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 واملسحية السياسية للبحوث الفلسطيين املركز

مستقل للبحوث  كمركز  0222مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها. أتسس ادلركز يف مطلع عام 
اخلية؛ والتحليل األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث: السياسات الفلسطينية الد

ت البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث ادلسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطا االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
شكيل رلموعات عمل األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، وت

قد ادلؤمترات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا، وع
وبلورتو يف أجواء من حرية  يلتزم ادلركز الفلسطيين للبحوث ابدلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية

                                                                                                                                                                                          وتبادل اآلراء.             التعبري
 ىذه تقوم ادلسحي. البحث ووحدة االسرتاتيجي، التحليل وحدة الداخلية، السياسة وحدة ثالثة: وحدات خالل من ادلركز يف واألحباث ابلنشاطات القيام يتم

 فرق وتشكيل العام، الرأي واستطالعات التجريبية ادلسحية البحوث وإجراء السياسية، والتحليالت البحوث كتابة  النشاطات: من أنواع أربعة مبمارسة الوحدات
 ذات السياسية ادلوضوعات وعلى الفلسطينية الساحة يف ادلستجدات على ابلرتكيز الوحدات ىذه تقوم واللقاءات. راتادلؤمت وتنظيم وعقد العمل، ورلموعات اخلرباء
 واالكادميي. العلمي البحث إىل حتتاج واليت اخلاصة األمهية
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 الراىن الوضع لتغيري الفلسطينية التوجهات
 متهيد

 الفلسطيين ادلركز قام اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار وادلهدد ادلتزايد والتوتر السالم عملية يف اجلمود حالة إىل ابلنظر
  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيني أمام ادلتاحة التوجهات حول دراسات إبجراء أشهر ستة فرتة يف وادلسحية السياسية للبحوث
 يةالوطن األىداف حتقيق حنو للتقدم الوسائل أفضل حول الداخلي الفلسطيين احلوار طبيعة استكشاف على الدراسات ذهى عملت

 مطروحاً  زلدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيني وخرباء  أكادمييني قبل من سياساتية أوراق مخس كتابة مت الغاية، ذلذه الفلسطينية.
   للنقاش.
 ادلوارد حشد إىل هتدف ادلطروحة التوجهات وأن الدولتني حل إطار يف فلسطينية دولة قيام ىو الفلسطيين اذلدف أن األوراق ةكاف  تفرتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراق حاولت اذلدف. ىذا لتحقيق ادلتاحة
 السلطة وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

 تلتزم ال اليت األخرى أوسلو 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 هبا

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

 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 املفاوضات

 ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عام بشكل اجلمهور بني يخلالدا احلوار من ىاماً  جزءاً  اخلمس التوجهات ىذه تعترب
 مت وقد أكرب. اسرتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليني الفلسطينيني على ادلمكن أتثريه إىل وتشري تناقشو الذي التوجو

 متت وزلاوراً. معقباً  عشر مخسة إىل ابإلضافة اخلمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكون عمل فريق قبل من األوراق كافة  ومناقشة استعراض
 إلجراء )فرباير( شباط 92 يف مؤمتر عقد كما  ونشطاء. وأكادمييون وسياسيون خرباء فيها شارك مغلقة عمل ورشات ست يف األوراق مناقشة
 األوراق. لكافة مناقشة
 الوقت نفس يف لكن العمل. ذلذا أعطوه الذي واجلهد للوقت العمل لفريق ابلشكر دمالتق وادلسحية السياسية للبحوث الفلسطيين ادلركز يود
  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراق زلتوايت أن إىل اإلشارة يود

 ذلذا اهدمق الذي للدعم  هللا رام يف اذلولندية وللممثلية  (FERON) السالم بناء دلصادر النروجيي للمركز ابلشكر ادلركز يتقدم كذلك،
 .األوراق زلتوايت على ادلوافقة ابلضرورة يعين ال الدعم ىذا أن على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل.

  

   واملسحية السياسية للبحوث الفلسطيين املركز

 

 



 للنجاح امكانية املفاوضات أمام يكون لكي د. عزمي الشعييب
 

 * 

 

 املفاوضات تنجح أن أجل من

 إســـرائيلية فلســطينية مفاوضـــات ومتطلبــات شــروط بتـــوفري وادلرتبطــو فرضــيتو معاجلـــة يف متــدرجاً  أســلوابً  علـــي الــدكتور إســتخدم
 دولـــة وإقامـــة 76 حـــدود علـــى اإلحـــتالل )إهنـــاء أســـود أبـــي  بشـــكل خلصـــها والـــيت فلســـطينياً. مقبولـــو تســـوية حتقـــق انجحـــو
 مرحلـة مـن ابإلنتقـال وقام زلدود(، زمين وسقف الدولية الشرعية قرارات ووفق دولية ورعاية هنائي كحل  سيادة ذات فلسطينية

  تناول: حيث أخرى إىل
 مــع ومباشــرة ثنائيــة دلفاوضــات إمكانيــة ال أنــو ادلبــدأ حيــث مــن وإســتخل  اإلســرائيلي الفلســطيين للصــراع عامــة مراجعــو أواًل:

  الراىن. للوضع وفقاً  إسرائيل
 الضــم بــني تراوحــت والــيت األربعــة احملتملــو الســيناريوىات أحــد جنــاح تفاصــيل أحــد يف الــدخول خــالل مــن نظــرايً  التحــدي قبــل

 السيناريوىات ذلذه حتليلو على وبناءً  الدولتني حل إىل التوصل وإحتمال وفرصة ادلختلفة أبشكالو اإلنفصال أو / و واإلندماج
 ال قـدو  مفتوحـاً. تبقيـو وإمنـا دائمـة( )تسـوية الصـراع تنهـي ال الحقـاً( سنذكرىا )واليت األخرى الثالث السيناريوىات أن توصل
 ابإلنفصـال شـارون مشـروع إعتبـار مثـل التوصـيف دقـة حيـث من للسيناريوىات ماوصفو كل  أمام التوقف الضروري من يكون
  األمريكان. أو نيتنياىو أو أودلرت كل  تداولو الذي ادلؤقتو احلدود ذات الدولة حل مثل

 الشــروط مــن عــدد علــى الورقــة أكــدت تــوافقي لحلــ للوصــول دويل إبشــراف إســرائيلية فلســطينية ومفاوضــات الــدولتني ســيناريو
 الدكتور ويشري زمين، سقف وجود متبادلو، لتنازالت إستعداد قوى، توازن من حالة وجود مثل من اخليار ىذا لنجاح الضروية

ـــاً  انجحـــو دلفاوضـــات مـــواي غـــري الطريـــق أن ورقتـــو يف  عوالواقـــ مشـــتعل و منشـــغل كونـــو  واإلقليمـــي الـــدويل الواقـــع بســـب  حالي
 حــل أســاس علــى يقــوم حتقيــق دلبــدأ أبغلبيتهــا الرافضــو احلاليــة حكومتهــا طبيعــة حيــث مــن وإســرائيل احملــب  الــداخلي الفلسـطيين
  الدولتني.
  : وىي الصراع( )إستمرار الفشل إىل تؤدي معظمها أهنا وأشار عنها بديل ال كوسيلة  ادلفاوضات سيناريوىات الورقة تعدد

  الراىن. الوضع إستمرار (1
  وسي . خالل من مفاوضات (9
  وصلت. حيث من ادلفاوضات إستكمال (3

 إىل اإلســرائيلي اجلانــ  حاجــة أن إبعتبــاره الزائــف( األمــل مالحقــة يف الــوىم إزالــو )خيــار التفــاوض قواعــد تغيــري يقــرتح ولــذلك
 أن إبمكانو الذي الطرف كوهنم  الفلسطينني عند القوة ومركز جوىر يشكل وىذا الشرعية منحو على الفلسطيين الطرف موافقو
 اإلسرائيلي؟! الوجود عن الشرعية مينع أو مينح
 ميكـن حيـث الفلسـطينيني فيـو يقبـل والـذي الـدولتني حـل إىل الوصـول فرصة توفر واليت ادلفاوضات موضوع علي الدكتور يعاجل
 السـابقة ادلفاوضـات يف للثغـرات اجعتـومر  مـن العرب وإبستخالص ادلبدأ ذلك وعلى ادلستقلة، الدولة وقيام اإلحتالل إهناء إجناز
 الفلسطينيني ادلواطنني موقف سلبية يفسر الذي األساسي العامل ذلك وأعترب التفاوضي األداء وسوء اإلستعداد قلة حيث من
  التفاوض. عملية من
 
 سابقًاز والشباب الرايضة ووزير سابق تشريعي رللس عضو وىو ،امان – وادلساءلة النزاىة أجل من لالئتالف العام ادلفوض الشعييب عزمي. د
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 غيــاب يعــاجل ال وحــده اجلانــ  ىــذا إصــالح ولكــن ادلفاوضــات فشــل يف دوراً  لعبــت والشخصــية الفنيــة اجلوانــ  أن ابلتأكيــد
 اإلرتكـاز فـنن ووعليـ مقبـول حـل إىل توصـل مفاوضـات لنجـاح ورقتـو يف إليهـا الـدكتور أشـار وأن سبق واليت األساسية الشروط
 مفاوضـات إىل الوصـول و اإلشـكاالت دلعاجلـة كافيـاً   مـدخالً  ىـذا إعتبار ميكن ال والشخصية وادلهنية الفنية اجلوان  ىذه على
 وإختيــار والفنيـة ادلهنيـة واإلســتعدادات التفاوضـي ابألداء ادلتعلقـة السـلبيات عــن النـات  الضـرر أنـو يؤكــد الواقـع أن حيـث رلديـو

 سـب  يف يكمـن الرئيسي اإلستعصاء أن مقتنع أنين إال ادلفاوضات على أثر ادلفاوض الوفد مرجعية وتفرد ناسبنيادل األشخاص
  أسلو. إتفاق على الحقاً  حدث والذي ادلتطرف( واليمني )اليمني اإلسرائيلي اجلان  يف مت الذي العميق التغري
 وأن فاشــلو أهنــا الورقــة، يف أوردىــا كمــا  اليــوم وحــى 1221 عــام مــن التفاوضــيو الفلســطينية للتجربــة علــي الــدكتور مراجعــة وأن
 وأسس مباديء حول العامة الصفحات بو أبس ال عدد إدراجو ورغم موجوده، غري القوى موازين وأن موائتيو غري احلالية البيئة
 ابلتوافـق الـدولتني حتقيـق هبـدف بعـدىا ومـا أوسـلو التفاوضـيو الفلسطينية احلالة وعاجل عاد أنو إال ادلفاوضات ومرجعيات وأطر
 وادلهنيـة الفنيـة العناصـر وتـوفري التفاوضـي األداء حتسـني علـى يقـوم منه  إىل ومتطلبات ومعايري شروط إىل اإلستناد خالل من

 ينمواز  بتعديل تتعلق اليت العناصر توفري على اإلصرار دون للمفاوضات السياسية ابدلرجعية وعالقتو ادلفاوض للوفد والشخصية
 ابإلسـتناد الفاعـل الـدويل اإلشراف إىل أمريكا جان  من الثنائية التفاوض آلية وتعترب اإلحتالل كلفة  ورفع األرض على القوى
 وفلســطني إســرائيل مــن كــل  دور حتــدد والــيت الدوليــة للشــريعة ووفقــاً  الــدويل اجملتمــع مــن ادلكــروه احلــل وعناصــل دلبــادىء أساســاً 
  زلدد. زمين جلدول وابإلنضباط التفاصيل على التوافق بشأن التفاوض

 
 التفاوضي الوضع لتحسني علي الدكتور حددىا اليت املتطلبات

 الداخلي: الفلسطيين الوضع ترتيب أواًل:
 جــوىر مــع ينســجم ال ادلنظمــة داخــل معارضــو بقــاء إمكانيــة إىل اإلشــارة ولكــن اإلنقســام إهنــاء ضــرورة موضــوع علــى أوافــق وأان

 من الدويل اجملتمع أمام السلطة صورة حتسني أن الورقة وتظهر التمثيل على صراع أساسو والذي الفلسطيين الفلسطيين اخلالف
 تعزيــز أو دميقراطيــاً  الســلطة صــورة حتســني شــعار حتــت تشــريعي رللــس إىل اإلنتخــاابت إجــراء مثــل الســلطة أداء حتســني خــالل
 مبـدأ وجـوىر ومضـمون لـرأي وفقـاً  أن متجـاىالً  األرض، علـى والواقـع الـدويل اجملتمـع إلرضـاء ويهـدف الرشيد واحلكم الشفافية
  .ودورىا السلطة شكل يف النظر إعادة أمهية إىل يويل ال وعلى ابلتدري  دولة إىل السلطة حتويل على مازن وأبو عرفات الرئيس
 وحشـد الشـعوب مـع والتواصـل والفعالـة، والكفـؤة ادلهنيـة الدبلوماسـية خـالل من خصوصاً، والعريب الدويل اجملتمع حشد اثنياً:
  الدولتني. حلل اإلسرائيلي التأييد
 فيـو كما  ليست إليها أشار اليت األمثلة ولكن ادلبدأ حيث من صحيح وىذا شاملة مواجهة  اإلحتالل كلفة  رفع نضالياً، اثلثاً:
 هبــا يقبــل توافقيــو صــيغو إىل للوصــول إســرائيل علــى ألنــو ضــرورايً  شــرطاً  ذلــك إبعتبــاره األرض علــى القــوى مــوازين تعتــرب لتحقــق
  الورقة: ذلا أشارت اليت األمثلة الطرفني،

  اإلسرائيلية. ادلنتجات مقاطعة (1
  )أسبوعية(. مومسية إعتصامات (9
  يفسرىا: واليت الذكية القوة إستخدام (3
  دولياً. إسرائيل مالحقة .أ 
  إسرائيل. مقاطعة محلة .ب 
  عامة. عالقات محلة .ج 



 للنجاح امكانية املفاوضات أمام يكون لكي د. عزمي الشعييب
 

 النضــالية األشــكال يهــزه مكلــف جعلــو أو وقفــو ميكــن ال اإلســتيطاي الصــهيويين ادلشــروع علــى اإلعــرتاض أن نظــري وجهــة مــن
  فق .
  يشرتط: عملياً، التفاوض رابعاً:
  واحدة. قناة (1
  جديد. مفاوضات طاقم (9
  سياسية. مرجعية فإشرا حتت خربات (3
  إعالمي. طاقم (4

  حرفياً. الدكتور إليو أشار ما حيقق أن ميكن ال زلدده إبقرتاحات عاجلها اليت الثغرات معاجلة أن أعتقد ال
 دولية ورعاية هنائي كحل  سيادة ذات فلسطينية دولة وإقامة 76 حدود على اإلحتالل )إهناء أسود أبي  بشكل خلصها واليت
  زلدود(. زمين وسقف الدولية الشرعية قرارات ووفق
 
 



 

 

 

 

 1  قيس عبذ الكرين وجوال زقوت

 هحوـذ دراغوة وراضي الجراعي 
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 د. أيوي دراغوة ود. عسهي الشعيبي
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 فجر حرب ود. غساى الخطية
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 د. ًاصر الذيي الشاعر ود. حسام زهلط
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 # االسن   الوؤسسة 

 1 د. ضفياٌ اتو زايذج جايعح تيرزيد  

 2 ضاو تذور AIM شركح 

 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 د. َ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 

 



 

 

   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 الفلسطييناإلسرائيلية، قام ادلركز -ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية
 للبحوث السياسية وادلسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيني للخروج من الوضع الراىن. 

ية الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو حتقيق األىداف الوطن عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين
كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادمييني  وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً  متالفلسطينية. ذلذه الغاية، 

  مطروحاً للنقاش. 
ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتني وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إىل حشد  تفرتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين

 ذا اذلدف. حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ى
  كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون

ة السلطة والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومصداقية كافيتني لقيادة محل
 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؟

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

 ميكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتني وتبين حل الدولة الواحدة مصداقية كافية إلجبار اجملتمع  كيف
 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
 ات آلية مفيدة للطرف الفلسطيين يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟ىذه املفاوض

بني اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص. تصف كل ورقة  يتعترب ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخل
ني وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسرتاتيجية أكرب. وقد التوجو الذي تناقشو وتشري إىل أتثريه ادلمكن على الفلسطينيني واإلسرائيلي

مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً 
 92ونشطاء. كما عقد مؤمتر يف  وزلاوراً. متت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادمييون

 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 

 وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.  كاتبيهاالوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي  
اه ذلذا دم(  وللممثلية اذلولندية يف رام هللا  للدعم الذي قFERONكذلك، يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النروجيي دلصادر بناء السالم )

 .زلتوايت األوراقود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على يو  ،العمل
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