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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادديية علمية حبثية مستقلة غًن رحبية وغًن حكومية يضع سياستها العامة غتلس أمنائها .أتسس اظتركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل للبحوث
األكادديية ودراسات السياسات العامة .يهدف اظتركز إىل تطوير اظتعرفة الفلسطينية وتقويتها يف غتاالت ثالث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل
االسرتاتيجي والسياسة اطتارجية؛ والبحوث اظتسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم اظتركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات واألحباث
األكادديية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة ،وإجراء حبوث مسحية حول اظتواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين ،وتشكيل غتموعات عمل
لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول عتا ،وع قد اظتؤدترات واحملاضرات واظتوجزات اظتتعلقة بشؤون الساعة ،ونشاطات أخرى.
يلتزم اظتركز الفلسطيين للبحوث ابظتوضوعية 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 اظتركز من خالل وحدات ثالثة :وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسرتاتيجي ،ووحدة البحث اظتسحي .تقوم ىذه
الوحدات مبمارسة أربعة أنواع من النشاطات :كتابة البحوث والتحليالت السياسية ،وإجراء البحوث اظتسحية التجريبية واستطالعات الرأي العام ،وتشكيل فرق
اطترباء وغتموعات العمل ،وعقد وتنظيم اظتؤدترات واللقاءات .تقوم ىذه الوحدات ابلرتكيز على اظتستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى اظتوضوعات السياسية ذات
األمهية اطتاصة واليت حتتاج إىل البحث العلمي واالكادديي.
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التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد

ابلنظر إىل حالة اصتمود يف عملية السالم والتوتر اظتتزايد واظتهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام اظتركز الفلسطيين
للبحوث السياسية واظتسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات اظتتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة اضتوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ؿتو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .عتذه الغاية ،مت كتابة ستس أوراق سياساتية من قبل أكاددييٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً ػتدداً مطروحاً
للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اعتدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن وأن التوجهات اظتطروحة هتدف إىل حشد اظتوارد
اظتتاحة لتحقيق ىذا اعتدف .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 مدخالا 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 اطتمس جزءاً ىاماً من اضتوار الداخلي بٌن اصتمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشًن إىل أتثًنه اظتمكن 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 اطتمسة ابإلضافة إىل ستسة عشر معقباً وػتاوراً .دتت
مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكاددييون ونشطاء .كما عقد مؤدتر يف  22شباط (فرباير) إلجراء
مناقشة لكافة األوراق.
يود اظتركز الفلسطيين للبحوث السياسية واظتسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واصتهد الذي أعطوه عتذا العمل .لكن يف نفس الوقت
يود اإلشارة إىل أن ػتتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم اظتركز ابلشكر للمركز النروجيي ظتصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اعتولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه عتذا
العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة اظتوافقة على ػتتوايت األوراق.
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املقاومة الشعبية السلمية ..ىل ىي خيار ممكن؟

حاولــت الورق ــة اظتقدمــة م ــن د .س ــفيان اإلجابــة عل ــى الس ـؤالٌن ولكنهــا مل تتط ــرق مبــا يكف ــي إىل بع ـ
وسأحاول تسليط الضوء عليها.

مجال زقوت

النقــاط ،ومل تتعم ــق يف أخ ــرى

أوالً ،مل تتطرق الورقة بصورة كافية إىل جتربيت االنتفاضتٌن األوىل والثانية من حيث شتاهتا الرئيسية ،قواىا احملركة  ،حالة الوحدة الوطنيـة،
ومــدى وضــوح األىــداف يف ظــل الظــروف اظتوضــوعية والذاتيــة الــيت رافقــت كــل منهمــا ،وجــدارة القيــادة اظتوحــدة لإلنتفاضــة األوىل والثقــة
الشعبية يف دورىـا وبرانغتهـا وتوجهاهتـا ،ومـا ىـي العوامـل الـيت سـامهت يف حتقيـق اإلؾتـازات والعقبـات الـيت حالـت دون ذلـك ،ومـا ىـي
الــدروس اظتســتفادة مــن تلــك التجـربتٌن ،واظتقاربــة بينهمــا ،ومــع اضتالــة الراىنــة ،ومبــا ُديكــن مــن اإلســتفادة مــن تلــك الــدروس و التــدقيق يف
مــدى مالئمتهــا للواقــع الـراىن ،سـواء مــن حيــث مكانــة اظتنظمــة  -الســلطة ،ومــدى الثقــة الشــعبية يف دورىــا ودور الفصــائل اظتنضــوية يف
إطارىــا وتلــك الــيت خارجهــا "زتــاس واصتهــاد" ،ومــا ىــو موقــف ودور ومكانــة الفــاعلٌن اآلخ ـرين كاإلحتــادت الشــعبية والنقــاابت اظتهنيــة
والعمالية واألطر اصتماىًنيـة " الشـبابية والنسـوية" وغتـالس طلبـة اصتامعـات ابإلضـافة إىل مؤسسـات اجملتمـع اظتـدي والـيت تشـكل عمومهـا
وعاء اضتركة اصتماىًنية.
فمن الواضح دتاماً أن دور ومكانو ومدى ثقة الناس هبذه األطر ،خاصة اظتنظمة والسلطة ،قد تراجعت بشكل حاد ،وىي مل تعد قـادرة
على إمتالك ذات اظتكانة والثقة الشعبية اليت تؤىلها للعب نفس األدوار ،بل أن بعضها مل يعد لو دور فعلي.
اثنياً ،حالة التناق يف الرؤى والربامج واألولوايت نشأت منذ التوقيع على أوسلو وإنشاء السلطة الوطنيـة ،وقـد حتولـت ىـذه اضتالـة إىل
انقســام كامــل يف بنيــة الســلطة الوطنيــة منــذ  .2007فمنــذ نشــوئها اعتمــدت كــل مــن الســلطة واظتعارضــة (خاصــة زتــاس) ،وعلــى حــد
سواء ،خيارات أحادية ومتناقضة فيما بينها ،ومل يتمكنا من بلورة حالة تكاملية تُوظف األدوار ومبا خيدم النضال الوطين يف الصراع مع
اإلحتالل ،األمر الذي أثر بعمـق علـى اضتالـة الشـعبية ،وحـى علـى ثقافـة اظتقاومـة الـيت كانـت قـد سـادت علـى اظتشـهد خـالل اإلنتفاضـة
األوىل ،وبفعل ىذا التناق يف اطتيارات "اظتفاوضات فقط” من جهة ،واظتقاومة اظتسلحة "العمليات التفجًنية” من جهة أخرى ،جرى
فعلياً تغييب وليس غترد تراجع دور اضتركة الشعبية يف الصراع مع اإلحتالل.
اثلثاً ،إبنشاء السلطة الوطنية كواحدة من ذتار اإلنتفاضة الشـعبية "كمرحلـة إنتقاليـة" ؿتـو اطتـالص التـام مـن اإلحـتالل ،دخلـت القضـية
الوطنية مرحلة جديدة اتسمت بتداخل مرحليت التحرر الوطين والبناء الدديقراطي ،األمر الذي كان يستدعى ضرورة اضتفاظ علـى جـذوة
اضتركة اصتماىًنية وإبداع وسائل جديدة للمشاركة الشعبية ،إال أن حدة االستقطاب وتناقضو بٌن أطراف اضتركة الوطنية إزاء اظتوقف من
إتفاقيــة اوســلو والســلطة الــيت نشــأت مبوجبهــا ،وصــل يف كثــًن مــن األحيــان حــد تغليبــو علــى التنــاق الرئيســي مــع اإلحــتالل ،ؽتــا ســاىم
بشكل ملموس يف حتييد وتغييب دور اضتركة اصتماىًنية.
رابعاً ،ففريق أوسلو ؽتثالً بقوى السـلطة راىـن بصـورة كاملـة "حـى عشـية إنـدالع اإلنتفاضـة الثانيـة" علـى أن اظتفاوضـات وحـدىا وإبـداء
كل أشكال حسن النية إلرضاء دولة اإلحتالل والراعي األمريكي ،كفيلة إبؾتـاز إتفـاق ينهـي اإلحـتالل ،متغاضـية عـن سياسـة إسـتمرار
وتصعيد التوسع اإلستيطاي وبنيتو التحتية ،حيث قامت اسرائيل عملياً " إبعادة تنظيم اإلحتالل وبنيتو اإلستيطانية" ،ىذا ابإلضافة إىل
أتثًن التقسيمات اصتغرافية أ،ب،ج على اضتياة اليومية للناس ،من تراجع ملموس يف ثقـتهم إزاء إمكانيـة أن تـؤدى العمليـة السياسـية إىل
إهناء اإلحتالل ونيل اضترية واإلستقالل كناظم رئيسي صتوىر اظتشاركة الشعبية انطالقاً من مصاضتها يف ذلك ،ومن األمـل والثقـة ابلقـدرة
على حتقيقو.
خامساً ،ابظتقابل إعترب فريق اظتعارضة ألوسلو وخاصة "زتاس" أن ىذه العمليـة لـن جتلـب سـوى الكارثـة ،وإعتمـدت اسـرتاتيجية ختريبهـا
من خالل العمليات التفجًنية ،وسعت إىل تصعيدىا ارتباطاً مبدى "التقدم اظتفرتض" يف العملية السياسية.
كاتب و ػتلل سياسي وخبًن إعالمي ،مستشار سابق لرئيس الوزراء السابق سالم فياض ،رئيس غتلس إدارة مركز األرض لألحباث و الدراسات.
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وىكذا فإن كال اإلجتاىٌن عملياً استبعدا و َغيَّبـا اضتركـة اصتماىًنيـة ودورىـا سـواء يف مسـار التحـرر الـوطين أو البنـاء الـدديقراطي ،واسـتبدل
ىذا الدور "مبهارة اظتفاوض"  ،أو"بشجاعة وبطولة اظتقاتل واسـتعداده للتضـحية" .فـدور السـلطة الفـوقي وغيـاب اظتكاشـفة مـع الشـعب،
كما اإلعتماد على "البطولة الفردية" ،بديالً عن الفعل الشعيب ،كاان مبثابة رسالة مفادىا "اجلسو يف بيـوتكم – سـنأي لكـم ابضتريـة أو
التحرير"  ،وحى اإلنتفاضة الثانية اليت اندلعت بعد فشل كامب ديفد واقتحام شـارون للمجسـد األقصـى ،فقـد كانـت شتتهـا األساسـية
العمليات التفجًنية ،واتسمت ابلتنافس بٌن قطيب اضتركة الوطنية على السـلطة ،أكثـر ؽتـا ىـو صـراعاً وطنيـاً موحـداً ضـد اإلحـتالل ،وقـد
انتهـت ىــذه االنتفاضــة بتــدمًن اسـرائيل ظتؤسسـات الســلطة الوطنيــة ،واســتيالء زتــاس علــى قطـاع غــزة ،ودخــول اضتركــة الوطنيــة يف أخطــر
مراحلها بفعل األنقسام وتداعياتو اظتستمرة  ،سيما إزاء إمكانيـة هنـوض حقيقـي للمقاومـة الشـعبية ،حيـث شـرطها األول وحـدة ووضـوح
اعتـدف والقيــادة والتوافـق علــى اآلليـات كــون الفاعــل األساسـي فيهــا ىـو اظتـواطن ودوره وفــق امكانياتـو وقدرتــو علـى االـتـراط يف أشــكاعتا
اظتتنوعة.
سادساً ،إن معاصتة ىـذا اطتلـل البنيـوي الـذي أصـاب اجملتمـع وقـواه اظتنظمـة ،ومكانـة ىـذه القـوى فيـو ،ومـدى الثقـة الشـعبية هبـا ،تشـكل
اظتدخل الذي الديكن جتاوزه أو القفز عنو عند اضتـديث عـن إمكانيـة تصـميم أي زتلـة شـعبية سـلمية تكـون اصتمـاىًن مسـتعدة لإلـتـراط
واظتشــاركة فيهــا ،وابلتأكيــد فــإن مســؤولية ىــذه اظتعاصتــة تقــع ابلدرجــة األوىل علــى الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر كوهنــا اظتمثــل الشــرعي
الوحيد للشعب الفلسطيين ،وكون رىاهنا على حتقيق أىداف الشعب الفلسطيين ،دون إغفال مسؤولية األطراف األخرى ،قد وصل إىل
طريق مسدود ،مبا يتطلبو ذلك من مراجعة جدية  ،مدخلها األساسي ،إهناء اإلنقسام ،والقيام بكل ما ىو ؽتكن لتحقيـق ذلـك كتعبـًن
عن اإللتزام ابإلرادة الشعبية ،ابإلضافة إىل تصويب بوصلة النضال الوطين أبن التناق الرئيسي مع االحتالل.
سـابعاً ،إن إسـتعادة ثقــة الشـعب بقـواه السياســية وسـلطتو الوطنيـة ،واعتمــاد وسـائل كفاحيـة تعطــي الثقـة للشـعب ابألمــل وابلقـدرة علــى
حتقيق أىدافو ىي اظتفتاح األساسي إلعتماد أي خطة تستند للمشاركة الشعبية .مبا يف ذلك وقف كل أشكال الصراع على السلطة اليت
حتولت خالل السنوات اظتاضية إىل شتة طاغية لتحقيق اظتصاحل الفئوية والفردية ،وإعادة االعتبار ظتضمون دورىـا األساسـي كـأداة لتنظـيم
حياة الناس وتعزيز قدرهتم على الصمود يف معركة التحرر واالستقالل الوطين.
اثمناً ،إن السمة األساسية ظتا ديكن تسميتو ابإلنتفاضة الشبابية الراىنة ىي األعمال الفردية ،واليت تظهر عمق اإلدراك الشعيب للمخاطر
احملدقة ابظتصًن الوطين من قبل فئات عريضة يف اجملتمع ،رغم إقتصارىا فئات على شبابية ػتدودة تتميز ابصتـرأة والتضـحية .فإهنـا ابلقـدر
الذي حتاول فيو تصويب بوصلة التناق الرئيسي مع اإلحتالل ،فهي توجو رسائل شديدة الوضوح إزاء حالة اإلنقسام العبثي وضرورة
اهنائو ،ورمبا إزاء جدارة أطراف اضتركة الوطنية لقيادة النضال الوطين.
ورغــم مــرور أشــهر عديــدة علــى إنــدالع ىــذه االنتفاضــة الراىنــة ،مب ـ ِّدىا وجزِرىــا ،ووضــوح رســالة شــباهنا بــرف اطتضــوع ظتخططــات
االحتالل ،فإن البياانت اللفظية واظتتناقضة ابدعاء دعمها أو مساندهتا مل تتجاوز «وصـف اضتـال» ،وكـأن اظتسـؤولية عـن تطويرىـا وتـوفًن
عوامل استمرارىا وتوسيع نطاق اظتشاركة فيها تقع على عاتق آخرين غًن معلومٌن ،وما ديثلو ذلك من إقرار واقعي بغياب دور األطراف
األساسية يف اضتركة الوطنية وختلفها عن حركة ىذه االنتفاضة ومتطلبات دعمها اظتلموس.
اتسعاً ،السؤال اصتوىري والتحدي األساسي أمام اصتميع ما زال يرتكز حـول إمكانيـة وكيفيـة توسـيع اظتشـاركة الشـعبية ،ومـا ىـي اآلليـات
ِ
صنها من االنزالق ؿتو العسكرة وؼتاطر الفوضى.
القادرة على حتقيق ذلك ،وتلك اليت ُحت ّ

البد من اإلقرار أبن دوافع الشباب وانتفاضهم على الواقع ىي أسباب موضوعية تعـاي منهـا الغالبيـة السـاحقة مـن الشـعب الفلسـطيين.
واذا كان ذلك صحيحاً إىل حد كبًن ،فإن االولوية تكمن يف كيفية بلورة األسس واآلليات الكفيلة ابـتراط الفئات األخرى ،واليت ترتدد
حى اآلن يف اظتشاركة لعوامل متعددة أبرزىا غياب الثقة مبجمل البىن القائمة للحركة الوطنية .وىنا البـد مـن االجتهـاد يف اإلجابـة علـى
اظتوحـدة يف
ىذا السؤال ابالستفادة من جتارب ودروس االنتفاضة األوىل اليت دتيّزت ،ضمن أشياء أخرى عديدة ،بنجاح قيادهتـا الوطنيـة ّ
بلــورة أىــدافها اظتباشــرة اظتســتمدة مــن التنــاق اضتــاد بــٌن رتيــع فئــات الشــعب وبــٌن االحــتالل وسياســاتو ،والــيت مل تســلم منهــا أي فئــة
اجتماعية .وابلتأكيد ،فإن السمة العامة عتذا التناق مازالت ماثلة .فجوىر السياسة االسرائيلية ،واليت تنطلق من رف االعرتاف حبـق
الشــعب الفلســطيين يف تقريــر مصــًنه وبنــاء مســتقبلو علــى أرض وطنــو ،وتكمــن أساس ـاً يف مصــادرة مقومــات قدرتــو علــى البقــاء واضتيــاة
عليهــا ،ودفعــو للرحيــل عنهــا ،خاصــة يف القــدس واظتنــاطق اظتسـ ّـماة (ج) ،وذلــك دتهيــداً ظتصــادرهتا وضــمها .ويف ىــذا الســياق حتديــداً أتي
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سياسة إطالق يد اظتستوطنٌن ،وتَرُّكز جرائمهم أساساً يف ىذه اظتناطق .وإذا كان ىذا ىو اضتال ،فإن من الطبيعي أن يتمحور أي حبـث
لتصميم زتلة شعبية كرافعة أساسية للنضـال الـوطين ،وينطلـق مـن قبـل رتيـع اصتهـات والقطاعـات الرشتيـة والشـعبية واألىليـة  ،مـن ىـذه
القاعدة ،ويف إطار رؤية متكاملة ظتفهوم البقـاء اظتقـاوم ،وإعتمـاد إسـرتاتيجية لتحـدي سياسـة االحـتالل بكافـة األشـكال اظتمكنـة ،دتهيـداً
للخروج التدرجيي واظتتسارع من قيود «أوسلو» وتصنيفاتو ،وعلى ؼتتلف األصعدة السياسية األمنية واالدارية واالقتصادية.
عاشراً ،هبذا الفهم ُديكن تنفيذ اظتراجعة اظتطلوبة يف اظتهام واألولوايت بصورة عملية كفيلة بتوفًن عوامل الصمود وحتويل اسرتاتيجية البقاء
اظتقاوم واالنتفاضة اىل حالة شعبية عارمة ،تنطلق من اظتصاحل اظتباشرة للقطاعـات االجتماعيـة اظتختلفـة ،والتوزيـع العـادل ألعبـاء اظتواجهـة
مع االحتالل وسياساتو .يف إطـار ىكـذا رؤيـة ال بـد مـن فحـ مـدى تَكيُّـف دور ؼتتلـف اظتؤسسـات الرشتيـة واألىليـة واالقتصـادية يف
خدمــة ىــذه األجنــدة الوطنيــة ،وإعــادة حتديــد أولوايهتــا ومهماهتــا يف تعزيــز صــمود شــعبنا خاصــة يف القــدس واظتنــاطق الريفيــة واظتهمشــة
واظتستهدفة من اظتشروع االستعماري التوسعي .إن غتمل اضتالة الوطنية ،مبا يف ذلك االنتفاضة الراىنة نفسها ،ابتت أمام خيارين .يتمثل
األول ابلنهوض الوطين علـى قاعـدة االنتفاضـة وتوسـع اظتشـاركة فيهـا مـن خـالل التقـدم ؿتـو إهنـاء عبـث االنقسـام وإعـادة بنـاء الثقـة بـٌن
وحد على أسـاس بـرانمج كفـاحي ،وإطـالق اظتشـاركة السياسـية القائمـة علـى التعدديـة يف رتيـع مكوانتـو ويف
الشعب ونظامو السياسي اظت َّ
العالقـة مــع النــاس ،الســيما ُيف أوسـاط الشــباب واظتـرأة ،مبــا يشــمل مشـاركتهم يف حتمــل اظتســؤولية وصــنع القـرار .أمــا اطتيــار الثــاي فيتمثــل
ابستمرار اتساع الفجوة وغياب الثقة بٌن الناس والقيادة السياسية اظتنقسمة ،مبا حيملو ذلك من عواقب وخيمة .ويف كل األحـوال ،فـإن
توسـيع اظتشــاركة الشــعبية واالقـرتاب مــن نــب النــاس واالســتجابة ظتصــاضتهم واحتياجــاهتم سيُســهم ابلتأكيــد يف تغليــب اطتيــار األول ومنــع
ارتداد طاقة الشبان اظتنتف ؿتو الداخل.
اظتهمشة واظته ّددة من خطر االستيطان ،وتشجيع
إن حتمل اظتؤسسة الرشتية ظتسؤولياهتا الشاملة ،السيما يف القدس وأرايف الضفة الغربية ّ
التوجهــات الــيت تتحـ ّدى االحــتالل سيســهم يف تعزيــز ىــذه اظتشــاركة ،ويشــكل بدايــة َحتـ ُّـول ؿتــو تغيــًن الواقــع ،وابلتــاي
اظتبــادرات الشــعبية و ّ
بلــورة األدوات القــادرة علــى جتــاوز األزمــة الداخليــة الــيت تعصــف ابلقضــية الوطنيــة ،ىــذا ابإلضــافة إىل ضــرورة إعــادة النظــر يف السياســة
االقتصادية واالجتماعية على قاعدة التوزيع العادل ألعباء االحتالل.
تساوق
إن ىذا يتطلّب أيضاً اإلقالع عن النظر اىل اظتشاريع التنموية سواء اضتكومية منها أو األىلية ،على أهنا تعايش مع االحتالل أو
ٌ
مع ما يُسمى بـ «السالم االقتصادي» ،بـل ىـي روافـع ضـرورية جيـب أن تتضـمنها أي خطـة وطنيـة للنهـوض الشـعيب ،ومتطلبـات دتكـٌن
اظتواطنٌن من البقاء ،وتعزيز قدرهتم على مواجهة ؼتططات االحتالل وردود أفعالو اظتتوقعة.
إن توسيع نطاق اظتواجهة مع االحتالل ومشروعو االستعماري االستيطاي حيتاج اىل تكامل اصتهد الوطين ،على أن يظـل الصـمود علـى
ومقوماتو اظتلموسة ،ىو اظتعيار األساسي ظتدى جدية ىذا اصتهد ولدور اظتؤسسات الرشتية واألىلية فيو.
األرض ،وتوفًن روافعو ّ

حادي عشر ،ويظل إهناء اإلنقسام وإستعادة الوحدة يف إطار مؤسسات وطنية جامعة وقادرة على إدارة التعددية داخل منظمة التحرير
مبشــاركة اصتميــع ،مبــا يف ذلــك حــركيت زتــاس واصتهــاد اإلســالمي ،وحتمــل اظتســؤولية بتــوفًن متطلبــات الصــمود الــوطين مــن خــالل حكومــة
وحــدة وطنيــة أبولــوايت واضــحة ختــدم ىــذه اإلس ـرتاتيجية ىــي اظتــدخل اصتــوىري لإلســتنهاض الشــعيب ومــدى اـتراطــو يف مقاومــة شــعبية
ملموسة قادرة على إستثمار الطاقات اظتتنوعة.
إال أن تطــورات االح ــداث ،وظه ــور مزي ــد م ــن مظ ــاىر اإلحتق ــان اإلجتمــاعي واألحج ــام الكل ــي للمجتم ــع السياس ــي الرشت ــي" منظم ــة
وسلطة ،وأحزاب مبا فيهـا اظتعارضـة ،واإلحتـادات النقابيـة التقليديـة ،وأوسـاط واسـعة مـن اجملتمـع اظتـدي" عـن أخـذ دورىـا اضتقيقـي ظتعاصتـة
أسباب ىذا اإلحتقان ،لدرجة تشًن وكأن ىناك إنفصام بٌن ىذه اظتكوانت وبٌن ابقي مكوانت اجملتمع األخرى،ومبا يطرح سؤاال جدايً
حول قدرة ىذه البىن التقليديو على مواكبة التطلعات الشعبية وإجراء اظتراجعات اظتطلوبة لإلسهام غتدداً يف قيادهتا ؿتو اطتالص الوطين.
األمر الذي يطرح سؤاالً كبًناً ،وىو ىل أن الفئات الشعبية ابتت فعلياً أمام مهمة أخذ زمام اظتبادرة لتجديد بىن اضتركة الوطنية ،أو حى
بناء حركة وطنية جديدة ،ىذه صًنورة تبدو األن معقدة ،ولكن معظم اظتؤشرات ،مبا يف ذلك إضراب اظتعلمـٌن ودالالتـو ،تسـًن يف ىـذا
اإلجتاه.
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الثاي عشر ،إقرتاحات عملية تساىم يف تعزيز اظتكانة الشعبية واعتيبة ظتنظمة التحرير والسلطة الوطنية واستعادة قدرهتا على قيادة اظتقاومة
الشعبية السلمية كجزء من أولوايت ػتددة ظتواجهة ؼتططات االحتالل وإرىاب مستوطنيو:
 .1إعتمـاد جــزء مــن اظتوازنـة العامــة ( )٪ 15-10ظتشــاريع تنميــة القـدرة علــى الصــمود ،خاصـة يف القــدس واألرايف اظتهــددة مــن
اإلستيطان وإرىاب اظتستوطنٌن.
 .2نشــر قـوات األمــن الــوطين يف التجمعــات الســكنية لتــوفًن اضتمايــة للمـواطنٌن مــن إرىــاب اظتســتوطنٌن دون اكـرتاث للتصــنيفات
األمنية واإلدارية (مناطق ج).
 .3إقـرار اطتدمــة الوطنيــة اظتدنيــة اإللزاميــة ظتــدة عــام وإعــادة إلـزام اصتامعــات بســاعات معتمــدة للعمــل التطــوعي كمتطلــب أساســي
للتخــرج ،وأن يرتكــز العمــل يف مشــاريع جوىرىــا زتايــة األرض خاصــتاً يف القــدس واألغ ـوار واظتنــاطق اظتهــددة مــن اإلســتيطان
وإرىاب اظتستوطنٌن.
 .4توحيــد اظترجعيــة الوطنيــة يف القــدس ،ورصــد اظت ـوازانت الالزمــة عــرب صــندوق تشــرف عليــو صتنــة مســتقلة تتمتــع ابلنزاىــة لــدعم
مؤسسات القدس ودورىا يف تعزيز صمود اظتقدسيٌن.
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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 اصتمود يف عملية السالم والتوتر اظتتزايد واظتهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام اظتركز الفلسطيين
للبحوث السياسية واظتسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات اظتتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة اضتوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ؿتو حتقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .عتذه الغاية ،مت كتابة ستس أوراق سياساتية من قبل أكاددييٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً ػتدداً
مطروحاً للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اعتدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن وأن التوجهات اظتطروحة هتدف إىل حشد
اظتوارد اظتتاحة لتحقيق ىذا اعتدف .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 مدخالا 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 اطتمس جزءاً ىاماً من اضتوار الداخلي بٌن اصتمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشًن إىل أتثًنه اظتمكن 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 اطتمسة ابإلضافة إىل ستسة عشر معقباً
وػتاوراً .دتت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكاددييون ونشطاء .كما عقد مؤدتر يف 22
شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود اظتركز الفلسطيين للبحوث السياسية واظتسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واصتهد الذي أعطوه عتذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إىل أن ػتتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم اظتركز ابلشكر للمركز النروجيي ظتصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اعتولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه عتذا
العمل ،ويود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة اظتوافقة على ػتتوايت األوراق.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  76رام هللا
خ  +673-3-3694622ف +673-3-3694624
pcpsr@pcpsr.org
ooo.pspcw.www

