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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادديية علمية حبثية مستقلة غًن رحبية وغًن حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها .أتسس ادلركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل للبحوث
األكادديية ودراسات السياسات العامة .يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثبلث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل
االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث ادلسحية واستطبلعات الرأي العام .يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات واألحباث
األكادديية ذات العبلقة 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 ادلؤسبرات 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
التعبًن وتبادل اآلراء.
يتم القيام ابلنشاطات واألحباث يف ادلركز من خبلل وحدات ثبلثة :وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسرتاتيجي ،ووحدة البحث ادلسحي .تقوم ىذه
الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات :كتابة البحوث والتحليبلت السياسية ،وإجراء البحوث ادلسحية التجريبية واستطبلعات الرأي العام ،وتشكيل فرق
اخلرباء ورلموعات العمل ،وعقد وتنظيم ادلؤسبرات واللقاءات .تقوم ىذه الوحدات ابلرتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى ادلوضوعات السياسية ذات
األمهية اخلاصة واليت ربتاج إىل البحث العلمي واالكادديي.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
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التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد

ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السبلم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العبلقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو ربقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكاددييٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً مطروحاً
للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن 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 بٌن اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشًن إىل أتثًنه ادلمكن على الفلسطينيٌن واإلسرائيليٌن 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 .سبت
مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكاددييون ونشطاء .كما عقد مؤسبر 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 السبلم ( )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.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
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اإلمكانيات احملتملة ملستقبل الصراع الفلسطيين –االسرائيلي-:
اتفق من انحية نظرية مع االحتماالت األربعـة ادلفرتضـة مـن د .جـرابوي ولكـن بنـاءً علـى الواقـع ادلنظـور أرجـح احتمـالٌن ،ومهـا
االستمرار يف الوضع احلايل مع موجة متذبذبة من أشكال ادلقاومة يف الضفة ،ومعارك زلددة مع قطاع غزة ،وزلاوالت السلطة
للنيل من االحتبلل يف بعـ احملافـل الدوليـة ،واالحتمـال الثـاي يف الرتتيـ والتوقـع كـذلك وىـو أن يلجـأ االحـتبلل الجـراءات
مــن طــرف واحــد حبيــث حيكــم ســيطرتو علــى القــدس ادلوســعة واألغـوار ويــتم إكمــال بنــاء اجلــدار يف منــاطق الضــفة بطريقــة تعــزل
الفلسطينيٌن يف ثبلث كانتوانت ذات كثافة سـكانية ،تـؤدي إىل تقليـل االحتكـاك مـع اجلنـود وادلسـتوطنٌن وقـد مت قطـع شـوط
كبًن يف ىذا ادلسار.
أما ابلنسبة لبلحتمال الثالث وىو التوصل التفاق بناءً على حل الدولتٌن ،حبيث يصبح للفلسطينيٌن دولة ذات سـيادة كاملـة
ومستقلة على حدود  76فمع أنو ال مستحيل إال أن ادلؤشرات احلاليـة تشـًن إىل صـعوبة حـدوث ذلـك يف ادلنظـور القريـ إال
إذا حــدث تغــًن درامــاتيكي دويل تفقــد فيــو الــوالايت ادلتحــدة األمريكيــة (الراعــي احلــايل دلشــروع االحــتبلل) ســيطرهتا علــى إدارة
وتوجيو السياسة العادلية ،حبيث يشعر االحتبلل وحلفائو بضرورة الوصول التفاق سبلم يضمن بقاء اسرائيل ،وألن ىذا الكيان
االستعماري أُنشيء دبساعدة الدول الغربية وابلتحديد أمريكا وبريطانيا وىناك مصاحل ذلذه الدول ببقاء دولة االحتبلل قوية يف
ادلنطقة ،ففي الظروف احلالية أمريكا ال ترغ يف تعري شراكتها االسرتاتيجية مـع اسـرائيل للخطـر ،حـى لـو اقتنعـت بضـرورة
التوصل حلل للصـراع ،بـل أن قـوة اسـرائيل وىيمنتهـا وسـيطرهتا وأمنهـا يعتـرب الركيـزة األساسـية يف رسـم سياسـة أمريكـا يف الشـرق
األوسط ،كما أن الطرف اإلسرائيلي غًن مهيأ لتقدمي تنازالت اترخيية تفضي لقيام دولة فلسطينية ،فهم يفضلون سياسة تقـوم
على مبدأ إدارة ادلفاوضات دون الوصول إىل اتفاق مع الفلسطينيٌن ،وىم متفقون على الءاهتا واليت تتلخص يف (ال لقيام دولة
فلســطينية كاملــة الســيادة ابلعــودة حلــدود  ،76ال لتســليم األغ ـوار ،ال إلزالــة ادلســتوطنات ،ال لتقســيم القــدس والــيت يســمو ا
العاص ــمة ادلوح ــدة لدول ــة اسـ ـرائيل) ،وى ــذه النق ــاط أك ــد عليه ــا اس ــحق راب ــٌن وال ــذي يص ــفو ال ــبع أبن ــو خس ــارة للس ــبلم،
فاالسرائيليون لن يكونوا جادين يف التوصل حلل الدولتٌن إال إذا حدث تغًن يف موازين القوى احمللية واالقليمية والدولية جيـربىم
على التسليم بذلك.
وابلنسبة لفكـرة االنـدماج ،فمـن انحيـة مبدئيـة تعتـرب شـبو مسـتحيلة ألن العقليـة االسـرائيلية ال تقبـل اآلخـر فادلشـروع الصـهيوي
مشــروع احــتبليل عنصــري يســتخدم مصــطلح القوميــة الدينيــة لتوحيــد االس ـرائيليٌن شــكلياً كمــا أن شلارســاهتم وسياســاهتم ضــد
ادلـواطنٌن العــرب يف القــدس واراضـي  84شــكل برىــاانً علــى عـدم امكانيــة تغيــًن الفكــر الصـهيوي االحــتبليل القــائم علــى ازدراء
اآلخــر ،فهــم عشــبة غريبــة يصــع عيشــها يف احلــاكورة العربيــة ،فهــم زلتلــون وشــعورىم الــدائم يتصــف بعــدم االطمئنــان واألمــان
لآلخر ،كذلك ىم خيشون التزايد السكاي العريب ،ويصرون على ان نعرتف بيهودية الدولة.
زايدة على أن الشع الفلسطيين ليس مؤيداً ذلذا الطرح حسـ آخـر االسـتطبلعات الـيت أجراىـا ادلركـز الفلسـطيين للدراسـات
السياسية وادلسحية ،وسب ىذا الرف الفهم البدىي لطبيعة الصراع ومآالتو فهو ليس صراع طبقي أو اجتماعي بقدر ما ىو
صراع وجود وصراع ضد االحتبلل من قبل شع زلتل.
عضو اجمللس التشريعي الفلسطيين عن كتلة التغيًن واإلصبلح ،اعتقل عدة مرات يف سجون االحتبلل اإلسرائيلي ،حاصل على درجة الدكتوراه يف الكيمياء من جامعة دذلي يف
اذلند ،عمل زلاضراً يف جامعة القدس ادلفتوحة وكلية العلوم الرتبوية يف رام هللا .
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ملاذا حل الدولتني:
ال أختلف مع د .جرابوي أبن اخليار األسهل وادلتاح وادلعـرتف بـو دوليـاً ىـو حـل الـدولتٌن ،وقـد وافقـت فصـائل العمـل الـوطين
واإلسبلمي على وثيقـة الوفـاق الـوطين (وثيقـة األسـرى) والـيت تشـكل احلـدود الـدنيا ادلتفـق عليهـا بـٌن الفصـائل الفلسـطينية وقـد
ذكرت يف أحد بنودىا بنص واضح ابلقبول هبذا اخليار ،و مع أن حل الدولتٌن شلكن نظرايً لكنو من الصعوبة دبكان من انحية
عملية يف ادلستقبل القري بسب سياسة االحتبلل وعقلية نيذ االخر وعدم االستعداد النفسي واالمين لدفع ىـذا الـثمن ولـو
كــان مقابــل الســبلم عــبلوة علــى ان الفلســطينيون لــن يقبلـوا أبقــل مــن (دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة علــى حــدود ،7276
عاصـمتها القـدس الشــرقية مـع ازالــة ادلسـتوطنات وضـمان اإلفـراج عـن ادلعتقلــٌن الفلسـطينيٌن يف سـجون االحــتبلل وربقيـق حــق
العودة للبلجئٌن الفلسطينيٌن) ويف ادلقابل ىذه ادلطال والشروط الفلسطينية نفسـها تعتـرب الءات اسـرائيلية عشـعت يف الفكـر
الصهيوي ومل ربدث طرقات قوية كافية على القرص ادلرن تسمح لربوز قائد اترخيي يعلـن بشـكل واضـح القبـول بـذلك وايخـذ
على عاتقو تبديد ادلخاوف النفسية والناشئة يف تبلبي اي عقلية استعمارية االمـر الـذي يـنعكس علـى الفكـر اجلمعـي لقـادة
ومفكري االحتبلل والذين ال جيدون سوى قهر االخر للخبلص من ىذه العقد ،ولذافهم خيشون من دولة مستقلة متصلة مع
العامل العريب خوفاً على مستقبلهم ويرفضون عودة البلجئٌن وال يقبلون إبزالة كربى ادلستوطنات ويطالبون يف أي حل أن يكون
اجلــي االس ـرائيلي علــى احلــدود مــع األردن وأن تكــون األغ ـوار ربــت ســيطرهتم فاس ـرائيل غــًن واثقــة مــن ادلســتقبل وزبشــى مــن
تقلبــات الزمــان ،ولــذا لــيس يف وارد سياســاهتا أن تصــل التفــاق مــع الفلســطينيٌن فبالنســبة ذلــم بقــاء احلــال كمــا ىـو أفضــل مــن
الوصول التفاق يشكل خطرا على مستقبلهم.
ومن انحية اثنية فان امكانية قبول قادة االحتبلل حبـل يقـوم علـى االعـرتاف ابحلقـوق الفلسـطينية السـابقة ،لـن حيـدث إال بعـد
انكسار االحتبلل ووصـولو حلالـة مـن الضـعف ذبـربه علـى طلـ ادلفاوضـات حـول خيـار الـدولتٌن ،لكـن وقتهـا ال احـد يضـمن
ادلوقف واين ستحط الرحال .
املفاوضات وحل الدولتني:
ىنــاك امجــاع لــدى كــل احملللــٌن وادلـراقبٌن علــى أن القيــادة الفلســطينية عنــدما دخلــت مفاوضــات التســوية ووقعــت علــى أُوســلو
قامت خبطيئة سياسـية ،حيـث مل يـتم الوصـول التفـاق واضـح يـؤدي يف لبنهايـة لقيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة ويضـمن احلقـوق
الوطنية مع ان موازين القوى كانت مواتية فالبيئة والظروف والسياق العام وقتها كان يضغط على االحتبلل للقبول حبل لوقف
االنتفاضــة الــيت آدلــت االحــتبلل بشــكل يــومي ،وأوجــدت رأايً عادليــا و دولي ـاً مؤيــداً للحقــوق الفلســطينية وكــان الس ـياق احمللــي
واالقليمي والدويل لصاحل انتزاع احلقوق الفلسطينية  ،لكن استعجال قيادة م.ت.ف على التوقيع على اتفاق اوسلو لبلسباب
اليت نعرفها ،والذي كان دبثابة إطـار عـام ورلموعـة مبـادئ ربكـم تسـوية فلسـطينية-اسـرائيلية مرحليـة مـن شـأ ا التمهيـد إلجـراء
مفاوضات الحقة على ادللفات األساسية ،وبسب عمومية وفضفاضية ىـذا االتفـاق اضـطر الفلسـطينيون للـدخول يف سلسـة
من ادلفاوضات العقيمة وذلك بعد أن دخلت ادلنظمة يف تنفيذ بنود االتفاق حيـث أعلـن عـن انشـاء السـلطة ومت القبـول بغـزة
وأرحيا كبداية ،األمر الذي وضع الفلسطينيون يف وضع صع  ،فبعد أن فقدوا ورقة القوة األساسية وقبلوا ببع مظاىر احلكم
الشكلي وسراب الوصول للدولة ،أصبحوا رىينة دلا وقعوا عليو ولؤلمر الواقع الناشيء ،وذلك بعد أن تغًنت الظروف واختلف
الواقــع ،وتنصــل االحــتبلل مــن التزاماتــو ،ومل ينفــع الركــون إىل حســن النـوااي و انتظــار ربقــق الضــماانت االمريكيــة ،حيــث رفـ
االحتبلل القبول أبرابع ما كان ديكن أن يقبـل بـو سـابقاً ،ولقـد أعتـربت أكثـر مـن شخصـية فلسـطينية شـاركت يف ادلفاوضـات
علــى أن قيــادة م.ت.ف ارتكتـ أخطــاء اسـرتاتيجية أمههــا فــتح قنــاة التفــاوض يف أوســلو والقبــول دبــا مت القبــول بــو ،يف الوقــت
الــذي رفـ الوفــد الفلســطيين ادلفــاوض يف واشــنطن التنــازل وسبســك ابدلطالـ  ،مث أن اســتعجال العــودة للــوطن مــن قبــل قيــادة
م.ت.ف ،ووقــف االنتفاضــة قبــل الوصــول التفــاق كامــل وضــع القيــادة والشــع يف حالــة مــن االضــطراب النــاجم عــن عــدم
الوضوح واالختبلف شلا وضع احلالة كلها يف سجن كبًن ،زايدة على أخطاء كثًنة يف تكتيات وسياسة التفـاوض والعبلقـة مـع
االحتبلل ،فلقد مت االعرتاف من قبل م.ت.ف حبق اسرائيل يف الوجود ،مقابل اعرتاف احلكومة االسرائيلية أبن م.ت.ف ىي
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شلثلــة الشــع الفلســطيين ومل تعــرتف حبــق الشــع الفلســطيين يف تقريــر مصــًنه وإقامــة دولتــو ادلســتقلة ،وحلــى اآلن مل يصــدر أي
موقف اسرائيلي واضح ورمسي هبذا اخلصوص ،بل على العكس ما نسمعو ومـا نـراه يؤكـد عكـس ذلـك ،ولقـد تعهـدت ادلنظمـة
حبـل منازعاهتــا وخبلفاهتـا مــع اسـرائيل ابلوســائل السـلمية ،وقامــت إبلغـاء مـواد يف ادليثـاق الــوطين الفلسـطيين تتعــارض مـع وجــود
اسرائيل كدولة ذات سيادة وحقها يف الوجود يف الوقت الذي تنصلت فيو اسرائيل من الوفـاء ابلتزاماهتـا وتعهـداهتا ،وىـذا يؤكـد
على أن اذلدف من ادلفاوضات من وجهة نظر االحتبلل ليس التوصل التفاق وإمنا إدارة ادلفاوضات.
لقد أثبتت ذبربة ادلفاوضات على أن الدخول يف ادلفاوضات يف ظروف دييل فيها ميزان القوة لصاحل االحتبلل إمنا ىو نفـ يف
الرمــاد ،ولــو انعكــاس س ــلي علــى احلقــوق الفلســطينية ،فعن ــدما يــدرك العــدو أن ادلفاوضــات أص ــبحت برانرل ـاً وحيــداً للقي ــادة
الفلسطينية عندىا ديعن يف برارلو يف مصادرة احلق الفلسطيين ،فادلفاوضات تقوم على معادلة متكاملة ذلا ظروف وسـياق تبـدأ
دبقدمات وشروط ومطال واضحة وسبر إبدارة سليمة وتنتهي بنهاية ربقق ادلطال  ،فالتفـاوض ال ديكـن حبـال أن يكـون خيـار
اسـرتاتيجي ،فلــم تـذكر ذبــارب الشـعوب احــتبلالً انتهـى ابدلفاوضــات وحـدىا ،وديكــن للتفـاوض أن يكــون جـزءا مــن اسـرتاتيجية
وطنية ويف سياقها أو تكتيكاً ضمن اسرتاتيجية شاملة.
يؤكد "ادوارد سعيد" على أن الرؤية التفاوضية ينبغي أن تقوم على أساس فهم الطرف اآلخر ال تَـ ْفهموُ وأخـذ طبيعتـو السـلوكية
ال مص ــاحلة بع ــٌن االعتب ــار ،ويض ــيف ابلق ــول :ك ــان مطل ــوابً م ــن القي ــادة الفلس ــطينية أن تك ــون ق ــد درس ــت اس ـرائيل وفهم ــت
ديناميكية سياستها والتزاماهتا األيديولوجية وازبذت موقفـاً أصـل وأكثـر وضـوحاً ذبـاه ادلفاوضـٌن اإلسـرائيليٌن وبـدالً مـن ذلـك
فقــد حرصــت علــى ان تــربىن لئلس ـرائيليٌن اســتعدادىا للتنــازل عــن قضــااي رئيســية مثــل ادلســتوطنات والقــدس ،ويقــول صــائ
عريقات يف الكثًن مـن األحيـان غابـت االسـرتاتيجيات وادلهـارات ادلطلوبـة لتنفيـذ ادلفاوضـات الـيت ذبـري علـى أسـاس كـل حلظـة
وكل يوم ومل يعد ربط ادلفاوضات بفلسفة اساسية سليمة إلحداث الرتاكم اإلجيايب بطريقة منظمة ومدروسة.
ال شــك أن الرىــان علــى عدالــة القضــية الفلســطينية وزخــم التأييــد العــادلي الــذي ربظــى بــو ال يشــكل ورقــة ضــغط قويــة علــى
االحتبلل ،الذي حياول ذباىل الرأي العام العادلي وأن ال أيبو ابلقـوانٌن الدوليـة ولـذا فـنن الرىـان علـى اجملتمـع الـدويل ومـؤسبرات
السبلم الدولية كذلك لن حيقق احلقوق الفلسطينية ألن العامل ال زالت ربكمو الدول االستعمارية حليفة اسرائيل.
واتفق مع رأي د .جرابوي أبن لدى اجلمهور الفلسطيين موقف سلي من ادلفاوضات ،فأغلبية تصل إىل  %67ترف العـودة
للمفاوضات وذلك وفقاً آلخر استطبلع أجراه ادلركـز الفلسـطيين للدراسـات السياسـية وادلسـحية ،فادلفاوضـات ال ربظـى بـدعم
شعي بل على العكس من ذلك .
ويؤكد كل ذكرانه ما أظهرتو آخر جولة مـن ادلفاوضـات والـيت جـرت برعايـة جـون كـًني يف سبـوز  ،9172عـن تشـدد اسـرائيلي
وعدم قـدرة امريكيـة علـى عمـل اخـرتاق يف ادلواقـف ادلتباعـدة  ،فـادلوقف االسـرائيلي وصـفو أحـد احملللـٌن أبنـو ديثـل قمـة الصـلف
والغــرور واالجحــاف حبــق الفلســطينيٌن ،حيــث كشــف مــارتن انــديك عــن أن الوثيقــة ادلقرتحــة تــنص علــى اقامــة دولــة فلســطينية
منزوعة السبلح على اساس حدود  76مع تبادل لؤلراضي ،وابقاء  %41من ادلستوطنٌن ربت السيادة االسرائيلية ،وأن يقوم
اجلان ـ الفلســطيين ابالع ـرتاف بيهوديــة الدولــة ،ومل تشــر الوثيقــة إىل ملــف البلجئــٌن والقــدس ،بــل اكتفــت بــذكر طموحــات
الط ـرفٌن بشــأن القــدس ،وقــد احتــوت الوثيقــة علــى ملــف الرتتيبــات األمنيــة يف منطقــة غــور األردن وعلــى احلــدود بــٌن الدولــة
ادلقرتحة ،وكذلك تضمنت الوثيقة مسألة استئجار أراضي منطقة األغوار دلدة طويلـة ،وأن تبقـى ادلعـابر بيـد االحـتبلل ،وكانـت
اللجنة التنفيذية قد رفضت العودة للمفاوضات إال بوقف االستيطان وأن يكون ىناك مرجعية واضحة وزلددة للتفاوض مبنيـة
على اعرتاف اسرائيلي حبل الدولتٌن على أساس حدود  ،76مث أضافت ادلطالبـة إبطـبلق سـراح األسـرى القـدامى الـذين أسـروا
قبل عام ،7222ويف النهاية مت التنازل عن شرط وقف االستيطان وفيما اكتفت خبصوص ادلرجعية ابلتوضـيحات الشـفوية مـن
كًني واليت تؤكد يف جوىرىا على حق الشع الفلسطيين أن حيكم نفسو بنفسو وحيقق تطلعاتو يف دولة مسـتقلة ذات سـيادة
وتبىن على حل الدولتٌن ومرتكزة على حدود  ،76مع تعديبلت متفق عليها.
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اخليارات الفلسطينية للتفاوض يف املستقبل
ال أرى أن القب ــول حب ــل ال ــدولتٌن يع ــين ابلض ــرورة القب ــول ابدلفاوض ــات ك ــربانم أو كب ــديل ،ب ــل ال ب ــد م ــن االس ــتدراك لط ــرح
ادلفاوضات كجزء من برانم شامل يرغم االحتبلل على القبول ابدلفاوضات ،بل ويطلبها.
تناول د.جرابوي مسألة ادلسارات التفاوضـية احملتملـة ،ويف تناولـو دلسـار اسـتمرار الوضـع احلـايل وىـو عـدم رفـ مبـدأ التفـاوض
والتوقــف عنهــا حلــٌن تلبيــة اس ـرائيل دلطال ـ فلســطينية ،يشــًن د .ج ـرابوي أن ىــذا اخليــار غــًن مفيــد للفلســطينيٌن مــن الناحيــة
االسرتاتيجية كونو ال حيقق ذلم شيء ويسمح لبلحتبلل مواصلة تنفيذ سياساتو االستيطانية ،و يواصل إلقاء اللوم على اجلان
الفلســطيين لرفضــو اســتئناف ادلفاوضــات ،ابإلض ـافة إىل أن ىــذا التوقــف ال حيقــق اذلــدف مــن إقامــة حــل الــدولتٌن وال يوقــف
االستيطان ،فأان اختلف مع د .جرابوي أبن ىذا ادلوقف ال يعين ابلضرورة القبول ابلزايدة االستيطانية ،فنزالة كل ادلسـتوطنات
يعد شرطاً فلسطينياً لتحقيق حل الدولتٌن ،كـذلك يـرى د .جـرابوي أن احلـرد التفاوضـي ال يسـتمر طـويبلً ،ويـرى أنـو جيـ أن
يكون تكتيكياً وزلسوابً بشكل دقيق ،فأان أوافقو الرأي أن التفاوض يصنف يف قائمة التكتيك وليس االسرتاتيجي يف خيارات
الشعوب ادلقاومة لبلحتبلل ،و ىذا ما يؤكده د .جرابوي يف تناولـو مسـار رقـم " -2-اسـتئناف ادلفاوضـات" علـى أن العـودة
للمفاوضات يف نفس السياق والظروف يعترب كارثياً ابلنسبة للفلسطينيٌن كونو يستنزفهم يف عملية تفاوض عقيمة.

يف تناول مسار استخدام ادلفاوضات كغطاء السرتضاء اجملتمع الدويل ،وليس وليد قناعة أبنو سيؤدي إىل حل،فاعتقد ان ىـذا
ادلسار وإن كان حيقق رضى اجملتمع الدويل ،وتفادي ادلواجهة غًن ادلفيدة مع الدول ادلؤثرة وادلاحنة على الصعيد الـدويل لتحقيـق
الدعم ادلعنـوي وادلـايل ،واسـتخدام ذلـك لتعزيـز الصـمود الفلسـطيين ،فهومعادلـة ليسـت يف االذبـاه الصـحيح ،ولـن ربقـق النتـائ
ادلرجــوة ،خاصــة وأننــا غــًنان كلي ـاً ســياق وظــروف التفاعــل ،أي أن العمليــة حينهــا لــن تســمى مفاوضــات ،بــل استســبلم وقبــول
فلسطيين ابألمر الواقع ادلفروض بفعل القوة واختبلل ادلوازين وستكون لـو نتـائ سـلبية علـى ادلـدى البعيـد والقريـ  ،مـن حيـث
تواصل االستيطان والتهويد وطرد السكان وحصـار غـزة ،واألىـم تطويـع العقليـة الفلسـطينية للقبـول ابألمـر الواقـع والتعامـل معـو
على أساس أنو الوضع الطبيعي إلدارة الصراع شلا ينعكس على تراجع الوعي الوطين  ،ويؤدي اىل فتـور الفعـل الشـعي ادلطالـ
ابحلقوق ،األمر الذي سيحتاج وقتا من الزمن الستنهاض احلالة الفلسطينية لتنسجم مع ادلطال الوطنية وتواصل النضال .
أما خبصوص مسار تغيًن قواعد التفاوض فهو اخليار األفضل من وجهة نظري كونو ينسجم مع ذبارب الشعوب يف التحرر من
االستعمار وىو رد فعل طبيعي على جرائم االحتبلل  ،ويشكل مدخبل لطرح رؤى تشكل أرضية لتوافق وطين ويؤسس للتوافق
حـول رؤيــة اسـرتاتيجية شــاملة ،تقـوم علــى التمسـك ابحلقــوق ورفـ التنــازل عنهـا ومقاومــة االحـتبلل ،واالىتمــام بـدعم صــمود
أىلنا وسبسكهم حبقوقهم وذلك ضمن برانم وطين تقره ادلؤسسات الوطنية ادلمثلة للشع الفلسطيين.
توصيات ومقًتحات:
 .7وضع اسرتاتيجية فلسطينية شاملة ،يشارك فيها اجلميع وتستند على برانم وطين يضعو شلثلوا الشع الفلسطيين
بعد إعادة بناء ادلؤسسات الفلسطينية ادلمثلة للشع الفلسطيين وأرى أن من ادلهم أن يتم دراسة إعادة بناء النظام
السياسي الفلسطيين من جديد آبلية أتخذ بعٌن االعتبار الداخل واخلارج والعبلقة بٌن ادلنظمة والسلطة بطريقة
تسمح بتوزيع األدوار بشكل ديكن ادلنظمة من القيام بدورىا يف سبثيل الشع الفلسطيين من خبلل مؤسساهتا اليت
ال زبضع للضغوط وتستطيع أن تفكر ابستقبللية اتمة بعيداً عن ضغط وارىاصات اجلغرافية السياسية.
 .9ربقيق الوحدة الوطنية وإ اء االنقسام بشكل جاد وسللص والتوصل حللول شاملة وكاملة لكافة ادللفات والقبول
إبجراءات تسمح ابنتخاابت تشريعية ورائسية والتوافق حول الية لتشكيل رللس وطين وجلنة تنفيذية سبثل الشع
الفلسطيين وفقاً إلرادتو واختياره.
 .2التوقف عن الدخول يف ادلفاوضات قبل إقرار ذلك من قبل اذليئات الفلسطينية ادلنتخبة وادلمثلة للشع الفلسطيين،
فادلصلحة الوطنية جي أن تتقدم على مصاحل احلزب والتنظيم والزعيم ،فالتفاوض الذي ال يستويف شروطو
الصحيحة وديتلك أوراق القوة سيؤدي إىل نتائ سلبية ،فالبداية غًن السليمة لن تقود لِنتائ سليمة.

لكي يكون أمام املفاوضات امكانية للنجاح

د .أمين دراغمة

 .8يف الوقت الذي أعلنت اسرائيل قوالً وعمبلً عدم التزامها ابالتفاقيات ادلوقعة مع الطرف الفلسطيين فعلى القيادة أن
تعلن ذلك بشكل واضح وعملي ،وأن توقف كل االلتزامات من قبل السلطة مع االحتبلل ،وجي أن يرافق ذلك
خطاب سياسي وطين يشًن لفشل خيار ادلفاوضات ،ويفتح اجملال للشع الفلسطيين للتعامل مع االحتبلل وفقاً
الرادة الشعوب يف التعامل مع االحتبلل.
 .5اتفق مع التغيًنات ادلقرتحة من د .جرابوي فيما خيص الشأن الفلسطيين المتبلك أوراق القوة ،وسبكٌن الشع من
الصمود فوق تراب وطنو والتصدي دلخططات االحتبلل ادلتمثلة يف تفريغ االرض من سكا ا وكذلك االمر
ابلنسبةللتوصيات اليت وردت يف الورقة خبصوص ذلك.
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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 السبلم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العبلقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو ربقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكاددييٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن 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 بٌن اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشًن إىل أتثًنه ادلمكن على الفلسطينيٌن واإلسرائيليٌن 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 .سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكاددييون ونشطاء .كما عقد مؤسبر 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 السبلم ( )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

