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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادشنية علمية حبثية مستقلة غَت رحبية وغَت حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها .أتسس ادلركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل للبحوث
األكادشنية ودراسات السياسات العامة .يهدف ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل
االسًتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث ادلسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات واألحباث
األكادشنية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة ،وإجراء حبوث مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيٍت ،وتشكيل رلموعات عمل
لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلول ذلا ،وعقد ادلؤمترات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون الساعة ،ونشاطات أخرى.
يلتزم ادلركز الفلسطيٍت للبحوث ابدلوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية
التعبَت وتبادل اآلراء.
يتم القيام ابلنشاطات واألحباث يف ادلركز من خالل وحدات ثالثة :وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسًتاتيجي ،ووحدة البحث ادلسحي .تقوم ىذه
الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات :كتابة البحوث والتحليالت السياسية ،وإجراء البحوث ادلسحية التجريبية واستطالعات الرأي العام ،وتشكيل فرق
اخلرباء ورلموعات العمل ،وعقد وتنظيم ادلؤمترات واللقاءات .تقوم ىذه الوحدات ابلًتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى ادلوضوعات السياسية ذات
األذنية اخلاصة واليت ربتاج إىل البحث العلمي واالكادشني.
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التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد

ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيٍت
للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيُت للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيٍت الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو ربقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغايةً ،ب كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادشنيُت وخرباء فلسطينيُت ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً مطروحاً
للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيٍت ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إىل حشد ادلوارد
ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:







كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون السلطة
والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومصداقية كافيتني لقيادة محلة شعبية كهذه
والسيطرة عليها ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسرائيل واالحتالل اإلسرائيلي يكون اجلمهور الفلسطيين والسلطة قادرين على
تبنيها رغم التبعية شبو الكاملة لالقتصاد واإلدارة اإلسرائيلية؟
ىل ميكن تعليق التنسيق األمين مع إسرائيل وىل ميكن جعل ذلك 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 اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بُت اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشَت إىل أتثَته ادلمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب .وقد ًب
استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً وزلاوراً .متت
مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادشنيون ونشطاء .كما عقد مؤمتر يف  92شباط (فرباير) إلجراء
مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس الوقت
يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النرورني دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه ذلذا
العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
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قاد البناء االستيطاين اليهودي ادلتواصل يف الضفة الغربية ،دبا فيها القدس الشرقية ،مًتافقا مع رفض احلكومات االسرائيلية ادلتعاقبة حلل
الدولتُت على حدود العام  ،76مجيع االطراف ذات الصلة اىل ازمة "الال حل" ،وابت كل طرف يبحـث عـن بـديل شلكـن لـذلك احلـل
التــارسني الــذي مــا زال ،مــن الناحيــة النظريــة ،شلكنــا ومقبــوال مــن اجملتمــع الــدوي اوال ،ومــن اجملتمــع الفلســطيٍت اثنيــا ،وقــابال للتســويق يف
اجملتمع االسرائيلي ،يف حال توفر قيادة سياسية راغبة فيو.
مـن الواضـح أن اهنيـار أســس وآفـاق حـل الــدولتُت ،ال يعـٍت ان األطـراف الثالثــة (االسـرائيلي والفلسـطيٍت والــدوي) سـتتفق تلقائيـا علــى
حل بديل ،وادلؤكد اهنا ستدخل يف فًتة طويلة من النقاش والصراع الذي ردبا يفضي اىل واقع آخر ،أو رؤى أخرى.
فلسطينيا ،يؤمن غالبية اجلمهور ،اليوم ،وفق ما تظهره استطالعات الرأي العام ،ان حل الدولتُت مل يعد واقعيا ،لكـنهم ال يتفقـون علـى
البديل..
واسرائيليا ،يدرك غالبية اجلمهور ،وفق ما تظهره استطالعات الرأي ،ان حل الدولتُت على حدود العام  76مل يعد شلكنا ،لكنهم أيضـا
ال يتفقون على البديل ،وان كانوا يبدون ارتياحا لعزل الفلسطينيُت وراء اجلدار ،وتركهم اىل مصَتىم ،هنبا لالستيطان وادلستوطنُت.
ودوليا ،يكتفي ادلسؤولون يف االدارة االمريكية ،وىي الالعب األكرب يف اجملتمع الدوي ،بتحذير اسرائيل من ان السياسـات االسـتيطانية
حلكوماهتا ستقود اىل اهنيار حل الدولتُت ،وميالد البديل ادلتمثل يف حل الدولة الواحدة.
فلسطينيا:
تتمسك فلسطُت الرمسية حبل الدولتُت ،وستواصل التمسك بو يف ادلرحلة ادلقبلة ،لعدة اسباب ،اوذلا انو زنظى بقبول نظـري مـن اجملتمـع
الدوي الذي أقرت مؤسساتو وادبياتو حق الفلسطينيُت يف دولة مستقلة على حدود العام  ،76وال يبدو يف االفق ان ىذه ادلؤسسـات،
الدولية ،ستتبٌت قرارات بديلة مثل الدولة الواحدة للشعبُت.
وسنشى الفلسطينيون من ان يؤدي استبدال ىدف حل الدولتُت حبل الدولة الواحدة اىل ازاحة حل الدولتُت عن االجندة الدوليـة ،دون
تثبيت حل الدولة الواحدة وحقوق الفلسطينيُت فيها ،مكانو.
وسنشى الفلسطينيون ايضا من ان يـؤدي اسـتبدال حـل الـدولُت آبخـر اىل تشـريع االسـتيطان اليهـودي يف اراضـي الدولـة الفلسـطينية الـيت
حظيت ابعًتاف اجلمعية العامة لالمم ادلتحدة ،وتتواي االعًتافات هبا تباعا ،خاصة من دول اورواب ،ذلك ان التخلي عن حل الدولتُت
سيعٍت وبصورة تلقائية ان لليهود والفلسطينيُت ،علـى السـواء ،ذات احلـق يف االقامـة يف دولـة واحـدة بـُت النهـر والبحـر ،وىـو مـا يقـوض
اسس ادلوقف الفلسطيٍت الرافض لالستيطان وشننحو الشرعية الدولية والقانونية.
وسنشــون ايضــا أن يــؤدي التنــازل عـن حــل الــدولتُت اىل اهنــاء عقــود مــن نضــال مشــروع وراسـ ضــد االحــتالل واالســتيطان ،ووضــع حــد
دلس ــعى ت ــدويل القض ــية الفلس ــطينية ع ــرب االنض ــمام اىل ادلنظم ــات الدولي ــة مث ــل زلكم ــة اجلن ــاايت الدولي ــة وغَتى ــا ،وف ــرض عزل ــة عل ــى
ادلستوطنات ومنتجاهتا وادلؤسسات العاملة فيها ،وصوال اىل مالحقة قادة اسرائيل امام احملاكم الدولية علـى خلفيـة شلارسـة جـرائم احلـرب
التمثلة يف بناء ادلستوطنات ،دون ان تتضح معامل الطريق حنو احلل البديل ومدى قبولو دوليا ،ومدى استعداد العامل دلساندة الفلسطينيُت
يف مساعيهم لتحقيقو.
وىناك عوامل اخرى ذبعـل قيـادة منظمـة التحريـر احلاليـة أكثـر متسـكا حبـل الـدولتُت ،يف مقـدمتها احلـرص علـى بقـاء السـلطة الفلسـطينية
بشكلها الراىن ،دبا تقدمو من امتيازات كبَتة الركان ىذه القيادة والدوائر احمليطة هبم.
*

صحايف وكاتب وزلاضر ..يعمل مراسال صحافيا منذ العام  .3221كتب اوراقا حبثية وتقارير يف الشؤون السياسية الفلسطينية والعربية .يقدم زلاضرات يف شؤون ادلنطقة يف عدد من
مراكز االحباث والدراسات حول العامل.
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لكــن اجليــل اجلديــد مــن الفلســطينيُت مل يعــد يظهــر متســكا شــديدا ،مثــل الســابق ،ابلدولــة الســباب عديــدة ،يف مقــدمتها ان ىــذا اجليــل
شــاىد وشــهد قيــام اسـرائيل خبــداع الفلســطينيُت يف العمليــة التفاوضــية الــيت اســتمرت اكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن ،قامــت خالذلــا الدولــة
العربية ابستخدامها غطاءا دلضاعفة حجم ادلستوطنات ،ومضاعفة اعداد ادلستوطنُت أكثر من ثالث مرات حىت اآلن.
كمــا شــاىد وشــهد اجليــل اجلديــد مــن الفلســطينيُت اهنيــار الــدول الوطنيــة يف ادلنطقــة ،الواحــدة تلــو األخــرى ،مثــل ســوراي والع ـراق وليبيــا
وغَتىــا ،وعــدم قيــام الــدول األخــرى ،الــيت مل تنهــار بعــد ،بتــوفَت اي حــد مــن شــروط احليــاة العص ـرية البناءىــا ،ويف مقــدمتها احل ـرايت
واالنتخــاابت النزيهــة واحلــق يف تــداول الســلطة وادلســاواة امــام القــانون ويف الفــرص ،وواصــلت ابمعــان وصــلف سياســاهتا القدشنــة يف قمــع
احلرايت والفساد وتزوير االنتخاابت والبطش ابدلعارضة ،أو اقصائها على اقل تقدير ،وغَتىا.
وشــكلت ذبربــة األجيــال اجلديــدة مــن الفلســطينيُت مــع الســلطة عــامال رئيســا وراء تراجــع االســتعداد للنض ـال مــن اجــل الدولــة ،فاجليــل
اجلديد من الفلسطينيُت يرى يف السلطة انداي لفئة قليلة من الناس تتمتع ابمتيازاهتا فيما يغرق ابقي الشعب يف الفقر والبطالة واالقصاء.
لقد فشلت السلطة يف اقامة دنوذج للحكم الصاحل الذي يستحقو شعب اهنكو االحتالل ،وسلب ارضة ،واستنزف موارده وطاقاتة.
وشكل االنقسام ايضا عامال آخر وراء ضعف اشنان االجيال اجلديدة من الفلسطينيُت ابلدولة ادلستقلة ،ذلك ان تصارع الفصائل علـى
السلطة ،واهنيار مؤسسات الشعب التشريعية والرقابية وتراجع احلرايت يف غزة والضفة ،وفرض احلصار على مليوين فلسطيٍت يف غزة منذ
سنُت طويلة ،جعل الكثَتين ال يرون يف الدولة ىدفا يستحدق التضحية من أجلو.
لكـن تراجــع اشنــان اجليــل اجلديــد ابلدولــة ال يعــٍت قبــول االحــتالل ،فقــد ىــب ىــذا اجليــل ضــد االحــتالل يف جولــة مواجهــة جديــدة يطلــق
عليها البعض اسم "اذلبة الشعبية" فيما يسميها آخـرون "االنتفاضـة الثالثـة" او "انتفاضـة السـكاكُت" .والالفـت يف ادلقـابالت الصـحافية
الــيت اجريــت مــع عــدد كبــَت مــن ادلشــاركُت يف ىــذه اذلبــة او االنتفاضــة اهنــم يقولــون ابهنــم خرج ـوا لالحتجــاج علــى االحــتالل او دلقاومــة
االحتالل وليس من اجل الدولة.
اسرائيل:
ال سنفي كثَت من الفلسطينيُت ،ومن بينهم كاتب ىـذه الورقـة ،تفضـيلهم خليـار الدولـة الواحـدة علـى خيـار الـدولتُت بسـبب فشـل الدولـة
الوطنية يف العامل العريب ،وفشل السلطة الفلسطينية يف تقدمي دنوذج عصري للحكم ،وبسبب قوة مؤسسات دولة اسرائيل واقتصادىا مثل
الربدلان والصحافة والشرطة والقضاء واجلامعات والكليات والبنية التحية من طرق ومطارات وقطارات وغَتىا.
لكـن ال يوجــد أيــة أوىــام عنــد الفلسـطينيُت يف امكانيــة ربقيــق مثــل ىــذا اذلــدف يف الـزمن ادلنظــور الســباب عديــدة ،يف مقــدمتها انغــالق
اذلوية االسرائيلية واقتصارىا على اليهود فقـ ،،والطـابع العنصـري ادلتأصـل لدولـة اسـرائيل ومؤسسـاهتا وثقافتتهـا القائمـة علـى متييـز العـرق
اليهودي عن ابقي االعراق خاصة عن العرب.
وتبدو العوائق اليت حالت حىت اآلن دولة اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام  76ضئيلة عنـدما تقـارب ابلعوائـق الـيت ربـول
دون حل الدولة الواحدة.
دولة يهودا:
رفضت احلكومات االسرائيلية ادلتعاقبة منذ بدء العملية السلمية قبل اكثر من عقدين مـن الـزمن حـىت اآلن ،حـل الـدولتُت علـى حـدود
العام  ،76كما رفضت وترفض حـل الدولـة الواحـدة .وتتبـع احلكومـة احلاليـة اسـًتاتيجية تقـوم علـى الـال حـل ،والتمسـك ابلوضـع القـائم
الذي يتيح ذلا مواصلة هتويد القدس ،واالعداد الخراج أكثر من مائة الف مقدسي خارج ادلدينة ،خلف اجلدار ،وضم غـور االردن ،او
اجلزء األكرب منو ،الذي يشكل  92يف ادلئة من مساحة الضفة الغربية.
ويعيش يف غور االردن  76الف فلسطيٍت ومخسة آالف مستوطن .ويسيطر ادلستوطنون على  29يف ادلئة من االرض وادليـاه فيـو .وبلـ
عدد ادلستوطنُت يف القدس اكثر من  956الفا ،منهم اربعة آالف يعيشون يف البلدة القدشنة ،ثالثة آالف منهم يف حارة اليهود ،والف
يف احليُت االسالمي وادلسيحي.
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كما ان اسرائيل ماضية يف االحتفاظ ابدلنطقة (ج) اليت تشكل  76يف ادلئة من مساحة الضفة الغربية ،ابعتبارىا اخلزان اجلغرايف لتوسيع
ادلستوطنات ،وترفض التنازل عن اي جزء مهم منها لتوسيع التجمعات السكانية الفلسطينية حىت لو كان مثن ذلك اعالن وفاة العملية
السياسية.
ويبل عدد ادلستوطنُت يف الضفة الغربية  723الف يهودي ،وىو ما يعادل  99يف ادلئة من رلمل سكان الضفة الغربية.
وتشــَت آخــر االرقــام االسـرائيلية اىل ان عــدد ادلســتوطنُت وراء اخلــ ،األخضــر ســيقًتب يف الســنوات العشــر القادمــة مــن ادلليــون مســتوطن
يهودي ،وىو رقم اعلى من عدد اليهود الذين اقاموا دولة اسرائيل يف العام .3292
جاء يف مقال اوري مسغاف يف صحيفة "ىآرتس" يف احلادي والثالثُت من كانون اثين:9637 ،
"شنكن أن تكون مواطنا يف دولة اسرائيل وشنكن أن تكون مواطنا يف دولة «يهودا» .ادلواطن يف دولة اسرائيل يرىب علـى احـًتام صـالحية
الدولة وافضلية الدشنقراطية وحقوق االنسان والسعي اىل ادلساواة والسالم .أما ادلواطن يف دولة «يهودا» فَتىب على اخلضوع لصالحيات
احلاخامية وتفوق االمر االذلي والتوراة وحقنا يف البالد ادلقدسة والشعب ادلختار الذي زنق لو أخذ حقوق العرب".
مشكلة اسرائيل:
لكــن عــدم تطبيـق حــل الــدولتُت ســيوقع اسـرائيل يف أزمــة دشنوغرافيــة ذلــك أن عــدد الفلســطينيُت غــريب النهــر سيصــل اىل  51يف ادلئــة يف
غضون اربع سنوات (العام  )9696وىو لوحده سبب كاف لدفع اسرائيل للبحث عن حل عاجال ام آجال.
امريكيا:
نفضت امريكيا يديها من حل الدولتُت لكنها لن تضع يديها يف حل بديل اصعب وىو حل الدولة الواحدة.
ويتوقع ان تواصل امريكا ادارة الصراع بُت الفلسطينيُت واالسـرائيليُت دون تقـدمي ايـة مبـادرات تتضـمن الضـغ ،علـى اسـرائيل لصـاحل اي
من احللول السياسية.
احلقوق:
يطرح الكاتب فكرة ادلطالبة ابحلقوق وىذا امر جيد ومهم لكن السؤال :ىل يشكل ذلك سلرجا من ازمة الال حل ،ويقود اىل احلل؟
يتطلــب خيــار احلقــوق اســتخدام أمثــل لالطــر والق ـوانُت ادلتاحــة يف اس ـرائيل ،وىــذا شلكــن ،وشنكنــو ان زنقــق خروقــات يف ربســُت اقامــة
الفلسطيٍت على ارضو اىل حُت ،لكنو يتطلب ذبنب العنف الذي قاد ،يف سلتلـف ادلراحـل واحلـاالت ،اىل اسـتنفار الدولـة العربيـة بكامـل
مؤسســاهتا ،ووقوفهــا ســدا منيعــا امــام اي اخـًتاق فلســطيٍت يف رلــال احلقــوق ،كمــا حــدث عنــدما الغــت اسـرائيل حــق مل مشــل العــائالت
للفلسطييُت يف اسرائيل ،عقب اندالع االنتفاضة عـام  ،9666ووضـعت قيـودا اشـد علـى دخـول وعمـل االجانـب مـن اصـل فلسـطيٍت
اىل البالد.
الواضح ان اسرائيل اليت ترفض حل الدولتُت وحل الدولة الواحدة على السواء لن تقبل منح الفلسطينيُت حقوقا كاملة يف االرض وادلياه
والقـدس وادلـوارد والبحـر والســماء ،لكـن يف فـًتات اذلـدوء شنكــن للفلسـطيٍت ان زنقــق تقـدما يف ظــروف اقامتـو دون ان ترقــى اىل مســتوى
ادلساواة ابليهودي.
حكم ذاٌب:
تشـَت السياسـات االسـرائيلية اىل ان اسـرائيل تسـعى لتكـريس حكـم ذاٌب للفلسـطينيُت علـى اجـزاء مـن الضـفة الغربيـة ال تزيـد عـن نصـف
مساحتها ،ومنح الباقي للمستوطنُت الذين تنمو بينهم اذباىات متطرفة انفية لآلخر ،مثل اذباه اقامة دولة يهودا يف الضفة الغربية.
مــن الواضــح ان البنــاء االســتيطاين اجلــاري يف الضــفة الغربيــة ســيقود اىل مواجهــات قادمــة متفجــرة بــُت الفلســطينيُت وادلســتوطنُت اليهــود
ادلدعومُت من الدولة العربية ،االمر الذي سيضع سدا منيعا امام مطالبة الفلسطينيُت حبقوقهم االساسية ويكرس نظام التمييز العنصري.
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وىناك افكار أخرى تدور يف اذىان بعـض االسـرائيليُت كبـديل حلـل الـدولتُت والدولـة واحلكـم الـذاٌب ادلرفـوض فلسـطينيا منهـا اقامـة نظـام
كونف ــدراي ب ــُت الفلس ــطينيُت واليه ــود يف ارض اسـ ـرائيل او ارض فلس ــطُت التارسني ــة .ويب ــدي بع ــض الفلس ــطينيُت انفتاح ــا عل ــى فك ــرة
الكونفدراليــة الهنــا تــوفر بعــض ادلـزااي ادلهمــة ذلــم ،منهــا احلفــاظ علــى ارتبــاطهم التــارسني والعــاطفي والثقــايف مــع مــدهنم وقـراىم الــيت ىجــروا
منها .لكن ىذا اخليار ،ابلتاكيد ،ال زنل مشكلة حقهم يف االرض اليت سيكون اجلزء االكرب منها ،واحلال ىذه ،سلصصا لليهود ،ويتيح
للدولة العربية التخلص من الفلسطينيُت يف اسرائيل الذين يشكلون عنصرا غريبا دائما يف اذلوية االسرائيلية.
اخلالصة:
الواضــح ان كــل الطــرق حنــو احلــل السياســي مغلقــة ،حــل الدولــة ،وحــل الــدولتُت ،الفيدراليــة والكونفدراليــة وغَتىــا ،ألن دولــة اس ـرائيل
ومؤسســاهتا تتبــٌت مشــروعا اســتيطانيا يقــوم علــى هتويــد اجلــزء األكــرب واألىــم مــن الضــفة الغربيــة ،التضــييق علــى الفلســطينيُت لــدفعهم اىل
اذلجرة.
وامام انغالق ىذه الطرق ،فان ادلطالبة حبقوق االنسان قد يفتح مسارا جديدا يف ىذا الصراع الذي سيكون طويال ومريرا.
وردبا نكون يف حاجـة النشـاء حركـة للحقـوق ادلدنيـة تعمـل ربسـُت شـروط احليـاة والعمـل والتنقـل والبنـاء وادللكيـة واالقامـة حلمايـة وتعزيـز
الوجود الفلسطيٍت يف فلسطُت حلُت حدوث تغَتات دولية واقليمية وزللية تفتح واحدا من الطرق ادلغلقة امام احلل السياسـي سـواء كـان
حل الدولة او الدولتُت او غَته ،مع متسك فلسطُت الرمسية دبطلب الدولة وازالة االستيطان.
ان احلل السياسي غَت متاح يف الزمن ادلنظور ،فهل علينا االنتظار؟ البعض يرى ان علينا التعبئة للمواجهة القادمة ،وىذا صحيح ،لكن
ىذا ال يتناقض مع العمـل علـى ربصـيل حقوقنـا علـى ارضـنا ،حقنـا يف البنـاء علـى كـل قطعـة ارض سـواء كانـت تقـع يف ادلنطقـة "ج" او
غَتى ــا ،وحقن ــا يف احلماي ــة م ــن اعت ــداءات ادلس ــتوطنُت واجل ــيش ،وحقن ــا يف الوص ــول اىل القض ــاء االس ـرائيلي دلواجه ــة ى ــذه االعت ــداءات
واالنتهاكات ،وحقنا يف االستثمار يف اي جزء من الوطن ،والتنقل واالستَتاد والتصدير دون قيود ،وحقنا يف مل مشل العـائالت مـن رفـح
حىت الناقورة ،حقنا يف السـفر مـن مطـار اللـد او اقامـة مطـار بـديل ،والتنقـل بـُت الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة عـرب معـرب بيـت حـانون-ايـرز
وغَتىا..
لقد خاطب الزعيم االسرائيلي اليميٍت السابق ارئيل شارون ادلستوطنُت ،عقب التوقيع على اتفاق "واي بالنتيشن" ،وىو احد ملحقات
اتفاقات اوسلو" :كل تلة تستولون عليها اليوم ستكون لنا ،وكل تلة تًتكوهنا ،ستكون ذلم (للفلسطينيُت).
ويبدو ان نبوءتو ستنطبق على الفلسطينيُت ،فكل مساحة مـن االرض شنكننـا الوصـول اليهـا واحيـاء وجـودان فيهـا ،سـتكون لنـا ،وىـو مـا
يعــزز بقــاءان اىل حــُت حــدوث تغ ـَتات يف ادلعادلــة الدوليــة او االقليميــة او احملليــة ،تســمح ابلتوصــل اىل حــل ذلــذا الص ـراع ،فــاحلقوق لــن
تتناقض مع اي حل سياسي سواء كان حل الدولة ام حل الدولتُت ،بل على العكس تعزز من فرصو.
يف العقد القادم سيكون على ىذه االرض  37مليون مواطن ،مثانية ماليُت يهودي ومثانية ماليُت فلسطيٍت ،وسيعتمد احلل السياسـي،
بشكل ابو آبخر ،على احلقائق على األرض ،لذلك علينا ان خنلق حقائقنا دون تردد.
اخلالصة:
كل مسارات احلل السياسي مغلقة ،بدرجات متفاوتة ،حل الدولة الواحدة مغلق بنسـبة مائـة يف ادلائـة ،وحـل الـدولتُت بنسـبة اقـل ،ردبـا
مثانُت يف ادلئة ،والفيدرالية والكونفدرالية بنسبة تقـل قلـيال ،وعليـو فـان اذلـدف السياسـي (اقامـة الدولـة) ىـو ىـدف اسـًتاتيجي ورنـب ان
يظل قائما ،لكن ىذا رنب ان يعمينا عن حقوق ادلواطن ،عن حقوق االنسان ،عن ربسُت البقاء والوجود..
يبــدو ي أن الشــعب الفلســطيٍت يف فــتح نقــاش واســع حــول مشــروع وطــٍت جديــد ،مشــروع يشــارك فيــو شلثلــون عــن االجيــال الفلســطينية
اجلديدة يف الوطن والشتات ،فعصر الفصائل يًتاجع دون توقف ،وىناك ىيئات متثيلة للفلسطينيُت حول العامل ،ىيئات مليئـة ابلشـباب
وادلبادرات واالفكار اخلالقة.
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17

قيص عثذ انكريى

انًجهص انتشريعي

18

د .دُاٌ عشراوي

يُظًح انتذرير انفهططيُيح

19

عالء نذهوح

انًركس انفهططيُي نهثذوث انطياضيح وانًطذيح

02

هاَي انًصري

يركس يطاراخ

التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
أيلول (سبتمبر)  -5102آذار (مارس) 5102

ابلنظر إىل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيٍت
للبحوث السياسية وادلسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيُت للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيٍت الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم حنو ربقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغايةً ،ب كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادشنيُت وخرباء فلسطينيُت ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفًتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيٍت ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إىل حشد
ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:
 كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون
السلطة والقوى السياسية قادرة على قيادهتا؟ ىل توجد لدى القيادة الفلسطينية قدرة ومصداقية كافيتني لقيادة محلة
شعبية كهذه والسيطرة عليها ومنعها من االنزالق حنو الفوضى؟
 ىل ميكن بلورة اسًتاتيجية فاعلة ملقاطعة إسرائيل واالحتالل اإلسرائيلي يكون اجلمهور الفلسطيين والسلطة قادرين
على تبنيها رغم التبعية شبو الكاملة لالقتصاد واإلدارة اإلسرائيلية؟
 ىل ميكن تعليق التنسيق األمين مع إسرائيل وىل ميكن جعل ذلك 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 اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخلي بُت اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشَت إىل أتثَته ادلمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيليُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب .وقد ًب
استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً وزلاوراً.
متت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادشنيون ونشطاء .كما عقد مؤمتر يف  92شباط
(فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إىل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النرورني دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه ذلذا
العمل ،ويود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  67رام هللا
خ  +673-3-3694622ف +673-3-3694624
pcpsr@pcpsr.org
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