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 واملسحية السياسية للبحوث الفلسطيين املركز

مستقل  كمركز  0222مؤسسة أكادشنية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها. أتسس ادلركز يف مطلع عاـ 
نية الداخلية؛ للبحوث األكادشنية ودراسات السياسات العامة. يهدؼ ادلركز إىل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث: السياسات الفلسطي

ادلسحية واستطالعات الرأي العاـ. يقـو ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات  والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث
سطيين، وتشكيل واألحباث األكادشنية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مسحية حوؿ ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفل

ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلوؿ ذلا، وعقد ادلؤسبرات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤوف  رلموعات عمل لدراسة قضااي
لداخلي وللبيئة الساعة، ونشاطات أخرى. يلتـز ادلركز الفلسطيين للبحوث ابدلوضوعية والنػزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين ا

                                                                                       وتبادؿ اآلراء.                                                                                                                ية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبريالدول
 ىذه تقـو ادلسحي. البحث ووحدة االسرتاتيجي، التحليل وحدة الداخلية، السياسة وحدة ثالثة: وحدات خالؿ من ادلركز يف واألحباث ابلنشاطات اـالقي يتم

 وتشكيل لعاـ،ا الرأي واستطالعات التجريبية ادلسحية البحوث وإجراء السياسية، والتحليالت البحوث كتابة  النشاطات: من أنواع أربعة دبمارسة الوحدات
 ادلوضوعات وعلى الفلسطينية الساحة يف ادلستجدات على ابلرتكيز الوحدات ىذه تقـو واللقاءات. ادلؤسبرات وتنظيم وعقد العمل، ورلموعات اخلرباء فرؽ

 واالكادشني. العلمي البحث إىل ربتاج واليت اخلاصة األذنية ذات السياسية
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 الراىن الوضع لتغيري الفلسطينية التوجهات
 متهيد

 الفلسطيين ادلركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار وادلهدد ادلتزايد والتوتر السالـ عملية يف اجلمود حالة إىل ابلنظر
  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيني أماـ ادلتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فرتة يف وادلسحية السياسية للبحوث
 يةالوطن األىداؼ ربقيق حنو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيين احلوار طبيعة استكشاؼ على الدراسات ذهى عملت

 زلدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيني وخرباء  أكادشنيني قبل من سياساتية أوراؽ مخس كتابة مت الغاية، ذلذه الفلسطينية.
   للنقاش. مطروحاً 
 حشد إىل هتدؼ ادلطروحة التوجهات وأف الدولتني حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيين اذلدؼ أف األوراؽ كافة تفرتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت اذلدؼ. ىذا لتحقيق ادلتاحة ادلوارد
 وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

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

 ىذه من جتعل قد اليت الظروف ىي ما الراىن؟ الوضع تغيري يف لإسرائي مع املباشرة الثنائية للمفاوضات دور يوجد ىل 
 املستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيين للطرف مفيدة آلية املفاوضات

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

 معقباً  عشر مخسة إىل ابإلضافة اخلمسة الكتاب مى فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ كافة  ومناقشة استعراض مت
 92 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكادشنيوف وسياسيوف خرباء فيها شارؾ مغلقة عمل ورشات ست يف األوراؽ مناقشة سبت وزلاوراً.
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط
 نفس يف لكن العمل. ذلذا أعطوه الذي واجلهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ وادلسحية السياسية للبحوث الفلسطيين ادلركز يود

  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ زلتوايت أف إىل اإلشارة يود الوقت
 ذلذا اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف اذلولندية ممثليةولل  (FERON) السالـ بناء دلصادر النرورني للمركز ابلشكر ادلركز يتقدـ كذلك،
 .األوراؽ زلتوايت على ادلوافقة ابلضرورة يعين ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل.
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 مع األمين التنسيق وقف على الفلسطينية السلطة إقداـ إمكانية صفحة وعشرين ثالث من ورقةٍ  يف ادلصري ىاين الزميل انقش
 للمطالػب واسػتجابة السػلمية العمليػة وتعثّػر الفلسػطينيني ذبػاه التزاماهتػا مػن أبي إسرائيل قياـ عدـ على رداً  اإلسرائيلي اجلانب
 .بوقفو ادلركزي اجمللس ولقرارات الشعبية
 اإلسػػرائيلي، اجلانػػب مػػع األمػػين التنسػػيق وقػػف علػػى تُقػػدـ لػػن الفلسػػطينية السػػلطة أف األوىل اللحظػػة مػػن الكاتػػب رّجػػح وقػػد

 ال أنػو كمػا  ،أمػين تنسػيق غػري مػن سػلطة تقبػل ال فإسػرائيل اسػتبداذلا. إىل وردبػا السػلطة حػلّ  إىل سػيقود كهػذا  قػراراً  وأف خاّصةً 
 السلطة اعتماد ظل يف خاصة .رأسها من ودفعو الباىظ الثمن ىذا ربّمل على قادرة غري والسلطة .أمين تنسيق غري من أوسلو
 القضػية عػن واالنشػغاؿ العػري التمػزؽ حالػة ظػل ويف دلوظفيها، الرواتب وتوفر إسرائيل هبا تتحكم اليت اجلمركية العائدات على

 محػاس استغالؿ من واخلوؼ االنقساـ حالة عن فضال ،وسواه ادلايل العجز وسد اغالفر  دللء العرب استعداد وعدـ الفلسطينية
 واضػحاً  ابت فقػد .عنهػا والػدفاع مواقفهػا لتبػين اسػتعداده وعػدـ بسػلطتو الشػارع لػدى الثقػة فقػداف إىل إضػافة اجلديد، للوضع
 مكػػوانت داخػػل مػػن سػػواء السػػلطة مػػن مسػػتفيدة مجاعػػات بػػروز ظػػل يف البقػػاء"" علػػى احلػػرص السػػلطة أولػػوايت أوىل أف اليػػـو

 على اإلقداـ السلطة قررت حاؿ ويف الكاتب. تعبري حد على ادلدين، اجملتمع مؤسسات  من أو اخلاص القطاع من أو السلطة
 من السلطة وجود يف دلا نظراً  وذلك منها. مطلوب ىو دبا تلتـز بديلة سلطات أو سلطة إرناد على ستعمل إسرائيل فإف ذلك،
  .وونفقات البلد إدارة مسؤولية ربّمل من إسرائيل إعفاء يف تتمثل إسرائيلية مصلحة

 اخلػربة ابب مػن ولػو األمػين، التنسػيق وقػف علػى السػلطة إقػداـ بعدـ وتوقعاتو ربليلو يف الكاتب يوافقوف الكثريين أف شكّ  وال
 عملػػيٌ  شػيءٌ  زنصػل ال مث األمػػين التنسػيق بوقػف التلػػويح دبجػرد تكتفػي كانػػت  رةٍ مػ كػل  يف السػػلطة إف حيػث ادلشػاىدة، وطػوؿ
 والتنفيذيػػػة، واللجنػػة الػػرئيس وحبضػػػور اخلصػػوص، هبػػذا ادلطالبػػة ادلركػػػزي اجمللػػس قػػرارات صػػدرت عنػػػدما وحػػى اخلصػػوص. هبػػذا

 داـ ما دلن يوصي نمَ  ندري ال وحنن ،إلزاميتها مدى من للتهوين زلاولة يف توصيات رلردّ  ىذه أبف تقوؿ اليت الفتاوى خرجت
 رنػري األمػين التنسيق بوقف التلويح وكأف الوطنية! الفصائل وقادة التنفيذية واللجنة الرئيس وحبضور مكوانتو بكامل االجتماع
 .يقولوف كما ،أمجع العامل ذباه اإلسرائيلية" "النوااي حقيقة كشف  جملرد أو غري، ال السياسية العملية شروط لتحسني استخدامو

 بقضػػااي عنػػا ادلنشػػغل العػػادلي الضػػمري اسػػتعطاؼ يف حنػػن نسػػتمر بينمػػا االسػػتيطانية، التوسػػعية بسياسػػاهتا إسػػرائيل تسػػتمر وهبػػا
 .كثرية  أخرى
 أكػد حيػث أخػرى، جهػة من أوسلو اتفاقية وبني جهةٍ  من األمين التنسيق بني العضوية ابلعالقة التذكري على الورقة أحّلت وقد

 للصراع حلٍ  ألي التوصل استحالة على أكد كما  أوسلو، على اإلبقاء مع األمين التنسيق من التخلص استحالة على الكاتب
 بفضػػل ادلطػػاؼ هنايػػة وكأنػػو مفتوحػػاً  صػػار ،٩١١١ عػػاـال مػػع ينتهػػي انتقػػايل كاتفػػاؽ  نشػػأ الػػذي أوسػػلو فاتفػػاؽ أوسػػلو. ظػػل يف

 مػا كػل  إسػرائيل أخػذت وقػد السػلمية. العمليػة يف تقدـ أي إلحراز ريكياألم الراعي وفشل االسرائيلية واإلجراءات السياسات
 قضػػاايان كػػل  ترحيػػل مت بينمػػا ادلفاوضػػات، بدايػػة مػػن الفلسػػطيين الػػوطين ادليثػػاؽ وتعػػديل هبػػا ادلنظمػػة اعػػرتاؼ ذلػػك دبػػا منػػا تريػػده

 مػػػن تنتقػػػي إسػػػرائيل صػػػارت األايـ ومػػػع ادلفاوضػػػات. مػػػن سػػػنة عشػػػرين مػػػرور رغػػػم تصػػػل مل الػػػيت النهائيػػػة ادلرحلػػػة إىل ادلصػػػريية
 وابلتايل، .ذباىنا التزاماهتا من شيئاً  تنّفذ ال ىي بينما شيء، كل  ابلتزاـ الفلسطينيني وتطالب البنود، من سندمها ما االتفاقيات

 أف أي الكاتػب. حسػب ابلكليػة أوسػلو ابتفػاؽ العمػل وقػف عػن احلػديث يفػرتض األمػين التنسػيق وقػف عػن حػديث أي فإف
  الفادحة. وأخطاءه أوسلو تتجاوز شاملة سياسية عملية وعرب للحل جديدة تيجيةااسرت  رؤية ضمن ذلك أييت

                                                 

 فلسطني. يف احلرايت جلنة عضو انبلس - الوطنية النجاح جامعة يف والتشريع الفقو دكتور سابقاً. والتعليم الرتبية ووزير الفلسطيين، الوزراء رئيس انئب * 
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 ابلكليّػة أوسػلو مػن الػتخلص خػالؿ مػن أي .الكاتػب حسػب ،ادلطػروح السػؤاؿ علػى بػنعم اإلجابػة شنكػن فقط احلالة ىذه ويف
 الفلسطينيوف. يتبناىا للحل جديدة اسرتاتيجية رؤية وعرب
 األمين التنسيق ووقف أبوسلو العمل وقف عن للحديث أصالً  جاىزة غري السلطة ألف الكاتب، حسب نظرايً  يبقى ىذا لكن
  .وموضوعياً  ذاتياً  إليها اإلشارة سبت اليت احلالية ادلعطيات ظل يف

 يفعلػػػػو الػػػػذي كػػػل  الفلسػػػػطينيني. لػػػػدى ذلػػػا وجػػػػود ال للحػػػػل اسػػػرتاتيجية رؤيػػػػة عػػػػن اجلػػػوىري البحػػػػث فحػػػػى حػػػاؿ، أيػػػػة وعلػػػى
 دلبػػدأ واخلضػػوع العاديػػة براتبتهػػا ىػػي كمػػا  األمػػور جػػرايف اسػػتمرار علػػى احلفػػاظ ىػػو اخلصػػوص وجػػو علػػى والسػػلطة الفلسػػطينيوف

 بل األوضاع. تقلب وال األمور رلرايت على تؤثر ال اليت "ادلوزونة" الرتيبة الفعل ردات ابب من اإلسرائيلي السلوؾ مع التعاطي
 السػػلطة وربػػرج ادلقبػػوؿ ادلسػػتوى عػػن زبػػرج ال حػػى الفلسػػطيين الشػػارع فعػػل ردات لضػػبط التػػدخل شػػهد قػػد السػػلطة سػػلوؾ إف

 يتوقػف مل األمػر أف أي ادلسػتوطنني. ذنجية وعلى إسرائيل على احملتجة الشعبية ادلظاىر بعض قمع ذلك استدعى ولو وتورطها
 عنو. زبرج ال معني نسق يف جلعلها واجهاتادل تلك يف التدخل حد بلغ بل ادلواجهة، يف االخنراط عدـ حد عند

 اجلديػدة، االسػرتاتيجية تلػك برسػم سػيفكر الػذي َمػن ىػو التلفزيونيػة، ادلسػابقات عػرؼ يف ادلليػوف يسػاوي الػذي احملري والسؤاؿ
 ادلؤسسػػات غيػػاب ظػػل يف بػػل فحسػػب، ومحػػاس فػػتح بػػني الفلسػػطيين اجليوسياسػػي واالنقسػػاـ التمػػزؽ حالػػة ظػػل يف فقػػط لػػيس
 صػالحيتها مػدى ومػا ذلػك علػى القػادرة ادلنظمػة مؤسسػات ىػي فػأين اسػرتاتيجية. ىكػذا وضػع على والقادرة الفاعلة مثيليةالت

 مدى وما بل بذلك الوطنية الفصائل اخنراط مدى وما آلرائهم وتقبلها واألكادشنيني ادلفكرين مع تعاوهنا مدى وما مهمة ذلكذا
 الوضػع صػورة سػتكوف فكيػف والقطاع، والضفة ومحاس فتح بني االنقساـ حالة ذلك إىل أضفنا وإذا مهمة! ذلكذا صالحيتها
 الذي النوع من اسرتاتيجي اخرتاؽ إحداث على قادرٍ  وغري مرضٍ  غري الفلسطيين للعمل احلايل الوضع أف شك ال الفلسطيين؟

 ابلشػػػأف ادلهتمػػػني وسػػائر لالفصػػػائ مجيػػػع ولػػدى السػػػلطة لػػدى حقيقيػػػة حسػػػاب وقفػػة ىنػػػاؾ تكػػػوف أف ورنػػب الكاتػػػب. يريػػده
 إرناي. اخرتاؽ أي زنصل فلن وإال السياسي. والزىاشنر والتآكل الرتىل حالة دلعاجلة العاـ السياسي

 اليت أمريكا إىل وصوالً  والعامل، ادلنطقة يف يدور عما دبعزؿٍ  األمين التنسيق موضوع مناقشة إمكانية عدـ إىل يشري الكاتب إف مث
 كانػت  ردبػا السػلطة أف كمػا  الوقػت. ىػذا كػل  الفلسػطينية ابلقضػية االىتماـ رنمد مما القادمة والنصف للعاـ ابنتخاابهتا تنشغل
  اجلديػد، الفلسػطيين خللق دايتوف جهود بفضل ابالنتفاضة االخنراط عن السلطة أجهزة ربييد وبعد اآلف أما سابقاً، ذلك سبلك
 علػػػى الفلسػػػطينية القيػػػادة إصػػػرار ىػػػذا إىل يضػػػاؼ ذلػػػك. علػػػى السػػػلطة إقػػػداـ الصػػػعب مػػػن ابت فقػػػد الكاتػػػب، يقػػػوؿ كمػػػا

 وهبػػذا العػػامل. أمػػاـ اسػػرائيل فضػػح علػػى احلػػرص بذريعػػة االسػػرائيلية، اخلروقػػات كػػل  رغػػم واحػػد طػػرؼ مػػن ابلتزاماهتػػا االسػػتمرار
 جنس من بشيء يوفالفلسطين تقدـ وكلما االستيطاين. ابلتوسع أسرائيل تستمر بينما العادلي، الضمري ابستعطاؼ حنن نستمر
 بيهوديػة ابالعػرتاؼ ادلطالبػة حػد إىل دبطالبهػا وذبػاوزت إبجراءاهتػا إسػرائيل سبػادت األمػن، ضػبط علػى والقدرة الصالحية إثبات
 احلصػوؿ فرصػة ويبعػد اذلػوة يزيػد ممػا اإلسػرائيلي، اجملتمػع داخل والديين السياسي التطرؼ يتعاظم يـو كل  يف ىذا، ومع الدولة.
 الطريقة. هبذه راعللص حلٍ  على
 هبػػػذا السػػػلطة بػػػو تقػػػـو مػػػا كػػػل  وأف مسػػػَتبَعٌد. أمػػػرٌ  األمػػػين للتنسػػػيق السػػػلطة وقػػػف أف علػػػى للتأكيػػػد الكاتػػػب يعػػػود ىػػػذا ألجػػل

 وامتصاصو. الشارع لضغط االستجابة عن فضالً  التفاوض، شروط لتحسني السعي ابب من أييت إدنا حقيقياً، ليس اخلصوص
 ىكذا على اإلقداـ يريد الذي أف كما  هتدده. أو البقاء بذلك سبس خطوة أية على يُقدـ ال "البقاء" توأولواي أوىل رنعل فالذي
 األرض. على ذلك من شيء يوحد وال الشاملة، ابدلصاحلة الوحدة وتعزيز ادلنظمة وتقوية البدائل وضع يلزمو خطوة
 حساهبا. على للظروؼ سمحا استغالؿ من السلطة زبوؼ إىل موقعٍ  من أكثر يف الكاتب أشار وقد
 األمين. التنسيق وقف على السلطة أقدمت حاؿ يف السلطة عن بديلة سلطة خبلق إسرائيل قياـ إمكانية إىل أشار كما  

 استمرار بدؿ وتداعياهتا، األحداث ىذه آاثر عن بعيداً  يكوف قد الذي غزة يف الوضع من االستفادة ضرورة إىل أشار أنو كما
 ىنا. للتوضيح زنتاج ما وىو غزة، من االستفادة صورة يذكر مل ولكنو القضية. على وتداعياتو ـاالنقسا عن احلديث
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 التنسػػيق وقػػف بقػػرارات التزامهػػا عػػدـ يف للسػػلطة ادلػػربرات تُقػػدـ أهنػػا مقصػػودٍ  وغػػري نسػػ ٍ  بشػػكلٍ  ولػػو سنشػػى الورقػػة يقػػرأ والػذي
 حياتنا. مفاصل كل  يف االسرائلي التغوؿ ظل يف دلساعدا غري والدويل اإلقليمي الوضع عن احلديث عند خاصة األمين.
 ابلتنسػيق للتمسػك يػدفعها ممػا للظػروؼ، محػاس اسػتغالؿ ومػن بديلة، سلطة قياـ من السلطة لدى ادلخاوؼ زيدي قد أنو كما
 لوجودىا. محاية
 وأف خلدمتػو االحػتالؿ عػني علػى ادلصػطنعة أو الغريبػة األجسػاـ يقبل لن الفلسطيين الشارع أبف ابلتذكري يُلـز ىذا أف شك وال
 وإفشاذلا. احملاوالت تلك إجهاض السهل من
 ويف معهػا التعامػل فػيمكن ُمطلقػة، ليست لكنها االعتبار، بعني أخذىا ورنب حقيقة، فهذه عنا الدويل اإلنشغاؿ موضوع أما

 يريد. دلا ذرائع االحتالؿ منح دوف ولكن وفاعلة حية الفلسطينية القضية ألبقاء احلكمة من كبري  بقسط ضوئها
 ضػػد اإلسػػرائيلية ادلمارسػػات ظػػل يف العػػامل يتفهمػػو أمػػرٌ  الضػػرورة مسػػتوى إىل خفضػػو أو التنسػػيق وقػػف فػػإف اخلصػػوص، وهبػػذا

 الفلسطينيني.
 السلطة لدى القلق زبفف أخرى ضمانة يعطي ىذا فإف وعادلي، إسرائيلي مطلبٌ  لسلطةا بقاء أف على يؤكد الكاتب داـ وما
 أمػػاـ صػػورهتا وربسػػني السػػلطة أداء لتحسػػني السػػعي ىػػو ىنػػا، ادلهػػم ولكػػن .حلهػػا علػػى إسػػرائيل إقػػداـ مػػن نسػػ  بشػػكل ولػػو

 العكرة. ادلياه يف االسرائيلي االصطياد ومنع ادلفقودة الثقة ربصيل بغرض الشعب
 لػن الفلسػطينية السػلطة أف مفادىا بنتيجةٍ  وخرج وافية. مناقشةً  وانقشها األمين التنسيق مسألة الكاتبُ  عرض فقد اخلتاـ، ويف
 فيمػا الكاتػب موافقػة إال شنلػك ال الفلسػطيين للشػأف وادلتػابع موضوعية. وأخرى ذاتية ألسباب األمين التنسيق وقف على تُقدـ
 جملمػػل ذلػػك فػػوؽ إدنػػا والتحديػػد. احلصػػر سػػبيل علػػى أو فحسػػب الكاتػػب سػػاقها الػػيت راتللمػػرب  ابلضػػرورة لػػيس إليػػو. توصػػل

 نريػدُ  مث فلسػطينياً  مطلبػاً  نعتػربه فكيػف ابألسػاس. فلسطينياً  مطلباً  وتعتربه أضراره من وهتّوف التنسيق على تصر   اليت التصرزنات
. مع ادلناكفات ابب من أو للعامل اإلعالمي اخلطاب ابب من التصرزنات تلك تكوف ردبا وقفو!  وقعهػا ذلػا يبقػى لكػن اخلصـو
 يف التعػػارض ىػػذا وقػػف الفلسػػطينيني مػػن مطلػػوب وابلتػػايل، سػػياقها. يف جػػاءت الػػيت احلػػاؿ ىػػي تلػػك كانػػت  لػػو حػػى وفعلهػػا

 األمين. التنسيق خبصوص واإلجراءات التصرزنات
 انصر الدين الشاعر
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 # االسن   الوؤسسة 

 1 د. ضفياٌ اتو زايذج جايعح تيرزيد  

 2 ضاو تذور AIM شركح 

 3 فذوى انثرغوثي دركح فتخ  
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   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

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

ية الداخلي حوؿ أفضل الوسائل للتقدـ حنو ربقيق األىداؼ الوطن ذه الدراسات على استكشاؼ طبيعة احلوار الفلسطيينعملت ى
كتابة مخس أوراؽ سياساتية من قبل أكادشنيني  وخرباء فلسطينيني ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً  الفلسطينية. ذلذه الغاية، مت

  مطروحاً للنقاش. 
ىو قياـ دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتني وأف التوجهات ادلطروحة هتدؼ إىل حشد  ة األوراؽ أف اذلدؼ الفلسطيينتفرتض كاف

 ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدؼ. حاولت األوراؽ اإلجابة على األسئلة التالية:
 مشاركة الواسعة هبا وتكون كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة لل

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؟

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

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

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

 مع إسرائيل يف تغيري الوضع الراىن؟ ما ىي الظروف اليت قد جتعل من  ىل يوجد دور للمفاوضات الثنائية املباشرة
 ىذه املفاوضات آلية مفيدة للطرف الفلسطيين يف إهناء االحتالل وقيام الدولة املستقلة؟

ورقة بني اجلمهور بشكل عاـ والنخبة السياسية بشكل خاص. تصف كل  يتعترب ىذه التوجهات اخلمس جزءاً ىاماً من احلوار الداخل
 التوجو الذي تناقشو وتشري إىل أتثريه ادلمكن على الفلسطينيني واإلسرائيليني وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسرتاتيجية أكرب. وقد
مت استعراض ومناقشة كافة األوراؽ من قبل فريق عمل تكوف من عشرين فرداً ىم الكتاب اخلمسة ابإلضافة إىل مخسة عشر معقباً 

 92ت مناقشة األوراؽ يف ست ورشات عمل مغلقة شارؾ فيها خرباء وسياسيوف وأكادشنيوف ونشطاء. كما عقد مؤسبر يف وزلاوراً. سب
 شباط )فرباير( إلجراء مناقشة لكافة األوراؽ.

كن يف نفس يود ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية التقدـ ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل. ل
 وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.  كاتبيهاالوقت يود اإلشارة إىل أف زلتوايت األوراؽ كافة تعرب عن رأي  

اه ذلذا دم(  وللممثلية اذلولندية يف راـ هللا  للدعم الذي قFERONكذلك، يتقدـ ادلركز ابلشكر للمركز النرورني دلصادر بناء السالـ )
 .ود التأكيد ىنا أيضاً على أف ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراؽيو  ،العمل
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