسرائيل أو أن
شنارسوا الضغوط السياسية عليها إلجبارىا على احًتام القانون الدويل ن را جلملة من األسباب التارسنية ولألرث التارسني ذلذه
القوى واعتباراهتا السياسية الداخلية .ولذلك ستستمر الوالايت ادلتحدة األمريكية يف استخدام حق النقض (الفيتو) حلماية
إسرائيل من اللوم والعقوابت.
يتبُت أن اخليارات ادلطروحة أمام القيادة الفلسطينية ليست سهلة أبدا .لكي يتم التقليل من ادلخاطر اليت تًتتّب على
إذن ّ
اعتماد إسًتاتيجية ادلواجهة مع إسرائيل ،شنيل ادلؤيدون السًتاتيجية ادلواجهة السياسية الشاملة إىل التدرج يف تطبيقها وذلك
ابلبدء خبطوات صغَتة مصممة حبرص و إبجراءات سهلة التنفيذ ،إذ من شأن ذلك أن يسمح للسلطة الفلسطينية وللجمهور
الفلسطيٍت ابلتكيف مع اإلجراءات ادلضادة احملتملة والتعامل مع سلاطرىا ،مث التعلم منها ،والتكيف معها ،ومن شأنو أيضا أن
شنكنهم من تكييف توقعاهتم يف صراعهم الطويل .وإبمكان التدرج يف اسًتاتيجية ادلواجهة أيضاً أن يزيد من ثقة اجلمهور
ابلسلطة الفلسطينية وقيادهتا .كما أن ابستطاعة قيادة السلطة الفلسطينية بدورىا ،إذا ما أبدت اإلرادة وعقدت العزم ،أن
تعيد بناء ثقة اجلمهور الفلسطيٍت وردبا اإلسرائيلي والعامل هبا .وقد شننح التدرج اجملتمع الدويل الفرصة للتدخل وإظهار تصميم
أكا على حل الصراع القائم.
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جايعح تيرزيد

6

فجر درب

َاشط

7

رجا انخانذي

ياش

8

د .غطاٌ انخطية

جايعح تيرزيد

9

د .أيًٍ دراغًح

انًجهص انتشريعي

10

دمحم دراغًح

صذفي

11

صانخ رأفد

يُظًح انتذرير انفهططيُيح

12

جًال زقوخ

انًجهص انوطُي انفهططيُي

13

د .دطاو زيهط

دركح فتخ

14

دَ .اصرانذيٍ انشاعر

جايعح انُجاح انوطُيح

15

د .عسيي انشعيثي

أياٌ

16

د .خهيم انشقاقي

انًركس انفهططيُي نهثذوث انطياضيح وانًطذيح

17

قيص عثذ انكريى

انًجهص انتشريعي

18

د .دُاٌ عشراوي

يُظًح انتذرير انفهططيُيح

19

عالء نذهوح

انًركس انفهططيُي نهثذوث انطياضيح وانًطذيح

20

هاَي انًصري

يركس يطاراخ

التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
أيلول (سبتمبر)  -5102آذار (مارس) 5102

ابلن ر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيٍت
للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيُت للخروج من الوضع
الراىن .عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيٍت الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو ربقيق األىداف
الوطنية الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادشنيُت وخااء فلسطينيُت ابرزين تناولت كل منها توجهاً
زلدداً مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيٍت ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إىل حشد
ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:
 كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون
السلطة والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومصداقية كافيتني لقيادة
محلة شعبية كهذه والسيطرة عليها ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
 ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسرائيل واالحتالل اإلسرائيلي يكون اجلمهور الفلسطيين والسلطة قادرين
على تبنيها رغم التبعية شبو الكاملة لالقتصاد واإلدارة اإلسرائيلية؟
 ىل ميكن تعليق التنسيق األمين مع إسرائيل وىل ميكن جعل ذلك مدخالا للتخلي عن شروط أوسلو األخرى اليت
ال تلتزم هبا إسرائيل بكافة جوانبها السياسية واملدنية واألمنية واالقتصادية حىت لو أدى ذلك الهنيار السلطة أو
حلها؟
 كيف ميكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة مصداقية كافية إلجبار اجملتمع
اإلسرائيلي على مواجهة تبعات استمرار االحتالل؟
 ىل يوجد دور للمفاوضات الثنائية املباشرة مع إسرائيل يف تغيري الوضع الراىن؟ ما ىي الظروف اليت قد جتعل من
ىذه املفاوضات آلية مفيدة للطرف الفلسطيين يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟
تعتا ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بُت اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل
ورقة التوجو الذي تناقشو وتشَت إىل أتثَته ادلمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية
أكا .وقد مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة
عشر معقباً وزلاوراً .سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خااء وسياسيون وأكادشنيون ونشطاء .كما عقد
مؤسبر يف  62شباط (فااير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعا عن رأي كاتبيها وقد ال تعا ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النرورني دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه
ذلذا العمل ،ويود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  62رام هللا
خ  +279-9-9292299ف +279-9-9292292
pcpsr@pcpsr.org
ooo.pspcw.www

