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 للبحوث السياسية واملسحيةاملركز الفلسطيين 
كمركز   0222مؤسسة أكادديية علمية حبثية مستقلة غَت رحبية وغَت حكومية يضع سياستها العامة ؾبلس أمنائها. أتسس اؼبركز يف مطلع عاـ 

ت لثاث  السياسات مستقل للبحوث األكادديية ودراسات السياسات العامة. يهدؼ اؼبركز إىل تطوير اؼبعرفة الفلسطينية وتقويتها يف ؾباال
اؼبسحية واستطثاعات الرأي العاـ. يقـو اؼبركز ابلعديد من النشاطات  الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسًتاتيجي والسياسة اػبارجية؛ والبحوث

حية حوؿ اؼبواقف السياسية البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكادديية ذات العثاقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مس
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيٍت، وتشكيل ؾبموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلوؿ ؽبا، 

وعية والنػزاىة العلمية وعقد اؼبؤسبرات واحملاضرات واؼبوجزات اؼبتعلقة بشؤوف الساعة، ونشاطات أخرى. يلتـز اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث ابؼبوض
                                                                                       وتبادؿ اآلراء.                                                                                                                ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبَت

يتم القياـ ابلنشاطات واألحباث يف اؼبركز من خثاؿ وحدات لثالة  وحدة السياسة الداخلية، وحدة التحليل االسًتاتيجي، ووحدة البحث 
ت  كتابة البحوث والتحليثات السياسية، وإجراء البحوث اؼبسحية التجريبية اؼبسحي. تقـو ىذه الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطا

واستطثاعات الرأي العاـ، وتشكيل فرؽ اػبرباء وؾبموعات العمل، وعقد وتنظيم اؼبؤسبرات واللقاءات. تقـو ىذه الوحدات ابلًتكيز على 
 ة اػباصة واليت ربتاج إىل البحث العلمي واالكادديي.اؼبستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى اؼبوضوعات السياسية ذات األمهي
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 :د. علي الـجـربـاوي

 العػاي للتعلػيم وزيػرا سػابقا شػلل كمػا  ،1891 عػاـ منػذ بَتزيػ  جامعة يف العامة واإلدارة السياسية العلـو أستاذ اعبرابوي علي الدكتور
 يف وخبػػَتاً  اؼبػػواطن، غبقػػوؽ اؼبسػػتقلة الفلسػػطينية للهيئػػة عامػػاً  مػػديراً  0222-1889 بػػُت مػػا عمػػل ذلػػ  إىل إضػػافة للتخطػػي ، ووزيػػرا
 للجنػػة تنفيػػذايً  ومػػديراً  عامػػاً  وأمينػػاً  ،0221-0222 عػػاـ )االونػػروا( الفلسػػطينيُت الثاجئػػُت وتشػػليل غػػوث وكالػػة مػػع اإلنسػػاف حقػػوؽ

-0222 بػػُت مػػا بَتزيػػ  جامعػػة يف العامػػة واإلدارة اغبقػػوؽ لكليػػة وعميػػداً  ،0222-0220 بػػُت مػػا الفلسػػطينية اؼبركزيػػة االنتخػػاابت
 وللػػدكتور .0229-0222 عػػاـ يف "0211-0229 الفلسػطينية والتنميػػة اإلصػثاح ةخطػػ" إلعػػداد الػوطٍت للفريػػ  ورئيسػاً  ،0229
 العامة. واالدارة والتنمية السياسة ؾباالت يف اؼبنشورة والكتب االحباث عشرات اعبرابوي
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 التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن

 متهيد

 اؼبركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العثاقات يف ابالنفجار واؼبهدد اؼبتزايد والتوتر السثاـ عملية يف اعبمود حالة إىل ابلنظر
 للخروج الفلسطينيُت أماـ اؼبتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت

 للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اغبوار طبيعة استكشاؼ على الدراسات ىذه عمل   الراىن. الوضع من
 فلسطينيُت وخرباء  أكاددييُت قبل من سياساتية أوراؽ طبس كتابة مت اللاية، ؽبذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ ربقي  كبو
   للنقاش. مطروحاً  ؿبدداً  توجهاً  منها كل  تناول  ابرزين
 إىل هتدؼ اؼبطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اؽبدؼ أف األوراؽ فةكا  تفًتض
 التالية  األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاول  اؽبدؼ. ىذا لتحقي  اؼبتاحة اؼبوارد حشد
 هبا الواسعة لمشاركةل مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

  ومصداقية قدرة الفلسطينية القيادة لدى توجد ىل قيادهتا؟ على قادرة السياسية والقوى السلطة وتكون
 الفوضى؟ حنو االنزالق من ومنعها عليها والسيطرة كهذه  شعبية محلة لقيادة كافيتني

 والسلطة الفلسطيين اجلمهور يكون ياإلسرائيل واالحتالل إسرائيل ملقاطعة فاعلة اسًتاتيجية بلورة ميكن ىل 
 اإلسرائيلية؟ واإلدارة لالقتصاد الكاملة شبو التبعية رغم تبنيها على قادرين

 أوسلو شروط عن للتخلي مدخالً  ذلك جعل ميكن وىل إسرائيل مع األمين التنسيق تعليق ميكن ىل 
 ذلك أدى لو حىت واالقتصادية واألمنية واملدنية السياسية جوانبها بكافة إسرائيل هبا تلتزم ال اليت األخرى
 حلها؟ أو السلطة الهنيار

 إلجبار كافية  مصداقية الواحدة الدولة حل وتبين الدولتني حل عن ابلتخلي التهديد إعطاء ميكن كيف 
 االحتالل؟ استمرار تبعات مواجهة على اإلسرائيلي اجملتمع

 قد اليت الظروف ىي ما الراىن؟ الوضع تغيري يف إسرائيل مع املباشرة الثنائية للمفاوضات دور يوجد ىل 
 املستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيين للطرف مفيدة آلية املفاوضات ىذه من جتعل

 خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اعبمهور بُت يالداخل اغبوار من ىاماً  جزءاً  اػبمس التوجهات ىذه تعترب
 يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اؼبمكن أتلَته إىل وتشَت تناقشو الذي التوجو ورقة كل  تصف
 الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فري  قبل من األوراؽ كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة

 خرباء فيها شارؾ مللقة عمل ورشات س  يف وراؽاأل مناقشة سب  وؿباوراً. معقباً  عشر طبسة إىل ابإلضافة اػبمسة
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 08 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكاددييوف وسياسيوف

 لكن العمل. ؽبذا أعطوه الذي واعبهد للوق  العمل لفري  ابلشكر التقدـ واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز يود
 يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ ؿبتوايت أف إىل اإلشارة يود وق ال نفس يف
  العمل. فري 

 الذي للدعم  هللا راـ يف اؽبولندية وللممثلية  (FERON) السثاـ بناء ؼبصادر النروجيي للمركز ابلشكر اؼبركز يتقدـ كذل ،
 .األوراؽ ؿبتوايت على اؼبوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل. ؽبذا اهدمق
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 مفاوضػات الفلسػطينيُت إلجػراء الشروط ربديد ىو وىدفها اؼبفاوضات، خثاؿ من الدولتُت حل ربقي  ىو الورقة ىذه منطل 
 انجحة.

 
 اإلسرائيلي – الفلسطيين الصراع ملستقبل احملتملة االمكانيات

 أبربعػة يػتلخ  اؼبنظػور اؼبػدى يف احتماليػة أكثرىػا أف إال الصػراع، ىػذا ؼبسػتقبل اإلمكانيات من ابلعديد التفكَت ديكن أنو مع
 رئيسية 
  يعٍت ذل  استمرار اؼبنظومة االحتثالية اإلسرائيلية لألرض الفلسطينية االستمرار االنسيايب للوضع القائم حالياً  .1

دبا تشملو من استمرار عزؿ وهتويد القدس، وتكريس وتكثيف عمليات االستيطاف على حاؽبا،  1892احملتلة عاـ 
يف الضفة وتوسيع نطاؽ عمليات االستيثاء على أراضيها، واالبقاء على عزؿ وحصار قطاع غزة لتثبي  فصلو التاـ 

لفلسطينيُت، وابلتاي عن الباقي الفلسطيٍت. ويتمحور ىذا االحتماؿ على استمرار استخداـ إسرائيل لقوهتا إلرغاـ ا
ال ّيّشكل ىذا االحتماؿ مدخثًا غبل الصراع، وإمنا يقـو على أساس االستمرار إبدارة الصراع الذي يبقى مستمراً 

 وينفجر بُت اغبُت واآلخر على شكل ىبّات فلسطينية.
سرائيل خطوات   على غرار اخثائها لقطاع غزة، ديكن أف تتخذ إقيام إسرائيل ابختاذ خطوات أحادية اجلانب .0

لضم أجزاء من الضفة، وتسليم أجزاء أخرى للسلطة الفلسطينية. اؽبدؼ من ذل  ىو تكريس احتفاظها أبكرب قدر 
من األراضي الفلسطينية، وزبلصها من أكرب عدد من الفلسطينيُت بعزؽبم يف كانتوانت مقلصة تؤدي إىل تقليل 

سيم الضفة فعلياً بُت الطرفُت. وربمل ىذه االمكانية، خبثاؼ االحتكاؾ بُت الفلسطينيُت واؼبستوطنُت من خثاؿ تق
سابقتها، احتمالية توسيع رقعة وصثاحيات "اغبكم الذايت" للسلطة الفلسطينية. ال يؤدي ىذا اػبيار إىل حل 
الصراع بشكل دائم، وإمنا إىل كسب الوق  من خثاؿ إجياد حل مرحلي مؤق  يبقى ابنتظار الوصوؿ إىل اغبل 

ي. لذل  ال ديكن االعتماد على ىذا اػبيار للوصوؿ إىل هتدئة شاملة ودائمة، بل يبقى التوتر سائداً، وانفجار النهائ
 األوضاع احتمالية واردة.

  وىو حل الدولتُت، ويقـو على إهناء االحتثاؿ وإقامة الدولة الفلسطينية اليت يريدىا الفلسطينيوف حل االنفصال .3
، مع امكانية تبادؿ ؿبدود لألراضي، وضرورة اجياد حل لثاجئُت وفقاً 1892ـ مستقلة وسيادية على حدود عا

لقرارات الشرعية الدولية. ىذا اغبل ديكنو اهناء الصراع بواسطة اؼبفاوضات. ولكن جيب االنتباه إىل أف رؤية إسرائيل 
الفلسطينية. فإسرائيل تريد دولة للدولة الفلسطينية، إف وافق  يف هناية اؼبطاؼ على إقامتها، ال تتواف  مع الرؤية 

فلسطينية مقلصة اؼبساحة والسيادة ومنزوعة السثاح. وابلتاي، فإف اؼبفاوضات بُت الطرفُت ىي اليت ستحدد 
النتيجة النهائية ؼباىية الدولة الفلسطينية، واليت ال يريد الفلسطينيوف أف تكوف "دولة بقااي". وجدير ابلذكر أف اػبيار 

اـ إسرائيل خبطوات أحادية، قد تعتربىا إسرائيل، وقد تكوف، توطئة تقود إىل ىذا اػبيار الثالث، وىو الثاين، أي قي
حل االنفصاؿ. ولكن يبقى اعبانب الفلسطيٍت متشككًا ذباه ىذه االمكانية، ويرغب يف العبور اؼبباشر كبو إقامة 

 الية.الدولة، واليت قد تتضمن أيضاً امكانية البحث يف موضوع الكونفدر 
  وىو حل الدولة لنائية القومية أو الدولة الواحدة، ويقـو على أساس إزالة اغبدود الداخلية وإقامة حل االندماج .2

أسس عيش مشًتؾ بُت اإلسرائيليُت اليهود والفلسطينيُت، تقـو على ربقي  العدالة واؼبساواة بُت الطرفُت. ىذا 
التقليل من شأف امكانية استمرار وجود التوترات الداخلية بُت  اػبيار، إذا ربق ، ينهي الصراع، ولكن جيب عدـ
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الطرفُت، واليت قد ربوؿ دوف ربققو. وعلى أية حاؿ، إف استمرت إسرائيل يف اتبّاع اػبيار األوؿ، أي االستمرار 
دماج، حىت ولو االنسيايب للوضع القائم حالياً، فإف النتيجة اغبتمية، كأمر واقع، ستكوف ربق  اغبل القائم على االن

 مّر ذل  دبراحل متعددة وفبتدة زمنياً.
 الدولتني حل ملاذا
 اػبيارات  من غَته من واحتمالية واقعية واألكثر األفضل اػبيار أنو الدولتُت( )حل الفصل حل مؤيدو يعتقد
يعلم مؤيدو خيار الفصل أف إسرائيل اليت ال تزاؿ ملتزمة رظبيًا حبل الدولتُت، تقـو فعليًا بتقويض ىذا اػبيار، وذل   .1

ابتّباعها سياسات تُعّم  إجراءات الضم الفعلي، وليس القانوين، للضفة، عثاوة على القدس. فاالستيثاء على األراضي، 
الضلوط اؼبتصاعدة على الفلسطينيُت، إضافًة إىل تثبي  فصل قطاع غزة عن وتوطيد وتوسيع شبكة االستيطاف، وفبارسة 

الباقي الفلسطيٍت، صبيعها إجراءات مستمرة ومتسارعة. وقد تقـو اغبكومة اإلسرائيلية، يف مرحلة قادمة، بتتويج ىذه 
وؿ الفلسطيٍت خبيار اإلجراءات ابزباذ خطوات أحادية اعبانب تؤدي إىل تقلي ، إف مل يكن إغثاؽ، امكانية القب

الدولتُت، ألف ما سيتبقى ؽبم من األرض عندئٍذ لن يتعدى "فتات البقااي". مع ذل ، يعتقد مؤيدو حل الدولتُت أف كل 
ما تقـو بو اغبكومات اإلسرائيلية اؼبتعاقبة يف ىذا االذباه، وىي تنحو ابستمرار كبو اؼبزيد من اليمينية، لن يستقيم أو 

إلجراءات أحادية اعبانب تُفرض بقوة االرغاـ من قبل السلطة احملتلة، وىي ابلتاي غَت شرعية يستدًن. فكل ىذه ا
ابلقانوف الدوي، ولن تنهي االحتثاؿ أو تضع حّدا للصراع، كما ولن سبنح إسرائيل شرعية الوجود الكاملة والنهائية إال 

ة للتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيٍت. ابلتاي، يؤمن ىؤالء بتوفر اؼبوافقة الفلسطينية، واليت لن تتحق  إال بعد االستجاب
 اؼبؤيدين أف ىذه االجراءات اإلسرائيلية ُمعطِّلة، ولكنها ليس  مانعة لتحق  حل الدولتُت.

يعلم مؤيدو حل الدولتُت بوجود نسبة متزايدة، ولكنها مل تصل حىت اآلف إىل أغلبية، من فلسطينيي األرض احملتلة اليت  .0
اليأس من امكانية ربق  حل الدولتُت، نظرًا ؼبا يعايشونو من تلَتات هتودية جوىرية على واقع القدس والضفة.  أصاهبا

وكرّدة فعل على ذل ، أصبح ىؤالء يتجهوف بفكرىم كبو حل الدولة الواحدة كخيار تعجيزي شام  إبسرائيل اليت 
إف كان  إسرائيل ال تريد الفصل عنا، فعليها عندئٍذ ترفض حىت اآلف تطبي  حل الدولتُت. وكأف حاؿ ىؤالء يقوؿ  "

استيعابنا، وسنقوضها من الداخل". يضاؼ ىؤالء إىل قسم من الفلسطينيُت رافض غبل الدولتُت على أساس مبدئي، 
 لكونو يريد استعادة كل فلسطُت دوف تفري  أبي جزء منها. مقابل ذل ، يوجد أغلبية يهودية يف إسرائيل مل تَػُعد، بعد
إقامة اعبدار العازؿ وتشديد اجراءات عزؿ األراضي الفلسطينية عن إسرائيل، مكًتلة ابهناء االحتثاؿ، ما أدى دبعسكر 
السثاـ اإلسرائيلي للًتاجع اغباد. يضاؼ إىل ذل  وجود قسم دييٍت من اإلسرائيليُت يتنامى مؤيد لثاحتفاظ بػ "يهودا 

لنتيجة، فإف حل الدولتُت يشهد أيضاً اكبساراً يف القبوؿ داخل اجملتمع اليهودي والسامرة" جزءاً ال يتجزأ من إسرائيل. واب
يف إسرائيل. ولكن مع كل ذل  فإف دعاة حل الدولتُت ال يزالوف على قناعة أبف كل ذل  ديكن أف يتلَت، عند اعبانبُت 

جّدية ووجود نّية للتنفيذ. والتعويل عند  الفلسطيٍت واإلسرائيلي على السواء، يف حاؿ مت طرح ىذا اػبيار دببادرة سياسية
ىؤالء ىو أف االسرائيليُت ابجململ ال يُفّضلوف استمرار حياة اضطراب األمن واالستقرار، من انحية، كما وال يريدوف 
االنسياب كبو حل الدمج، أي الوصوؿ إىل دولة لنائية القومية أو دولة واحدة يتقاظبوهنا مع الفلسطينيُت، من انحية 

خرى. وسوؼ تقـو أي حكومة إسرائيلية ابزباذ كل ما يلـز من سياسات وإجراءات للحؤوؿ دوف الوصوؿ إىل ذل . أ
وابلتاي فإف أمل الفلسطينيُت بتحق  خيار الدمج ىو أمر صعب لللاية، إف مل يكن يف واقع األمر مستحيثاً. وحىت إف  

إف توفر خيار واضح ومقنع للفصل بُت الطرفُت، فإف  كاف ىناؾ امكانية لذل  فستكوف يف األمد البعيد. لذل ،
 مؤيدي حل الدولتُت على قناعة أبنو سيتمتع بتأييد أغلبية عريضة من الفلسطينيُت.

ابحملصلة، إذا، يبقى حل الدولتُت ابلنسبة لدعاتو األكثر امكانية وجدوى غبل الصراع، حىت مع وجود العراقيل  .3
نياً. وجيدر التنويو ىنا إىل أف ىؤالء اؼبتحمسُت غبل الدولتُت ال يستهينوف على والصعوابت آنفة الذكر اؼبوجودة آ

االطثاؽ ابؼبصاعب والعراقيل اعبّمة اعباشبة على أرض الواقع أماـ ربق  ىذا اغبل، ولكنهم على قناعة أكيدة بعدـ وجود 
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يٍت وينهي االحتثاؿ اإلسرائيلي اؼبستمر بديل آخر قابل للتطبي  يضمن ربقي  التطلعات الوطنية الشرعية للشعب الفلسط
 لنصف قرف تقريباً حىت اآلف. وللتأكيد على رجاحة رأيهم، يسوؽ داِعمو حل الدولتُت الدالالت التالية 

  وجود أغلبية فلسطينية تؤيد تطبي  ىذا اػبيار، وُيستدؿ على ذل  من نتائج استطثاعات الرأي اؼبتتابعة، واليت
ولوية عند الفلسطينيُت، خاصًة داخل األرض احملتلة، تتمثل إبهناء االحتثاؿ وإقامة تشَت بوضوح إىل أف األ

 الدولة الفلسطينية.
  السلطة الفلسطينية تدعم ىذا اػبيار وتعتربه االمكانية الوحيده غبل الصراع. ومع أف موقف السلطة اؼبؤيد غبل

ىا مرتب  بو، وال معٌت لبقائها يف حاؿ مت الدولتُت قد يكوف انبعًا من أساس مصلحي، إذ أف استمرار وجود
التخلي عنو، إال أهنا مع ذل  ال تزاؿ اعبهة اليت تُعرّب، حىت مع وجود االنقساـ بُت الضفة وقطاع غزة، عن 

 اؼبوقف الرظبي الفلسطيٍت اؼبعًتؼ بو دولياً.
 الرظبي ال يزاؿ مع حل  رغم كل ما تقـو بو من إجراءات هتويدية يف القدس والضفة، إال أف موقف إسرائيل

الدولتُت، ما يعٍت أهنا تعي أبف ىذا ىو اػبيار الذي حيظى ابلقبوؿ من قبل صبيع االطراؼ اؼبعّنية، فلسطينياً 
 وعربياً ودولياً.

  .أف اجملتمع الدوي أبكملو يدعم ىذا اػبيار، تؤيده يف ذل  قرارات الشرعية الدولية اؼبثابرة على التأكيد عليو
ريد حثًا للصراع متف  عليو ابلتفاوض بُت الطرفُت، وال يريد استمرار امثاءات الطرؼ احملتل على فالعامل ي

الطرؼ القابع رب  االحتثاؿ، ألف ذل  لن يؤدي إىل ربقي  االستقرار وإهناء الصراع، بل يعمل على أتجيجو، 
ليم مشتعل ومتزايد التوترات. عثاوًة على ما يعٍت تورطهم فيو وربملهم ألعبائو اؼبتثاقلة واؼبتزايدة تشعبًا يف إق

ذل ، يوجد على الصعيد الدوي أغلبية متنامية تؤمن بضرورة ربقي  العدالة من خثاؿ التجاوب مع التطلعات 
 الفلسطينية اؼبشروعة اؼبطالبة ابغبرية واالستقثاؿ.

 
 الدولتني: وحل   املفاوضات
 حّل دائم قائم على الفصل، أي حّل الدولتُت، إىل التزاـ الطرفُت الفلسطيٍت واإلسرائيلي بو.  حيتاج التوصل إىل

وىذا االلتزاـ لن يتحق  إال عند ضماف قبوؿ ىذين الطرفُت بكامل جوانبو )اغبيثيات والتفاصيل(، وتكوُّف قناعة 
عليو كنتيجة هنائية لواقع عند كل طرؼ منهما أبنو سيتحصل من ىذا اغبل على أفضل ما ديكن اغبصوؿ 

شديد التعقيد. وابلطبع، ىذا لن يتأتى إال حبصوؿ كل طرؼ على اغبّد األدىن اؼبقبوؿ لديو من الئحة مطالبو 
األولية والشاملة لكل تطلعاتو ورغباتو. معٌت ذل  أف القبوؿ اؼبتبادؿ بُت الطرفُت ىو الشرط الضروري واألساس 

 ليو بينهما، وىذا ما جيعلو ُيسّمى بػ "اغبّل التوافقي". الضامن لدديومة اغبل اؼبتوصل إ
  دبا أف عثاقة ميزاف القوى الظاىرة بُت الطرفُت الفلسطيٍت واإلسرائيلي سبيل لصاحل إسرائيل، وىي ابلتاي عثاقة

عمودية وليس  أفقية، الطرؼ اإلسرائيلي فيها ىو األقوى واؼبهيمن طاؼبا ىو احملتل، والطرؼ الفلسطيٍت ىو 
 بفرض رؤيتها غبل الدولتُت على أرض الواقع، األضعف كونو القابع رب  االحتثاؿ، ديكن إلسرائيل التفكَت

بدوف ربصيل موافقة الطرؼ الفلسطيٍت. دبعٌت آخر، ديكن إلسرائيل ارغاـ الفلسطينيُت على منوذج من حل 
الدولتُت الذي ترتئيو مناسبًا ؽبا، وليس ابلضروة ؽبم. ديكن لذل  أف يتحق  من خثاؿ فرض اجراءات أحادية 

ن خثاؽبا إبعادة "ىندسة حدود الفصل" داخل الضفة، فتقتطع وتضم بشكل هنائي ما اعبانب تقـو إسرائيل م
تريد االستيثاء عليو من مناط  )القدس اؼبوسعة، خلف جدار العزؿ، األغوار، والكتل االستيطانية(، وتًتؾ 
دولة اؼبناط  اؼبكتظة ابلفلسطينيُت لتصبح كانتوانت متصلة مع بعضها البعض أبنفاؽ وجسور لتصبح ال

الفلسطينية اؼبنتظرة. وعندئٍذ ديكن إلسرائيل االدعاء أبهنا أوف  حبل الدولتُت. ولكن ىذه الدولة الفلسطينية 
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اؼبفروضة هبذا الشكل ستصبح "دولة البقااي"، وال ديكن توقع أف يتم القبوؿ هبا فلسطينياً، حىت وإف أصبح  
فالفرض ابالكراه لن يؤدي إىل حل دائم ينهي الصراع وحيق  واقعًا انفذًا )مشروع الدولة ذات اغبدود اؼبؤقتة(. 

كره واؼبللوب على أمره حياوؿ تليَت معادلة "الواقع اؼبفروض" 
ُ
االستقرار. بل سيبقى اعبانب الفلسطيٍت اؼب

 وربويلها إىل "اؼبتوقع اؼبرغوب".
 على القبوؿ اؼبتبادؿ ال يتحق  إال  مع أف ميزاف القوى أساسي يف األخذ ابالعتبار، إال أف اغبل التوافقي القائم

من خثاؿ التفاوض. وإذا كاف التفاوض ىو الوسيلة الوحيدة لبلوغ التواف ، يصبح ايراد بعض اؼببادئ األساسية 
نِظمة للعملية التفاوضية أمراً أساسياً ويف غاية األمهية 

ُ
 اؼب

الحدمها قوة مطلقة على اآلخر، أي أف العثاقة  تتحدد العثاقات بُت أي طرفُت وفقاً ؼبيزاف القوى بينهما. فإف كاف .1
بينهما كان  عمودية، يستطيع األقوى فرض إرادتو على األضعف، والذي ال يسعو إال االذعاف. ىذا حيصل يف 

)حىت وإف اسُتخدم   حاالت اغبرب، مثثًا، عندما يربح طرؼ وخيسر اآلخر، فُيملي الرابح على اػباسر مطالبو
وال يسع اػباسر سوى الرضوخ وقبوؿ تل  اؼبطالب. ولكن ىذا القبوؿ ال يكوف هنائياً، بل  ،اؼبفاوضات كوسيلة(

مشروط بتلَّت الظروؼ وتعّدؿ ميزاف القوى لصاحل من كاف خاسراً. حينما حيصل ذل  يرفض ىذا الطرؼ استمرار 
جرّاء ضعفو، فيعاود إحياء إذعانو ورضوخو، ويللي قبولو الساب  ابلشروط اجملحفة اليت كاف ارتضاىا على نفسو 

الصراع القدًن من أجل تعديل أو تليَت ىذه الشروط السابقة وفقًا ؼبوقعو اعبديد يف ميزاف القوى. أما يف حاؿ 
قوى الطرفُت، وكاان على خ  أفقي يف معادلة ميزاف القوى، ال يستطيع أي منهما التللب على اآلخر يف  توازن 

غبالة، وجرّاء توازف القوى، ال يكوف أماـ ىذين الطرفُت سوى حل الصراع حاؿ نشب صراع بينهما. يف ىذه ا
ابلتفاىم. حينئٍذ، يصبح التفاوض الوسيلة اؼبتبّعة لتحقي  ذل . وابلطبع، إف كان  العثاقة بُت الطرفُت ما بُت 

الصراعات الناشبة بينهما،  األفقية والعمودية، فإف مقدار تفاوت القوة بُت الطرفُت ىو ما حيّدد الوسيلة اؼبتبّعة غبل
 وتكوف متفاوتة ما بُت االرغاـ أحياانً والتفاوض أحياانً أخرى.

قبوؿ أي طرفُت دببدأ التفاوض حوؿ قضية ما ىو إشعار من قبل كل منهما ابلقبوؿ أبهنما يقعاف على خ  أفقي  .0
إرغاـ اآلخر على القبوؿ اؼبستداـ  أكثر منو عمودي يف عثاقة توازف القوى بينهما، دبعٌت أف ال أحد منهما يستطيع

دبوقفو ودبطالبو. لذل  يتم الذىاب ابذباه التفاوض، والذي يعٍت قبوؿ الطرفُت اؼببدئي بعمل تنازالت متبادلة من 
أجل التوصل إىل تسوية مشًتكة. ويكوف التبادؿ يف التنازالت دبقدار عثاقة قوة الطرفُت يف ميزاف القوى الذي جيمع 

حاؿ مت التوصل إىل "حل توافقي" بواسطة التفاوض، وجرت تنازالت متبادلة بُت الطرفُت، فإف قبوؽبما بينهما. ويف 
لثاتفاؽ يستدًن ألف كثًا منهما يعي ما قّدـ اآلخر من تنازالت تُقابل تنازالتو. وىذا الوعي عند كل طرٍؼ يؤدي 

 تبادؿ ىو أساس استدامة االتفاؽ وإهناء الصراع.إىل الرضى، والرضى ُيّشكل األرضية اؼبناسبة للقبوؿ، والقبوؿ اؼب
ألف اؼبفاوضات تفًتض وتتطلب إجراء تنازالت، واؼبتوقع أف تكوف متبادلة، ُيصبح بديهيًا عدـ إمكانية خروج أي  .3

طرؼ من عملية التفاوض ؿُبققًا نفس اؼبطالب اليت دخل هبا إىل ىذه العملية. ىذا أمر على غاية األمهية ألف من 
اؼبفاوضات معلنًا عن نفس اؼبطالب اليت يريد فعليًا ربقيقها يف هناية عملية التفاوض البّد وأف خيسر، على يدخل 

التنازالت بُت طرفُت كل واحد منهما يُقدـ  متوالية مناألقل جزءاً منها. فهذا ىو أساس التفاوض وشرطو الرئيس  
العملية غبُت استنفاذ الطرفُت للتنازالت وعندىا يتم  التنازؿ الذي يقدمو الطرؼ اآلخر، وتستمر مقابلتنازاًل 

االتفاؽ. فإذا كاف طرؼ ما ال يريد تقدًن تنازالت على مطالبو اؼبعلنة، واليت ُتّشكل لو اغبّد األدىن اؼبقبوؿ للتوصل 
ا اغبّد. إىل اتفاؽ، عليو حينها أف ال يُقحم نفسو بعملية مفاوضات ستؤدي ابلتأكيد إىل اضطراره للتنازؿ عن ىذ

ؽبذا السبب تقـو األطراؼ اغبريصة عند التفاوض ابتبّاع سياسة حصيفة قائمة على آليات اسًتاتيجية التفاوض 
الناجح، وذل  بتعظيم الئحة مطالبها )لتزيد عن اؼبطالب اغبقيقية( عند الدخوؿ يف عملية اؼبفاوضات، استشعاراً 

تبدأ ابلزايدات اليت أضافتها يف البداية على أمل أف ربافظ يف منها بضرورة تقدًن تنازالت خثاؿ سَت العملية، ف
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النهاية على أكرب قدر من مطالبها اغبقيقية. اؼبشكلة تصبح عند الطرؼ الذي ال يقـو بذل ، وتتضاعف حدهتا 
ظم يف عنده عندما يكوف الطرؼ اؼبقابل واعيًا لبديهيات التفاوض، وقاـ بزايدة مطالبو منذ البداية. عندئٍذ، تتعا

 اؼبفاوضات خسائر الطرؼ األوؿ، بينما يُقّل  الطرؼ اؼبقابل من خسائره ويعظم مكاسبو. 
إذا كاف ميزاف القوى يرجح ابذباه طرؼ على حساب آخر، فعلى األخَت إذا أراد التفاوض مع الطرؼ األوؿ  .2

تحقي  ذل  العمل على األقوى منو أف حياوؿ بكل الوسائل تعديل اػبلل يف ىذا اؼبيزاف. ومن أىم السبل ل
استجثاب التأييد والدعم اػبارجي ؼبطالبو التفاوضية. ويتم ذل  بواسطة العمل على إقامة التحالفات ومراكمة 
األصدقاء. ويف حالة الدوؿ، فإف ربصيل الدعم على الصعيد الدوي ؼبواقفها ومطالبها التفاوضية يعترب أمراً 

جح من الطرفُت اؼبتفاوضُت بتحصيل قدر أكرب من ىذا الدعم يُػّعزز موقفو اسًتاتيجيًا ويف غاية األمهية. ومن ين
 التفاوضي، وعلى األرجح أف حيق  النجاح يف اؼبفاوضات.

وأخَتاً، فإف من اؼببادئ األساسية يف القائمة اؼبديدة ألسس التفاوض أف اؼبفاوضات عملية ؽبا بداية، كما أف ؽبا  .2
ة بسقف زمٍت تنتهي عنده إما ابلنجاح أو الفشل. فعامل الزمن احملدد يف هناية. أي أهنا جيب أف تكوف ؿبكوم

اؼبفاوضات مهم ألنو ُيّشكل عامل ضل  على األطراؼ اؼبتفاوضة وجيربىا من خثاؿ االلتزاـ ابؼبوعد الزمٍت على 
تفادة بذؿ اعبهد للتوصل إىل اتفاؽ. وىذا أمر ضروري خصوصًا إذا ما كاف طرؼ أقوى من طرؼ، وحاوؿ االس

من قوتو االضافية يف إطالة عملية التفاوض وربويلها إىل حالة عبثية مريرة يستللها الهناؾ الطرؼ اؼبقابل وتقلي  
الئحة مطالبو. لذل ، جيب أف ال تستمر اؼبفاوضات بشكل انسيايب مفتوح إىل ما ال هناية، فإما أف تنجح خثاؿ 

وقف. وجيب إدراؾ أف التوقف عن اؼبفاوضات يعترب جزءًا مهمًا من الفًتة احملددة ؽبا، أو يُلل  عليها الباب وتت
اؼبقابل لتقدًن تنازالت. ولكن من الناحية  الطرؼ تكتيكات التفاوض، وُيستخدـ يف أحياف كثَتة لدفع

 االسًتاتيجية، جيدر أف ال يستمر طرؼ يف عملية التفاوض إف كاف على يقُت أبهنا لن تقود إىل اتفاؽ، إال إذا كاف
 يستهدؼ أمراً آخر من ىذا االستمرار.

 
 

 اآلن حىت املفاوضات
  اؼبتداوؿ حاليًا واؼبّروج لو إسرائيليًا أف اؼبفاوضات اؼبستقبلية بُت اعبانبُت الفلسطيٍت واإلسرائيلي لن ُتّشكل، إف

داد والتحضَت جرت، بداية لعملية التفاوض بُت اعبانبُت، ما يعٍت سلب الفلسطينيُت من فرصة وإمكانية االستع
ؼبباشرهتا وف  أسس وؿبددات جديدة. فللمفاوضات اتريخ طويل ديتد لربع قرف، جرت خثالو مباحثات مديدة 

وفقًا ؽبذا الرأي، ال ديكن القفز عن كل ما و أنتج  تفامهات كثَتة، واتفاقات وبروتوكوالت عديدة. وابلتاي، 
فاوضات القادمة، واليت جيب أف تبدأ من حيث انته  تل . جرى يف اؼبفاوضات السابقة، وإمنا يُبٌت عليو يف اؼب

ولكن تل  اؼبفاوضات السابقة مل ربق  للفلسطينيُت النجاح إبهناء االحتثاؿ وإقامة الدولة. وعلى العكس 
سباماً، فقد ابءت اؼبفاوضات عليهم بنتائج سلبية وخيمة، وتركتهم اآلف يف وضع أصبحوا فيو أبعد، فيما يتعل  

غايتهم، فبا كانوا عليو أصثًا عندما بدأوا يف خوض غمارىا يف بداية التسعينيات من القرف اؼباضي.  بتحقي 
وابلتاي، يواجو الفلسطينيوف معضلة أساسية يف حاؿ توجههم لعقد مفاوضات قادمة. فمن جهة، يوجد 

من جهة أخرى، لن يستفيد للمفاوضات خلفية سابقة يُتوقع أف تُلقي أباثرىا على اؼبفاوضات الثاحقة. ولكن 
اعبانب الفلسطيٍت إف جرت اؼبفاوضات يف اؼبستقبل على نفس أسس ووتَتة اؼبفاوضات السابقة، ما يعٍت 

 ضرورة احداث تلَّت جذري عليها إف أراد الفلسطينيوف ربقي  نتائج اجيابية ؽبم من خثاؽبا.
  ّدر حاجة إسرائيل ؽبا، ما أدى بو ألف ال يرفع مل تكن اؼبفاوضات السابقة متكافئة. اعبانب الفلسطيٍت مل يُػق

سقف مطالبو يف بدايتها، بل قاـ بتقدًن تنازالت جوىرية للدخوؿ هبا كاف من اؼبفًتض أف حيتفظ هبا ليقدمها 
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مقابل تنازالت إسرائيلية متبادلة يف مرحلة متأخرة يف عملية التفاوض. مل يقف األمر عند ىذا اغبّد، بل استمر 
لسطيٍت يف تقدًن سلسلة متثاحقة من التنازالت ألناء عملية اؼبفاوضات السابقة. وعلى العكس من اعبانب الف

ذل ، استلل  إسرائيل، كدولة ؿبتلة، فرؽ قوة االرغاـ اليت تتمتع هبا ورفع  سقف مطالبها منذ البداية، 
ٍت. ومل يقف األمر عند واستمرت خثاؿ اؼبفاوضات السابقة يف العمل على آتكل اؼبوقف التفاوضي الفلسطي

ىذا اغبّد، بل قام  اغبكومات اإلسرائيلية اؼبتعاقبة، رب  غطاء اؼبفاوضات وبتوظيف مقتدر ألساليبها وآلياهتا، 
بفرض وقائع هتويدية واستيطانية يف القدس والضفة، ما أدى يف احملصلة إىل ضمهما الفعلي ؽبا )دوف اؼبواطنُت 

 ، وإف مل يكن ضّماً قانونياً معًتؼ بو دولياً.الفلسطينيُت اؼبتواجدين فيهما(
 اجملتمع الدوي يف عملية التفاوض، على اعتبار أف  مع أف اعبانب الفلسطيٍت رغب وسعى منذ البداية القحاـ

ذل  ضروري لتعديل ميزاف القوى مع إسرائيل، إال أنو مل يتمكن خثاؿ الفًتة اؼباضية من زحزحة الوالايت 
اؼبتحدة عن االستئثار الكامل واؼبطب  على ملف اؼبفاوضات من جهة، أو التألَت اجيابيًا عليها لتقلي  مدى 

ائيل وضبايتها ؽبا، من جهة أخرى. ومع أف اؼبوقف األورويب، بشكل عاـ، كاف أكثر اجيابية اكبيازىا إلسر 
وتعاطفًا مع اؼبوقف الفلسطيٍت، إال أف قدرة التألَت األوروبية يف عملية التفاوض بقي  ؿبدودة فعليًا يف ؾباؿ 

سابقة ؿبصوراً، كما تريد إسرائيل، االسناد االقتصادي. وابحملصلة، بقي اؼبوقف الدوي خثاؿ عملية التفاوض ال
يف حدود مفهـو "إدارة الصراع"، ومل يصل إىل التدخل الفاعل، كما يريد اعبانب الفلسطيٍت، للضل  من أجل 

 "حل الصراع".
  نتيجة عدـ احرازىا التقدـ اؼبطلوب والنجاح اؼبأموؿ، تطور لدى صبهور الفلسطينيُت موقف سليب ذباه

رور الوق  وتكشُّف مدى آتكل اؼبوقف الفلسطيٍت خثاؽبا ليزيد من نسبة اؼبعارضُت اؼبفاوضات، تصاعد مع م
ؽبا، مع العلم أف أغلبية منهم ال تزاؿ تؤيد حل الدولتُت. أي أهنم ال يزالوف يرغبوف يف ربقي  اؽبدؼ، ولكنهم 

طة الفلسطينية اليت غَت راضُت عن الوسيلة اؼبستخدمة لذل . وقد صاحب ذل  منو التذمر الفلسطيٍت من السل
أصاهبا الوىن، ومن القائمُت الدائمُت على عملية التفاوض الذي تراجع  الثقة بقدراهتم على إحداث التحوؿ 
اؼبطلوب يف اؼبفاوضات لتحقي  الصاحل الفلسطيٍت. يضاؼ إىل ذل  تعثر جهود السلطة داخلياً، على صعيد 

ذج قادر على اقناع اعبهات األخرى، وابألخ  األطراؼ اغبكم وتدبَت الشؤوف الفلسطينية، على ابراز منو 
الدولية اؼبؤلرة، بقدرهتا وجدارهتا وامكانية االعتماد عليها كطرؼ مؤىل وقادر على ربمل مسؤولية وأعباء 
التحوؿ إىل مرحلة االستقثاؿ، خصوصًا ضمن أجواء االنقساـ السياسي بُت فتح وضباس، والذي أدى إىل 

 للضفة عن قطاع غزة، ما عّزز الفصل اإلسرائيلي بينهما.فصل فلسطيٍت داخلي 
  جيدر االنتباه إىل أف كل ما سب  ذكره أييت اآلف ضمن سياؽ حالة عامة غَت مواتية الجراء مفاوضات جادة

على فقداف الفلسطينيُت للثقة  قادمة بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت، أو توقع انتاجها نتائج اجيابية. فعثاوةً 
واألمل ابلتفاوض، فإف حالة من عدـ االكًتاث تنتشر أيضاً بُت عمـو اإلسرائيليُت الذين يقودىم حالياً ائتثاؼ 
حاكم دييٍت غَت معٍت حبل الدولتُت أو إبجراء مفاوضات مع الفلسطينيُت. يضاؼ إىل ذل  أف األوضاع 

اإلسرائيلي،  –ضاغطة من أجل التوصل إىل تسوية سياسية للصراع الفلسطيٍت اإلقليمية والدولية مل تعد حاليًا 
وقد فقدت القضية الفلسطينية اآلف ؿبوريتها وأمهيتها يف خضم اغبروب األىلية واهنيار الدوؿ احمليطة اقليمياً، 

عاؼبية. ابحملصلة، وانشلاؿ اجملتمع الدوي دبحاولة وقف انتشار االرىاب ومنع ربولو إىل ظاىرة، أو حىت ظبة، 
العامل ُمنشلل، واالقليم مضطرب، والطرؼ الفلسطيٍت ُمنه  ومنقسم، واإلسرائيلي غَت مكًتث، وعلى أرض 
 الواقع مل يعد ىناؾ الكثَت فبا تبقى للتفاوض بشأنو. على ما يبدو أف حل الدولتُت يواجو واقعاً مل يعد مواتياً.

  الفلسطينيوف إىل مفاوضات قادمة، فإف السؤاؿ األىم ىو  ىل ويف ظل كل ىذه الظروؼ الشائكة، إذا ذىب
لديهم القدرة على تليَت، أو على األقل تعديل، قواعد مسار عملية التفاوض مع إسرائيل ليبدأوا بداية جديدة 
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وـبتلفة عّما جرى يف الساب ، أـ أف اؼبفاوضات اؼبستقبلية، إف جرت، ستكوف استئنافًا وامتدادًا للمفاوضات 
 لسابقة اليت مل تكن يف صاغبهم؟ا
 

 
 اخليارات الفلسطينية للتفاوض يف املستقبل

  إذا قّرر الفلسطينيوف استمرار التعويل على حّل الدولتُت، فإف ذل  يعٍت أنو ال بّد ؽبم من استمرار القبوؿ
يكوف عليهم ابؼبفاوضات وسيلة لتحقي  ذل . يف ىذه اغبالة، ومع األخذ ابالعتبار كل ما ذُكر أعثاه، س

 اختيار أحد مسارات التفاوض التالية 
استمرار التوقف عن اؼبفاوضات  ىذا يعٍت استمرار الوضع اغباي، وىو عدـ رفض التفاوض من انحية مبدئية،  .1

ولكن التوقف عنها غبُت تلبية إسرائيل ؼبطالب فلسطينية كاف أمهها وقف االستيطاف واالفراج عن دفعة من األسرى 
ذا اػبيار غَت مفيد للفسطينيُت من الناحية االسًتاتيجية كونو ال حيق  ؽبم أية مكاسب يف حاؿ مل القدامى. ى

تستجب إسرائيل للمطالب، وىي مل تفعل، يف حُت يسمح ؽبا ابالستمرار يف اتّباع سياساهتا االستيطانية يف القدس 
وضات. وإضافة إىل أف التوقف الفلسطيٍت عن والضفة، مع إلقاء اللـو على اعبانب الفلسطيٍت لرفضو اسئناؼ اؼبفا

اؼبفاوضات ليس أمرًا اسًتاتيجيًا وهنائيًا يستهدؼ قلب قواعد اللعبة مع إسرائيل ابلكامل واغثاؽ الباب على حل 
الدولتُت، فإف ىذا التوقف مل حيق  اؽبدؼ اؼبطلوب منو لتمكُت حل الدولتُت، أال وىو وقف االستيطاف. فمنذ 

يٍت عن التفاوض، استمرت إسرائيل ابستيطاهنا الذي زاد وتكّثف مع مرور الوق . فإف أعلن  التوقف الفلسط
إسرائيل يف مرحلة قادمة وقف استيطاهنا لفًتة زمنية من أجل إعادة بعث عملية التفاوض، وابلتاي تكوف قد لّب  

ؼ تعٍت القبوؿ ابلزايدة االستيطانية الشرط الفلسطيٍت ولكن متأخراً، فإف العودة الفلسطينية للمفاوضات حينئذ سو 
اليت حصل  يف فًتة التلّيب عن طاولة اؼبفاوضات. لذل  جيدر عدـ االستمرار ابتّباع ىذا اؼبسار كونو مل يُثب  
جدواه أو يُنتج اؼبطلوب منو. ولكن مع ذل ، من اؼبفيد ىنا التنويو بشكل عاـ إىل أف التوقف عن التفاوض ىو 

لية التفاوض، ولكن ىذا التوقف جيب أف يكوف تكتيكياً وؿبسوابً بشكل دقي  للحصوؿ منو جزء ال يتجزأ من عم
على نتائج اجيابية. وابلعادة فإف "اغبرد" التفاوضي ال يستمر ؼبدة سنوات، بل عليو ايصاؿ الرسالة احملددة وربقي  

 وف أية فائدة.النتائج اؼبتوخاة خثاؿ مدة أسابيع فق ، فإف مل يستطع تكوف إطالة مدتو بد
مفاوضات من دوف مفاوضات  دبعٌت أف يبقى التوقف عن اؼبفاوضات ساراًي )ألف اعبانب الفلسطيٍت ال يستطيع  .0

العودة اليها دوف ربق  مطالبو السابقة، وألف اعبانب االسرائيلي ال يريد تلبية تل  اؼبطالب(، ويستعاض عنو ابجراء 
وض غَت اؼبباشر ينفع يف حّل مسائل جزئية أو اشكاالت إجرائية، مفاوضات عرب وسطاء. ىذا النوع من التفا

ولكنو غَت فّعاؿ عندما يتعل  األمر بقضااي جوىرية تتطلب مواجهة تفاوضية بُت األطراؼ ذات الصلة اؼبباشرة 
 واؼبعنية. لقد حاول  أطراؼ عديدة، على رأسها االدارة األمريكية فبثّلة بوزير خارجيتها، إجراء مثل ىذه
اؼبفاوضات غَت اؼبباشرة بُت الطرفُت الفلسطيٍت واالسرائيلي، وذل  يف ؿباولة ىدف  إىل التوصل لتفامهات سُبّكن 
من إعادة التفاوض اؼبباشر بينهما. العديد من االجتماعات اؼبكوكية اؼبنفصلة ُعقدت، والكثَت من اعبهد األمريكي 

لبية ومل يتحق  كسر اعبمود اؼبنشود يف اؼبفاوضات العالقة. ومن اسُتثمر يف ىذه احملاوالت، ولكن النتيجة جاءت س
 الواضح أف مثل ىذا اػبيار لن جيدي نفعاً اآلف يف إعادة ربري  اؼبفاوضات بُت الطرفُت. 

استئناؼ اؼبفاوضات  العودة إىل عملية التفاوض والبدء فيها من جديد من حيث كان  قد توقف ، وفقًا لنفس  .3
ف أي تعديل أو تليَت. ىذا ىو اػبيار اؼبفّضل إلسرائيل، فقد خدمها طواؿ فًتة اؼبفاوضات األسس السابقة دو 

السابقة. ولكنو خيار كارلي ابلنسبة للفلسطينيُت، كونو سيعود الستنزافهم يف عملية مفاوضات عقيمة لن تنتج ؽبم 
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 –ستمرار يف تنفيذ سياساهتا االستيطانية شيئاً يُذكر، بينما سُبنح األفضلية إلسرائيل لتوظيف اؼبفاوضات من أجل اال
االبتثاعية للقدس والضفة. ىذا خيار إف عاد اليو الفلسطينيوف فكأهنم مل يتعلموا شيئاً من كابوس عملية اؼبفاوضات 
السابقة اليت كلفتهم الكثَت من التنازالت واؼبعاانة. ومن األفضل ؽبم، بسبب ذل ، اختيار أي خيار آخر عوضاً 

اػبيار الذي جيب عليهم ذبنّبو بشكل مطل  وكامل، ألنو ال جيوز ؽبم استمرار التعويل عليو إلنتاج النتائج عن ىذا 
 اؼبتوخاة من قبلهم، واليت فشل يف انتاجها سابقاً. 

اؼبفاوضات كلطاء  ىذا خيار ال يتم فيو استمرار التعويل فلسطينياً على اؼبفاوضات إلنتاج حل الدولتُت،  استخداـ .2
مع أنو اغبل الذي يبقى مفّضثًا من قبل الفلسطينيُت. وابلرغم من ذل ، يقبل اعبانب الفلسطيٍت بعملية تفاوض 

ؽبم إهناء االنقساـ وإقامة الدولة، وإمنا ألف اؼبفاوضات مستقبلية، ولكن دوف أيّة اوىاـ أبهنا ستؤدي اىل تسوية ربق  
تشّكل رغبة وخياراً دولياً ديكن للفلسطينيُت استخدامو كلطاء لتحقي  ىدؼ آخر، طاؼبا ليس دبقدورىم ربقي  حل 

سرائيل الدولتُت. إذاً، ىذا خيار يستهدؼ اسًتضاء اجملتمع الدوي، وليس وليد قناعة أبنو سيؤدي فعليًا إىل قبوؿ ا
حبل الدولتُت. أما اؼبنط  الذي يستند إليو فهو أف اسرائيل مستمرة بتنفيذ سياساهتا يف األرض احملتلة بلّض النظر 
عن وجود مفاوضات أو عدـ وجودىا، وال يوجد أي رغبة عند أطراؼ خارجية للضل  عليها لتليَت ذل . ابلتاي، 

اؼبفاوضات سوى ربصيل اللـو الدوي عوضًا عن الدعم الدوي ما الذي جينيو الفلسطينيوف من عدـ ذىاهبم اىل 
األفضل، إذاً، ضمن ىذا الواقع  ؟اؼبمكن وغَت اؼبتوفر حاليا، سياسيًا ومالياً، ابلقْدر الكايف واؼبرغوب فلسطينياً 

مع الدوؿ  السياسي اؼبظلم أف يتم رباشي زايدة تعقيده وآاثره السلبية عليهم، وذل  بتثافيهم مواجهة غَت مفيدة
اؼبؤلرة واؼباكبة على الصعيد الدوي، والذىاب إىل اؼبفاوضات فق  من أجل ربصيل أكرب قدر من الدعم اػبارجي، 
حىت وإف اقتصر على اؼبساعدات اؼبالية والفنية، وتوظيف ذل  لتعزيز الصمود الفلسطيٍت يف البثاد. ملزى ذل  أف 

ية مع اجملتمع الدوي، بلّض النظر عن ؾبرى التفاوض الذي جيب على ىذا اػبيار موّجو ابذباه اجياد عثاقة اجياب
الفلسطينيُت ليس فق  عدـ  التعويل عليو، وإمنا العمل على أف يبقى شكليا وبدوف تقدًن تنازالت جديدة 
إلسرائيل. ىذا خيار سياسي ذكي يقـو على توظيف فن اؼبمكن لتحصيل نتيجة اجيابية من عملية سلبية ليس 

لل  الباب على حل الدولتُت، ر الفلسطينيُت استمرار ذبنبها أو تليَت مسارىا. ويف حُت أف ىذا اػبيار ال يُ دبقدو 
 فانو ديكن أف يفتح انفذة على حل الدولة الواحدة.

تليَت قواعد التفاوض  ىذا ىو اػبيار األمثل اؼبقًتح والواجب اتّباعو من قبل مؤيدي حل الدولتُت، كونو الوحيد  .2
ديكن من خثالو التأكد بشكل هنائي وقطعي من إمكانية ىذا اغبل، فإما أف يتم ربقيقو أو يتم االغثاؽ عليو الذي 

هنائياً. ىذا ىو، إذا، خيار "إزالة الوىم"، كي ال يبقى الفلسطينيوف أسرى مرحلة قادمة رباكي ما جرى ؽبم خثاؿ 
اػبيار على أساس إحداث تليَت جذري يف طريقة تفكَت  "مثاحقة األمل الزائف " الناء اؼبرحلة السابقة. يقـو ىذا

وآليات العمل الفلسطيٍت، ما ينتج عنو حدوث نقلة نوعية يف وضعية الفلسطينيُت التفاوضية مقابل اسرائيل، تتلَّت 
قي  دبوجبها قواعد اؼبفاوضات بُت الطرفُت لتصبح أكثر اتّزاانً، وتتحوؿ ابلتاي إىل وس  أفضل ػبدمة اؼبصاحل ورب

، اذ بدونو ال  األىداؼ الفلسطينية. يستند ىذا اػبيار إىل رؤية تفاؤلية إبمكانية إحداث التليَت الفلسطيٍت الثاـز
ديكن ألي مفاوضات أف رُبق  اؼبرغوب منها فلسطينياً. فإف مل يكن بقدرة الفلسطينيُت إحداث ىذا التليَت، فثا 

ي  أىدافهم. يقـو ىذا اػبيار على عودة الفلسطينيُت مفاوضات أو غَتىا من الوسائل ستسعفهم على ربق
الستشعار قوهتم، وابلتاي استعادة قدرهتم على التعامل بنّدية مع اسرائيل، رغم أهنا دولة احتثاؽبم اليت أصبحوا 
يعتقدوف أهنا أقوى منهم. فإف كان  حقا كذل ، فإهنا تستطيع أف تفرض عليهم ما تشاء، وليس  حباجة إىل 

ض معهم. ولكن مع أهنا، رغم احتثاؽبا، دولة ال تزاؿ ربتاج إىل شرعية اعًتافهم هبا وتقبُّلهم ؽبا، فاف ىذا التفاو 
يعطيهم قوة معنوية كبَتة ديكنها أف توازي قوة اسرائيل العسكرية. فمعضلة اسرائيل الوجودية ال ديكن أف تنتهي إال 

لى ىذا القبوؿ. وإسرائيل تعلم ذل ، وىي ابلتاي حباجة ابلقبوؿ الفلسطيٍت هبا، وليس إبكراه الفلسطينيُت ع
للمفاوضات بنفس قدر حاجة الفلسطينيُت ؽبا. ىذا ىو أساس توازف القوى بُت الفلسطينيُت واالسرئيليُت. وحُت 
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ت يعي الفلسطينيوف ىذه اغبقيقة، ويبدأوا ابلتصرؼ وفقا ؽبا، ستتلَت معادلة عثاقتهم إبسرائيل، وابلتاي اؼبفاوضا
معها. ولكن ىذا الوعي لن يكفي لوحده لتليَت اؼبعادلة، وإمنا يتطلب قياـ الفلسطينيُت إبحداث تليَت جوىري يف 
 عدة ؾباالت واذباىات لتحويل ىذا الوعي اىل وقائع تسند موقفهم التفاوضي وتعّزز إمكانية ربق  حل الدولتُت. 

 
 املطلوب لتحقيق النجاح يف املفاوضات 

  اللجوء للمفاوضات كوسيلة أمر شائع غبل ـبتلف أنواع الصراعات والنزاعات. بل ديكن االدعاء أنو ال ديكن
التوصل إىل حل دائم بُت فرقاء يف أي صراع أو نزاع إال ابستخداـ شكل من أشكاؿ التفاوض يف مرحلة معينة. 

يُعترب ضعفاً أو يقدـ تنازاًل، فهي ليس  غاية حبّد  ل عيباً حبّد ذاهتا، وعبوء طرؼ ؽبا الشكّ اؼبفاوضات، إذاً، ال تُ 
ذاهتا، وإمنا وسيلة لتحقي  غاية. ولكن العيب يكمن يف توقع ربق  اللاية ابتباع وسيلة مل يُعّد ؽبا جيداً. 
فاللاايت ال تتحق  من ذاهتا، أو ألف احداً يرغب هبا، أو العتقاده أبحقيتها وعدالتها. بل ىي تتحق  عندما 

 ىناؾ إعداد جيد وقوة كامنة وكافية للدفاع عنها والتشبث هبا. يكوف 
  نظرة الفلسطينيُت السلبية للمفاوضات ليس كوهنا وسيلة، وإمنا لإلرث السليب اؼبًتاكم جرّاء تواي الًتاجعات اليت

حل  أصاب  قضيتهم بسبب قّلة االستعداد وسوء األداء التفاوضي خثاؿ الفًتة السابقة. وإذا كاف مؤيّدو
الدولتُت ال زالوا يريدوف ربقي  غايتهم، واليت تتطلب استخداـ وسيلة اؼبفاوضات، فإف عليهم واجب استخثاص 
العرب من التجربة التفاوضية السابقة، واليت فشل  يف ربقي  ىذه اللاية، والقياـ بكل ما يلـز من تليَتات 

توظيف الوسيلة )اؼبفاوضات( لصاحل ربقي  غايتهم ضرورية يف منطلقاهتم واستعداداهتم وأدائهم، كي يستطيعوا 
 )حل الدولتُت(. وتشمل التليَتات اؼبطلوبة على ما يلي  

ترتيب الوضع الفلسطيٍت الداخلي  ال ديكن مطلقًا النجاح يف اؼبفاوضات إف بقي الوضع الفلسطيٍت على حالو  .1
ألي طرؼ مفاوض يعترب عنصرًا أساسيًا ورئيسياً  الراىن  مشرذمًا ومهلهثًا. ودبا أف متانة وسباس  الوضع الداخلي

يف تعزيز القوة التفاوضية، فاف تعايف وسثامة الوضع الفلسطيٍت يصبح شرطًا الزاميًا وضروراًي لتحسُت قدرة 
 الفلسطينيُت التفاوضية. ويف ىذا اجملاؿ على الفلسطينيُت ربقي  ما يلي  

لضفة اللربية وقطاع غزة، اذ لن يؤخذ الفلسطينيوف مأخذ اعبّد يف أي أ( إهناء االنقساـ وإعادة توحيد السلطة يف ا
أمر سياسي من قبل أي طرؼ، أكاف اسرائيلياً أو دولياً، ااّل اذا كانوا موّحدين. وبعد كل اؼبآسي اليت غبق  هبم 

ختثاؼ بُت األطراؼ جرّاء االنقساـ، على الفلسطينيُت تعّلم وإدراؾ أف الوحدة ال تعٍت إللاء التعددية وإهناء اال
السياسية، وإمنا تنظم ىذا االختثاؼ ليكوف داخل اطار مؤسسة اغبكم، ال أف يستمر على مؤسسة اغبكم. كما 
أف الوحدة ال تعٍت ضرورة انصهار اؼبواقف السياسية اؼبتباينة يف بوتقة واحدة، كأف يتطلب ربقيقها موافقة اعبميع 

ي  ذل . فالتباين يف اؼبواقف السياسة هبذا اػبصوص ليس أمراً على حل الدولتُت وإجراء مفاوضات لتحق
مشروعًا فحسب، وإمنا مرغوب ومفّضل أيضاً، ألف وجود معارضة داخل النظاـ السياسي الفلسطيٍت غبل 
الدولتُت يقّوي اؼبوقف التفاوضي وال يضعفو. ولذل  اف مل يكن ىناؾ معارضة فيجب اجيادىا، ولكن ليس على 

احر حّدي بُت القابلُت والرافضُت يستدعي فوز طرؼ وتلييب اآلخر ، وإمنا فتح اجملاؿ لكليهما أساس خل  تن
للتفاعل التنافسي. واألفضل من ذل  أف يستطيع الطرفاف اجياد تفاىم مستًت على تقسيم األدوار بينهما للعمل 

ل ، على الفلسطينيُت إدراؾ بشكل متناغم لتعزيز التكتي  التفاوضي خثاؿ عملية اؼبفاوضات. من أجل كل ذ
مدى أمهية إهناء االنقساـ، والقياـ بكل ما يتطلبو ذل  من إجراءات، على صعيدّي منظمة التحرير والسلطة 

 الفلسطينية. 
ب( تعزيز الدديقراطية يف اغبياة السياسية، ويف النظاـ السياسي الفلسطيٍت، وذل  من خثاؿ إجراء االنتخاابت 

لتشريعية، أبسرع وق  فبكن. وىذه االنتخاابت ليس  مهّمة وضرورية فحسب إلعادة بث العامة، الرائسية وا
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الروح يف حياة سياسية فلسطينية تكلّس  منذ حُت، بل ىي أيضًا ضرورية إلعادة ترميم العثاقة مع اجملتمع 
تلة ؿبرجة أكثر أماـ الدوي الذي حيتاج الفلسطينيوف إلسناده لتحقي  تطلعاهتم. وستكوف السلطة االسرائيلية احمل

العامل اػبارجي يف استمرار تربير احتثاؽبا لنظاـ دديقراطي تعددي يتم فيو تداوؿ السلطة عن طري  إجراء انتخاابت 
 نزيهة وشفافة. 

ج( وضع واتباع خطة عامة إلصثاح بنية وأداء السلطة الفلسطينية، وازباذ ما يلـز من خطوات جديّة لرفع كفاءة 
ة القطاع العاـ ليصبح إدارة عصرية منتجة وفّعالة. لن تستطيع السلطة اقناع الكثَتين بقدراهتا وقدرة وشفافي

عطِّلة لثاقباز. جيب أف 
ُ
واستحقاقها اف مل تتمكن من ؿباربة احملسوبية والفساد ومظاىر الروتينية والبَتوقراطية اؼب

ى قدراهتا وأدائها يف ـبتلف جوانب مسؤولياهتا، تتصاعد الثقة داخلياً وخارجياً ابلسلطة، وىذا يعتمد على مستو 
وعلى وجو اػبصوص يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات االجتماعية والتعليمية والصحية. فهذه السلطة ىي اليت ستتحوؿ 

 إىل دولة إف قبح حل الدولتُت، وعليها أف تربىن للعامل قدرهتا واستطاعتها القياـ بذل . 
يد الدعم اػبارجي ؽبدؼ إهناء االحتثاؿ وإقامة الدولة الفلسطينية. فمع أف العمل على مراكمة األصدقاء وربش  .0

حل الدولتُت ىو رظبياً اغبل اؼبعتمد دوليا، إال أف اجملتمع الدوي حباجة دائمة إىل اغبّث لتحويل ىذا اؼبوقف الرظبي 
غاشم  والقضية الفلسطينية  إىل فعل حقيقي. وال يكفي من الفلسطينيُت يف ىذا السياؽ الركوف إىل أف االحتثاؿ

عادلة، ولذل  على العامل االنتصار للح  الفلسطيٍت والضل  إلهناء االحتثاؿ. ومع أف ذل  صحيح من حيث 
اؼببدأ، إال أف اجملتمع الدوي، وخاصة اللريب اؼبهيمن عليو، ال يعمل فق  وفقًا للمبادئ األخثاقية، وإمنا حيتاج إىل 

 توليد آليات ضل  خارجية وداخلية تسهم يف تليَت سياسات حكوماتو، ومنها تشبي  عثاقات ومصاحل، وإىل
اؼبنحاز السرائيل. ولكي يتحق  اؽبدؼ، على الفلسطينيُت إيثاء اىتماـ اضايف موّجو لتحويل سياسات الدوؿ 

قوؽ الفلسطينية. ىذا اللربية، ألهنا سبتل  زماـ التألَت األىم يف السياسة الدولية، وألف غَتىا مؤيّد بشكل واسع للح
يتطلب ذبّنب مواجهة ىذه الدوؿ، خاصة يف ظل االضطراب اغباي يف االقليم، بل العمل ضمن القواعد واآلليات 
اؼبقبولة منها للتألَت عليها. وكما ذُكر سابقاً، فاف االنطباع الذي يًتكو األداء الفلسطيٍت )داخليًا وخارجياً( عليها، 

 ألَت يف إمكانية تليَت سياساهتا. وضمن ىذا األداء، على الفلسطينيُت االىتماـ دبا يلي يشّكل أحد أىم عوامل الت
أ( ربديث وتنشي  العمل الديبلوماسي إلجياد آلة ديبلوماسية فلسطينية مهنية وعلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، 

ػبط  عمل تصلها من اؼبقر  تًتاب  مع بعضها كشبكة متصلة من البعثات، وتتواصل من خثاؿ تنفيذ مربمج
العاـ يف البثاد. وواضح أف النجاح يف العمل الديبلوماسي يتطلب أف ال يقتصر تواصل كل بعثة ديبلوماسية 
عرّفة من قبل حكومة البلد الذي تتواجد بو، بل عليها أف ذبهد 

ُ
فلسطينية ليكوف فق  مع نقاط االتصاؿ اؼب
افذة واؼبؤلرة يف تل  البثاد، من ُمشّرعُت ورجاؿ دين وأعماؿ وإعثاـ نفسها وذبتهد للوصوؿ إىل كل اعبهات الن

 وأكاددييُت وُكّتاب وصحفيُت.
ب( العمل على سبكُت التواصل وتولي  الرواب  مع الشعوب وزبطي اقتصارىا فق  على اعبهات الرظبية. من 

مؤىثاتو وقدراتو، وخصوصا يف الضروري تعريف شعوب العامل ربديدا يف الدوؿ اللربية، ابلشعب الفلسطيٍت و 
اجملاالت الثقافية واألدبية والفنية. ىذا مهم إلزالة وتليَت الصورة النمطية السلبية عن الفلسطينيُت، إف وجدت، 
وألنسنة كفاحهم من أجل اغبرية واالستقثاؿ. إف مهمة ربويل الرأي العاـ اللريب ربديدا أمر على غاية األمهية، 

إىل توليد ضل  داخلي على اغبكومات لتليَت سياساهتا. وتتوزع مهمة التواصل مع  ألف ذل  إف حصل سيؤدي
الشعوب على ـبتلف مكوانت اجملتمع الفلسطيٍت، من جهات سياسية وأىلية وقطاع خاص، ليقـو كل طرؼ دبا 

أرجاء العامل،  وفبيقدر عليو يف ىذا اجملاؿ. فعروض لفرؽ الدبكة، ومعارض الًتاث واؼبنتجات، وشعراء وأدابء جيو 
 أمثلة على ما ديكن أف يفعل ويًتؾ ألرا إجيابيا يف ىذا اجملاؿ، خصوصا إف جرى ذل  وف  رؤية وتنظيم جيدين. 
ج( العمل على توسع قاعدة اؼبؤيدين غبل الدولتُت داخل إسرائيل، وسيكوف أسهل لنجاح ىذا اغبل لو تبلورت 

طلب جهدا فلسطينيا حملاولة ربقيقو. ولذل  جيب إقامة التحالفات قناعة عند أغلبية إسرائيلية بتأييده، وىذا يت
بُت مؤيدي ىذا اغبل من الفلسطينيُت واالسرائيليُت، وتوسيع إمكانية اخًتاؽ اجملتمع اإلسرائيلي. ومن اػبطأ 
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بة واحدة. فلسطينيا وضع صبيع االسرائيليُت، ديينيُت ويساريُت، مستوطنُت ودعاة إقامة الدولة الفلسطينية، يف جع
االسرائيلية، واستلثاؽبا كمدخل -ولكن إذا كاف ىناؾ زبوؼ من إمكانية إنفثاش موضوع االتصاالت الفلسطينية

للتطبيع مع االحتثاؿ، ديكن عندئذ تقنُت مهمة التواصل مع االسرائيليُت ومتابعتها بشكل حثيث. وعلى كل 
 الفلسطيٍت أبكملو، وال ذبري ابػبفاء على اإلطثاؽ. األحواؿ، ىذه مهمة جيب أف تكوف علنية يعرؼ هبا اجملتمع

فبارسة الضل  على إسرائيل إلجبارىا على إهناء االحتثاؿ وقبوؿ حل الدولتُت. صحيح أف اخًتاؽ اجملتمع  .3
االسرائيلي ابغبوار واإلقناع مهم لتوسيع قاعدة التأييد غبل الدولتُت، ولكن يف ؾبتمع سياسي إسرائيلي أصبح منذ 

و كبو اليمُت، ومع تزايد القناعة بُت ىذا اليمُت أبف التشبث ابألرض الفلسطينية ليس احتثاال وإمنا فبارسة مدة يتج
ح  "اسًتداد األرض"، يصبح من الضروري للفلسطينيُت أيضا فبارسة كل الضلوط على إسرائيل لرفع كلفة احتثاؽبا 

الفلسطينيُت وقسم من االسرائيليُت، كاؼبستوطنُت  ؼبستوى لن تتمكن من االستمرار بو. ىذه اؼبواجهة ليس  بُت
فق ، وإمنا ىي مواجهة شاملة وكاملة بُت اػباضعُت لثاحتثاؿ ودولة االحتثاؿ. ولكي ينجح الفلسطينيوف هبا، يقع 
عليهم واجب تنسي  ىذه اعبهود وفبارستها أبقصى درجات االنضباط واغبرفية العالية واالنتقائية الثازمة لتحقي  

رض منها. وجيب عدـ تناسي أف ىدؼ ىذه الضلوط ليس ذبميع وأتليب اجملتمعُْت االسرائيلي والدوي ضد الل
الفلسطينيُت )خصوصا مع وضع اإلقليم اؼبلتهب(، وإمنا تفكي  ىذين اجملتمعُْت داخليا وؿباصرة وعزؿ معارضي 

جح يف انتاج األىداؼ اؼبتوخاة ألي طرؼ  إهناء االحتثاؿ والتللب عليهم. وجيب ىنا استذكار أف اؼبفاوضات لن تن
كاف إف مل يكن ىناؾ قوة كافية تسندىا. والقوة ىنا ال تقتصر فق  على اعبانب اؼبادي منها، مثل القوة العسكرية 
فق ، وإمنا تتعداىا لتشمل ؾبمل أنواع القوة، اؼبادية والبشرية واؼبعنوية، وأبشكاؽبا وفبارستها اؼبختلفة. اؼبهم أف 

التنسي  بُت ىذه األنواع ؿبكما ومتناغما، كي تعطي النتيجة اؼبطلوبة. ويف حالة اؼبواجهة مع إسرائيل، على يكوف 
الفلسطينيُت ؿباصرة دولة االحتثاؿ، داخليا وخارجيا، وإفقاد االسرائيليُت الشعور ابألمن واألماف، وحرماف ىذه 

ىل االستنتاج أف كل ذل  مرىوف إبهناء االحتثاؿ وربق  الدولة من االستقرار وربقي  الرخاء، وذل  عبعلها تصل إ
اغبقوؽ الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيٍت. على إسرائيل أف زبسر من استمرار احتثاؽبا، وإهناء االحتثاؿ لن 
يتحق  للفلسطينيُت ابستدرار االستعطاؼ االسرائيلي فق . بل عليهم تنظيم أنفسهم، وربشيد مصادر قوهتم، 

 ا يلي والقياـ دب
أ( داخليا  على الفلسطينيُت مواجهة إسرائيل واحتثاؽبا داخليا، دبعٌت داخل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة. ودبا 
أف ىذه اؼبواجهة غَت متكافئة القوة، ألف إسرائيل كدولة ؿبتلة تتمتع بفرؽ قوة على اعبانب الفلسطيٍت، وتستطيع 

نيُت لتأمُت انصياعهم، إال أف الفلسطينيُت ديلكوف مصادر قوة ـبتلفة عليهم فبارسة القمع واإلكراه على الفلسطي
أف يكونوا خثاّقُت بكيفية فبارستها. وعليهم دائما االنتباه إىل أف اؼبواجهة الداخلية مع دولة االحتثاؿ ال 

وقف الفلسطيٍت، تستهدؼ فق  ربقي  الفوز اؼبباشر عليها، وإمنا استخدامها أيضا لتحشيد الدعم اػبارجي للم
وىو أمر على غاية األمهية لتعديل ميزاف القوى اؼبائل يف االذباه اإلسرائيلي. وفبا ديكن وجيب على الفلسطينيُت 

 القياـ بو ما يلي 
توسيع ضبلة مقاطعة اؼبنتجات اإلسرائيلية وربويلها إىل هنج حياة. فاالحتثاؿ مستمر ألنو حيق  فائدة اقتصادية  .1

دوالرات سنواي، وعلى الفلسطينيُت تقويض ىذه اؼبنفعة عن طري  مقاطعة اؼبنتجات االسرائيلية تقدر ببثايُت ال
وإغثاؽ السوؽ احمللي عليها. وىذا حيتاج ليس إىل رفع شعارات اؼبقاطعة واتباع األسلوب التقليدي لتفريغ السوؽ 

ناسبة والكفيلة بف  االرتباط واالعتمادية الفلسطينيي من اؼبنتجات االسرائيلية فق ، وإمنا يتطلب إجياد اغبلوؿ اؼب
االقتصادية الفلسطينية على إسرائيل. ىذا أمر حيتاج إىل تعاوف ولي  بُت صبيع مكوانت اجملتمع الفلسطيٍت، الرظبي 
واألىلي والشعيب، إضافة إىل القطاع اػباص. وعلى سبيل اؼبثاؿ، حيتاج النجاح يف ىذا األمر إىل توفَت التشجيع 

اؼبادي الرظبي للقطاع اػباص كي يُقّل  من حجم استَتاده من إسرائيل، ويستبدؿ ذل  ابستَتاد مباشر من  والدعم
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اػبارج. كما وجيب تليَت حوافز تشجيع االستثمار داخل البثاد، وربسُت جودة اؼبنتجات احمللية، والقياـ حبمثات 
 ل اقتصاداي.مكثفة ومستمرة للتوعية ابلفوائد اؼبًتتبة على مقاطعة إسرائي

تنظيم اعتصامات دورية )أسبوعية مثثا( ألعداد حاشدة من الفلسطينيُت ترفع شعارا واحدا فق  وىو ضرورة إهناء  .0
االحتثاؿ. ىذه االعتصامات تتم بنفس التوقي  يف مراكز اؼبدف الفلسطينية، وتستمر ؼبدة ساعة واحدة فق ، 

أف تتزامن ىذه االعتصامات الفلسطينية مع أخرى مشاهبة يف ويفضل أف تكوف يف اؼبساء. وديكن مع مرور الوق  
اؽبدؼ ذبري بنفس الوق  والتوقي  يف أماكن ـبتلفة يف العامل، وخصوصا يف الوالايت اؼبتحدة والدوؿ األوروبية. 
عامل ىذه االعتصامات الفلسطينية إف نُّظم  بفاعلية واستطاع  حشد اآلالؼ اؼبتزايدة أسبوعا بعد أسبوع ُتظهر لل

أف الشعب الفلسطيٍت ال يقبل ابستمرار العيش رب  االحتثاؿ، وتُرسل رسالة قوية التألَت على الرأي العاـ، يف 
 إسرائيل واػبارج.

االستمرار يف مقاومة االحتثاؿ دبختلف الوسائل، ووف  مبدأ انتقائي لتعظيم خسائره وتقلي  اػبسائر الفلسطينية.  .3
ـ التنازؿ عن اغب  يف اؼبقاومة اؼبسلحة بشكل هنائي وقطعي، حىت وإف مت التوصل ويف ىذا السياؽ جيب، أوال، عد

إىل اتفاؽ فلسطيٍت داخلي بعدـ اللجوء إىل فبارسة ىذا اغب  يف مرحلة معينة، فهذا مصدر للقوة جيب أف ال يُلّيب 
يتم ابنتقائية ؿبكمة  طوعيا وبدوف شبن. وإذا ما مت اللجوء الستخداـ ىذه القوة يف مرحلة معينة، فيجب أف

وابنضباطية عالية، وليس بعشوائية زُبّلف ضررا أكثر من الفائدة. وجيب االنتباه ىنا إىل أف اؼبقاومة اؼبسلحة ليس  
غاية حبد ذاهتا، وإمنا وسيلة لتحقي  غاية. وعلى ىذا األساس جيب دائما حساب تكاليف الربح واػبسارة بشأهنا.  

ع فبارسة اؼبقاومة السلمية، وأبساليب خثاقة ومبتكرة. اؼبهم يف األمر أف ال تصبح كما وعلى الفلسطينيُت توسي
اؼبقاومة بنوعيها، اؼبسلح والسلمي، ؾبرد رد فعل جُيّر إليو الفلسطينيوف إسرائيليا، وإمنا أف ُتصبح فعل فلسطيٍت 

اليت زبتار أساليبها بعناية فائقة،  ؿبسوب وىادؼ. وابختصار، على الفلسطينيُت تعلم وفبارسة مفهـو "القوة الذكية"
 بتخطي  وتنظيم ؿبكمُت، وبتنفيذ منضب . 

 
ب( خارجياً  ال جيوز للفلسطينيُت التلكؤ يف فبارسة كافة الضلوط اػبارجية اؼبمكنة على إسرائيل، او التفري  بُت 
اسرائيل من جهة، واحتثاؽبا من جهة أخرى. على سبيل اؼبثاؿ، يتمثل اؼبوقف الفلسطيٍت الرظبي بتأييد اؼبقاطعة 

ائيل ومنتجاهتا. ىذا موقف خاطئ ويؤدي إىل إضعاؼ اػبارجية ؼبنتجات اؼبستوطنات، ولكن دوف مقاطعة اسر 
اؼبوقف الفلسطيٍت يف عملية التفاوض. اسرائيل ىي الدولة احملتلة، وىي اليت جيب أف يثاحقها الفلسطينيوف على 
صبيع األصعدة اػبارجية، ويف ـبتلف احملافل الدولية، بكل مهّة وعزدية، وأبسرع وتَتة، ودوف استمرار اػبضوع 

أو االبتزاز السياسي او اؼباي. فاػبوؼ على استمرارية وجود السلطة لن يفيد الفلسطينيُت شيئًا اذا  للضلوط 
 بقي  وىي ُمدّجنة ومسلوبة القدرات. ولذل  من الضروري أف يتحّوؿ اؼبوقف الفلسطيٍت الرظبي ويقـو دبا يلي   

الدولية، وخاصة أماـ ؿبكمة اعبناايت الدولية. شّن ضبلة شاملة ؼبواجهة اسرائيل يف ـبتلف اؼبؤسسات واؼبنظمات  .1
وعلى اعبانب الفلسطيٍت اختيار وتوظيف طاقم دوي على أعلى مستوى من القدرة والكفاءة ليقـو بذل . ىذه 
اؼبثاحقة ضرورية وأساسية لتدعيم اؼبوقف الفلسطيٍت التفاوضي، وبدوهنا يُفقد الفلسطينيوف أنفسهم أحد أىم 

 مصادر قّوهتم. 
ييد ودعم ضبلة اؼبقاطعة الدولية إلسرائيل، وىي اغبملة اليت تتفاعل وتتطور على اؼبستوى الدوي حالياً، والعمل أت .0

على توسيع نطاقها وتسريع وتَتة انتشارىا. ىذه اغبملة ىي أىم ما تواجهو اسرائيل يف الوق  اغباي خارجياً، وىي 
ية يف ؾباالت متعددة، ولكن ألهنا أيضا تؤلر سلبًا على ظبعتها مؤلرة وفّعالة ليس فق  لكوهنا تكّبدىا خسائر ماد

يف اػبارج، وىو أمر أصبح  الدوؿ يف ىذا العصر هتتم بو أدّيا اىتماـ، وربسب لنتائجو اغبساابت. ومن ىذا 
 اؼبنطل  جيب أف ال تبقى ىذه اغبملة طوعّية فق ، وإمنا جيب اسنادىا دبسار فلسطيٍت رظبي داعم أيضاً. 
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ياـ حبمثات عثاقات عامة داخل الدوؿ اؼبؤلرة يف صناعة القرار الدوي، واليت تنحاز حاليًا إلسرائيل، وذل  الق .3
للتألَت على الرأي العاـ داخلها ليؤلر بدوره على تليَت مواقف حكوماهتا. وىذه اغبمثات جيب أف تكوف منظمة، 

دور خربة عاؼبية ذات ظبعة جيدة، وُتستخدـ فيها  حُيّضر ؽبا ربضَتًا جيدا، وُيشرؼ عليها ـبتّصوف مهنيوف من
ـبتلف وسائل االتصاؿ، دبا يف ذل  وسائل التواصل االجتماعي اغبديثة. يضاؼ اىل ذل  ضرورة فبارسة 

 الديبلوماسية العامة كوسيلة للتواصل بُت الشعوب. 
 

 تنظيم عملية التفاوض املستقبلية:

اؼبفاوضات السابقة، وضرورة عدـ تكرارىا ألهنا مل تكن إجيابية، بل مت فيها تقدًن  على الفلسطينيُت استخثاص العرب من ذبربة
تنازالت جوىرية دوف مقابل. وإذا ما مت العمل دبا جرى تفصيلو يف ىذه الورقة من أجل حشد مصادر قوة اعبانب الفلسطيٍت، 

 بلية، ولكن مع األخذ بضرورة ما يلي  وذل  السناد عملية التفاوض، ديكن عندئذ  الدخوؿ يف عملية مفاوضات مستق
منطلقها األساسي  إهناء االحتثاؿ وإقامة الدولة اؼبستقلة والسيادة على حدود عاـ أف تبدأ اؼبفاوضات من  .1

، وليس أف ُتستأنف من حيث انته ، وذل  الستعادة اعبانب الفلسطيٍت ؼبا مت تقدديو من تنازالت يف 1892
من اسرائيل. قد يقاؿ أف اسرائيل لن تواف  على ذل ، ولكنها ىي اليت تطالب  اؼبفاوضات السابقة دوف مقابل

دائماً بضرورة اجراء مفاوضات دوف شروط مسبقة. األْوىل اآلف أف ُيّصر اعبانب الفلسطيٍت على ضرورة إجراء ىذه 
ية والضرورة لتحسُت اؼبفاوضات دوف اشًتاط إسرائيل بضرورة استئنافها من حيث توقف . ىذا أمر على غاية األمه

اؼبوقف التفاوضي الفلسطيٍت، وإف مل يستطيع الفلسطينيوف ربقيقو فسيكوف ذل  مؤلرًا على استمرار اؽبيمنة 
 اإلسرائيلية على اؼبفاوضات، ما يعٍت أهنا لن تقود لتحقي  اؼبطلوب فلسطينياً منها.

ائم فق ، وحوؿ آليات تنفيذه وبشكل ر اعبانب الفلسطيٍت على أف يتمحور التفاوض على اغبل الدصّ أف يُ  .0
تفصيلي. ابؼبقابل، جيب أف يرفض الفلسطينيوف أف تُػزّج قضااي اثنوية ومرحلية يف العملية التفاوضية، وأف تتحوؿ 
العملية التفاوضية إىل التباحث يف ذبزيئات مرحلية، ويدخل ضمنها ما يسمى ب "التسهيثات" و"بوادر حسن 

ليوف من خثاؿ اؼبفاوضات السابقة يف خل  اؼبطالب الفلسطينية اآلنية واإلسًتاتيجية معا نوااي". لقد قبح االسرائي
يف عملية تفاوضية واحدة، وأغرقوا الفلسطينيُت يف مباحثات حوؿ قضااي حياتية ذات بعد ىامشي يف اؼبنظور 

ن جهة، وبُت اؼبفاوضات حوؿ االسًتاتيجي. لذل  جيب أف يتم الفصل التاـ بُت متابعة القضااي اغبياتية اآلنية م
 اغبل الدائم، من جهة أخرى. فلكل منهما مستوى تواصل ـبتلف، وجيب أف يكوف ويبقى معزوال سباما عن اآلخر.

رفض إخراج اؼبفاوضات من رب  رعاية أحكاـ القانوف الدوي وقرارات األمم اؼبتحدة ذات العثاقة ابلصراع.  .3
لحقوؽ الوطنية للشعب الفلسطيٍت وجيب عدـ التخلي عنها أو إمهاؽبا على فالشرعية الدولية ىي األساس الضامن ل

اإلطثاؽ. واألفضل عدـ الولوج يف مفاوضات مستقبلية بدوف ىذه الضمانة، من الذىاب إىل اؼبفاوضات بدوهنا. 
 فاؽبدؼ ليس إجراء مفاوضات، وإمنا ربقي  اللاية من الذىاب إىل اؼبفاوضات.

الرظبي فق  والتوقف عن القياـ أبي مفاوضات موازية، أو ما يعرؼ دبفاوضات "اؼبسار حصر اؼبفاوضات ابؼبسار  .2
الثاين". فتعدد قنوات اؼبفاوضات خثاؿ اؼبرحلة السابقة مابُت قناة رظبية وقنوات أخرى غَت رظبية أدى إىل اختثاط 

اؼبواقف الرظبية. فالتفامهات غَت  ىذه اؼبسارات ببعضها، وخصوصا فيما يتعل  بتألَتات اؼبسارات غَت الرظبية  على
إىل تنازالت يف اؼبسار التفاوضي الفلسطيٍت الرظبي.  ،من خثاؿ الضلوط االسرائيلية ،الرظبية كان  تتحوؿ الحقا

 وىذا األمر جيب أف يتوقف بشكل هنائي وقاطع. 
من اؼبتخصصُت ابلقانوف  تليَت الطاقم الفلسطيٍت اؼبفاوض آبخر جديد وتدعيمو خبرباء ؿبليُت ودوليُت، وخاصة .2

والقانوف الدوي. لقد مض  فًتة زمنية طويلة على وجود الطاقم التفاوضي اغباي الذي خاض اؼبفاوضات السابقة، 
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وأصبح مكشوفا لدى االسرائيليُت. إف من تكتيكات عملية التفاوض ضرورة تليَت الطاقم اؼبفاوض بُت فًتة وأخرى، 
حية، وفتح اجملاؿ أماـ طرح مواقف جديدة من قبل اؼبفاوضُت اعبدد، من انحية وذل  إلرابؾ الطرؼ اآلخر، من ان

أخرى. ويؤدي التليَت إىل إبقاء اؼبفاوضات يف وضع رظبي، إذ أف استمرار الفري  اؼبفاوض لفًتة طويلة يؤدي إىل 
ؤلر على سَت إمكانية "رفع التكليف" مع اؼبفاوضُت من الطرؼ اؼبقابل، وتصبح ىناؾ عثاقات شخصية قد ت

العملية التفاوضية. والتليَت يف اغبالة الفلسطينية اآلف ضروري إلعادة التفاوض إىل وضعية العمل االحًتايف غَت 
السياسي. فاؼبفاوض، حىت وإف كاف سياسيا، جيب أف يتفرغ ابلكامل ؼبهمة التفاوض، وعليو أف يصبح غامضا 

ل اإلعثاـ، يعمل بصم  وبسريّة، ويرفع التقارير إىل اعبهة وغَت مرئي، ديتنع عن اإلدالء ابلتصرحيات لوسائ
السياسية اؼبقررة. فاؼبفاوض جيب أف ال يكوف ُمقّررا، دبعٌت أف يكوف ىو نفسو من يفاوض ومن يقرر، بل ىو دائما 

 حباجة إىل توفر ما ديكن تسميتو ب "خ  الرجعة"، أي جهة سبل  ح  اؼبراجعة واإلقرار أو الرفض.
ىذا يقود إىل ضرورة أف يكوف ىناؾ جهة مرجعية واحدة وواضحة لإلشراؼ على سَت اؼبفاوضات، ومراجعة  .9

تطوراهتا، وإعطاء التعليمات للفري  اؼبفاوض بكيفية التعامل مع قضاايىا. ىذه ىي اعبهة السياسية الوحيدة اليت 
ف ـُبّولة من اؼبستوى السياسي للقياـ جيب أف ُتشرؼ وتتعامل مع اؼبفاوضات، وعلى ىذا األساس جيب أف تكو 

بذل ، وغبُت انتهاء اؼبفاوضات وإبراـ اتفاؽ ابألحرؼ األوىل. عندئٍذ، تتم مراجعة ىذا االتفاؽ من قبل اؼبؤسسة 
السياسية الرظبية اؼبمثلة للشعب الفلسطيٍت، وذل  إلقراره أو رفضو. وديكن حينئذ تنظيم استفتاء شعيب حوؿ 

ال ُتصبح ىذه اؼبرجعية ملنمًا يريد كل من يستطيع أف ينضم إليها. بل جيب أف تكوف ـبتارة  اؼبوضوع. اؼبهم أف
 بعناية، وأف تبقى مقلّصة قدر االمكاف، تقـو بعملها وتستمر دبتابعاهتا بدوف ضجيج أو تسريب اعثامي.

يتم االتفاؽ على عقد اؼبفاوضات يف مكاف واحد ال يتلَت، ويُفّضل أف يكوف خارج البثاد، ويف مكاف ؿبايد.  أف .2
فاؼبفاوضات السابقة كان  تتنقل من مكاف إىل آخر، وللدرجة اليت أصبح ابإلمكاف تسميتها ب "اؼبفاوضات 

ليس  نزىة، وال ىي سياحة، بل ىي  السياحية"، ولذل  تساب  كثَتوف لإلنضماـ ألحد طواقمها. اؼبفاوضات
 عملية شاقة ربتاج إىل تكريس كل الوق  واعبهد لكل من يشارؾ هبا.

إجياد آلة إعثامية متخصصة ومرتبطة بعملية اؼبفاوضات، ويكوف عليها القياـ دبهمتُت أساسيتُت. األوىل، إطثاع  .9
على إجياد مقاربة ذبمع بُت إبقاء اعبمهور  الرأي العاـ الفلسطيٍت على سَت عملية اؼبفاوضات. وجيب اغبرص ىنا

مطلعا على سَت العملية التفاوضية، من جهة، ولكن دوف اإلفصاح عن كل تفاصيلها اليت قد يكوف ضرورايً التكتم 
عليها ؼبصلحة سَت عملية التفاوض، من جهة أخرى. أما اؼبهمة الثانية، فهي إعداد التقارير عن االنتهاكات 

ألرض الفلسطينية احملتلة ونشرىا بشكل دوري، وذل  لرفد عملية التفاوض بضل  إضايف على االسرائيلية يف ا
 الفري  االسرائيلي اؼبفاوض.

التأكد من التحديد اؼبسب  ؼبوعد انتهاء العملية التفاوضية، واليت جيب أف ال تبقى مفتوحة كاؼبفاوضات السابقة،  .8
خل األرض احملتلة. لذل  جيب ربديد مدة التفاوض منذ البداية، تستللها إسرائيل كلطاء مستمر لفرض وقائعها دا

وموعد هنايتها. وجيب التأكيد فلسطينيًا ليس فق  على عدـ قبوؿ ذباوز ىذا اؼبوعد، وإمنا أيضاً، وابألساس، على 
انته  دوف أف ىذه اؼبفاوضات احملدودة زمنياً ُتّشكل آخر فرصة للتوصل إىل تسوية قائمة على حّل الدولتُت. فإف 

 ربقي  ذل ، فإف ىذا اغبل لن يعود قائماً، وسيذىب الفلسطينيوف إىل خيارات أخرى.
 

 تنويو وأتكيد

  جيب التنويو إىل أف ما جاء يف ىذه الورقة جيب أف يُعترب كّل متكامل، وليس جزئيات ديكن أف تؤخذ ابنتقائية
واجهة الظروؼ الكثَتة الضاغطة. فاؼبطلوب لفتح وفقًا العتبارات وحساابت اؼبصلحة والقدرة واالمكانية يف م
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اجملاؿ أماـ إمكانية النجاح الفلسطيٍت يف اؼبفاوضات ىو مواجهة ىذه الضلوط، وليس اػبضوع ؽبا والتجاوب 
معها. فإف كاف ىناؾ استسثاـ مسب  بصعوبة ربقي  اؼبتطلبات الواردة أعثاه ػبوض مفاوضات انجحة، 

ليس غَت ذي جدوى فحسب، وإمنا سيضحى خيارًا ضارًا ابؼبصلحة الوطنية  سيكوف الذىاب إىل اؼبفاوضات
 الفلسطينية.

  على مؤيدي حل الدولتُت أخذ موضوع إجياد البيئة والظروؼ وتوفَت الشروط الضرورية إلقباح اؼبفاوضات مأخذ
كَت السياسي يف اعبدية التامة. صحيح أف اؼبتطلبات كثَتة وصعبة، ولكنها مع ذل  تبقى ضرورية. على التف

اؼبؤسسات اليت تعمل وف  خط   وتعمل على انتاجؼبأسسة اب تؤمنفلسطُت أف يتحّوؿ ويتلَت وأف يُنتج قيادة 
وبرامج عمل، وليس تبعًا لرغبات وأىواء شخصية. حيتاج ذل  إىل إعادة بعث الوعي الوطٍت وتنمية لقافة 

لنتائج األعماؿ. كبن شعب يعيش رب  االحتثاؿ، وإف أراد االلتزاـ وترسيخ القناعة بضرورة اؼبساءلة واحملاسبة 
التخل  منو وربقي  اغبرية واالستقثاؿ، عليو عدـ االستكانة واإلرزباء، وإمنا التعويل على نفسو والقياـ بكل ما 

  يلـز لتحقي  اػبثاص. 
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   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العثاقات يف ابالنفجار واؼبهدد اؼبتزايد والتوتر السثاـ عملية يف اعبمود حالة إىل ابلنظر
 الدراسات ذهى عمل   الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيُت أماـ اؼبتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واؼبسحية السياسية
 طبس كتابة مت اللاية، ؽبذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ ربقي  كبو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اغبوار طبيعة استكشاؼ على
   للنقاش. مطروحاً  ؿبدداً  توجهاً  منها كل  تناول  ابرزين فلسطينيُت وخرباء  أكاددييُت قبل من سياساتية أوراؽ
 اؼبتاحة اؼبوارد حشد إىل هتدؼ اؼبطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اؽبدؼ أف األوراؽ ةكاف  تفًتض
 التالية  األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاول  اؽبدؼ. ىذا لتحقي 
 والقوى السلطة وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

 عليها والسيطرة كهذه  شعبية محلة لقيادة كافيتني  ومصداقية قدرة الفلسطينية القيادة لدى توجد ىل قيادهتا؟ على قادرة السياسية
 ى؟الفوض حنو االنزالق من ومنعها

 تبنيها على قادرين والسلطة الفلسطيين اجلمهور يكون اإلسرائيلي واالحتالل إسرائيل ملقاطعة فاعلة اسًتاتيجية بلورة ميكن ىل 
 اإلسرائيلية؟ واإلدارة لالقتصاد الكاملة شبو التبعية رغم

 هبا تلتزم ال اليت األخرى سلوأو  شروط عن للتخلي مدخالً  ذلك جعل ميكن وىل إسرائيل مع األمين التنسيق تعليق ميكن ىل 
 حلها؟ أو السلطة الهنيار ذلك أدى لو حىت واالقتصادية واألمنية واملدنية السياسية جوانبها بكافة إسرائيل

 على اإلسرائيلي اجملتمع إلجبار كافية  مصداقية الواحدة الدولة حل وتبين الدولتني حل عن ابلتخلي التهديد إعطاء ميكن كيف 
 االحتالل؟ استمرار تبعات مواجهة

 املفاوضات ىذه من جتعل قد اليت الظروف ىي ما الراىن؟ الوضع تغيري يف إسرائيل مع املباشرة الثنائية للمفاوضات دور يوجد ىل 
 املستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيين للطرف مفيدة آلية

 الذي التوجو ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اعبمهور بُت يالداخل اغبوار من ىاماً  جزءاً  اػبمس التوجهات ىذه تعترب
 كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اؼبمكن أتلَته إىل وتشَت تناقشو
 س  يف األوراؽ مناقشة سب  وؿباوراً. معقباً  عشر طبسة إىل ابإلضافة اػبمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فري  قبل من األوراؽ
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 08 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكاددييوف وسياسيوف خرباء فيها شارؾ مللقة عمل ورشات
 يود الوق  نفس يف لكن العمل. ؽبذا أعطوه الذي واعبهد للوق  العمل لفري  ابلشكر التقدـ واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز يود

  العمل. فري  يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ ؿبتوايت أف إىل اإلشارة
 وديو  ،العمل ؽبذا اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف اؽبولندية لممثليةول  (FERON) السثاـ بناء ؼبصادر النروجيي للمركز ابلشكر اؼبركز يتقدـ كذل ،
 .األوراؽ ؿبتوايت على اؼبوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد
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