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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها .أتسس ادلركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل
للبحوث األكادميية ودراسات السياسات العامة .يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛
والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث ادلسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات
واألحباث األكادميية 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 االسرتاتيجي ،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 ابلرتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى ادلوضوعات
السياسية ذات األمهية اخلاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي واالكادميي.
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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 فرتة 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 حنو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادمييني وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفرتض 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 اسرتاتيجية 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 وأكادمييون 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 النروجيي 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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ال شك ان الورقة والعرض ينطواين على جهد كبري ومشولية واسعة جتعلها من أىم احملاوالت اليت اطلعت عليها يف ىذا اجملال.
ومـن انحيــة اخــرى ،فادلوضــوع جــاذب لالىتمــام يف الســنوات االخــرية ألسـباب عديــدة ،أوذلــا فشــل البــدائل ادلختلفــة الــيت جرهبــا الشــع
الفلسطيين وقيادتو يف السنوات والعقود االخرية ،واثنيها الكلفة احملدودة نسبيا ذلذا االسلوب ،واثلثها ،تفهم العامل اخلـارجي النسـي ذلـذا
االسلوب قياسا ابألسالي االخرى ،ورابعها افتقار اسرائيل دلقومات ادلواجهة الالزمة دلثل ىذا االسلوب يف ادلواجهة.
لكل ىذه االسباب ،واليت سأفصلها فيما يلي ،فأان متفق من حيث ادلبدأ ،على أن اسرتاتيجية ادلقاطعة ىي من الوسائل االكثر مالئمة
لنضال الشع الفلسطيين لتحقيق اىدافو إذا كانت ىذه االىداف :إهناء احتالل  76دتهيدا إلقامة دولة مستقلة ىناك ،وحل مشكلة
الالجئني على أساس قرار االمم ادلتحدة  ،471واهناء العنصرية اليت يتعرض ذلا الشع الفلسطيين يف اسرائيل.
أوال :يعتقــد نســبة كبــرية مــن الفلســطينيون ،واان مــنهم ،ان الشــع الفلســطيين وقيادتــو جربـوا اس ـرتاتيجية الكفــاح ادلســلح لعقــود طويلــة،
وابئت ىذه االسرتاتيجية ابلفشل ،مبقياس حتقيق االىداف اليت دتثلت يف حينة بتحرير كامـل الـرتاب الفلسـطيين ،كمـا جربـوا اسـرتاتيجية
العمل الدبلوماسي والتفاوضي لتحقيق احلل الوسط ادلتمثل بدولتني على حدود  ،76ولألسف ال نرى أنفسنا نقـرتب مـن حتيـق ذلـك،
ىــذا ابلطبــع ابلــرغم مــن ان كـ ّـال مــن االس ـرتاتيجيتني حققــت بعـ ادلكاس ـ  ،اال اهنمــا اســتنفذا امكانيــة حتقيــق ادلزيــد ،وابلتــاي ىنــاك
حاجة السرتاتيجية جديدة ال تعيدان للوراء لنبدأ من جديد ،بل حتافظ على ما حققناه و تدفعنا لألمام.
اثنيا :الكفاح ادلسلح كان مكلفـا جـدا ،واالجنـازات احملـدودة كـان ذلـا ذتنـا ابىظـا ،ومعادلـة الـربح واخلسـارة جتعلـو غـري رلـدي ،لـيس فقـط
ماداي وبشراي ،بل أيضا على ادلستوى السياسي والعلى مستوى العالقات الدوليـة ،وكـذلك عمليـة السـالم ،الـيت انطـوت علـى دفـع اذتـان
سياسية ابىظة من حيث التنـازالت الـيت دفعـت ذتنـا لتقـدمها احملـدود ،وكـذلك كلفـت ذتنـا علـى مسـتوى الوضـح السياسـي الـداخلي مـن
حيث االنقسام الذي نتج عن اخلالف حول عملية السالم ،لذلك ،فالسياسة اليت نبحث عنها جي ان تكون اقل كلفة إذا أمكن.
اثلثــا :كــان للتقــدم احملــدود الــذي حققــو الكفــاح ادلســلح ذتنــا أيضــا علــى مســتوى نظــرة العــامل للعـ الفلســطيين ،حيــث اعتــرب العــامل ذلــك
ارىــااب ،وحــى يف ســياق عمليــة الســالم ،وابلــرغم مــن تقبــل العــامل للتحــول يف اســلوب العمــل الفلســطيين ،اال انــو بقــي غــري مســتعد لعمــل
شيء ،ما عدا التعاطف اللفظي وادلاي تقريباً ،االمر الذي يتطل اسلواب فيو نوع من امكانية االخنراط للعامل اخلارجي يف الصراع ،وعلى
ادلستويني الرمسية والشعي.
رابعــا :ال شــك ان اس ـرائيل اظهــرت قــدرة كبــرية يف مواجهــة الكفــاح ادلســلح حيــث صــمدت امامــة مث دحرتــو بعيــدا ،وكــذلك "اذلجــوم
الدبلوماسي" الذي حيدتو وافرغتو من مضمونة اىل حد بعيد وجعلتو ابىتاً ،فهل ىناك اسـلواب آخـر تكـون قـدرة اسـرائيل علـى مواجهتـو
أقل؟
وال شــك أن تركيــز الفلســطينيون يف ىــذه ادلرحلــة علــى اسـرتاتيجية ادلقاطعــة ،يشــكل اســتجابة دلعظــم ادلتطلبــات االربعــة الســابقة ،وتــوحي
أبهنا بديل أيخذ بعني االعتبار عيوب السياسات السابقة اليت اوصلتنا اىل القفص احلديدي الذي اشارت الية الورقة.
فادلقاطعة قليلة التكلفة ،مقبولة دوليا وال ختالف أي قانون دوي ،ليس لدى اسرائيل وسائل للتغل عليها مما جيعلها عصبية ،وال ميكن
أن تكون خالفية على ادلستوى الفلسطيين ،ودتكن ادلتعاطفني يف العامل من االخنراط يف ادلواجهة على ادلستوايت الشعبية والرمسيـة ،سـواء
على مستوى الدول ،او ادلؤسسات الدولية.
استاذ الدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت ،وانئ رئيس اجلامعة ،مؤلف "الفكر السياسي الفلسطيين وادلفاوضات" ،شغل مناص وزارات "الصحة"" ،العمل" ،
"التخطيط" يف السلطة الفلسطينية ،ومدير "مكت الصحافة احلكومي" سابقا.
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لكن يف حني اتفق على جدوى ادلقاطعة الدولية ،كواحد من اشكال ادلواجهة الدولية مع اسرائيل ،اال أين ال أتفق مـع الرتكيـز يف الورقـة
علــى ادلقاطعــة الفلســطينية ،فإشــارة الدراســة اىل "مقاطعــة زلليــة انتقائيــة تســتهدف قطاعــات اقتصــادية إس ـرائيلية اس ـرتاتيجية وصــناعات
حساسة أو إنتاجية حوية (البان ،حلوم ،خضروات وفواكو ،طاقة ،اتصاالت ،سياحة) ،من خالل منع تسويقها يف األسواق الفلسطينية
وإجيــاد البــدائل احملليــة أو الدوليــة عنهــا ،ابإلضــافة إىل إمكانيــة ســح األيــدي العاملــة الفلســطينية مــن األسـواق اإلسـرائيلية ،وىــذا مــا مل
نشهده حى اآلن شعبيا أو رمسياً" .ىي مسألة صحيحة سياسيا ،ولكن غري واقعية اىل حد بعيد ،واالىم ،ان مقاطعة مثل ىذه البضائع
االســتهالكية ،ال يشــكل ان خســارة ذات مغــزى اقتصــادي ،فــنحن نعــرف مــاىي الصــادرات الــيت تــدر رحبــا حقيقيــا إلس ـرائيل ،حتديــدا
التكنولوجيا ادلتقدمة والتكنلوجيا العسكرية ،وىذه ال تسوق يف الضفة والقطاع بل يف أورواب وغريىا.
كذلك ال اتفق مع الرتكيز على جهود "وضع األسس االقتصادية ادلتينة الكفيلة ابالستغناء عن التعامل االقتصادي والتجاري الوثيق مع
إسرائيل واالنفصال عنها تدرجييا من خالل تركيز اجلهود الوطنية والدولية على دتكني االقتصاد الفلسطيين ،من التحكم مبعابره التجاريـة
الدولية ".وذلك لعدم واقعية ادلطل ولعدم امهيتو االقتصادية يف ظروف وواقع االحتالل احلاي.
ابلرغم من أن الدعوة دلقاطعة اسرائيل من قبل الفلسطينيني يف ادلناطق الفلسطينية صحيحة سياسـيا ،اىل أهنـا غـري واقعيـة نظـرا للتشـابك
الناتج عن واقع االحتالل ،وكذلك ىي غري رلدية الن كلفة مثل ىذه ادلقاطعة عالية على اجلان الفلسطيين بينمـا زلـدودة التـأثري علـى
اجلان االسرائيلي.
واحــد مؤش ـرات ذلــك ،ان النقاشــات الداخليــة الفلســطينية ادلتعلقــة بتنفيــذ ق ـرارات اجمللــس ادلركــزي االخــرية اخلاصــة بتحديــد العالقــة مــع
إسرائيل (وقف التنسيق االمين) ،أدت اىل تردد سببو الشعور لدى كثريون ابن نتفيد ذلك سيكون لو كلفة علينا ،مبا فيو أمنيا ،أكثر مما
فيو أذا إلسرائيل.
وادلتتبـع لــردود الفعــل االسـرائيلية ،سـواء علــى االجــراءات الــو التحركــات الفلســطينية ،يالحــظ حتسســهم ابألســاس للتحركــات الفلســطينية
على مستوى ادلقاطعة و مستوى ادلواجهة الدولية مثل التحرك يف زلكمة اجلناايت واليونسكو و رللس االمن وما شابو.
ومــن انحيــة اخــرى ،فــأان أرى ادلقاطعــة رلديــة إذا كانــت مشــتقة مــن ومؤسســة علــى القــانون الـدوي ،مبعــى أهنــا تســتند اىل دعــوة اجملتمــع
الدوي اىل تطبيق القانون الدوي ،ومعاقبة الطرف الذي خيالف القانون الدوي .كذلك ،جي ان تسري محالت ادلقاطعة جنبا اىل جنـ
مع كل شكل ممكن من اشكال تفعيل القانون الدوي وادلؤسسات الدولية ،وعلى ادلستوى العادلي.
ولكن االستفادة من ىذا اخليار متطلبات كثرية ،منها ،سلوكا فلسطينيا أكثر حساسية للقانون الدوي واجملتمع الدوي وانسجاماً معيو،
وكــذلك ،يتطلـ تكامــل بــني الدبلوماســية الشــعبية ،كــاليت دتثلهــا حركــة مقاطعــة إسـرائيل وســح االســتثمارات منهــا وفــرض العقــوابت
عليها ،وبني الدبلوماسية الرمسية دلنظمة التحرير والسلطة الـيت ميكنهـا ان تسـتخدم ادلؤسسـات الدوليـة والقـانون الـدوي كحلبـات للصـراع
مع اسرائيل.

1

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 فرتة 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 حنو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادمييني وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفرتض 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 اسرتاتيجية 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 وأكادمييون ونشطاء .كما عقد مؤدتر يف  92شباط
(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 النروجيي 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

