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*تمت هذه المبادرة بالتعاون مع المركز النرويجي لمصادر بناء السالم ( )NOREFوالممثلية الهولندية في رام هللا.

امليكز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكاديبية علمية حبثية مستقلة غَت رحبية وغَت حكومية يضع سياستها العامة ؾبلس أمنائها .أتسس اؼبركز يف مطلع عاـ  0222كمركز
مستقل للبحوث األكاديبية ودراسات السياسات العامة .يهدؼ اؼبركز إذل تطوير اؼبعرفة الفلسطينية وتقويتها يف ؾباالت ثالث :السياسات الفلسطينية
الداخلية؛ والتحليل االسًتاتيجي والسياسة اػبارجية؛ والبحوث اؼبسحية واستطالعات الرأي العاـ .يقوـ اؼبركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها
إعداد الدراسات واألحباث األكاديبية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة ،وإجراء حبوث مسحية حوؿ اؼبواقف السياسية واالجتماعية
للمجتمع الفلسطيٍت ،وتشكيل ؾبموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلوؿ ؽبا ،وعقد اؼبؤسبرات
واحملاضرات واؼبوجزات اؼبتعلقة بشؤوف الساعة ،ونشاطات أخرى .يلتزـ اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث ابؼبوضوعية والنػزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم
أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبَت وتبادؿ اآلراء.
يتم القياـ ابلنشاطات واألحباث يف اؼبركز من خالؿ وحدات ثالثة :وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسًتاتيجي ،ووحدة البحث اؼبسحي.
تقوـ ىذه الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات :كتابة البحوث والتحليالت السياسية ،وإجراء البحوث اؼبسحية التجريبية واستطالعات الرأي
العاـ ،وتشكيل فرؽ اػبرباء وؾبموعات العمل ،وعقد وتنظيم اؼبؤسبرات واللقاءات .تقوـ ىذه الوحدات ابلًتكيز على اؼبستجدات يف الساحة الفلسطينية
وعلى اؼبوضوعات السياسية ذات األنبية اػباصة واليت ربتاج إذل البحث العلمي واالكاديبي.
امليكز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرساؿ ،ص.ب67راـ هللا ،فلسطُت
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ىاين املرصيي:
اؼبدير العاـ لللمركز الفلسطيٍت ألحباث السياسات والدراسات اإلسًتاتيجية  -مسارات منذ  4/1/2011كمػا أنػو أحػد اؼبؤسسػُت للمركػز.
يعمل اؼبصري أيضاً ككاتب وصحايف ،وؿبلل سياسي ،وكاتب عمػود يف جريػدة "األايـ" ،و"السػفَت" اللبنانيػة ،وصػحف أخػرى .تػرأس ربريػر
ئيسػػا لتحريػػر ؾبلػػة
جريػػدة "طريػ االنتصػػار" الػػيت كانػ تصػػدر يف لبنػػاف ،مث عمػػل يف ىيئػػة ربريػػر ؾبلػػة "اؽبػػدؼ" ( ،)1989 – 1981مث ر ً
"نػػداء الػػوطن" يف األردف ،و تػرأس دار اللػػوتس للنشػػر والتوزيػػع يف عمػػاف .كػػاف اؼبؤسػػس واؼبػػدير العػػاـ للمركػػز الفلسػػطيٍت لإلعػػالـ واألحبػػاث
والدراس ػ ػػات – ب ػ ػػدائل ( .)2011 – 2005كم ػ ػػا ت ػ ػػوذل منص ػ ػػب اؼب ػ ػػدير الع ػ ػػاـ ل ػ ػػإلدارة العام ػ ػػة للمطبوع ػ ػػات والنش ػ ػػر يف وزارة اإلع ػ ػػالـ
( ،)2005 - 1995وىو عضو ؾبلس أمناء مؤسسة ايسر عرفات ،وعضو عبنة جائزة ايسر عرفات.

التوجهات الفلسطينية لتغيَت الوضع الياىن
متهيد
ابلنظر إذل حالة اعبمود يف عملية السالـ والتوتر اؼبتزايد واؼبهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قاـ اؼبركز
الفلسطيٍت للبحوث السياسية واؼبسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حوؿ التوجهات اؼبتاحة أماـ الفلسطينيُت للخروج من
الوضع الراىن .عمل ىذه الدراسات على استكشاؼ طبيعة اغبوار الفلسطيٍت الداخلي حوؿ أفضل الوسائل للتقدـ كبو
ربقي األىداؼ الوطنية الفلسطينية .ؽبذه الغاية ،مت كتابة طبس أوراؽ سياساتية من قبل أكاديبيُت وخرباء فلسطينيُت ابرزين
تناول كل منها توجهاً ؿبدداً مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراؽ أف اؽبدؼ الفلسطيٍت ىو قياـ دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأف التوجهات اؼبطروحة هتدؼ إذل
حشد اؼبوارد اؼبتاحة لتحقي ىذا اؽبدؼ .حاول األوراؽ اإلجابة على األسئلة التالية:








كيف ميكن ترصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىَت الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون
السلطة والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومرصداقية كافيتُت لقيادة
محلة شعبية كهذه والسيطية عليها ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسيائيل واالحتالل اإلسيائيلي يكون اجلمهور الفلسطيٍت والسلطة
قادرين على تبنيها رغم التبعية شبو الكاملة لالقترصاد واإلدارة اإلسيائيلية؟
ىل ميكن تعليق التنسيق األمٍت مع إسيائيل وىل ميكن جعل ذلك مدخالً للتخلي عن شيوط أوسلو األخيى
اليت ال تلتزم هبا إسيائيل بكافة جوانبها السياسية واملدنية واألمنية واالقترصادية حىت لو أدى ذلك الهنيار السلطة
أو حلها؟
كيف ميكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتُت وتبٍت حل الدولة الواحدة مرصداقية كافية إلجبار اجملتمع
اإلسيائيلي على مواجهة تبعات استميار االحتالل؟
ىل يوجد دور للمفاوضات الثنائية املباشية مع إسيائيل يف تغيَت الوضع الياىن؟ ما ىي الظيوف اليت قد جتعل
من ىذه املفاوضات آلية مفيدة للطيف الفلسطيٍت يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟

تعترب ىذه التوجهات اػبمس جزءاً ىاماً من اغبوار الداخلي بُت اعبمهور بشكل عاـ والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف
كل ورقة التوجو الذي تناقشو وتشَت إذل أتثَته اؼبمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة
اسًتاتيجية أكرب .وقد مت استعراض ومناقشة كافة األوراؽ من قبل فري عمل تكوف من عشرين فرداً ىم الكتاب اػبمسة ابإلضافة
إذل طبسة عشر معقباً وؿباوراً .سب مناقشة األوراؽ يف س ورشات عمل مغلقة شارؾ فيها خرباء وسياسيوف وأكاديبيوف
ونشطاء .كما عقد مؤسبر يف  29شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراؽ.
يود اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واؼبسحية التقدـ ابلشكر لفري العمل للوق واعبهد الذي أعطوه ؽبذا العمل .لكن يف
نفس الوق يود اإلشارة إذل أف ؿبتوايت األوراؽ كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فري
العمل.
كذلك ،يتقدـ اؼبركز ابلشكر للمركز النروهبي ؼبصادر بناء السالـ ( )FERONوللممثلية اؽبولندية يف راـ هللا للدعم الذي
قدماه ؽبذا العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أف ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة اؼبوافقة على ؿبتوايت األوراؽ.
امليكز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واملسحية
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مػػن اؼبفيػػد يف البدايػػة اإلشػػارة إذل التفريػ مػػا بػػُت التنسػػي األمػػٍت الػػذي يتعلػ بتبػػادؿ اؼبعلومػػات فيمػػا ىبػ ّ عمليػػات اؼبقاومػػة
العسكرية اليت تستهدؼ االحتالؿ ،والتنسي اؼبػدي الػذي يتعلػ بتسػيَت حيػاة النػاس يف ـبتلػف اؼبيػادين ،وتتعلػ بتػأمُت حريػة
وإاياب ،ومكافحة اعبرائم واألمراض واألوبئة وغَتىا.
ذىااب ً
مرور األفراد والبضائع ً
كمػا مػن اؼبفيػد توضػيح أف التنسػي األمػٍت موجػود ضػمن التزامػات "اتفػاؽ أوسػلو" كمػا ىػو موجػود يف قطػاع غػزة بشػكل غػػَت
مباشر من خالؿ اؽبدف اليت يتم االتفاؽ عليها منذ العاـ  2003وحىت اآلف.

اؼبعضلة الكربى ليس يف وجود التنسي األمٍت من عدمو ،بل يف أي سياؽ يتم ،وىل ىبدـ اؼبصاحل واألىداؼ الفلسطينية أـ
اإلس ػرائيلية ،أـ مصػػاحل الطػػرفُت اغبقيقػػة الواضػػحة وضػػوح الشػػمس أف التنسػػي األمػػٍت ىبػػدـ االحػػتالؿ وأضػ ّػر ابلفلسػػطينيُت،
وربديدا منذ اتضاح أف العملية السياسية خداع ،وال تقود إذل إهناء االحتالؿ وإمبا إذل تعميقو.
ً

قبػػل قيػػاـ السػػلطة ،كان ػ سػػلطات االحػػتالؿ مسػػؤولة عػػن صبيػػع اؼبسػػائل األمنيػػة واؼبدنيػػة "مػػن دوف ش ػريك فلسػػطيٍت" ،وىػػي
ردا على زبلي اغبكومات اإلسرائيلية عن التزاماهتا يف "اتفاؽ أوسلو" .وابلتارل ،فإف
ستقوـ هبا إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماتو ً
فباثال للتعاوف اؼبدي إال إذا قػررت سػلطات االحػتالؿ القيػاـ هبػذا العمػل وحػدىا،
وقف السلطة اللتزاماهتا األمنية ال يعٍت وق ًفا ً
وىذا مستبعد ،ألف من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيٍت يتحمل اؼبسؤولية ،ويبنع السَت كبو دولة واحدة.
وخصوصػػا وقػػف التنسػػي األمػػٍت ،ىػػو أف إس ػرائيل
مػػا يبكػػن إف وبصػػل إذا ن ّفػػذت القيػػادة الفلسػػطينية ق ػرارات اجمللػػس اؼبركػػزي،
ً
ستفرض عقوابت متدرجة إلعادة السلطة لتنفيذ التزاماهتا ،وإذا رفض  ،قد تصل األمور إذل حد حل السلطة أو اهنيارىا .ويف
ىذة اغبالة ،ستحاوؿ إسرائيل أف تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة اغباليّة.
ولكػػن السػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو :ىػػل تريػػد السػػلطة تنفيػػذ القػرارات الػػيت ازبػػذىا اجمللػػس اؼبركػػزي رب ػ وطػػأة ضػػغوط سياسػػية
وشعبية فلسطينية ،ورباوؿ القيادة أف تستخدمها بشكل تكتيكي للضػغ علػى اغبكومػة اإلسػرائيلية حػىت تسػتجيب ؼبتطلبػات
إحيػاء مػػا تسػػمى "عمليػػة سػالـ" أدخلتهػػا إسػرائيل منػػذ فػًتة طويلػػة يف مػػوت سػريري .وإذا أرادت القيػادة تنفيػػذ قػرارات اجمللػػس
اؼبركزي ىل تستطيع ربمل عواقب ذلك ،وىل البنية اليت خلق منذ توقيع "اتفاؽ أوسلو" يبكن أف تسمح بذلك ،وىل ىناؾ
بدائل جاىزة أو يبكن أف تكوف جاىزة إذا سارت يف ىذا الطري

طبعا ،ولكن ىذا ال يعٍت ضرورة استمرار الوضع على ما ىو عليو ،وإمبا يقتضي رؤيػة جديػدة
اعبواب عن ىذه األسئلة ابلنفي ً
وعملية كاملة للتخل منو.
إف التنسي األمٍت نتيجة طبيعية التفاؽ أوسلو الذي تضمن ثالثة مكوانت رئيسية (سياسية واقتصادية وأمنية) شكل أساس
وجوىر وجود السلطة ،اليت ىي كياف سياسي وقانوي ،يقوـ من حيث اعبوىر بلعب دور عنواف مستقل يتحمل اؼبسؤولية عػن
ػدال مػػن االحػػتالؿ ،وابلتػػارل ال يبكػػن إعػػادة النظػػر يف التنسػػي األمػػٍت دبعػػزؿ عػػن اؼبوقػػف مػػن اتفػػاؽ
السػػكاف (الفلسػػطينيُت) بػ ً
أوسلو وااللتزامات اؼبًتتبة عليو.
إف أي إجراء فلسطيٍت أحادي اعبانب بوقف أو تعلي أو ذبميد أو زبفيف التنسي األمٍت أو أي التزاـ آخر ستكوف لو أشباف
أساسػػا بػػردة فعػػل مػػن اغبكومػػة اإلسػرائيلية الػػيت سػػيكوف ؽبػػا رد فعػػل طبيعػػي يتناسػػب أو يزيػػد مػػع حجػػم الفعػػل
وعواقػػب تتعلػ
ً
كامال للتنسي األمٍت فهذا شيء ،وإذا تراف مع تبٍت اؼبقاومة واؼبقاطعة بشكل
الفلسطيٍت ،وإذا كاف اإلجراء الفلسطيٍت وق ًفا ً
جدي ،فهذا شيء آخر .ويف ىذه اغبالة يبكػن أف يصػل العقػاب اإلسػرائيلي إذل وقػف ربويػل العائػدات اعبمركيػة والتسػهيالت
اليت تقدـ للسػلطة وكبػار اؼبسػؤولُت فيهػا مػن جهػة ،والتضػيي علػى حيػاة اؼبػواطنُت مػن جهػة أخػرى .وىػذا يبكػن أف يػؤدي إذل
إضعاؼ السلطة ،وردبا يف النهاية إذل اهنيارىا أو حلها من إسرائيل ،مػع أف بقػاء السػلطة أو رحيلهػا لػيس قػر ًارا إسػرائيليًا فقػ ،
وإمبا قرار دورل تؤثر فيو ؾبموعة من الدوؿ واالعتبارات العربية واإلقليمية والدولية ،وىذا أمر أتخذه إسرائيل ابغبسباف.
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سػػيًتاف وقػػف التنسػػي األمػػٍت – علػػى األغلػػب  -مػػع إعػػادة النظػػر يف العالقػػة مػػع االحػػتالؿ ،وتغيَتىػػا مػػن عالقػػة مػػع شػريك
سالـ إذل عالقة مع عدو ،وابلتارل من الطبيعي واؼبتوقع أف يًتاف مع قرارات فلسطينية سبس االتفاقػات والعالقػات االقتصػادية
وصوال إذل االلتزامات السياسػية ،فػال معػٌت السػتمرار االعػًتاؼ الفلسػطيٍت حبػ إسػرائيل يف الوجػود يف ظػل تنكػر
مع إسرائيلً ،
إسػ ػرائيل لك ػػل االتفاقي ػػات وع ػػدـ اعًتافه ػػا أبي حػ ػ م ػػن اغبق ػػوؽ الفلس ػػطينية .ل ػػذلك "لوحػ ػ " القي ػػادة بس ػػحب أو ذبمي ػػد
االعًتاؼ ،ورب استمراره ابعًتاؼ إسرائيل ابلدولة الفلسطينية.
أتسيسا على ما سب  ،سينشأ سياؽ جديد يػؤدي إذل حػل السػلطة أو اهنيارىػا أو تغيػَت وظائفهػا .فػال يبكػن أف تقبػل إسػرائيل
ً
مهمػا يف ىػذه االلتزامػات ،كونػو يسػاعد
ا
ػر
ص
عن
ػرب
ت
يع
ػذي
ل
ا
األمٍت
التنسي
ا
خصوص
اماهتا،
ز
ابلت
وفائها
دوف
من
السلطة
ببقاء
ً
ً ً
إسػرائيل علػػى إحبػػاط  %20مػػن عمليػػات اؼبقاومػػة الفلسػػطينية الػػيت يػػتم التخطػػي لتنفيػػذىا كمػػا صػػرح يعػػالوف ،وأضػػاؼ أبف
ػودا بنسػػبة  %80ؼبنػػع "سػػيطرة" "ضبػػاس" علػػى الضػػفة
السػػلطة سػػتندثر إذا أوقف ػ التنسػػي األمػػٍت ،ألف إس ػرائيل تبػػذؿ جهػ ً
الغربية.
مػػن الصػػعب علػػى السػػلطة أف تُقػ ِػدـ علػػى تنفيػػذ قػرارات اجمللػػس اؼبركػػزي ،ال سػػيما وقػػف التنسػػي األمػػٍت ،مػػن دوف تػػوفر قناعػػة

ببلورة خيار ـبتلف جوىرًاي عن خيار اؼبفاوضػات ،ومػن دوف بنػاء بػدائل نظ ًػرا للػثمن البػاى الػذي سػتدفعو ج ّػراء ذلػك ،كػوف
السلطة معتمدة إذل حد كبَت على العائدات اعبمركية اليت ذبمعهػا إسػرائيل وعلػى مسػاعدات الػدوؿ اؼباكبػة ،وتػرهتن لالحػتالؿ
حبكم ربكمو ابلسيادة ويف كل شيء تقريبًا ،إذ لن تقوى السلطة على دفع الرواتب ،ومنع قياـ قوى وأطراؼ أخرى على ملء
الفراغ ،ألف اؼبنظمة ال تستطيع أف تكػوف البػديل ،حبكػم أهنػا مهمشػة ومركػز دوائرىػا وقيادهتػا واقػع ربػ االحػتالؿ شػأهنا شػأف
السلطة ،إضافة إذل الدور السليب الذي لعبو االنقساـ وما أدى إليػو مػن اسػتنزاؼ للطاقػات الفلسػطينية يف صػراع داخلػي ،ويف
ظل األوضاع العربية اليت ال تساعد إطالقًا على توفَت اغباضنة اؼبالية والسياسية.
إف اهنيار السلطة أو حلها دببادرة من القيادة الفلسطينية أو إسرائيل أو كليهما يف غمػار مواجهػة ،أو نتيجػة حػدوث تطػورات
تػػؤدي إذل ذلػػك مػػن دوف اختيارنبػػا ،إذا دل يػػنجم عػػن ذلػػك تػػدخل دورل مسػػتبع ٌد حاليًػػا يف ظػػل اؼبعطيػػات الراىنػػة ،وسػػتحرص
خصوصا أف إسرائيل ال تريد أف تتحمل اؼبسؤولية مباشرة عن
األطراؼ اؼبعنية بوجود السلطة على إعادة تشكيلها من جديد،
ً
الفلسطينيُت ،وتريد االنفصاؿ عنهم ،وال تستطيع طردىم (حىت اآلف على األقل) ،وال تريد ضمهم إذل إسرائيل ومواجهة خطر
الدولة الواحدة ثنائية القومية.

يف كػل اغبػػاالت ،سػواء اهنػارت السػػلطة أو ُحلػ يف الضػفة الغربيػػة ،فإنػػو مػن اؼبػػرجح اسػػتمرار السػلطة يف غػػزة ،كػػوف إسػرائيل
ربق فوائد صبة من انفصاؽبا عن قطاع غزة ،ومن استمرار االنقسػاـ الفلسػطيٍت النػاجم عػن ذلػك .كمػا أف إعػادة احػتالؿ غػزة
ليس نزىة بعد تػراكم أسػباب اؼبقاومػة وخػربة نتػائ العػدواانت اإلسػرائيلية السػابقة ،الػيت أثبتػ أف أي إعػادة احػتالؿ إسػرائيلي
جدا.
لقطاع غزة ستكوف مكلفة ً
اؼبخػػرج مػػن الواقػػع الػػذي انتهينػػا إليػػو بعػػد توقيػػع "اتفػػاؽ أوسػػلو" اعتمػػاد مسػػار جديػػد ،مػػن خػػالؿ بلػػورة إس ػًتاتيجية سياسػػية
ونضالية ـبتلفة عن اإلسًتاتيجيات اؼبعتمدة حىت اآلف ،تؤدي إذل إطالؽ عملية جديدة تراكمية بطيئة تنطل مػن األمػر الواقػع
جدا ،وهتدؼ إذل تغيَته إذل ما نريد عرب التخل من "اتفاؽ أوسػلو" بقيػوده الغليظػة ،السياسػية واالقتصػادية واألمنيػة،
السيئ ً
وفبا ظبيّ "عملية سالـ" ،من خالؿ وضع رؤية شاملة وخطة عمل كاملة ىدفها النهائي إقباز اغبقوؽ التارىبية وحل جذري
وصوال إذل اغبل التارىبي ،وما يقتضيو ذلك من فتح
للقضية الفلسطينية ،وىدفها الراىن إقباز كل ما ىو فبكن يف كل مرحلة ً
ك ػػل اػبي ػػارات واعتم ػػاد خي ػػار يف الوق ػ اؼبناس ػػب ،واالنتق ػػاؿ إذل آخ ػػر إذا اقتض ػػا األم ػػر ،واعبم ػػع بينه ػػا ،أي التحل ػػي ابؼبرون ػػة
واالستعداد لالنتقاؿ من خيار إذل آخر وف ًقا للتطورات والظروؼ.
على الرغم من أنبية وقف التنسي األمٍت وأف يتم ذلك أبسرع وق فبكن إال أف وقفو مستبعد لألسباب اآلتية:
 .1إف القرار بوقف التنسي األمٍت ازبذ نتيجة ضغوط سياسية وشعبية ،وما يعترب"مزايدات" ،وليس نتيجة قناعة بضرورة
وقفو.
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عام ػػا عل ػػى توقي ػػع "اتف ػػاؽ أوس ػػلو" ،ع ػ ّػرب ع ػػن نفس ػػو ببني ػػة اقتص ػػادية وسياس ػػية
 .2تبل ػػور واق ػػع جدي ػػد بع ػػد ح ػوارل ً 23
واجتماعيػػة وأمنيػػة جديػػدة ،أوجػػدت أف ػر ًادا وش ػرائح واسػػعة نسػػبيًا داخػػل السػػلطة وخارجهػػا ،مسػػتفيدة مػػن اسػػتمرار
أوسلو.
 .3اػبشية من عواقب وقف التنسي األمٍت عبهة فرض مقاطعة وعقوابت إسرائيلية وأمَتكية ،وردبا أوروبية ودولية ،األمر
الذي قد يعرض السلطة إذل االهنيار ،أو تغيَت اؼبسار ،وىذا وذاؾ غَت مرغوبُت من قيادهتا.
جراء وجود صباعات أصبح من مصلحتها استمرار االنقساـ ،وعبهة اػبشية مػن اسػتفادة "ضبػاس" أو
 .4أتثَت االنقساـ ّ
"فتح" من وقف التنسي األمٍت لتحقي أغراضهما الفئوية.
 .5عدـ وجود البديل وعػدـ تػوفر القناعػة بضػرورة وجػود بػديل ،وابلتػارل عػدـ الشػروع يف بنائػو للحػد مػن عواقػب وقػف
التنسي األمٍت.
 .6اؼبنظمػػة ال تقػػدـ البػػديل ألهنػػا مهمشػػة وواقعػػة شػػأهنا شػػأف السػػلطة رب ػ االحػػتالؿ لوجػػود جػػل قيادهتػػا ودوائرىػػا يف
الضفة الغربية احملتلة.
خصوصا من الدوؿ اليت تقيم عالقات ومعاىدات سالـ
 .7اػبشية من ردات الفعل العربية على وقف التنسي األمٍت،
ً
مع إسرائيل ،ومن الدوؿ اليت تعتقد أبهنا يبكن أف تتحالف مع إسرائيل ضد اػبطر اإليراي.
 .8اػبشية من نشوء فراغ إذا مت وقف التنسي األمٍت وتدىورت العالقة مع إسرائيل ج ّػراء الضػعف الشػديد الػذي تعػاي
منو اؼبؤسسات ،وتقاظبها ،وفقداهنا للشرعية يف ظػل عػدـ إجػراء انتخػاابت وعػدـ وجػود توافػ وطػٍت ،ومػا يبكػن أف
يؤدي إليو ذلك من اهنيار للسػلطة وفوضػى وفلتػاف أمػٍت ومػلء الفػراغ مػن مراكػز القػوى ،مػا يسػمح بنشػوء سػلطات
متنػاحرة ،أو إعػػادة صػػياغة السػػلطة لتصػػبح مطواعػػة أكثػػر لالحػتالؿ ومسػػتعدة لقبػػوؿ مػػا تطرحػػو إسػرائيل مػػن حلػػوؿ
تصفوية.
 .9إف طرح وقف التنسي األمٍت وغَته من قرارات اجمللس اؼبركزي ؾبػرد منػاورة ووسػيلة للضػغ مػن أجػل ربسػُت شػروط
كثَتا عن سقف "اتفاؽ أوسلو" ،إضافة إذل ربسُت فرص استئناؼ اؼبفاوضات الثنائية.
األمر الواقع الذي ىب
ً

إف ما سب يرجح إذل حد كبَت عدـ تطبي قرارات اجمللس اؼبركزي وعدـ التخلي العلٍت عنها ،مع أننا بتنا يف وضع إذا طبق
خصوصا يف شعبيتها ومصداقييتها.
فيو القيادة القرارات ستخسر وإذا دل تطبقها ستخسر،
ً
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مقدمة

قبل الدخوؿ يف اؼبوضوع ،ال بد من االنطالؽ من أف الوضع الراىن  -كما ىو اآلف ،وكما اسػتمر طػواؿ السػنوات اؼباضػية -
ربمػل اسػتمرار ىػذا الوضػع كمػا تػدؿ مؤشػرات عديػدة،
غَت قابل لالستمرار ً
قادرا على ّ
طويال ،ألف الشعب الفلسطيٍت دل يعد ً
آخرىا اؼبوجة االنتفاضية اؼبندلعة منذ تشرين األوؿ/أكتوبر اؼباضي ،وألف ركيزتو األساسػية وىػي مػا ظبيػ "عمليػة السػالـ" قػد
فنمر يف مرحلة انتقالية من دوف ربديد سقف زمٍت هنائي ،ولكنها لن تطوؿ
توقف
ً
سباما من دوف إعالف وفاهتا رظبيًا .أما اآلف ّ
ؾبددا ضمن سقف أوسلو كحد أقصى ،أو إطػالؽ عمليػة جديػدة
كثَتا ،فإما أف تشهد ترميم وربسُت ىذه العملية وإطالقها ً
ً
ضمن سقف آخر ،وإما أف تنهار العملية كليًا وتدفع الوضع إذل اجملهوؿ.
إف إطالؽ عملية سالـ جادة مستبعد ،على األقػل ،حػىت مػا بعػد إعػالف نتيجػة االنتخػاابت الرائسػية األمَتكيػة وشػروع الػرئيس
اعبديػػد يف فبارسػػة مهامػػو ،وإق ػرار السياسػػة الػػيت سػػيعتمدىا يف منطقػػة الشػػرؽ األوس ػ  ،مػػع مالحظػػة تراجػػع أنبيػػة اؼبنطقػػة يف
اإلسًتاتيجية األمَتكية ،وىذا ما يفسر تراجع الدور األمَتكي وتقدـ دور أطراؼ دولية وإقليمية أخرى ،إضافة إذل وجود قضااي
أخرى أكثر سخونة من القضية الفلسطينية وتستأثر ابالىتماـ ،مثل توقيع واقًتاب تنفيذ االتفاؽ النووي ،وما يعنيػو ذلػك مػن
تقدـ الدور اإليراي.
السػؤاؿ ىنػػا :ضػػمن أي سياسػػة ستسػػَت إيػراف يف اؼبرحلػػة القادمػػة ،وكيػػف سػػيؤثر ذلػػك علػػى القضػػية الفلسػػطينية بصػػورة عامػػة،
وعلى التنسي األمٍت بصورة خاصة الغيث يبدأ بقطرة ،وىا ىي شبار االتفػاؽ النػووي تظهػر مػن خػالؿ تعػويض إسػرائيل علػى
حساب الفلسطينيُت عرب إطالؽ يدىا لتفعل ما تشاء مقابل سبرير ىذا االتفاؽ.
إذا دل ترمم "عملية السالـ" فإننا سنكوف أماـ:
اس ػػتمرار الت ػػدىور اغباص ػػل ،حبي ػػث نك ػػوف أم ػػاـ تغي ػَتات دراماتيكي ػػة ،مث ػػل ح ػػل أو اهني ػػار الس ػػلطة ،وتغي ػػَت اػبارط ػػة السياس ػػية
الفلسػػطينية ،وطبيعػػة العالقػػات الفلسػػطينية  -اإلسػرائيلية ،وضػػمن ىػػذا االحتمػػاؿ إمػػا أف تكػػوف ىنػػاؾ رؤيػػة فلسػػطينية جديػػدة
تؤسس عرب تبٍت إسًتاتيجية وخطة عمل كاملة تستند إذل ما ربق  ،وتنطل من األمر الواقع كما ىو ،وهتدؼ إذل تغيَته وفػ
اؼبأموؿ فلسطينيًا .وىذا يبكن أف يفتح الباب إلطالؽ عملية سالـ جديدة ـبتلفة كليًػا تنقػذ حػل الػدولتُت مػن االهنيػار التػاـ،
بعد أف أدت السياسات واإلجراءات االحتاللية االستيطانية العنصرية اإلسرائيلية إلدخالو إذل غرفة العناية اؼبشددة ،أو تستنزفو
وتعبد الطري أماـ خيار آخر.
أو أف نكوف أماـ خيارات وحلوؿ أخرى ـبتلفة وبديلة عن حل الدولتُت ،من خالؿ مفاوضات ثنائية برعاية أمَتكية ،أو رعاية
وخصوصػػا عربيػػة ،ـبتلفػػة عمػػا كػػاف سػػاب ًقا ،ومػػن ىػػذه اػبيػػارات :خيػػار الدولػػة الواحػػدة بكػػل
دوليػػة شػػكلية ومشػػاركة إقليميػػة،
ً
أشكاؽبا ،مع أنو غَت واقعي وأصعب بكثَت من حل الدولتُت ،وخيار "إسرائيل الكاملة" بضم كل أو معظم أو أجزاء كبَتة من
تدرجيػػة يبكػػن أف تبػػدأ خبطػوات أحاديػػة إسػرائيلية يف الضػػفة تضػػمن االنفصػػاؿ عػػن السػػكاف ،مػػع
الضػػفة ،مػػن خػػالؿ خطػوات ّ
االحتفػػاظ ابألرض ،إضػػافة إذل إحيػػاء اػبيػػار األردي ،أو حػػل القضػػية الفلسػػطينية علػػى حسػػاب االْردف ،وىػػذا احتمػػاؿ متػػدفٍ
جدا ،وخيار الدولة ذات اغبدود اؼبؤقتة اليت يبكن أف يكوف مركزىا غزة ،بينما تتبع ؽبػا اؼبعػازؿ مقطعػة األوصػاؿ يف الضػفة ،أو
ً
خيار دولة يف غزة.
ػيال أمػاـ التطػورات
أتسيسا على ما سب  ،ال يبكن مناقشػة موضػوع مثػل تعليػ أو عػدـ تعليػ التنسػي األمػٍت ،قبػل التوقػف قل ً
ً
واالحتمػػاالت الػػيت يبكػػن أف ربػػدث .كمػػا ال يبكػػن ذلػػك مػػن دوف التوقػػف أمػػاـ العمليػػة السياسػػية الػػيت جػػاء يف سػػياقها طػػرح
موضوع وقف أو تعلي التنسي األمٍت .كيف بدأت ،وماذا زبللها ،وإذل ماذا انته
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التنسيق األمٍت مكون رئيسي من "اتفاق أوسلو"

مكوان رئيسيًا من االتفاؽ.
ال يبكن التوقف عند التنسي األمٍت من دوف ربديد موقف من "اتفاؽ أوسلو" كونو ً

ىل "اتفاؽ أوسلو" خطوة اضطرارية كاف وال يػزاؿ ال يبكػن تفاديهػا ابلػرغم مػن كػل مػا انطػوى عليػو مػن تنػازالت ،ومػا انتهػى
إليو من كارثة بكل معٌت الكلمة ،أـ أنو أقل ما يقاؿ عنو خطأ فادح جراء ما يبثلو من قياـ الضحية ،بشػكل عػاـ أو خػاص،
مػػن خػػالؿ مػػا ظبػػي "رسػػائل االع ػًتاؼ اؼبتبادلػػة" بػػُت ايسػػر عرفػػات وإسػػحاؽ رابػػُت مػػن التنػػازؿ عػػن روايتػػو التارىبيػػة واألوراؽ
واألسلحة اليت يبلكها من دوف مقابل يذكر.
وخصوصػػا رسػػالة عرفػػات لػرابُت ،االعػًتاؼ حبػ إسػرائيل يف الوجػػود ،و"نبػػذ العنػػف"،
لقػػد تضػػمن "اتفػػاؽ أوسػػلو" وملحقاتػػو،
ً
والتخلي عن "اإلرىاب" ،وتشكيل عبنة أمنية لتحقي التعاوف يف اجملاالت اؼبدنية واألمنية ،واؼبوافقة على عالقة اقتصادية تبعية
لالقتصاد اإلسرائيلي مقابل قياـ إسرائيل ابالعًتاؼ دبنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيٍت من دوف أف يًتتب على
ذلك أي اعًتاؼ أبي ح من حقوؽ الشعب الفلسطيٍت (ح تقرير اؼبصَت ،والدولة ،والعودة ،واؼبساواة لشعبنا يف .)48
وقسػػم كػػل منهػػا إذل أقسػػاـ ،حيػػث
دل يقتصػػر اػبطػػأ يف أوسػػلو علػػى مػػا تقػػدـ ،بػػل فصػػل مػػا بػػُت القضػػية واألرض والشػػعبّ ،
أصبح القضية قضااي ،وقُ ّسػم األرض إذل أراضػي (أ) و(ب) و(ج) ،كمػا فصػل القػدس عػن بقيػة األراضػي احملتلػة العػاـ
 .1967وقَ ّسم الشعب إذل ذبمعات ـبتلفة ،ودل يشر أوسلو بكلمة واحدة إذل االحتالؿ .كما قَ ّسم اغبل إذل مرحلتُت انتقالية
وهنائية من دوف أف يشَت إذل أف اؽبدؼ ىو إهناء االحتالؿ وإقامة دولة فلسطينية ،وإمبا أقصى ما وصل إليو االلتزاـ ابلتفاوض
على قضااي الوضع النهائي ،والتوصل إذل اتفاؽ خالؿ طبس سنوات ،وعندما انته اؼبرحلة احملػددة لالتفػاؽ يف أاير 1999
مت سبديدىا وال تزاؿ قائمة إذل أجل غَت مسمى.
دل يكػػن "اتفػػاؽ أوسػػلو" شػػر كلػػو ،بػػل وضػػع اسػػم فلسػػطُت علػػى خارطػػة اؼبنطقػػة مػػن خػػالؿ قيػػاـ سػػلطة حكػػم ذايت مقيػػدة
ابلتزامات وقيود ؾبحفة ،وم ّكن ربع مليوف فلسطيٍت من العودة إذل األراضي احملتلة العاـ  ،1967وصبّد مؤقتًا (أو أوحى بذلك
لبعض الوق على األقل) خطة إقامة "إسرائيل الكربى".
خصوصا الذين يرتبطػوف
اعتمادا على حسن نوااي العدو أو مراىنة على اآلخرين،
ال يبكن حل قضااي الصراع التارىبية الكربى
ً
ً
خصوصػا بعػدما
بعالقات عضوية مع إسرائيل ،وال يبكن تربير ذباىل احتماؿ عدـ التزاـ اغبكومػة اإلسػرائيلية دبػا وقعػ عليػو،
ً
قلل إسحاؽ رابُت من سقف التوقعات حينما أعلػن بعػد اتفػاؽ أوسػلو أبف "ال مواعيػد مقدسػة" ،وذبػاوز بػذلك أىػم نقطػة يف
االتفػػاؽ ،وىػػي ربديػػد سػػقف زمػػٍت لالتفػػاؽ النهػػائي ،ومػػن خػػالؿ إجابػػة رابػػُت عنػػدما وجػػو إليػػو س ػؤاؿ حػػوؿ مػػاذا سػػيعطي
الفلسطينيوف يف اغبل النهائي فقاؿ نصف األراضي احملتلة ،وعندما قيػل لػو أبف الفلسػطينيُت لػن يقبلػوا بػذلك ،أجػاب حينهػا
عندما يرفضوف ما سنعرضو عليهم "فليحتف كل طرؼ دبا لديو" ،يف داللة أنو دل يكن مؤمن إبعطاء الفلسطينيُت  %22من
مقدما وقبل أف وبصلوا على أي شيء .ىكذا بدا األمر يف الػزمن الػذىيب ألوسػلو،
أراضي فلسطُت بعد أف تنازلوا عن ً %78
واتضح الصورة أكثر بعد تورل بنيامُت نتنيػاىو منصػب رائسػة اغبكومػة اإلسػرائيلية ألوؿ مػرة بعػد اغتيػاؿ رابػُت ،حيػث كػاف
رفضا ألوسلو ،وكاف ىدفو للقضاء عليو معروفًا على رؤوس األشهاد.
ً
صحيح أف ىناؾ عوامل وشروط صعبة دفع القيادة الفلسطينية إذل التوقيع على ىذا االتفػاؽ ،وعقػد ىػذه الصػفقة اجملحفػة،
منها ضبلة ذبفيف موارد اؼبنظمة اليت جعلتها تعػي يف ضػائقة ماليػة وسياسػية حقيقيػة ،ومنهػا تػداعيات اهنيػار التضػامن العػري
بعد احتالؿ العراؽ للكوي وعواقبو وعقاب الفلسطينيُت على موقف قيادهتم الذي اعتػرب متعاط ًفػا مػع صػداـ حسػُت ،إضػافة
إذل اهنيار االرباد السوفيييت ومنظومتو االشًتاكية ،وما أدى إليو ذلك من اهنيار نظاـ القطبُت الذي كاف وبكم العادل يف مرحلة
اغبػػرب البػػاردة ليحػػل ؿبلػػو لفػػًتة ال ت ػزاؿ بقاايىػػا ماثلػػة حػػىت اآلف نظػػاـ سػػيطرة القطػػب األمَتكػػي الواحػػد .وابلػػرغم مػػن ىػػذه
األسػػباب القويػػة إال أف ال شػػيء يػػربر اإلقػػداـ علػػى مثػػل ىػػذه الصػػفقة السػػيئة ،مػػن دوف ضػػماانت وال أوراؽ قػػوة ،وخباصػػة أهنػػا
قادت إذل كارثة ،وكما يبكن أف تقود إذل كارثة أكثر إذا استمر االلتزاـ الفلسطيٍت هبا.
األنكػػى واألمػػر فبػػا تقػػدـ أف القيػػادة الفلسػػطينية انطلقػ قبػػل توقيػػع "اتفػػاؽ أوسػػلو" وبعػػده مػػن قناعػػة خاطئػػة ال تػزاؿ بقاايىػػا
مسػػتمرة حػػىت اآلف ،أبف ىنػػاؾ إمكانيػػة للتوصػػل إذل تسػػوية مػػع اؼبشػػروع الصػػهيوي االسػػتعماري االسػػتيطاي العنصػػري يف ظػػل
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استنادا إذل مراىنات وتقديرات  -أثبت التطػورات عػدـ صػحتها  -بًتاجػع مكانػة إسػرائيل
موازين قوى ـبتلة لصاحل إسرائيل،
ً
ودورىػػا يف اإلس ػًتاتيجية األمَتكيػػة ،وحاجػػة إس ػرائيل إذل حػػل القضػػية الفلسػػطينية عػػرب اؼبوافقػػة علػػى قيػػاـ دولػػة لتسػ ّػهل غزوىػػا
وامتدادىا يف اؼبنطقة العربية.
إف ىذه القناعػة اؼبؤسسػة علػى الضػعف وفقػداف اػبيػارات واإلرادة أدت إذل توقيػع "اتفػاؽ أوسػلو" ،مث إذل توقيػع ملحقاتػو الػيت
كان ػ أس ػوأ منػػو ُ،وصػ ًػوال ؼبػػا حػػدث بعػػد أف ذبػػاوزت اغبكومػػات اإلس ػرائيلية اؼبتعاقبػػة االلتزامػػات اإلس ػرائيلية فيػػو .وكػػاف الػػرد
افضػػا  -يف البدايػػة  -لألمػػر الواقػػع الػػذي ربػػاوؿ إس ػرائيل فرضػػو ،كمػػا الحظنػػا مػػن خػػالؿ "ىبػػة النف ػ " يف العػػاـ
الفلسػػطيٍت ر ً
ػتنادا إذل تقػػدير خػػاطئ مفػػاده أف مػػا ال
 1996واألزمػػات التفاوضػػية اؼبختلفػػة ،مث جػػرى التعػػاي مػػع اػبروقػػات اإلسػرائيلية اسػ ً
أنخػػذه ابؼبفػػرؽ يف اؼبرحلػػة االنتقاليػػة سػػنأخذه ابعبملػػة يف اؼبرحلػػة النهائيػػة ،وىػػذا أدى إذل الوقػػوع يف الف ػ الػػذي نصػػبو أيهػػود
ئيسػػا للحكومػػة خل ًفػػا لنتنيػػاىو ،مػػن خػػالؿ اؼبوافقػػة علػػى مػػا طرحػػو مػػن رفػػض تطبيػ "النبضػػة الثالثػػة" الػػيت
ابراؾ ،الػػذي جػػاء ر ً
تتضمن االنسػحاب مػن مسػاحة كبػَتة مػن الضػفة الغربيػة ،وطالػب جبمػع التزامػات اؼبػرحلتُت االنتقاليػة والنهائيػة حػىت ال أتخػذ
القيادة الفلسطينية دوف أف تدفع.
ويف ضوء اؼبوافقة الفلسطينية على ذلك مت عقد قمة "كامب ديفيد" يف العاـ  ،2000اليت دل يكن ىدؼ ابراؾ فيها التوصػل
إذل اتفاؽ سالـ ،بل إذل فػرض االستسػالـ علػى ايسػر عرفػات ،أو إزالػة القنػاع عػن وجهػو إذا رفػض العػرض اإلسػرائيلي ،األمػر
الػذي أدى إذل فشػل القمػة ،وربميػػل الػرئيس األمَتكػي بيػل كلينتػػوف مسػؤولية الفشػل للفلسػطينيُت خالفًػػا لتعهػده السػاب بعػػدـ
ربميل مسؤولية الفشل للفلسطينيُت أو غَتىم من خالؿ قولو "ابراؾ قدـ أكثر  ...عرفات قدـ أقل".
فتح فشل "كامب ديفيد" الباب الندالع مواجهة شاملة أخذت الطابع اؼبسلح ،حاوؿ كل طرؼ فيها أف وبق أىدافػو الػيت
عجػػز عػػن ربقيقهػػا علػػى طاولػػة اؼبفاوضػػات ،فػػأراد ابراؾ إرغػػاـ عرفػػات علػػى قبػػوؿ مػػا رفضػػو ،بينمػػا حػػاوؿ عرفػػات مػػن خػػالؿ
العػػودة إذل اعتمػػاد خيػػار اؼبقاومػػة ربسػػُت شػػروط اؼبفاوضػػات .ويف ىػػذا السػػياؽ انػػدلع انتفاضػػة األقصػػى بعػػد زايرة شػػاروف
ئيسا غبكومة إسرائيل.
االستفزازية الذي أصبح بعد ذلك ر ً

خالؿ انتفاضة األقصى ،وابلرغم من اؼبواجهة الشاملة بُت اعبانبُت ،دل تقم إسرائيل حبل السلطة رغم أهنا دمرت مقراهتا وبنيتها
وخصوصا األجهزة األمنية ،ألف إسرائيل تريد بقاء السلطة لكي تتحمل اؼبسؤولية عن الفلسطينيُت ،وألف حل السلطة
التحتية،
ً
ػجاما مػػع السياسػػة اإلسػرائيلية القائمػػة
أو بقائهػػا قػرار دورل ،ولتحقيػ االنفصػػاؿ اإلسػرائيلي عػػنهم مػػع االحتفػػاظ ابألرض ،انسػ ً
علػػى الفصػػل التػػاـ مػػا بػػُت األرض واصػػحاهبا األصػػليُت ،حبيػػث هبػػرى ذبميػػع السػػكاف يف معػػازؿ مأىولػػة ومفصػػولة عػػن بعضػػها
البعض يف جزء من الضفة الغربية ،واسػتكماؿ ـبطػ االسػتيالء علػى أكػرب مسػاحة مػن األرض ،حػىت أصػبح ىنػاؾ اآلف أكثػر
من  700ألف مستوطن ،ووضع ـبططات لزايدة عددىم إذل مليوف مستوطن خالؿ سنوات قليلة.
وفبػػا أدى إذل عػػدـ إقػػداـ إسػرائيل علػػى حػػل السػػلطة رغػػم تبنيهػػا ػبيػػار اؼبقاومػػة اؼبسػػلحة مراىنتهػػا علػػى قػػدرهتا ومعهػػا الػػوالايت
اؼبتحدة ،ودبساعدة أطػراؼ متعػددة ،بتوظيػف وقػائع اؼبواجهػة واالخػتالؿ الفػادح يف ميػزاف القػوى ،وربػ اؼبقاومػة اؼبشػروعة ،ال
خصوصػا بعػد أحػداث  11أيلػوؿ  2011يف الػوالايت اؼبتحػدة األمَتكيػة؛ إلعػادة
سػيما العمليػات االستشػهادية ،ابالرىػاب،
ً
صياغة السلطة الفلسطينية ،حيث مت استهداؼ قيادة ايسر عرفات ،وجرى العمل على إهبػاد قيػادة فلسػطينية جديػدة وـبتلفػة
ملتزمة ابلسالـ وربارب "اإلرىاب" كما جاء حرفيًا يف خطاب الرئيس األمَتكي جورج بوش االبن يف حزيراف .2002

لقد تغَتت العالقة يف أواخر سػنوات حكػم ايسػر عرفػات ،وربدي ًػدا بعػد طػرح "خارطػة الطريػ " الدوليػة يف العػاـ  ،2003مػن
زورا "عملية سالـ" ،وما يًتتب عليها من التزامات متبادلة رغم اػبروقات اإلسرائيلية إذل
عالقة شركاء يف عملية سياسية ظبي ً
عالقة دونية ،يقوـ فيها اعبانب الفلسطيٍت اباللتزاـ بتنفيذ التزاماتو ،ال سيما األمنية ،دوف اشًتاط أف يتم ذلك ابلتزاـ إسرائيلي
سبامػػا ،حيػػث كػػاف اؼبمكػػن واؼبطلػػوب عشػػية وغػػداة انتفاضػػة األقصػػى التحػػرر مػػن االلتزامػػات
فباثػػل ،وذلػػك عكػػس اؼبطلػػوب ً
اجملحفة يف "اتفاؽ أوسلو" ،بعد أف ذباوزتو اغبكومات اإلسرائيلية من دوف إعالف إلغائو حىت تضمن استمرار تطبي االلتزامات
اإلس ػرائيلية فيػػو ،واش ػًتاط النديػػة والتبادليػػة يف العالقػػات بػػُت اعبػػانبُت الفلسػػطيٍت واإلس ػرائيلي ،حيػػث قام ػ إس ػرائيل إبعػػادة
احتالؿ الضفة ،وإلغاء الصالحيات اليت منحتها للسلطة ،لدرجة أهنا أعادت "اإلدارة اؼبدنية" اؼبسػؤولة عػن إدارة شػؤوف اغبيػاة
للسكاف الفلسطينُت ،واستباح مناط السلطة ،فبات القوات احملتلة تقتحمها مىت تشاء وتفعل ما تشاء.
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كػػاف يبكػػن يف تلػػك الفػػًتة الػػيت شػػهدت إعػػادة احػػتالؿ الضػػفة ،وإحيػػاء اإلدارة اؼبدنيػػة ،وبنػػاء جػػدار الفصػػل العنصػػري ،وشػػن
العػػدواف علػػى الضػػفة والقطػػاع وؿباصػػرة ال ػرئيس ايسػػر عرفػػات؛ إعػػالف وقػػف "اتفػػاؽ أوسػػلو" ،والعمػػل علػػى االع ػًتاؼ الػػدورل
ابلدولة الفلسطينية ،والشروع يف ذبسيدىا على األرض .وكاف يبكن ،على األقل ،رب اؼبوافقة على "خارطة الطري " وتطبيقها
على أساس االلتزاـ دببدأ الندية والتبادلية يف تطبي االلتزامات ،حيػث كانػ الظػروؼ الفلسػطينية والعربيػة واإلقليميػة والدوليػة
أفضل أو أقل سوءًا فبا ىي عليو االف.
لقد تغَتت قواعد اللعبة ابالذباه اؼبعاكس ،حيث فرض إسرائيل معادلة جديده مفادىا "بقاء السلطة مقابل وفائها ابلتزاماهتا
السياسية واالقتصادية واألمنية" ،وحاوؿ اجملتمع الدورل وأطػراؼ اللجنػة الرابعيػة الػيت شػكل يف ىػذه الفػًتة إنقػاذ مػا تبقػى فبػا
ظبي "عمليػة السػالـ" ،وطُ ِرحػ يف ىػذه الفػًتة خارطػة الطريػ الػيت اعًتفػ إبقامػة دولػة فلسػطينية علػى ىػذا اؼبسػتوى الػدورل،
بندا يسمح ابقامة دولة ذات حدود مؤقتة ،إضافة إذل بنػد آخػر يطالػب بوقػف االسػتيطاف ،دبػا يف ذلػك وقػف
حيث تضمن ً
التكاثر الطبيعي .كما طالب بفتح بي الشرؽ يف القدس.

خارطة الطييق ...التزام فلسطيٍت أحادي اجلانب

إف مػػا تضػػمنتو "خارطػػة الطريػ " مػػن نقػػاط إهبابيػػة ال معػػٌت ؽبػػا ،ألف أطػراؼ اللجنػػة الرابعيػػة دل تفعػػل مػػا يكفػػي للضػػغ علػػى
اغبكومة اإلسرائيلية لقبوؽبا ،بل مارس الضغ على الفلسطينيُت للوفاء ابلتزاماهتم من جانب واحد ،من دوف التزاـ إسرائيلي
خبارطػة الطريػ  ،بينمػا طرحػ حكومػة شػػاروف أربعػػة عشػر ربفظًػػا عليهػا نسػػفتها مػػن حيػث اعبػػوىر وحولتهػا إذل خارطػػة طريػ
إسرائيلية.
لقػد التػػزـ اعبانػػب الفلسػطيٍت مػػن جانػػب واحػد دبػػا جػػاء يف "خارطػة الطريػ " ،حيػػث انتهػى كػػل ذلػػك بتغيػَت النظػػاـ السياسػػي
الفلسطيٍت من خالؿ استحداث منصب رئيس اغبكومة ،هبدؼ إضعاؼ وتقييد ايسر عرفات ،وإهباد قيادة فلسطينية معتدلة
أكثػػر ملتزمػػة ابلسػػالـ وربػػارب ٍ
"االرىػػاب" ،وعنػػدما انقلػػب ايسػػر عرفػػات علػػى ىػػذه اػبارطػػة بعػػد أف قطػػع شػػوطًا يف تنفيػػذىا
حينما أدرؾ أهنا لن تؤدي إذل رفع اغبصار عنو وال إذل إطالؽ عملية جادة متّ التخل منو عرب تسميمو.
جعلػ "خارطػػة الطريػ " األمػػن اإلسػرائيلي ىػػو الشػػرط األىػػم تػػوفَته قبػػل اسػػتئناؼ اؼبفاوضػػات ،واؼبرجعيػػة األىػػم للحكػػم علػػى
جػػدارة السػػلطة يف االعػًتاؼ هبػػا ودعمهػػا ولقبوؽبػػا كش ػريك سػػالـ ،وىػػذا أدى إذل اؽببػػوط ابلسػػقف السياسػػي الفلسػػطيٍت عػػن
السػقف اؽبػاب الػذي مثلػو أوسػػلو ،مػن خػالؿ اعتمػاد مقاربػػة تقػوـ علػى العػودة إذل اؼبفاوضػات مػػن النقطػة الػيت انتهػ إليهػػا،
ومػػن دوف تغيػػَت قواعػػدىا أو مرجعياهتػػا ،أو اعتمػػاد مبػػدأ النديػػة والتبادليػػة ،وعلػػى الًتكيػػز علػػى إثبػػات اعبػػدارة وبنػػاء اؼبؤسسػػات
كطري إلهناء االحتالؿ وإقامة الدولة ،على أمل أف النجاح يف ذلك سيجعل اجملتمع الدورل يتحمل مسػؤولياتو ويضػغ علػى
إسرائيل لتمكُت الدولة الفلسطينية من القياـ وفبارسة سيادهتا.
إف ىذه اؼبقاربة تضع العربة أماـ اغبصاف ،وربمل الضحية وليس االحتالؿ اؼبسؤولية عن عدـ االستجابة غبقوقو ،وتضعو أمػاـ
جديرا ابعتباره شري ًكا للسالـ أـ ال .فال
اختبار لتطبي اعبدارة ال ينتهي ،وإسرائيل ىي من تضع العالمات وربديد ىل أصبح ً
يبكن إقامة مؤسسات الدولة رب االحتالؿ ،وال يبكن وكبن يف ذروة الصراع أف نقوـ دبا يتوجب فعلو بعد انتهاء الصراع.
وحىت يضمن شاروف قػرب اعبوانػب اإلهبابيػة ابلنسػبة للفلسػطينيُت يف "خارطػة الطريػ " ابدر إذل تبػٍت خطػة "فػك االرتبػاط" عػن
قطاع غزة ،اليت استهدف الفصل بُت الضفة والقطاع ،واالنسحاب خطػوة إذل الػوراء يف غػزة مقابػل التقػدـ عشػر خطػوات يف
الضػػفة ،وقطػػع الطريػ علػػى قيػػاـ دولػػة فلسػػطينية ،وعلػػى انطػػالؽ عمليػػة سػػالـ جػػادة أو اعتمػػاد خيػػارات وبػػدائل غػػَت مناسػػبة
إلسرائيل.
وسػػاىم تطبي ػ خطػػة "إعػػادة االنتشػػار" يف غػػزة إذل حصػػوؿ مػػا حصػػل مػػن اقتتػػاؿ وانقسػػاـ سياسػػي وجغ ػرايف ،انتهػػى إذل قيػػاـ
سلطتُت متنازعتُت ،واحدة يف الضفة الغربية واألخرى يف قطاع غزة .األوذل منهما ترتب ابلتزامات ،أنبها التنسي األمٍت ،بينما
ترتب الثانية هبدف تستمر ما بُت اؼبواجهة واألخرى ،مع ما شهدانه بعد العدواف األخَت من ؿباوالت لفح إمكانية التوصل
إذل ىدنة طويلة مقابل اغبفاظ على السلطة يف قطاع غزة عرب مفاوضات غَت مباشرة.
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ومت يف سػػياؽ خارطػػة الطري ػ إعػػادة بنػػاء األجهػػزة األمنيػػة علػػى أسػػاس عقيػػدة جديػػدة ظبحػ بوجػػود مػػا أطل ػ عليػػو اؼببعػػوث
األمَتكي كيث دايتوف "الفلسطيٍت اعبديد" .وىذه نقطػة مهمػة إلدراؾ أف األجهػزة األمنيػة لػن تشػارؾ ببسػاطة وسػهولة بكثافػة
يف "االنتفاضة" اغبالية أو أبي انتفاضة قادمة كما شارك يف االنتفاضة الثانية ،حيث سانب يف الكثَت من عمليات اؼبقاومة
اؼبسلحة .كما أف القيادة السياسػية ابركػ سػاب ًقا وس ّػهل ىػذا الػدور ،أمػا اآلف فالقيػادة ليسػ بػوارد إعطػاء الضػوء األخضػر
لألجهزة األمنية للمشاركة يف اؼبقاومة ،اليت دل تعد مستعدة كما كان يف الساب .
يف ضوء ما تقدـ ،ال يبكن وقف أو تعلي التنسي األمٍت دبعزؿ عن تغيَت اؼبقاربة السياسية اؼبعتمػدة كليػا ،فػإذا اسػتمر الرىػاف
على اؼبفاوضات الثنائية برعايو أمَتكية أو دولية شكلية (وىو مستمر) سيستمر التنسػي األمػٍت ،وسػيكوف التهديػد بوقفػو ؾبػرد
أيضا تعلي التنسػي األمػٍت دبعػزؿ عػن ـبتلػف اؼبركبػات األخػرى الػيت تكوهنػا السػلطة وربػدد عالقاهتػا
مناورة للضغ  .وال يبكن ً
حتمػا
مع إسرائيل ،فالسلطة تقوـ من حيث اعبوىر على التزامات ،سياسية واقتصادية وأمنية ،وأي مساس بواحد منها سػيؤثر ً
على االلتزامات األخرى.
ولعل ىذا يفسر ؼباذا استمر التنسي األمٍت ابلرغم من قرارات اجمللس اؼبركزي ومن اندالع اؼبوجة االنتفاضية ،إذل حد اإلعالف
علػػى لسػػاف قائػػد أمػػٍت ابرز يف مقابلػػة مػػع صػػحيفة أمَتكيػػة أبف أجهػػزة السػػلطة األمنيػػة تتعػػاوف مػػع أجهػػزة األمػػن اإلس ػرائيلية،
وأحبط  200عملية منذ انػدالع اؼبوجػة االنتفاضػية ،ألف ىػذا – وفػ القائػد األمػٍت  -وبقػ مصػلحة فلسػطينية بسػبب أف
ردا عسػػكرًاي وسياسػػيًا إس ػرائيليًا يظهػػر عجػػز السػػلطة ،ويسػػاعد علػػى حػػدوث فوضػػى وفلتػػاف أمػػٍت
تنفيػػذ عمليػػات يسػػتدعي ً
ستوظفو "ضباس" لالستيالء على السلطة .وىذا األمر يوضح تعقيػد اؼبسػألة ،ويفػرض إعطػاء األولويػة إلهنػاء االنقسػاـ حػىت ال
يعطي بقاءه سببًا إضافيًا الستمرار التنسي األمٍت.
إف استمرار البنية واػبيارات اؼبتبعػة وشػلل اؼبؤسسػات وغيػاب اغبيػاة السياسػية وآليػة التجديػد واغبصػوؿ علػى الشػرعية مػن دوف
تغيَت أو بتغيَت اثنوي؛ سيؤدي إذل بقاء العالقات الفلسطينية  -اإلسرائيلية على ما ىي عليو ،لذا من اؼبفروض الشروع يف بناء
خيارات جديدة قادرة على فتح أف جديد ،من خالؿ تنفيذ خطوات قابلة للتنفيذ يف نفس الوق الذي هبري فيو االستعداد
الزبػػاذ خطػوات نوعيػػة عنػػدما وبػػُت الوقػ اؼبناسػػب .فػػإذا كانػ الوحػػدة الوطنيػػة صػػعبة ،مػػع أهنػػا ليسػ مسػػتحيلة وهبػػب أف
تعطػػى األولويػػة ،فمػػا الػػذي يبنػػع تفعيػػل منظمػػة التحريػػر وإصػػالحها إذل حػػُت تشػػكيل ؾبلػػس وطػػٍت جديػػد دبشػػاركة اعبميػػع مػػا
مقرات ودوائر وقيادة اؼبنظمة إذل خارج قبضة االحتالؿ ما سب غيض من فيض فبا يبكن فعلػو وحػدان
الذي يبنع نقل معظم ّ
دوف عواقب وخيمة.

إف اهنيار السلطة أو حلها دببادرة من القيادة الفلسطينية أو إسرائيل أو كليهما يف غمػار مواجهػة ،أو نتيجػة حػدوث تطػورات
تػػؤدي إذل ذلػػك مػػن دوف اختيارنبػػا ،ودل يػػنجم عػػن ذلػػك تػػدخل دورل؛ مسػػتبع ٌد حاليًػػا يف ظػػل اؼبعطيػػات الراىنػػة ،وسػػتحرص
خصوصا أف إسرائيل ال تريد أف تتحمل اؼبسؤولية مباشرة عن
األطراؼ اؼبعنية بوجود السلطة على إعادة تشكيلها من جديد،
ً
الفلسطينيُت ،وتريد االنفصاؿ عنهم ،وال تستطيع طردىم (حىت اآلف على األقل) ،وال تريد ضمهم إذل إسرائيل ومواجهة خطر
الدولة الواحدة ثنائية القومية.
يف كػل اغبػػاالت ،سػواء اهنػارت السػػلطة أو ُحلػ يف الضػفة الغربيػػة ،فإنػػو مػن اؼبػػرجح اسػػتمرار السػلطة يف غػػزة ،كػػوف إسػرائيل
ربق فوائد صبة من انفصاؽبا عن قطاع غزة ،ومن استمرار االنقساـ الفلسطيٍت الناجم عن ذلك ،ألف إعادة احتالؿ غزة ليس
نزىة بعد تراكم أسباب اؼبقاومة وخربة نتائ العدواانت اإلسرائيلية السابقة ،اليت أثبتػ أف أي إعػادة احػتالؿ إسػرائيلي لقطػاع
جدا.
غزة ستكوف مكلفة ً

البحث عن مسار جديد

اؼبخرج من الواقع الذي انتهينا إليو بعد توقيع "اتفاؽ أوسلو" اعتماد مسار جديد من خالؿ بلورة إسًتاتيجية سياسية ونضالية
ـبتلفة عن اإلسًتاتيجيات اؼبعتمدة حىت اآلف ،تػؤدي إذل إطػالؽ عمليػة جديػدة تراكميػة بطيئػة تنطلػ مػن األمػر الواقػع السػيئ
جػ ًػدا ،وهتػػدؼ إذل تغيػػَته إذل مػػا نريػػد عػػرب الػػتخل مػػن "اتفػػاؽ أوسػػلو" بقيػػوده الغليظػػة ،السياسػػية واالقتصػػادية واألمنيػػة ،وفبػػا
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ظبيّ "عملية سالـ" ،من خػالؿ وضػع رؤيػة شػاملة وخطػة عمػل كاملػة ىػدفها النهػائي إقبػاز اغبقػوؽ التارىبيػة ،وحػل جػذري
وصوال إذل اغبل التارىبي ،وما يقتضيو ذلك من فتح
للقضية الفلسطينية ،وىدفها الراىن إقباز كل ما ىو فبكن يف كل مرحلة ً
كػػل اػبيػػارات واعتمػػاد خيػػار يف الوق ػ اؼبناسػػب لػػو ،واالنتقػػاؿ إذل آخػػر إذا اقتضػػى األمػػر ،واعبمػػع بػػُت عػػدة خيػػارات ،أي
التحلي ابؼبرونة واالستعداد لالنتقاؿ من خيار إذل آخر وف ًقا للتطورات والظروؼ.
عندما حاول القيػادة اسػتئناؼ اؼبفاوضػات وإحيػاء مػا ظبػي "عمليػة السػالـ" يف عػاـ  2008بعػد عقػد "مػؤسبر أانبػوليس" يف
أواخر العاـ  ،2007خالؿ فًتة حكومة أيهود أوؼبرت ،ويف عقد مفاوضات استكشافية يف عماف ومفاوضات يف واشنطن يف
العاـ  ،2010ويف األعواـ التالية وص ًػوال لفشػل مهمػة وزيػر اػبارجيػة األمَتكػي جػوف كػَتي يف العػاـ 2014؛ وصػل األمػور
إذل اللحظة اليت ال بد فيها من القرار ،فإما االسػتمرار يف أف يظػل بقػاء السػلطة ىػو الغايػة ،أو تبػٍت مقاربػة جديػدة مػن خػالؿ
إجػراء تغيػػَت جػػوىري وحاسػػم لقواعػػد اللعبػػة الػػيت حكمػ العالقػػات الفلسػػطينية – اإلسػرائيلية منػػذ توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػلو وحػػىت
اآلف.
وىنػػا ،ال ينفػػع االكتفػػاء ابلتهديػػدات اللفظيػػة حبػػل السػػلطة ،أو إبقبػػاز اؼبصػػاغبة الفلسػػطينية ،أو ازبػػاذ خطػوات مػػن دوف وضػػع
الثقل الالزـ لتطبيقهػا ،مثػل اؼبقاومػة الشػعبية واؼبقاطعػة وتفعيػل البعػد الػدورل واسػتخداـ اؼبؤسسػات واحملػاكم والقػرارات الدوليػة،
أخَتا ازباذ قرارات اجمللس اؼبركزي وأتكيدىا من قبل اللجنة التنفيذية من دوف تطبي ابلرغم من مرور عاـ على تطبيقها ،فهذا
و ً
يعٍت أف كل ما سب ىو ؾبػرد خطػوات للضػغ تسػتهدؼ اسػتئناؼ اؼبفاوضػات وفػ القواعػد السػابقة ،أو ربسػينها ،أو تغيػَت
بعضها من دوف إجراء تغيَتات جوىرية.
إذا بقي ػ القيػػادة الفلسػػطينية ت ػراىن علػػى اؼبفاوضػػات وعلػػى الػػوالايت اؼبتحػػدة وعلػػى اجملتمػػع الػػدورل مػػن دوف ترتيػػب البي ػ
الفلسطيٍت ،واستنهاض عوامل القوة لدى الشعب الفلسطيٍت ابعتباره مصدر الشرعية والقوة واؼبناعة للقضية الفلسطينية الػذي
وصوال إذل الكارثة.
أبقاىا حية ،والذي يبكن أف يؤدي إذل انتصارىا؛ سيتفاقم الوضع الفلسطيٍت ،وسينتقل من سيئ إذل أسوأ ً
بناء على مػا تقػدـ ،ال بػد مػن تبػٍت إسػًتاتيجية سياسػية ونضػالية تتكامػل فيهػا أدوات النضػاؿ والعمػل ،وتسػَت جنبًػا إذل جنػب
وبشكل متوازف ،من أجل العمل على تغيَت موازين القوى من خالؿ جعل االحتالؿ مكل ًفا إلسػرائيل ،حػىت تقبػل الػدخوؿ يف
مفاوضات تنتهي بتسوية ربق اغبد األدىن من اغبقوؽ الفلسطينية.
الوضع الفلسطيٍت يف مأزؽ شامل يف ظػل إخفػاؽ اػبيػارات وتقػادـ القيػادات والبنيػة ،وهتمػي منظمػة التحريػر ،واؽبػوة اؼبتزايػدة
بػُت الشػػعب والقيػادة والفصػػائل ،بػدليل وجػػود فضػاء جديػػد يػتم ملػػؤه مػن منتفضػػُت جػدد دل يعػػودوا قػادرين علػػى االسػػتمرار يف
االنتظار إذل حُت مغادرة القيادة الفلسطينية للسياسة االنتظارية اليت ؿبورىا البقاء من دوف عمل شيء بشكل جدي ومواظب
ومستمر يف أي ؾباؿ من اجملاالت ،ما أدى إذل حدوث فراغ يبكن أف يبأله العبوف غَتىا من فلسطينيُت وغَتىم.
كػاف يبكػن رفػض التوقيػع علػى "اتفػاؽ أوسػلو" ،وكنػا سػنكوف يف وضػع أفضػل فبػا ىػو عليػو اآلف ،وكػاف يبكػن أف يكػوف ىنػاؾ
أداء فلسػطيٍت بعػد توقيػػع اتفػاؽ أوسػلو ـبتلػػف يص ّػر علػى ربقيػ مبػدأ النديػة والتبادليػػة ،وكػاف يبكػن التحػػرر مػن أوسػلو عنػػدما
ثب أف إسرائيل ذباوزتو بشكل حاسم وأصبح غَت مستعدة ألي تسوية بصورة ال تقبل الشك ،بعد أف أصبح التيار اؼبركزي
يف إسػرائيل ىػػو التيػػار اؼبػػؤمن إبحيػػاء خطػػة إقامػػة "إسػرائيل الكاملػة" ،ال سػػيما أف التنػػافس الػػدائر فيهػػا ىػػو بػػُت اليمػػُت واليمػػُت
األكثر تطرفًا ،بُت دعاة ضم "الكتل االستيطانية" ومناط (ج) ودعاة االنفصاؿ عػرب خطػوات أحاديػة اعبانػب ،إذ دل يبػ أي
حزب ينادي يف برانؾبو إبقامة دولة فلسطينية ومستعد للعمل على تطبي ذلك سوى حزب "مَتتس" الصغَت.
اآلف ،وصلنا إذل وضع ـبتلف ،إذ أصبح من اؼبستحيل فيو أكثر من أي وق ساب أف يؤدي اسػتمرار االلتػزاـ ابتفػاؽ أوسػلو
إذل التوصل إذل دولة فلسطينية ،فاألوضاع ذباوزتو ،وأصبح السلطة أكثر اعتمادية على االحتالؿ ،ونشأت أوضاع سياسية
واقتصػػادية ومصػػاحل فلسػػطينية أوجػػدت أف ػر ًادا وش ػرائح نبّهػػا األساسػػي بقػػاء السػػلطة كمػػا ىػػي ،ألف ىػػذه السػػلطة زادهتػػم ثػػروة
ونفػػوذًا بصػػورة ال رب ػػدث مثلهػػا يف بلػػداف ذات س ػػيادة .فكػػل ذلػػك يك ػػرس السػػلطة القائمػػة ،ويفق ػػدىا أركػػاف اغبكػػم الرش ػػيد
(احملاسبة والفصل واؼبشاركة وسيادة القانوف وانتشار الفساد  ...إخل) ،إذ أصبح القيادة (السلطة) منفصلة عن الواقع ،وىذا
يضعف مصداقيتها وما تبقى ؽبا من شرعية.
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ما سب يعٍت أف إسرائيل أخذت تقريبًا كل ما تريده يف بداية اؼبفاوضات الذي كاف من اؼبفًتض أف أتخذه يف هنايتها ،األمػر
الذي أضعف اؼبفاوض الفلسػطيٍت ،وجعػل اؼبفاوضػات تػدور يف حلقػة مفرغػة ،بينمػا اسػتخدمتها إسػرائيل للتغطيػة علػى تطبيػ
ـبططاهتا وسياساهتا اليت ذبعل اغبل اإلسرائيلي بصيغو اؼبتعددة ىو اغبل الوحيد اؼبطروح واؼبمكن عمليًا.

حػػىت لػػو كػػاف ن ػ "اتفػػاؽ أوسػػلو" جيػ ًػدا وهبسػػد اغبقػػوؽ الفلسػػطينية لكان ػ إس ػرائيل سػػتحاوؿ أثنػػاء التطبيػ أف تفرغػػو مػػن
مضمونو ،مستغلة االختالؿ الفادح يف موازين القوى لصاغبها ،واسػتفرادىا ابلفلسػطينيُت بعي ًػدا عػن عمقهػا العػري واإلسػالمي
واإلنساي الدورل وعن القانوف الدورل وقرارات األمم اؼبتحدة اليت ذبسد اغبد األدىن من حقوقهم.

عواقب وقف التنسيق األمٍت

اإلجابة عن سؤاؿ الورقة (ىل يبكن وقف التنسي األمٍت) من الناحيػة العمليػة  :ال :ألنػو مػن اؼبسػتبعد اإلقػداـ علػى تعليػ أو
وقف التنسي األمٍت وتنفيذ بقية القرارات الفلسطينية ،ويرجع ذلك إذل أسباب عدة ،أنبها:

أ ًوالُ .ازبذ قرار وقف التنسي األمٍت يف سياؽ االستجابة لضغوط سياسية وشعبية ،ابتدأت منذ فًتة طويلة وتصػاعدت عنػدما
سباما اعبهود الرامية إلحيػاء اؼبسػَتة السياسػية ،فبعػد فشػل مبػادرة جػوف كػَتي يف أوائػل العػاـ  2014دل نشػهد جػوالت
توقف
ً
تفاوضية ،لدرجة إعالف إدارة أوابما أهنا لن تستأنف جهودىا حىت رحيلها بعد عاـ ،وأف كل ما يبكن أف تقوـ بو ىو تشجيع
األطراؼ على التهدئة ،واغبد من التوتر ،وعدـ دفع األمور إذل اؼبواجهة الشاملة ،وازباذ خطوات لتحسػُت شػروط اغبيػاة وبنػاء
الثقة ومنع اهنيار السلطة.
كمػػا أ ّف التهديػػد ابلق ػرارات يسػػتخدـ مػػن أجػػل الضػػغ لتحسػػُت شػػروط اؼبفاوضػػات مث يف سػػياؽ ربسػػن شػػروط بقػػاء وعمػػل
السػػلطة ،ودل تُطػػرح نتيجػػة قناعػػة بضػػرورة إغػػالؽ ابب عمليػػة التسػػوية هنائيً ػا ،بػػدليل أف ال ػرئيس يكػػرر م ػر ًارا مطالب ػو ابسػػتئناؼ
اؼبفاوضات ،فقد أيد اؼببادرة الفرنسية ،وساىم يف طرح مشروع قرار عػري يهػدؼ إذل إحيػاء مػا ظبيػ "عمليػة سػالـ" ،إضػافة
قليال عن بعػض األسػس الػيت حكمػ
إذل وجود مبادرات عربية لطرح مشاريع قرارات أخرى على ؾبلس األمن ،وإف اختلف
ً
اؼببادرات السابقة إال أهنا دل زبرج كليًا وجوىرًاي عنها ،مػع أف التهديػد اللفظػي اؼبتكػرر ابزبػاذ إجػراءات إذا دل وبصػل كػذا وكػذا،
وعدـ تنفيذىا رغم عدـ حصولو أييت بنتائ أسوأ من عدـ التهديد على اإلطالؽ.
إ ّف مػػا يبيػػز سياسػػة السػػلطة يف ىػػذه اؼبرحلػػة أكثػػر مػػن أي شػيء آخػػر أولويػػة البقػػاء ،وىػػذا يتنػػاقض مػػع اإلقػػداـ علػػى أي شػيء
يهػػدد السػػلطة ،مثػػل تغيػػَت العالقػػة جػػوىرًاي مػػع االحػػتالؿ ،فاؽبػػدؼ األبػػرز مػػن كػػل ذلػػك ىػػو سبكػػُت السػػلطة مػػن البقػػاء ،ودليػػل
ذلك اؼبعارؾ اليت زباض ضد اػبصوـ السياسيُت من داخل "فتح" وخارجها ،واؼبساعي الراميػة لًتتيػب البيػ الػداخلي يف فػتح
جراء اػبالفات ،واالستعداد ؼبعركة اػبالفة اليت بدأت ويبكن أف تشتد يف أي
والسلطة واؼبنظمة ،وعدـ النجاح فيها حىت اآلف ّ
نظرا لتقدـ الرئيس يف السن وإحباطو وعدـ قدرتو على أتجيل مؤسبر "فتح" وعقد اجمللس الوطٍت إذل األبد.
وق
ً

حىت لو ن ّفذت السلطة قراراهتا ،فهذا ستكوف لو نتائ وخيمة ،ال سيما إف البديل غػَت جػاىز ،واالنقسػاـ مسػتمر ،والثقػة بػُت
الشعب والقيادة مفقودة ،بينما اؼبنظمة يف أسوأ أحواؽبا.
عامػا أدت وترتّػب عليهػا واقػع جديػد ،سياسػي اقتصػادي اجتمػاعي ثقػايف
اثنيًا .إف مسَتة أوسػلو اؼبسػتمرة منػذ أكثػر مػن ً 22
مؤسسايت حيايت ،وأوجدت أفر ًادا وشرائح واسعة نسبيًا مستفيدة منها ومستعدة للدفاع عنها ،وىذه الفئات ليس موجودة يف
داخل مؤسسات السلطة فق  ،وإمبا منتشرة داخل السلطة وخارجها ،دبا يف ذلك القطاع اػباص وما يسمى اجملتمع اؼبدي.
اثلثًػا .إف عػػدـ بنػػاء البػػديل وعػػدـ االسػػتعداد اعبػػدي ل ػو ابل ػرغم مػػن وضػػوح فشػػل اؼبسػػار السياسػػي منػػذ سػػنوات طويلػػة ىبػػدـ
اسػػتمرار األمػػر الواقػػع مػػع بؤس ػو .فػػاػبوؼ مػػن اجملهػػوؿ اآليت يف ظػػل مػػا هبػػري يف اؼبنطقػػة العربيػػة ومػػن االنػػزالؽ إذل حالػػة مػػن
الفوضى والفلتاف األمٍت ،ومن قياـ قوى ظالمية أو غَتىا دبلء الفراغ الناجم عن فشل العملية السياسية من دوف حلوؿ مسار
سياسػػي بػػديل منهػػا ،ومػػن تعدديػػة السػػلطات واإلسػًتاتيجيات ومراكػػز القػرار والتػػداخل اإلسػرائيلي والعػػري واإلقليمػػي والػػدورل؛
كلػو يسػاعد علػى اسػتمرار الواقػع اغبػارل إذل أف يقضػي هللا أم ًػرا كػاف مفع ًػوال ،وىػذا سػيؤدي إذل انتشػار أفكػار مػن نػوع ربسػُت
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األمر الواقع ،وتقليل أضراره وخسائره دوف ربطو أبف أوسع وىدؼ أكرب ما داـ البديل منو غَت واضح وال انض  ،وقػد يكػوف
ـبي ًفا.
يعزز فبا سب أف أحواؿ اؼبنظمة اليت يبكن أف ربل ؿبػل السػلطة إذا اهنػارت أو ُحلػ سػيئة ج ًػدا وال زبتلػف عػن السػلطة إف دل
تكن أسوأ ،فقد آتكل شرعيتها ،وغاب مؤسساهتا ،وتالشى دورىا ،ودل تنجح احملاولػة لعقػد اجمللػس الػوطٍت ،ودل تػنجح حػىت
اآلف اؼبسػػاعي لعقػػده ،مػػع أف عقػػده ال يعػػٍت ابلضػػرورة إحيػػاء اؼبنظمػة ،بػػل قػػد يعػػٍت إذا دل يعقػػد بعػػد التحضػَتات الضػػرورية دؽ
اؼبسمار األخَت يف نعشها.
اؼبطلوب عقد اجمللس الوطٍت يف سياؽ اإلجابة عن سؤاؿ :ؼباذا نريد عقػده ولتحقيػ أيػة أىػداؼ ،وإال سيصػبح عقػده ىندسػة
ؼبؤسسات اؼبنظمة على مقاس شخ أو فيصل ،بينما الضروري إعػادة بنائهػا علػى أسػاس القواسػم اؼبشػًتكة ،أي علػى مقػاس
الشعب الفلسطيٍت ومصاغبو وحقوقو الوطنية.
ػوداي ،وفشػل كػل اعبهػود و"اتفػاؽ القػاىرة" واؼبالحػ اؼبنبثقػة
رً
ابعا .إ ّف استمرار االنقسػاـ السياسػي واعبغػرايف وتعمقػو أفقيًػا وعم ً
دورا يف منع تطبي قرارات القيادة اؼبتعلقة بتغيَت العالقة مع االحتالؿ ،ألف الرئيس و"فتح" ىبشوف من أف تستفيد
عنو؛ يلعب ً
"ضباس" الطاؿبة للحلوؿ ؿبل "فتح" يف قيػادة السػلطة واؼبنظمػة مػن تطبيػ ىػذه القػرارات ،ألف تطبيقهػا اعػًتاؼ صػارخ بفشػل
اؼبسار اؼبعتمد من دوف وضوح فباثل خبصػوص اعتمػاد مسػار جديػد ـبتلػف كليًػا ،مػا يػؤدي إذل اؼبزيػد مػن ضػعف قيػادة عبػاس
و"فتح" ،وإذل نشوء فراغ يبكن أف سبأله "ضباس" وغَتىا من الفصائل "اإلسالمية" ،دبا فيها "داع " أو نسخة عنها.
خامسػػا .إ ّف األط ػراؼ والػػدوؿ الػػيت أوجػػدت أو دعمػ السػػلطة ومكنته ػا مػػن االسػػتمرار طػواؿ ىػػذه السػػنوات ال ت ػزاؿ ملتزمػػة
ً
ابستمرارىا ودعمها ،ألف اهنيار السلطة قد يؤدي إذل إحياء القضية الفلسطينية وتقدمها على حساب القضااي اؼبتصدرة حاليًا،
وسػػيؤدي إذل تقػػدم خيػػارات وبػػدائل أخػػرى غػػَت مرغوبػػة ،وىػػذا يضػػر أبطػراؼ عربيػػة وإقليميػػة ودوليػػة ،لػػذلك حػػىت لػػو اهنػػارت
ؾبددا ،أو بنػاء سػلطة جديػدة تكػوف مطواعػة أكثػر وعلػى مقػاس
السلطة يبكن – على األرجح – أف هبري العمل على بنائها ً
اغبكم الذايت احملدود الذي هبسد السقف األعلى ؼبا تريده إسرائيل.

بقاء السلطة جيد ابلنسبة إلسيائيل

إسرائيل حىت اآلف ،وكما جػاء يف النقاشػات الػدائرة يف اجتماعػات حكومتهػا األخػَتة ،ال تػزاؿ تػرى أف بقػاء السػلطة جيػد ،أو
أقل سوءًا ،إلسػرائيل مػن اهنيارىػا .وأعتقػد أف ىػذا التقػدير سيسػتمر مػا دامػ السػلطة دل تلػ بثقلهػا يف مواجهػة إسػرائيل ،مػن
خالؿ دعم وتطوير االنتفاضة ،وزج األجهزة األمنية بفعالياهتا أو بعضها ،مثل الدفاع عن اؼبواطنُت عندما يتعرضوف العتداءات
اؼبستوطنيُت اؼبستعمرين اؼبسلحُت ،وتبٍت اؼبقاطعة إلسرائيل وليس للمستوطنات فق  ،ألف إسرائيل ىي احملتلػة ،وىػي الػيت تبػٍت
اؼبستوطنات ،وعدـ االقتصار على أتييدىا لفظيًا ،أو األصح ،أتييد بعض ؾباالت عملها ،مثل مقاطعة منتجات اؼبستوطنات
دوف بػذؿ اؼبطلػوب حػػىت يف ىػذا اؼبيػػداف ،وتقػدم دعػػاوى ولػيس فقػ شػػكاوى إذل ؿبكمػة اعبنػػاايت ،والتعامػل مػػع ىػذا اؼبلػػف
وكل ما يتعل دبالحقة إسرائيل قانونيًػا وسياسػيًا بصػورة ـبتلفػة ،ألف التعامػل معهػا بشػكل تكتيكػي وكتهديػد وتلػويح مػن أجػل
جدا.
استئناؼ اؼبفاوضات شيء ،والتعامل معها كأدوات يف إسًتاتيجية جديدة شيء ـبتلف ً
يػػدؿ مػػا سػػب علػػى أف العوامػػل الػػيت تػػدفع لبقػػاء السػػلطة قويػػة ،دبػػا فيهػػا اسػػتمرار التنسػػي األمػػٍت ،أقػػوى حػػىت اآلف مػػن عوامػػل
اهنيارىا أو حلها ،ولكن فقداف األمل ابؼبسار السياسي وابستئنافو أو إبطالؽ مسار سياسي جديػد ،واذبػاه إسػرائيل إذل اؼبزيػد
من التعن والتطػرؼ ،وتكثيػف تطبيػ ـبططاهتػا العدوانيػة واالسػتيطانية والعنصػرية ،وزايدة احتماليػة ازباذىػا إلجػراءات كبػَتة،
مثل ضم "كتل استيطانية" أو مناط (ج) ،وتغيَت جوىري لألمر الواقع يف القدس ،وخاصة اؼبسجد األقصى ،أو تنفيػذ ؾبػازر
ضد الفلسػطينيُت ،إضػافة إذل احتماليػة اسػتمرار وتصػاعد اؼبوجػة االنتفاضػية والضػغ السياسػي والشػعيب والبػراط متزايػد ألفػراد
من األجهزة األمنية يف عمليات اؼبقاومة ،وتنفيذ عملية أو عمليات استشهادية توقع خسائر إسرائيلية كبَتة؛ كل ذلك سيجعل
من الصعب على السلطة وإسرائيل احتواء الوضع ،وقد يدفع الطرفُت إذل مواجهػة لػيس ابلضػرورة مػن اختيارنبػا ،مػا يػؤدي إذل
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تعليػ التنسػػي األمػػٍت أو زبفيفػػو إذل حػػد كبػػَت ،األمػػر الػػذي سػػيفتح البػػاب لتصػػاعد اؼبواجهػػة الفلسػػطينية – اإلسػرائيلية أكثػػر،
وسيزيد من احتماالت اهنيار السلطة أو حلها.
إذا أقدم القيادة الفلسطينيية على تطبي القرارات اليت أصػدرىا اجمللػس اؼبركػزي يف شػهر آذار اؼباضػي وأكػدت عليهػا اللجنػة
التنفيذية يف الرابع من شهر تشرين الثاي ،وأعلن صائب عريقات أف العمل جاري لتنفيذىا ،فماذا سيكوف الرد اإلسرائيلي
قبل أف نتعرض للرد اإلسرائيل ،ال بد أف ننع الذاكرة ابستعراض ىذه القرارات:








"ربميل سلطة االحتالؿ (إسرائيل) مسؤولياهتا كافة ذباه الشعب الفلسطيٍت يف دولة فلسطُت احملتلة كسلطة احتالؿ
وفقاً للقانوف الدورل.
وقػف التنسػػي األمػٍت أبشػػكالو كافػػة مػع سػػلطة االحػتالؿ اإلسػرائيلي يف ضػػوء عػدـ التزامهػػا ابالتفاقيػات اؼبوقعػػة بػػُت
اعبانبُت.
التأكيػػد علػػى أف أي قػرار جديػػد يف ؾبلػػس األمػػن هبػػب أف يضػػمن ذبديػػد االلتػزاـ بقػرارات الشػػرعية الدوليػػة اػباصػػة
ابلقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي ،ودبا يضمن ربديد سقف زمٍت إلهناء االحتالؿ.
رفض فكرة الدولة ال يهودية والدولة ذات اغبدود اؼبؤقتة ،وأي صيغ من شأهنا إبقاء أي وجود عسػكري أو اسػتيطاي
إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطُت.
تقوـ اللجنة التنفيذية دبتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع احملكمة اعبنائية الدولية من أجل مالحقة جرائم
اغبػػرب اإلس ػرائيلية وؿباسػػبة اؼبسػػؤولُت عنهػػا ،وخاصػػة فيمػػا يتعل ػ جبريبػػة االسػػتيطاف ،وج ػرائم اغبػػرب اؼبرتكبػػة خػػالؿ
العدواف على قطاع غزة.
االستمرار يف ضبلة مقاطعة اؼبنتجات اإلسرائيلية كشكل من أشكاؿ اؼبقاومة الشعبية".

غَت القواعد اليت حكم العالقات الفلسطينية  -اإلسرائيلية ،وإذا
ما سب يعٍت أف القيادة الفلسطينية إذا نفذت ما قررتو ستت ّ
دل يؤد ذلك إذل ربرؾ دورل عاجل بفرض الوصاية أو اغبماية الدولية على األراضي احملتلػة ،وىػذا أمػر مسػتبعد ضػمن اؼبعطيػات
الراىنة إذل حد بعيد ،فإف إسرائيل ستقوـ حبل السلطة إذا دل ربل نفسها بنفسها كما ىدد الرئيس ساب ًقا أكثر من مرة ،ولكن
ىذا ال يعٍت هناية اؼبطاؼ ،فإسرائيل تريد سلطة مسػؤولة عػن الفلسػطينيُت ،مػا يعػٍت أهنػا سػتفكر يف إعػادة تشػكيل السػلطة أو
بناء سلطة أو سلطات جديدة تتنافس فيما بينها وتسعى كل منها لكسب ود إسرائيل.

السيناريوىات احملتملة يف حال إقدام القيادة على تنفيذ قيارات اجمللس امليكزي ،ومن ضمنها
وقف التنسيق األمٍت
السيناريو األول :فك السلطة وإعادة تيكيبها

ػتعدادا للتعػػاي مػػع
تسػػعى إسػرائيل ضػػمن ىػػذا السػػيناريو إذل فػػك السػػلطة وتركيبهػػا ،حبيػػث تتبػوأ القيػػادة فيهػػا عناصػػر أكثػػر اسػ ً
الواقع الذي تفرضو إسرائيل ،والػذي عنوانػو األبػرز إدارة الصػراع ولػيس حلػو ،وأف أقصػى مػا يبكػن أف وبصػل عليػو الفلسػطينوف
ىػو حكػػم ذايت ؿبػػدود ،وأف ىػػذا ىػػو اغبػػل النهػػائي ،فضػ ًػال عػػن أف مسػػألة تسػػمية الكيػػاف الػػذي سػػينجم عػػن ىػػذا اغبػػل ليسػ
ؿبسػػومة ،ولكػػن يبكػػن يف النهايػػة أف توافػ إسػرائيل علػػى تسػػميتو ب ػ "الدولػػة الفلسػػطينية" ،ولكنػو سػيقاـ علػػى جػػزء مػػن الضػػفة
الغربيػػة وجػػزء مػػن القػػدس الشػػرقية ،وسػػتكوف السػػيادة يف يػػد إس ػرائيل كمػػا يظهػػر مػػن تصػػروبات نتنيػػاىو اؼبتكػػررة أبف الق ػوات
اإلسرائيلية من حقها أف تبقي على تواجدىا يف مناط حيوية داخل الدولة الفلسطينية ،وربتف حب التدخل فيهػا إذا شػعرت
خطرا عليها .وإذا حصل ىذا فإف ىذه الدولة لن ربمل من مقومات الدوؿ سوى االسػم ،ألف
أو ق ّدرت أبف ىناؾ ما يشكل ً
السيادة ىي العنصر اغباسم اليت يعطي اؼبعٌت للعناصر األخرى اليت تشكل الدوؿ.

12

ىل ميكن تعليق التنسيق األمٍت مع إسيائيل؟

ىــانـي الـمـرصـيي

ما هبعل إسرائيل مضطرة للموافقة على تسمية الكياف ابلدولة أف عدـ حصوؿ ذلك لن هبعل أي عناصر فلسطينية تتمتع أبي
دعم حقيقي تقبل أف تقػود اغبكػم الػذايت مثلمػا تريػده إسػرائيل ،إضػافة إذل خشػية إسػرائيل مػن أف بقاءىػا الدولػة الوحيػدة دوف
أي حل يسمح إبقامة دولة سيجعل الدولة ثنائية القومية ،إال إذا وجدت طريقة لطرد أعداد كبَتة من الفلسطينيُت ،أو سػيطر
عليهػػا أانس أيخػػذوف بوجهػػة النظػػر الػػيت يطرحهػػا بعػػض العناصػػر اليمينيػػة والػػيت تطالػػب حبػػل القضػػية الفلسػػطينية علػػى حسػػاب
األردف ،وبضم الضفة الغربية إذل إسرائيل ،وعناصر أخرى تطالب بعدـ إعطاء الفلسطينيُت حقوقًا متساوية مع اليهود بعد ضم
الضفة ،وىذا يعٍت إقامة دولة سبييز عنصري سيسهل على الفلسطينيُت الكفاح ضدىا.
ىناؾ عناصر أوسع نفوذًا تطالب بضم الكتل االستيطانية الكبَتة يف اؼبرحلة األوذل ،وضم اؼبنطقة اؼبصنفة (ج) يف مرحلة اثنية،
وتشجيع إقامة دولة فلسطينية مركزىا غزة يرتب مع اؼبعازؿ اؼبنفصلة عن بعضها البعض يف الضفة.
إف مثل ىذا اغبػل فكػر بتنفيػذه أرئيػل شػاروف الػذي كانػ خطوتػو بفػك االرتبػاط عػن قطػاع غػزة سػيتبعها خطػوة تطبيػ خطػة
االنطواء يف الضفة ،ولكن اؼبرض قطع الطري عليها ،فهو كاف صػاحب نظػرة إسػًتاتيجية إلدراكػو أنػو مػن دوف حػل مػا تطبقػو
إسرائيل ،ولو من جانب واحد ،سيُفرض عليها حل ال يناسبها ،بتدخل دورل أو من دوف تدخل ،يتمثل ابلدولة ثنائية القومية
حال ،بل كابوس بنظر اإلسًتاتيجيُت اإلسرائيليُت.
اليت تقود إذل دولة سبييز عنصري ،وىي ليس
ً
إف رفض إسرائيل إلقامة دولة فلسطينية يعود يف أحد أسبابو إذل اقتناع اذباىات مركزية يف إسرائيل أبف ىناؾ فرصة إلقامة دولة
إسرائيل علػى كػل فلسػطُت ،أو علػى معظػم مسػاحة فلسػطُت تطبي ًقػا للشػعار القػدم اعبديػد الػذي رفعتػو اغبركػة الصػهيونية منػذ
بدء تطبي مشروعها االستعماري "أكرب مساحة فبكنة من األرض وأقل عدد فبكن من السكاف".
قليال ،ألف تراجع إمكانية إقامة دولة فلسػطينية إذل حػد التالشػي ال يفػتح
من ىنا ،على الداعُت إذل إقامة دولة واحدة الًتوي ً
الطري إلقامة الدولة الواحدة ،وإمبا إلقامة "إسرائيل الكربى" اليت ستؤدي إذل طرد أكرب عدد فبكن من الفلسطينيُت أصحاب
البالد األصليُت.
صبيعػا سػػلطة االحػػتالؿ ،وتغػػذي
وضػػمن ىػػذا السػػيناريو قػػد تفضػػل إسػرائيل أف وبػػل ؿبػػل السػػلطة سػػلطات ؿبليػػة تػتحكم فيهػػا ً
تنافسها وصراعها مع بعضها البعض.
مرجحػا ،ألنػو يبثػل اسػتمر ًارا واسػتجابة ؼبػا أوجدتػو السياسػات واؼبخططػات اإلسػرائيلية
إف مثل ىذا السيناريو ؿبتمػل ،وال أقػوؿ ً
ِ
من حقائ على األرض .وتتعزز احتماليتػو مػن تػذ ّكر أف إسػرائيل لػن تُقػدـ علػى حػل السػلطة أو أف تقػوـ السػلطة حبػل نفسػها
بنفسها أو اهنيارىا حىت عندما حدث ى ّػزات وزالزؿ شػهدان فيهػا مواجهػة مسػلحة يف االنتفاضػة الثانيػة ،حيػث مت فيهػا تػدمَت
مؤسسػات السػلطة واألجهػػزة األمنيػة وقتػل اؼبئػػات مػن أفرادىػػا واعتقػاؿ اآلالؼ ،ولكػن إسػرائيل أبقػ علػى السػػلطة علػى أمػػل
ربويلها إذل سلطة أخرى ،ولقد كاف ؽبا ما أرادت إذل حد معقوؿ.
فالسػلطة الػػيت قامػ بعػػد رحيػػل ايسػر عرفػػات ـبتلفػػة عػن السػػلطة الػيت كانػ يف عهػػده ،وأبػرز مػػا يبيػػز بػُت السػػلطتُت أف عػػدـ
إقداـ إسرائيل على الوفاء ابلتزاماهتا أدى إذل ذباوز السلطة لبعض التزاماهتا ،حيث تراجع التنسي األمٍت إذل أضعف مستوى،
ودعم ايسر عرفات استخداـ اؼبقاومة ضد االحتالؿ لتحسُت شروط اؼبفاوضات ،فكاف التنسي األمٍت يف عهػد ايسػر عرفػات
جزءًا من عملية سياسية وإف كان ـبتلّة ومرفوضة ،أما التنسي األمٍت يف عهد ؿبمود عباس فكاف عربوف صداقة يقدـ مسب ًقا
على أمل أف يساىم يف إطالؽ العملية السياسية وإقباز الدولة الفلسطينية ،وانتهى إذل أف يكوف سقفو بقاء السلطة.
ضمن ىذا السيناريو يبكن أف تتفرع عدة سيناريوىات ،مثل:
قليال.
أ .إقامة دولة ذات حدود مؤقتة تكيس الوضع القائم أو أكثي ً
ب .إقامــة دولــة يف غــزة ،سػواء أبف تكػػوف غػػزة مركػػز الدولػػة الفلسػػطينية وتتبػػع إليهػػا اؼبعػػازؿ اآلىلػػة ابلسػػكاف يف الضػػفة
الغربيػػة ،أو دولػػة فلسػػطينية أو كيػػاف سياسػػي يف غػػزة مػػن دوف راب ػ مػػع الضػػفة .ويكػػرب ىػػذا االحتمػػاؿ إذا اسػػتمر
االنقساـ وتعم  ،وإذا قبح اؼبفاوضات غَت اؼبباشرة اليت جرت ومن اؼبمكن أف ذبري بُت السلطة القائمػة يف غػزة
وإسرائيل ،ضمن معادلة "ىدوء مقابل ىدوء.
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ت .التوصــل إل حــل شــاركة إقليميــة ،وابلػػذات عربيػػة ،فبػػا قػػد يعيػػد اػبيػػار األردي ،أو شػػكل مػػن أشػػكاؿ العالقػػة
الفلسطينية األردنية (فدرالية ،أو كنفدرالية).

السيناريو الثاين :اهنيار السلطة

يقوـ ىذا السيناريو على أف وقف التنسي األمٍت وغَته من قرارات السػلطة أو حػىت اسػتمرار الوضػع علػى مػا ىػو عليػو ،حيػث
نشػػهد آتكػػل يف األرض واغبقػػوؽ واؼبؤسسػػات والشػػرعية ،وقػػد يػػؤدي إذل اهنيػػار السػػلطة وعػػودة األمػػور إذل مػػا كانػ عليػػو قبػػل
أتسيس السلطة ،وىذا قد يؤدي إذل الفوضى والفلتاف األمٍت وتعددية السػلطات ومصػادر القػرار الفلسػطيٍت أكثػر فبػا ىػو قػائم
اآلف.
وىذا السيناريو مستبعد ألنو يعٍت فػتح أبػواب اؼبواجهػة علػى مصػاريعها ،وألف إسػرائيل تفضػل اسػتمرار السػلطة ،ألف أي بػديل
عنهػػا سػػيكوف علػػى األرجػػح سػػيئًا إلسػرائيل .كمػػا أهنػػا ال تريػػد أف تتحمػػل اؼبسػػؤولية الكاملػػة عػػن احتالؽبػػا ،وذلػػك ألف اجملتمػػع
خصوص ػا اؼباليػػة علػػى
الػػدورل والػػدوؿ اؼباكبػػة سػػتوقف سبويػػل االحػػتالؿ عػػن طري ػ سبويػػل السػػلطة ،مػػا سػػيلقي بكػػل األعبػػاء،
ً
االحتالؿ ،وعندىا ستكوف إسرائيل أماـ ازباذ قرار مصَتي :إما ضم الضفة أو معظمها أو أقساـ واسعة منها ،وإما إحيػاء مػا
ظبي "عملية السالـ".

السيناريو الثالث :حل السلطة

يتجسػػد ىػػذا السػػيناريو إذا وجػػدت القيػػادة الفلسػػطينية أف أفضػػل طريقػػة لتجسػػيد القػرار الػػدورل ابالعػًتاؼ ابلدولػػة الفلسػػطينية
حػػل السػػلطة الػػيت هبعػػل بقاءىػػا ضػػمن التزاماهتػػا ذريعػػة إلس ػرائيل واجملتمػػع الػػدورل أبهنػػا يبكػػن أف تتحػػوؿ إذل دولػػة عػػن طري ػ
اؼبفاوضات اؼبباشرة مػع إسػرائيل .وإذا وجػدت أف مػن مصػلحتها ومػن مصػلحة إحيػاء اعبهػود إلقامػة الدولػة الفلسػطينية ربويػل
التهديد اللفظي حبل السلطة إذل خيار يبكن األخذ بو.
رغمػػا عػػن
ىبتلػػف حػػل السػػلطة عػػن اهنيػػار السػػلطة ،ألف االهنيػػار ال يبكػػن أف يسػػتخدـ سياسػػيًا ،ألف وبػػدث بصػػورة تلقائيػػة ً
أيضا مع التلوي
القيادة ،أما اغبل فيمكن أف يؤدي قبل تنفيذه أو بعد ذلك إذل مفاوضات تنتهي بتسوية،
خصوصا إذا تراف ً
ً
خبيػػار الدولػػة الواحػػدة ،مػػا يثػػَت حساسػػية إسػرائيل الػػيت زبشػػى مػػن خطػػر القنبلػػة الديبغرافيػػة النػػاجم عػػن فقػػداهنا لطابعهػػا كدولػػة
"يهودية" ،إذ سيتحوؿ الفلسطينيوف يف الدولة الواحدة إذل أغلبية خالؿ سنوات قليلة.

السيناريو اليابع :الدولة الفلسطينية

يتجسػد ىػذا السػػيناريو مػن خػػالؿ تغيػَت اؼبقاربػػة الفلسػطينية ،حبيػػث يبكػن اػبػروج مػػن اؼبػأزؽ الػػوةطٍت الشػامل الػػذي يظهػر مػػن
خالؿ إخفاؽ اػبيارات اؼبعتمدة ،وتقادـ البٌت والقيادة واؼبؤسسة ،وانعداـ إمكانية التغيػَت السياسػي إذا اسػتمر الوضػع علػى مػا
ىو عليو.
يتمثل شرط النجاح ؽبذا السيناريو يف طرح أف جديػد علػى أسػاس تغيػَت العالقػة مػا بػُت الفلسػطينيُت واإلسػرائيليُت مػن عالقػة
بُت شركاء سالـ إذل عالقة بُت أعداء (احتالؿ وشعب واقع ربتو) ،وأف اؼبرحلة اليت يبر هبا الشعب الفلسطيٍت ىي مرحلة ربرر
وطػٍت ،وليسػ مرحلػػة إقامػة دولػة ،علػػى أسػاس أف الدولػػة الفلسػطينية ال يبكػن أف تقػػوـ مػن دوف دحػر االحػػتالؿ ،ومػن أجػػل
دح ػػره ال ب ػػد م ػػن إع ػػادة النظ ػػر يف دور الس ػػلطة وش ػػكلها ووظائفه ػػا والتزاماهت ػػا ،وربويله ػػا إذل س ػػلطة خدمي ػػة ،ونق ػػل مهماهت ػػا
وصالحيتها السياسية للمنظمة ،على أسػاس العمػل مػن أجػل إعػادة بنػاء اغبركػة الوطنيػة والتمثيػل ومؤسسػات منظمػة التحريػر،
حبيػػث تضػػم ـبتلػػف أل ػواف الطيػػف السياسػػي واالجتمػػاعي ابعتبارىػػا اعببهػػة الوطنيػػة العريضػػة الػػيت تناضػػل مػػن أجػػل االسػػتقالؿ
والسيادة وبقية اغبقوؽ الوطنية الفلسطينية.
إف ربقي ػ مػػا سػػب يتطلػػب إعػػادة االعتبػػار للروايػػة وللحقػػوؽ التارىبيػػة ،وإعػػادة القضػػية بوصػػفها قضػػية ربػػرر وطػػٍت واسػػتعادة
اعػا علػػى األرض ،أو حػػوؿ طبيعػػة السػػالـ ،أو بػػُت االعتػػداؿ والتطػػرؼ ،وعػػدـ إضػػاعة مػػا ربقػ أو
حقػػوؽ ،ولػػيس خالفًػا أو نز ً
يبكن ربقيقو ،أو التعامل مع اؼبمكن ابعتباره هناية اؼبطاؼ.
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التوصيات

تغيَتا جوىرًاي ،على أساس بلػورة رؤيػة جديػدة ربػدد أيػن
ً
أوال .ضرورة تغيَت قواعد اللعبة السياسية اؼبعتمدة منذ "اتفاؽ أوسلو" ً
نقف اآلف ،وإذل أين نريد الوصوؿ ،وكيف كبق ما نريد ،وتستند إذل أف العالقة مع إسرائيل عالقة مع عدو وليس مع شريك
سالـ ،وإذل الرواية واغبقوؽ التارىبية ،وال تتخلى عن النضاؿ إلقباز حل اترىبي من دوف إسقاط اغبلوؿ اؼبرحلية ،على أسػاس
ربقي ػ مػػا يبكػػن ربقيقػػة يف كػػل مرحلػػة ،دبػػا يف ذلػػك التمسػػك هبػػدؼ إقامػػة الدولػػة الفلسػػطينية ،ووضػػع إس ػًتاتيجية سياسػػية
ونضالية متعددة تستخدـ األدوات اؼبتنوعة الالزمة .كما تركز الرؤية اعبيدة على تغيَت موازين القوى من خالؿ جعل االحتالؿ
مكل ًفا إلسرائيل.
اثنيًا .وضع خطة تستهدؼ إهناء "اتفاؽ أوسلو" واإلفرازات الضارة لو ضمن عملية تدرهبية تتناسػب مػع بنػاء خيػارات بديلػة،
وتبدأ ابلتمسك دببدأ التبادلية والندية اليت يبكن ربقيقها من خالؿ اػبطوات اآلتية:













ردا على حتير
البدء بتخفيف التعاون األمٍت،
خرصوصا يف جمال تبادل املعلوماتً ،
وصوال إل تعليقو ووقفو كليًا ً
ً
إس ـيائيل مــن التزاماهتــا .وميكــن تطبيــق ذلــك مــن خــالل ربــف تنفيــذ االلتزامــات الفلســطينية بتنفيــذ االلتزامــات
اإلسيائيلية ،فإذا جتاوزت إسيائيل التزاماهتا كما تفعل يتجاوز الفلسطينيون التزاماهتم.
كف تدخل ىذه األجهزة
حرصي العالقات األمنية يف املستوى السياسي وإخياجها من أيدي األجهزة األمنية ،و ّ
ابلعمل السياسي ،فهي أجهزة جيب أن تكون خاضعة كليًا للقيادة السياسية.
إعــادة النظــي يف موازنــة الســلطة الســنوية ،والعمــل علــى تقليــل موازنــة األمــن ،وحتويــل املــوارد املقلّرصــة إل بنــود
أخـ ــيى ،مثـ ــل الرصـ ــحية والتعلـ ــيم ،ودعـ ــم الرصـ ــناعات الوطنيـ ــة ،ودعـ ــم صـ ــمود املـ ــواطنُت واملنـ ــاطق املعيضـ ــة
لالعتداءات اإلسيائيلية.
حل جهاز أمٍت أو أكثي ،ودمج األجهزة املتبقية وإعادة بنائها على أسس مهنية وطنية بعي ًدا عن احلزبية.
الفرصـل مـا بـُت االلتزامـات األمنيـة واملدنيـة علـى أسـاس أن تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية جيـب أن تسـتمي ،وأن
التعاون يف جمال مكافحة خمتلف أنواع اجليائم واألوبئة واألمياض والكوارث أمي ال غٌت عنو.
إعطاء تعليمات ألجهزة األمن ابلترصدي ألي اقتحامات لقوات االحتالل ملناطق السلطة املرصنفة (أ).
تشجيع ودعم أىايل القيى واملناطق الـيت تتعـيض العتـداءات املسـتوطنُت عـي تشـكيل "جلـان حياسـة" مهمتهـا
الدفاع عن األىايل وممتلكاهتم ومزروعاهتم.
االســتعداد جلميــع االحتمــاالت وردة فعــل ســلطات االحــتالل ،ــا يف ذلــك تــوفَت أســباب احليــاة وفــي عمــل
للعمال الذين يعملـون يف إسـيائيل واملسـتوطنات ،مـع أن إسـيائيل إاجـة إلـيهم ويهمهـا اسـتميار السـلطة ،ألن
أسوأ ما ميكن أن حيدث هلا أن تعود للسيطية املباشية ،ألهنا ستدفع مثن االحتالل ،وستكف عـن جـٍت األراب
بدال من إسيائيل.
حتمل الدول املاحنة أعباءه ً
جياء ّ
منو ّ
الًتكيز على إدانة وعزل االستعمار االستيطاين سياسيا وقانونيا ،ا يف ذلك السعي إلصدار قيار من جملس
األمن يؤكد على عدم قانونية وشيعية كل اإلجياءات االستيطانية،
إضافة إل املطالبة بتطبيق اتفاقية "جنيف اليابعة" على األراضي الفلسطينية احملتلة.

اثلثًػا .تغيػَت طبيعػة السػلطة وشػكلها ووظائفهػا والتزاماهتػا ،لتكػوف  -علػى األقػل  -سػلطة ؾبػاورة للمقاومػة واؼبقاطعػة ،ومقاومػة
للتطبيػػع ،وزبػػدـ الػػربانم الػػوطٍت ،وتكػػوف أداة مػػن أدوات اؼبنظمػػة ،ومػػا يقتضػػيو ذلػػك مػػن نقػػل مهمػػات السػػلطة وصػػالحياهتا
السياسية للمنظمة.
خصوصا طاقم اؼبفاوضات ،وبعػد إسبػاـ اؼبصػاغبة وإهنػاء
مقرات ودوائر وقيادات اؼبنظمة ػبارج الضفة الغربية،
ً
رً
ابعا .نقل معظم ّ
االنقساـ يبكن أف تكوف بعض اؼبقرات والدوائر يف قطاع غزة.
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خامسػػا .فػػتح صبيػػع اػبيػػارات واعبمػػع مػػا بينهػػا ،واالسػػتعداد لالنتقػػاؿ مػػن خيػػار إذل آخػػر ،دبػػا يف ذلػػك االسػػتعداد ػبيػػار حػػل
ً
السلطة إذا دل وبق خيار تغيَت وظائف السلطة األىداؼ اؼبرجوة منو.
سادسا .إعطاء األولوية إلهناء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية على أساس أف الوحدة ضرورة وطنية ال غٌت عنها.
ً

ػابعا .إعػػادة بنػػاء مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر علػػى أسػػس وطنيػػة وديبقراطيػػة توافقيػػة وش ػراكة حقيقيػػة ،علػػى أسػػاس القواسػػم
سػ ً
قوال وفع ًػال اؼبمثػل الشػرعي الوحيػد للشػعب الفلسػطيٍت يف
اؼبشًتكة ،لتضم ـبتلف ألواف الطيف السياسي واالجتماعي ،وتكوف ً
صبيع أماكن تواجده.
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قيس عبذ الكرين وجوال زقوت

1

هحوـذ دراغوة وراضي الجراعي

2

د .أيوي دراغوة ود .عسهي الشعيبي

3

فجر حرب ود .غساى الخطية

4

دً .اصر الذيي الشاعر ود .حسام زهلط

5

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

12

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

20

هاَي انًصري

يركس يطاراخ

التوجهات الفلسطينية لتغيَت الوضع الياىن
أيلول (سبتمبر)  -5102آذار (مارس) 5102

ابلنظر إذل حالة اعبمود يف عملية السالـ والتوتر اؼبتزايد واؼبهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قاـ اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث
السياسية واؼبسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حوؿ التوجهات اؼبتاحة أماـ الفلسطينيُت للخروج من الوضع الراىن .عمل ىذه الدراسات
على استكشاؼ طبيعة اغبوار الفلسطيٍت الداخلي حوؿ أفضل الوسائل للتقدـ كبو ربقي األىداؼ الوطنية الفلسطينية .ؽبذه الغاية ،مت كتابة طبس
أوراؽ سياساتية من قبل أكاديبيُت وخرباء فلسطينيُت ابرزين تناول كل منها توجهاً ؿبدداً مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراؽ أف اؽبدؼ الفلسطيٍت ىو قياـ دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأف التوجهات اؼبطروحة هتدؼ إذل حشد اؼبوارد اؼبتاحة
لتحقي ىذا اؽبدؼ .حاول األوراؽ اإلجابة على األسئلة التالية:
 كيف ميكن ترصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىَت الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون السلطة والقوى
السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومرصداقية كافيتُت لقيادة محلة شعبية كهذه والسيطية عليها
ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
 ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسيائيل واالحتالل اإلسيائيلي يكون اجلمهور الفلسطيٍت والسلطة قادرين على تبنيها
رغم التبعية شبو الكاملة لالقترصاد واإلدارة اإلسيائيلية؟
 ىل ميكن تعليق التنسيق األمٍت مع إسيائيل وىل ميكن جعل ذلك مدخالً للتخلي عن شيوط أوسلو األخيى اليت ال تلتزم هبا
إسيائيل بكافة جوانبها السياسية واملدنية واألمنية واالقترصادية حىت لو أدى ذلك الهنيار السلطة أو حلها؟
 كيف ميكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتُت وتبٍت حل الدولة الواحدة مرصداقية كافية إلجبار اجملتمع اإلسيائيلي على
مواجهة تبعات استميار االحتالل؟
 ىل يوجد دور للمفاوضات الثنائية املباشية مع إسيائيل يف تغيَت الوضع الياىن؟ ما ىي الظيوف اليت قد جتعل من ىذه املفاوضات
آلية مفيدة للطيف الفلسطيٍت يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟
تعترب ىذه التوجهات اػبمس جزءاً ىاماً من اغبوار الداخلي بُت اعبمهور بشكل عاـ والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة التوجو الذي
تناقشو وتشَت إذل أتثَته اؼبمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب .وقد مت استعراض ومناقشة كافة
األوراؽ من قبل فري عمل تكوف من عشرين فرداً ىم الكتاب اػبمسة ابإلضافة إذل طبسة عشر معقباً وؿباوراً .سب مناقشة األوراؽ يف س
ورشات عمل مغلقة شارؾ فيها خرباء وسياسيوف وأكاديبيوف ونشطاء .كما عقد مؤسبر يف  29شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراؽ.
يود اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واؼبسحية التقدـ ابلشكر لفري العمل للوق واعبهد الذي أعطوه ؽبذا العمل .لكن يف نفس الوق يود
اإلشارة إذل أف ؿبتوايت األوراؽ كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فري العمل.
كذلك ،يتقدـ اؼبركز ابلشكر للمركز النروهبي ؼبصادر بناء السالـ ( )FERONوللممثلية اؽبولندية يف راـ هللا للدعم الذي قدماه ؽبذا العمل ،ويود
التأكيد ىنا أيضاً على أف ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة اؼبوافقة على ؿبتوايت األوراؽ.
امليكز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرساؿ ،ص.ب  76راـ هللا
خ  +279-9-9292299ف +279-9-9292292
pcpsr@pcpsr.org
ooo.pspcw.www

