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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادؽلية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها .أتسس ادلركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل
للبحوث األكادؽلية ودراسات السياسات العامة .يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛
والتحليل االسًتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث ادلسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات
واألحباث األكادؽلية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة ،وإجراء حبوث مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين ،وتشكيل
رلموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا ،وعقد ادلؤدترات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون
الساعة ،ونشاطات أخرى .يلتزم ادلركز الفلسطيين للبحوث ابدلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة
الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء.
يتم القيام ابلنشاطات واألحباث يف ادلركز من خالل وحدات ثالثة :وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسًتاتيجي ،ووحدة البحث ادلسحي .تقوم ىذه
الوحدات مبمارسة أربعة أنواع من النشاطات :كتابة البحوث والتحليالت السياسية ،وإجراء البحوث ادلسحية التجريبية واستطالعات الرأي العام ،وتشكيل
فرق اخلرباء ورلموعات العمل ،وعقد وتنظيم ادلؤدترات واللقاءات .تقوم ىذه الوحدات ابلًتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى ادلوضوعات
السياسية ذات األعلية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي واالكادؽلي.
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التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد

ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيني للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ضلو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادؽليني وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتني 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 مدخالً 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؟

تعترب ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بني اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشري إىل أتثريه ادلمكن على الفلسطينيني واإلسرائيليني وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب .وقد
مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً
وزلاوراً .دتت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادؽليون ونشطاء .كما عقد مؤدتر يف 92
شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النروغلي دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه ذلذا
العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
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يقدم الكاتب رجا اخلالدي يف ورقتو حتليال متكامال حول ادلقاطعة الفلسطينية االقتصادية إلسـرائيل واشـكاذلا احلاليـة واجلهـات الفاعلـة
فيها وطنياً ودولياً .ويؤطر الكاتب ادلقاطعة كسالح يف يد الشعب الفلسطيين وكأحد ادوات النضال ادلهمة وذات االبعاد االسًتاتيجية.
وكما وتوضح دور كل من ادلؤسسة الرمسية (م.ت.ف والسلطة الفلسطينية) وحركة ادلقاطعة العادلية ،واحلركات الشعبية ادلختلفة .وتتناول
االشكاليات اليت تواجـو كـل مـن ىـذه االجسـام الـثالث والتناقضـات ابلعمـل واإلسـًتاتيجيات بينهـا ،وتنتهـي اخـريا بتوصـيات مهمـة مـن
اجلدير ابدلؤسسة الرمسية خصوصا دراستها ووضعها قيد التنفيذ.
يف تعقييب على الورقة سأتناول ثالث نقاط رئيسية:
 اوال ،اطرح التساؤل التايل :ىل من ادلنطقي ان يقوم كل طرف من األطراف الفاعلة يف ادلقاطعة بتطوير ”وسائل نضالية وضماناستمرارية افعاذلا دون احلاجة لتوحيد اجلهود يف ىذه ادلرحلة“؟ فهل ىناك فرصة إلصلاح جهود ادلقاطعة يف ظل وجود اجندات شبو
متناقضة او على األقل سلتلفة ما بني األطراف الفاعلة؟ اتفق مع الكاتب إبمكانية حتقيق بعض االنتصارات دوظلا العمل “كفريق
واحد” ولكن أبدي حتفظي او ختويف من استمرار وجود األجندات ادلختلفة اليت تناقض بعضها البعض واليت تؤدي اىل بعض
اإلخفاقات احياانً.
 اثنياً ،مؤكداً على رأي الكاتب ،ارى ان الزراعة الفلسطينية والصناعات احمللية ىي الوجو األخر للمقاطعة اإلسرائلية ،حيث احدعلاال ينجح دون األخر على ادلستوى الداخلي احمللي .وعليو ،وجب علينا ان نفحص مدى جدية السلطة الفلسطينية يف دعم سالح
ادلقاطعة عن طريق تتبع سياساهتا الزراعية والصناعية احمللية.
 اخرياً ،أبدي تساؤال حول دور فلسطينيو الداخل احملتل عام  84يف ادلقاطعة ،وىل ىناك دور ذلم يف اإلطار الذي يطرحو الكاتبام ىم خارج ىذه ادلعركة؟
األجندات املتناقضة
من خالل دراسة الورقة ومن خالل تتبع هنج السلطة الفلسطينية يف ادلقاطعة اإلقتصادية ،نستطيع اسـتنتاج عـدم جديـة السـلطة يف تبـين
هنج ادلقاطعة حىت بسقفها االدىن وىو مقاطعة منتجات ادلستوطنات.
تُعطــي الورقــة اعليــة خاصــة للقــانون الــذي صــدر عــن احلكوم ــة الفلســطينية يف عــام  9202بقيــادة رئــيس الــوزراء ســالم فيــاض حلظ ــر
ومكافحــة بضــائع ادلســتوطنات وانشــاء صــندوق الكرامــة وتوصــي الورقــة بتفعيــل القــانون كورقــة راحبــة تســتطيع الســلطة الفلســطينية حتقيــق
مكاســب ضــمن الســقف ادلســموح التفاقيــة اوســلو والوضــع السياســي ال ـراىن .ولكــن حســب ق ـراءي ف ـ ن ق ـرار احلكومــة جــاء الســباب
سياســية منهــا كســب الـرأي العــام الفلســطيين مــن جهــة ،ومــن جهــة اخــرى كــردة فعــل علــى ظلــو حركــة ادلقاطعــة العادليــة ووجــوب توضــيح
موقف احلكومة منها ،وما ان تغريت ىذه الظروف حىت هبتت محلة الكرامـة واختفـت مـن الوجـود .فالسـلطة الفلسـطينية ال تبـدو ج ّديـة
يف حتقيق احلد االدىن مبقاطعة بضائع ادلستوطنات وال احلد االعلى وىو مقاطعة ادلنظومة االسرائيلية كاملة.
وحــىت اذا ســلمنا لغــاايت النقــاش أبن ىــذا الســقف ىــو اقصــى مــا تســتطيع الســلطة القيــام بــو يف ظــل اتفاقيــة ابريــس اإلقتصــادية والواقــع
السياسي الراىن واهنا تسعى اليو ،اتساءل عن امكانية امتنـاع السـلطة الفلسـطينية حاليـا عـن اي تصـرػلات او شلارسـات قـد تضـر حبركـة
ادلقاطعة العادلية وابلتايل تفادي خلق مواجهة مع االطر االخرى.
* انشط سياسي وحقوقي من رام هللا.
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وىنا شلكن رصد ثالثة امثلة قامت السلطة الفلسطينية من خالل سياساهتا ابالضرار حبركـة ادلقاطعـة ،ووالـيت مـن ادلهـم ذكرىـا خاصـة ان
السلطة دتثل البوق الرمسي للشعب الفلسطيين وتعطي ذريعة ألعداء ادلقاطعة:
 -0يف ديســمرب  ،9202اثنــاء مقابلــة صــحفية مــع الـرئيس زلمــود عبــاس اثنــاء وجــوده يف جنــوب افريقــا خــالل جنــازة الـرئيس الراحــل
صرح الرئيس الفلسطيين انو ال يؤيد مقاطعة اسرائيل واظلا يطالب مبقاطعة ادلستوطنات فقـط .ىـذا التصـريح أضـر كثـريا
نيلسون مندليالّ ،
حبركة ادلقاطعة العادلية خصوصا انو مت يف جنوب افريقا وىي البلد اليت انضلت مـن اجـل اهنـاء نظـام االابرهتايـد عـن طريـق محلـة مقاطعـة
عادليــة وىــي إحــدىا أىــم حلفــاء احلركــة الفلســطينية دلقاطعــة اس ـرائيل .كمــا ان ادلســتوطنات ليســت حبــد ذاهتــا جســم مســتقل عــن دولــة
االحــتالل ،فالدولــة االس ـرائيلية ىــي مــن تــوفّر احلمايــة للمســتوطنني وتســن الق ـوانني والتش ـريعات دلصــاردة االراضــي الفلســطينية وتــدعم
ضلمل الدولة اليت تبنيها أي مسؤولية؟
ادلستوطنني اقتصاداي وقانونيا وسياسيا .اذا كيف نعاقب ادلستوطنات وال ّ
 يف ابريل  9208مت اعتقال وزلاكمة نشطاء حلركة ادلقاطعة يف رام هللا بسبب تصديهم بشكل سلمي حلفل فين ؼلًتق معايري حركةادلقاطعة كانت وزارة الثقافة الفلسطينية ،أحد رعااي احلفل ،قد الغتو مث تراجعت عن قرارىا بسبب الضغط الذي مورس عليها .اتبع
النشطاء نفس االسلوب ادلتبع عادليا حني يتم استقبال اجلنراالت االسرائيلني يف ندوات او زلاضرات يف اخلارج وقاموا بتشويش
احلفل بشكل سلمي اليصال رسالتهم .مل تكتفي السلطة الفلسطينية إبعتقال النشطاء واظلا يف سابقة عادلية قامت مبحاكمتهم
وتلفيق التهم ذلم .بعد الضغط الشعيب مت اسقاط الدعوة عن النشطاء السباب اجرائية ،حيث اوشكت ان تكون فضيحة حيث
كان سيتم جترًن نشطاء ادلقاطعة يف رام هللا ومل يتم جترًن نفس الفعل يف اي مكان آخر يف العامل.
وصرح ان رئيس الوزراء الفلسـطيين قـال لـو
 يف  ،9202استقبل رئيس الوزارء رامي احلمدهللا رئيس بلدية لندن الذي خرج من اللقاء ّمرات ان احلكومة الفلسطينية ضد مقاطعة اسرائيل ،مع العلم ان رئيس الوزراء الفلسطيين انكر قولو ذلك.
سبع ّ
فـ ذا يوجــد تنــاقض بنيــوي بــني اخلــط السياســي الــذي تتبــع احلكومــة الفلســطينية احلاليــة وبــني احلركــات ادلطالبــة مبقاطعــة اس ـرائيل داخليــا
وخارجيا .من ادلهم ىنا ذكر ان بعض الشخوص يف منظمـة التحريـر واحلكومـة الفلسـطينية يعملـون مـا بوسـعهم دلسـاعدة حركـة ادلقاطعـة
العادلية ولكن معظم ىذه اجلهود أتي ضمن عمل شخصي وواعز وطين.

دعم الزراعة والصناعة
يكمـالن
كما تذكر الورقة ف ن دعم وبنـاء اقتصـاد فلسـطيين مقـاوم ومكتفـي ذاتيـا ال يقـل أعليـة عـن فعـل ادلقاطعـة نفسـو بـل ان الفعـالن ّ
بعضهم البعض .ابلنظر اىل موازنة السلطة الفلسطينية للعام  9208نرى ان قطاع االمن ػلصل على  ٪ 94مـن ادليزانيـة بينمـا حتصـل
الزراعة على أقل من .٪0
وجــود مقاطعـة اقتصــادية انجحــة يتطلــب دون ادىن شــك دعــم الســوق احمللــي الفلســطيين سـواء عــن طريــق الزراعــة او الصــناعة .ان خلــق
ص ــناعات فلس ــطينية جدي ــدة ودع ــم الزراع ــة ت ــوفر ب ــدائل ع ــن البض ــائع اإلسـ ـرائيلية ،كم ــا ختل ــق ايض ــا ف ــرص عم ــل بديل ــة للع ــاملني يف
ادلستوطنات .اضافة ف ن خلق ادلزيد من الصناعات الفلسطينية وحتسني ودعم الزراعة الفلسطينية لو أتثري اغلايب على النفسية الفلسطينية
العامة يف كسب ثقة الشعب بنفسو ،والشعور إبتكالية اقل على دولة اإلحتالل ولو كانت مكلفة سياسـياً واقتصـادايً .بـل وجـود الـدعم
احلكومي للقاطعات الزراعية واالنتاجية ضروري جدا لتأمني حياة كرؽلة وشريفة للناس.
ففـي الوضـع احلـايل هتـيمن البضـائع االسـرائيلية علـى السـوق الفلسـطيين ويف ظـل عـدم وجـود الـدعم ادلطلـوب دلسـاندة القطـاع اإلنتـاجي،
يشعر ادلواطن انو زلاصر وانو ؽلشي عكس تيار السـوق اذا مـا أراد ان يقـاطع البضـائع االسـرائيلية او يقـوم إبنتـاج منـتج مـا .أنخـذ شـركة
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فـ ـجــر حــرب

الفطر الفلسطيين كمثال ،وىي شركة فلسطينية حديثة ادلنشأ قائم عليها اربع شباب فلسطينيني ،قرروا االختصاص بزراعة الفطـر والـذي
ال يوجد بديل لو فلسطيين ،حيث تعم االسواق الفلسطينية عدة انواع من الفطر االسرائيلي ،بعضو من انتاج شركات اسرائليلة ضخمة
وبعضــو يب ـاع يف الســوق الفلســطيين مــن غــري غــالف ويشــك ان منشــأه يف ادلســتوطنات .فعلــى مــدار الســنتني ادلاضــيتني ،عانــت الشــركة
الفلس ــطينية م ــن أتخـ ـريات يف ادلين ــاء االسـ ـرائيلي كلفته ــا آالف الشـ ـواقل ،وبع ــد ان دخ ــل الفط ــر الفلس ــطيين الس ــوق قام ــت الش ــركات
االسرائيلية بتخفيض سعر الفطـر اإلسـرائيلي للتـاجر الفلسـطيين حيـث اصـبحت تكلفـة الفطـر الفلسـطيين اعلـى علـى التـاجر مـن تكلفـة
الفطر اإلسرائيلي الذي ىو مدعوم من احلكومة اإلسرائيلية .كما قامت بعض الشركات االسرائلية إبزالة مصدر ادلنـتج (منشـأ البضـاعة)
تروج للفطر االسرائلي على انو منتج عريب رغم سلالفة ذلك للتشريعات الفلسطينية .ويف ظل غياب رقابة فلسطينية
عن الغالف ،وابتت ّ
وعدم دعم ادلنتجات احمللية ،ف ن الفطر االسرائيلي مازال غلتاح السوق الفلسطيين ويصعب احلياة على ابقي القطاعات.
فلسطيين الداخل
برغم مشولية الورقة اال اهنا مل تذكر اي دور لفلسطينيو الداخل (من ادلناطق احملتلـة عـام  )84ضـمن جهـود ادلقاطعـة سـواء علـى ادلسـتوى
الرمسي او الشعيب .فكون فلسطينيو الـ ٨٤جزء من الشعب الفلسطيين -يتوجـب السـؤال ،ىـل سـالح ادلقاطعـة ذلـم ايضـاً ام ال يتناسـب
مع طبيعة ظروفهم؟ وما ىو الدور الذي ؽلكن ان ؽلارسوه سواء ابالستقالل عن االقتصاد الصهيوين او بتوفري البدائل للسـوق يف الضـفة
غزة؟
الغربية وقطاع ّ

مع العلم ان حركة ادلقاطعة العادليـة  BDSاق ّـرت بعـد سلسـة مـن احلـوارات مـع اجملتمـع ادلـدين بعـض مبـادئ ادلقاطعـة اخلاصـة بفلسـطيين
الداخل ،مثل عدم دتثيل دولة اإلحتالل يف اي من احملافل الدولية او الرمسية واإللتزام مبعـايري ادلقاطعـة مبـا يتعلـق بعـدم التطبيـع مـع الـدول
العربية من خالل عدم استضافة فنانني او مثقفني او سياسني عرب .غلدر القول ان احلملة ال تزال يف بداايهتا وىناك صراع حـول ىـذه
ادلعايري ومدى دتاشيها مع احتياجات فلسطيين الداخل ،ويتسائل البعض ىل تؤدي ىذه ادلعايري اىل عزذلم ىم انفسهم وليس فقط دولة
اإلحتالل؟ وكيف ؽلكن مكافحة القوانني االسرائيلية اليت تعاقب محلة اجلنسية االسرائيلية اذا ما قاموا ابلدعوة دلقاطعة الدولة؟
املستقبل يدعو للتفائل
نـرى ان حركـات ادلقاطعـة بـدأت تتأصـل وجـذورىا دتتـد  -وىـذا صـحيح علـى مسـتوى العـامل بسـبب نشـاط حركـة ادلقاطعـة BDSالـيت
اصبحت ادلرادف لكلمة اسرائيل وطريقة التعريف السياسي واالطار االكرب للناشطني يف العامل سـواء مـن فلسـطني او غريىـا لالطلـراط يف
القضــية الفلســطينية .وأثــر حركــة ادلقاطعــة ال يــتم قياســو ابالرقــام فقــط ،مــع ان االرقــام دليــل واضــح علــى صلاعتهــا ومــا آخــر انتصــار -
ســحب الكنيســة ادليثوديــة االمريكيــة اســتثماراهتا مــن البنــوك االسـرائيلية  -ىــو خــري دليــل ،ولكــن نشــاط حركــة ادلقاطعــة يســاىم ايضــا يف
تغيري صورة دولة اسرائيل يف العامل وازالـة احلصـانة عنهـا .ان عمـل حركـة ادلقاطعـة العادليـة ،وان مل يكـن دومـا مباشـرا يف فلسـطني ،فـ ن لـو
أتثــري كبــري علــى مســتوى التطبيــع الفلســطيين ،الــيت ابتــت كلمــة ســلبية يهــرب منهــا اجلميــع وابتــت مشــاريع التطبيــع الــيت تــدعو اىل شـراكة
اسرائيلية فلسطينية قليلة جدا وال تعمل ابلعلن.
وعلى ادلستوى الشعيب ،فالسنوات االخرية احيت مفهوم ادلقاطعة زلليـا واضـافت لزمخـو ،ومـع كـل ىبـة مجاىريـة او حـرب اسـرائيلية نـرى
للهزة اليت تتنبآ هبا الورقة.
ان الناس تقًتب اكثر واكثر من ادلقاطعة  -وىذا مجيعو يؤسس ّ
ولكن االستفادة من ىذا اخليار متطلبات كثرية ،منها ،سلوكا فلسطينيا أكثر حساسية للقانون الدويل واجملتمع الدويل وانسجاماً معيو،
وكــذلك ،يتطلــب تكامــل بــني الدبلوماســية الشــعبية ،كــاليت دتثلهــا حركــة مقاطعــة إسـرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقــوابت
عليها ،وبني الدبلوماسية الرمسية دلنظمة التحرير والسلطة الـيت ؽلكنهـا ان تسـتخدم ادلؤسسـات الدوليـة والقـانون الـدويل كحلبـات للصـراع
مع اسرائيل.
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قيس عبذ الكرين وجوال زقوت
هحوـذ دراغوة وراضي الجراعي

0

3

د .أيوي دراغوة ود .عسهي الشعيبي

4

فجر حرب ود .غساى الخطية

5

دً .اصر الذيي الشاعر ود .حسام زهلط

الوؤسسة

#

االسن

1

د .ضفياٌ اتو زايذج

جايعح تيرزيد

2

ضاو تذور

شركح AIM

3

فذوى انثرغوثي

دركح فتخ

4

راضي انجراعي

جايعح انقذش

5

د .عهي انجرتاوي

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

10

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

02

هاَي انًصري

يركس يطاراخ

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

ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيني للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ضلو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادؽليني وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتني 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 مدخالً 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؟
تعترب ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بني اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشري إىل أتثريه ادلمكن على الفلسطينيني واإلسرائيليني وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب .وقد
مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً
وزلاوراً .دتت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادؽليون ونشطاء .كما عقد مؤدتر يف 92
شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النروغلي دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه ذلذا
العمل ،ويود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  67رام هللا
خ  +673-3-3694622ف +673-3-3694624
pcpsr@pcpsr.org
ooo.pspcw.www

