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املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادؽلية علمية حبثية مستقلة غًن رحبية وغًن حكومية يضع سياستها العامة رللس أمنائها .أتسس ادلركز يف مطلع عام  0222كمركز مستقل
للبحوث األكادؽلية ودراسات السياسات العامة .يهدف ادلركز إذل تطوير ادلعرفة الفلسطينية وتقويتها يف رلاالت ثالث 7السياسات الفلسطينية الداخلية؛
والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث ادلسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم ادلركز ابلعديد من النشاطات البحثية ،منها إعداد الدراسات
واألحباث األكادؽلية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة ،وإجراء حبوث مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين ،وتشكيل
رلموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا ،وعقد ادلؤسبرات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون
الساعة ،ونشاطات أخرى .يلتزم ادلركز الفلسطيين للبحوث ابدلوضوعية 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 ادلركز من خالل وحدات ثالثة 7وحدة السياسة الداخلية ،وحدة التحليل االسرتاتيجي ،ووحدة البحث ادلسحي .تقوم ىذه
الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات 7كتابة البحوث والتحليالت السياسية ،وإجراء البحوث ادلسحية التجريبية واستطالعات الرأي العام ،وتشكيل
فرق اخلرباء ورلموعات العمل ،وعقد وتنظيم ادلؤسبرات واللقاءات .تقوم ىذه الوحدات ابلرتكيز على ادلستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى ادلوضوعات
السياسية ذات األعلية اخلاصة واليت ربتاج إذل البحث العلمي واالكادؽلي.
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
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التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
متهيد

ابلنظر إذل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع الراىن.
عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ضلو ربقيق األىداف الوطنية
الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادؽليٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً زلدداً
مطروحاً للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إذل حشد
ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية7







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 بٌن اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل ورقة
التوجو الذي تناقشو وتشًن إذل أتثًنه ادلمكن 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 اخلمسة ابإلضافة إذل مخسة عشر معقباً
وزلاوراً .سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادؽليون ونشطاء .كما عقد مؤسبر يف 96
شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إذل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النروغلي دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه ذلذا
العمل .ويُود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
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تنطلــق الورقــة الــيت اعــدىا األســتاذ ســام حبــور مــن مقاربــة حــل الص ـراع الفلســطيين الصــهيوي دبســارين سلتلفــٌن ومتكــاملٌن يتمثــل ،األول
ابدلطالبة ابحلقوق الفردية االقتصادية اإلجتماعية وادلتعلقـة حبقـوق اإلنسـان ،الـذي يتضـمن حـق العـودة لالجئـٌن الفلسـطينٌن اذل دايرىـم
وحــق ادلواطنــة الكاملــة دون سبييــز علــى اســاس العــرق او الــدين او اللــون او اجلــنس ،وادلســار الثــاي يتمثــل يف ادلطالبــة ابحلقــوق الوطنيــة
اجلمعية ،الذي يتمثل ابقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران  7634اذل جانب دولة اسرائيل ،والـذي عـرف حبـل
الدولتٌن .وال شك ان ىذا اخليار الذي تبنتو منظمة التحرير الفلسطيننية منذ عام  7641قد مت استثمار الكثًن من الرأمسـال السياسـي
الفلســطيين هبــذه األس ـرتاتيجية وذلــك ابدلوافقــة علــى ق ـرارات رللــس األمــن  919و 335اضــافة اذل اعــالن اإلســتقالل ســنة  7655يف
اجتماع اجمللس الوطين الفلسطيين يف اجلزائر .واذل اإلعالن عن نبذ اإلرىاب الذي اشرتطتو الوالايت ادلتحدة األمريكية لقبول مشاركة م
ت ف يف األطلراط فيما عرف دبسًنة السالم برعاية أمريكية ودولية .ىذا مهـد الطريـق اذل ادلشـاركة يف مـؤسبر مدريـد للسـالم الـذي عقـد
يف هناية شهر تشرين أول عام  ،7667وأدى اذل انطالق مفاوضات مباشره اسرائيلية فلسطينية يف واشنطن وبعد تعثر ىذه ادلفاوضات
ومراوحتهــا دون وص ـوذلا اذل اي نتيجــة تــذكر ،مت فــتح قنــاة اوســلو الس ـرية وصــوالً اذل توقيــع اتفــاق اوســلو الــذي قــدمت فيــو تنــازالت
جوىرية.
وال شــك ان اجملتمــع الــدورل ســاند مســًنة اوســلو علــى أمــل حــل الص ـراع الفلســطيين اإلس ـرائيلي واحــالل الســالم يف الشــرق األوس ـ ،
واكتســب ىــذا ادلســار شــرعية دوليــة .وأذكــر ىنــا أن م ت ف قــد اطلقــت علــى بــرجم النقــاط العشــرة عــام  7641ومنــذ البدايــة إســم
الربجم ادلرحلي .ىذا اعطى انطباعاً أن م ت ف دل تتخل عن شعار التحرير .ولكن يف تقديري أن ىذا اإلنطباع دل يكن جدايً بل من
أجــل ان يســتوعب الشــعب الفلســطيين ىــذا التحــول يف اإلس ـرتاتيجية الفلســطينية ،بــدليل مــا نــت عــن مســًنة اوســلو مــن اع ـرتاف حبــق
اس ـرائيل يف الوجــود مقابــل اع ـرتاف اس ـرائيل ب م ت ف شلــثالً شــرعيا للشــعب الفلســطيين .التحــول األس ـرتاتيجي قــام علــى فرضــية ان
اسرائيل تقبل حبل الدولتٌن شلا يعين اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران  7634اذل جانب اسرائيل .فقد ساد يف مسًنة
مدريــد ومــن بعــدىا مســًنة اوســلو شــعار " األرض مقابــل الســالم" .واســتطيع تفهــم ىــدف م ت ف و الراحــل ايســر عرفــات بشــكل
خاص ،بتقدمي تنازالت جوىرية مقابل ربويل الوطن ادلعنوي اذل حقيقة على األرض ابقامة سلطة فلسطينية منقوصة السيادة على أمل
أن تتطور اذل دولة مستقلة ذات سيادة.
ويرى احمللل أن مسار ادلطالبة ابحلقوق الفردية وربقيقها قد تكـون اكثـر اعليـة مـن ربقيـق احلقـوق الوطنيـة ،وانـو يف حـال ربققـت احلقـوق
األقتصــادية اإلجتماعيــة السياســية لقطاعــات الشــعب الفلســطيين ادلختلفــة يف فلســطٌن التارؼليــة ويف الشــتات ،فــال يهــم شــكل النظــام
السياســي س ـواءً كــان دولــة واحــدة أو دولتــٌن .واج ىنــا ال أختلــف معــو علــى فــرض امكانيــة ربقيــق احلقــوق الفرديــة للفلســطينٌن .ويــرى
الكاتب ان اي من ادلسارين غلب ان ال يكون على حساب اآلخر ،وىذا ايضاً ال خالف عليو.

ولتحقيـق اي مــن النتيجتــٌن ادلفرتضـتٌن يتعلــق األمــر بقبـول اسـرائيل أحــد اخليــارين .ويف حالـة موافقتهــا علــى أي مـن احللــٌن عليهــا تنفيــذ
اإلستحقاقات ادلرتتبة على ذلك .ويعطي الكاتب دوراً مفرتضاً للمجتمع الدورل إلجبار اسرائيل على تنفيذ اي من اخليارين ،وصوالً اذل
افـ ـرتاض ت ــدخل دورل عل ــى اس ــاس قـ ـرار م ــن رلل ــس األم ــن ال ــدورل وف ــق البن ــد الس ــابع .أي الت ــدخل العس ــكري إلجب ــار اسـ ـرائيل عل ــى
اإلنسحاب اذل حدود الرابع من حزيران  7634األمر الذي ال اراه واقعياً.
ويسوق الكاتب تصرػلات لوزير اخلارجية األمريكي والناطق ابسم اخلارجية األمريكية ومستشار الـرئيس األمريكـي بـراك اوابمـا تثبـت أن
حل الدولتٌن قد اوشك على اإلفالس إن دل يكن قد فشل بشكل هنائي .وأضيف ىنا على ما ذكر تصرػلات الرئيس الفلسطيين زلمود
عبــاس وكبــًن ادلفاوضــٌن الفلســطينٌن ،يف اكثــر مــن مناســبة ،بفشــل ادلفاوضــات الــيت اســتمرت ألكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن .واذا اخــذج
ابالعتبـار تصــرػلات ادلســؤولٌن اإلسـرائيلٌن وتعهــد رئــيس الــوزراء اإلسـرائيلي لناخبيــو يف األنتخــاابت األخــًنة دبنـع قيــام دولــة فلســطينية يف
عهــده اضــافةً اذل السياســة ادلمنهجــة الــيت اتبعتهــا اسـرائيل علــى األرض ،وال زالــت ،لنســف حــل الــدولتٌن .لــذلك يكــاد غلمــع الالعبــون
الثالثة الرئيسيون ،فيما عرف دبسًنة السالم ،بفشل حل الدولتٌن.
راضي اجلراعي 7زلاضر يف جامعة القدس ،رئيس حركة دولة دؽلقراطية واحدة يف فلسطٌن التارؼلية ،وكيل وزارة سابق ،ماجستًن يف العالقات الدولية ،بكالوريوس اقتصاد.
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إن الطــرف الفلســطيين عمــل بكــل اخــالص الصلــاح مســًنة اوســلو .فقــد قــام ال ـرئيس الفلســطيين زلمــود عبــاس بشــكل خــاص والســلطة
الفلســطينية بش ــكل ع ــام بتنفي ــذ كافــة األلتزام ــات ادلرتتب ــة عليه ــا حســب خارط ــة الطري ــق ،وكاف ــة اســتحقاقات اوس ــلو ،ح ــى ان ال ـرئيس
الفلسطيين اعلن بشكل واضح زبليو عن حقو يف موطنو األصلي يف صفد كأشارة اذل استعداده للمساومة على حق العودة .ولكن كـل
ذلك دل غلعل الطرف اإلسرائيلي يتقدم خبطوة واحدة ابذباه احلل ،على العكس من ذلك ،فقد استمرت اسرائيل بتكثيف اإلستيطان يف
الضــفة الغربيــة حبيــث نقلــت أكثــر مــن  %71مــن ســكاهنا اليهــود اذل ادلســتوطنات يف الضــفة الغربيــة ،األمــر الــذي يشــكل جرؽلــة حــرب
حسب القانون الـدورل( ،انظـر(  ) www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/.../FFMSettlements.pdfواإلنسـحاب
مــن قطــاع غــزة لتحولــو اذل معســكر اعتقــال كبــًن وفصــلو بشــكل فعلــي عــن الضــفة الغربيــة .وقامــت بعمــل شلــنه لتهويــد القــدس وتنفيــذ
تطهــًن عرقــي للفلســطينٌن يف القــدس وربويــل الصـراع اذل صـراع ديــين حــى تســتطيع اسـرائيل ربـ كفــاح الشــعب الفلســطيين يف احلــروب
الطائفية يف االقليم وتربير سياستها األبرهتايدية ادلتوحشة ضد الشعب الفلسطيين .وقامت ببناء جدار الفصل العنصـري دبـا تضـمنو مـن
ضــم حــورل  %71مــن اراضــي الضــفة الغربيــة .واســتمرت يف تكـريس نظــام ابرهتايــد ضــد الفلســطينٌن يف الضــفة الغربيــة .فهنــاك نظــامٌن
قــانونيٌن يف الضــفة الغربيــة واحــد لليهــود وآخــر لغــًن اليه ـود ،وىنــاك ربكــم يف كــل تفاصــيل احليــاة للفلســطيين دون اليهــودي يف الســكن
وحرية التنقل والسفر وشبكة الطـرق ومصـادرة األراضـي وىـدم البيـوت ،وحـروب االابدة والتطهـًن العرقـي ضـد الفلسـطينٌن يف قطـاع غـزة
...اخل شلا خلق فعلياً نظام ابنتوستاجت عنصرية.
وال زالت اسرائيل تفرض نظام سبييز عنصري ( اابرهتايد ) ضد الفلسطينٌن سكان دولة اسرائيل .فحسب تقارير منظمة عدالة من اجل
حقوق األنسان ،ىناك اكثر من اربعٌن قانون يف التشريعات األسرائيلية سبيز ضد الفلسطينٌن وربرمهم من حقوقهم.
ودل يكف الفلسطينيون يف داخل اسرائيل عن ادلطالبة ابدلسـاواة وحقـوق ادلواطنـة ولكـن دون جـدوى .وآخرىـا تقريـر اخلارجيـة األمريكيـة،
ادلشار اليو يف الورقة ،الذي يقول بوجود سبييـز عنصـري ضـد الفلسـطينٌن يف اسـرائيل .واذا كـان ابإلمكـان ربقيـق ادلسـاواة مـع اليهـود يف
ظل النظام اإلسرائيلي القائم ،كان أجدى أن يتحقق يف داخل اسرائيل بعد حوارل سبعة عقود من الزمن .ولذلك فإن اسرائيل ىي دولة
ابرهتايد بكل معىن الكلمة ،ىذا ايضاً وجدتو نقطة اتفاق مع الكاتب ،واألبرهتايد ىو ايضاً جرؽلة ضد اإلنسانية حسب القانون الدورل.
إن الصهيونية ال تقبل اآلخر ولديها ىدف واضح وزلدد ابستكمال ادلشروع الصهيوي ادلتمثل ابرض اسرائيل الكاملة على كل فلسطٌن
التارؼليــة  ،واقامــة الســتار احلديــدي الــذي ارســى ايديولوجيتــو جابوتنســكي يف العش ـرينات مــن القــرن ادلاضــي ويتبنــاه النظــام السياســي
األسرائيلي وخاصة حزب الليكود احلاكم( .انظر )https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/ironwall.html
وذكرج بو نتنياىو يف خطابو األخًن يف ذكرى وفاة بن غوريون يف بداية شهر كانون اول ادلاضي حيث قال "7قد أطلق على ىذا ادلبدأ
اسـم "اجلـدار احلديـدي" .ونــدرك أيضـاً مـا كـان جابوتينســكي وبـن غوريـون قــد أدركـاه ،دبعـىن أن مبـدأ "اجلــدار احلديـدي" ال يـزال ســاري
ادلفعول ،ال بل إن مفعولو احلارل أقوى من أي وقت مضى " .انظر http://www.noqta.info/page-91013-ar.html
اذن واحلالة ىذه ما العمل؟ لالجابة على ىذا السؤال ىل نبقى صلري خلف سراب حل الدولتٌن وادلفاوضـات الـال هنائيـة ،ونسـتمر يف
القبول ابلعيش يف ظل نظام ابرهتايد صهيوي اسوأ من نظام األبرهتايد البائد يف جنوب افريقيا .وىل من الواقعي ان ننتظر اجملتمع الدورل
ليأيت ابجليوش اجلرارة لطرد اسرائيل اذل حدود  .7634وىل نستمر يف بذل الرأمسال السياسي يف مشروع فاشل ونبدد طاقاتنا وجهودج
دون جدوى؟
يف رأيي ىناك مستويٌن لتحليل السياسة الدولية؛ مستوى السياسة الدولية القائمة على عالقات الدول ،وىذه السياسة ربددىا ادلصاحل
بٌن الدول وليس القيم وادلبادئ والعدالة .وقد جربنا اللعب يف ىذا ادلعلب ،وال تعوزج القرارات الدولية يف ىذا اجملال فمـن قـرار التقسـيم
الظادل عام  7614قرار  ،757وقرار  ،761قرار  335 ،919وصوال اذل قرار اإلعرتاف بدولة مراقبة يف األمم ادلتحدة .كلهـا قـرارات
حرب على ورق .من سينفذىا ؟
مستوى آخر ىو السياسة ادلوجهة ذباه الرأي العام الـدورل علـى مسـتوى اجلمـاىًن .ىـذا اجملـال يف تقـديري اكثـر فاعليـة وجـدوى،
وىناك
ً
والدليل على ذلك ذبربة جنوب افريقيا وذبربة غاندي يف اذلند .فعندما بدأت محلة ال  BDSيف جنوب افريقيا يف الستينات من القرن
ادلاضي عارضتها األدارة األمريكية وبريطانيا ومجيع الـدول األوروبيـة .ولكـن عنـدما صلحـت يف اسـتقطاب الـرأي العـام للجمـاىًن يف تلـك
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الدول اضطرت الدول اذل تغيًن مواقفها ومقاطعـة النظـام العنصـري يف جنـوب افريقيـا ،شلـا ادى اذل اهنيـار النظـام العنصـري وقبولـو ابحلـل
الدؽلقراطي .وكذلك فان محلة ال  BDSاليت أطلقتها منظمات اجملتمـع ادلـدي الفلسـطينية  9112ربـرز تقـدماً واضـحا وتعطينـا مؤشـراً
على جدوى ىذا ادلستوى من العمل السياسي.
ولذلك فإن حل الدولة الدؽلقراطية الواحدة ىو احلل الذي يوحد الشعب الفلسطيين ويتجاوز األنقسامات الداخلية الفلسطينية ،وغليب
علــى مصــاحل الشــعب الفلســطيين كشــعب واحــد علــى عكــس حــل الــدولتٌن الــذي يســتجيب حلــل مشــكلة جــزء مــن الشــعب الفلســطيين
ويهمـل اجلوانــب األخــرى للمشــكلة الفلســطينية .وىــذا احلــل غلعــل الفلســطيين ىــو الفعــل ولــيس رد الفعــل كمــا كــان دائمـاً .وحــل الدولــة
الدؽلقراطية الواحدة يقوم على القيم العادلية ( احلرية ،ادلساواة ،الدؽلقراطية وحقوق اإلنسان) وىي قيم الدؽلقراطيات الغربية ،وبذلك فـإن
ىذا اخليار يضع اجملتمع الدورل أمام ربد أخالقي ابالضلياز اذل القيم الدؽلقراطيـة أو االضليـاز اذل األبرهتايـد .تقـديري ان اجملتمـع الـدورل ال
ػلتمل نظام ابرهتايد يف القرن احلادي والعشرين ،وسينحاز اذل احلل الدؽلقراطي .ولذلك فهو مطالب ابزباذ موقف .ال نطالبـو ابحضـار
اجليوش حملاربة اسرائيل بل نطالبو دبقاطعة ىذا الكيان العنصري وعزلو يف اجملتمع الدورل وطرده من ادلؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم
ادلتحدة.
وللوصول اذل ىذه النتيجة علينا ان ننشر الوعي بٌن ابناء شعبنا أبن ىذا صراع طويل األمد ،وانو ال يوجد ىناك تعايش مع الصهيونية
العنصرية ،وانو ال بد من توحيد الشعب الفلسطيين خلف اسرتاتيجية واحـدة تسـتجيب دلطالبـو يف احلريـة والعدالـة وادلسـاواة والدؽلقراطيـة
وربقيق حقو ابلعودة اذل وطنو وشلتلكاتو .وكذلك غلب خلق شبكة عالقات مع القوى اليسارية والتقدمية يف العـادل حـى تصـبح القضـية
الفلســطينية عنـوان الكفــاح مــن اجــل احلريــة والعدالــة لتلــك القــوى .وؽلكــن اســتثمار اجلاليــات الفلســطينية يف العــادل لتجنيــد دعــم اجملتمــع
الدورل ووضع اسرائيل يف اطار دولة ابرهتايد .وىناك بداايت ربول مشـجعة يف اوسـاط النخـب يف العـادل وحـى داخـل اسـرئيل نفسـها يف
رفض ادلشروع الكولونيارل الصهيوي.
عندما ذبد اسرائيل نفسها معزولة ومقاطعة من اجملتمع الدورل مع وجود مقاومة فلسطينية داخلية مستمرة بكل اشكال ادلقاومة يف وجو
السياسات العنصرية الصهيونية وادلشروع الصهيوي بشكل عام يشارك فيها الشعب الفلسطيين بكل مكوجتو ومقاطعة فلسطينية ،عربية
واسالمية .عندئذ سيفكر اجلمهور األسرائيلي ابلقبول ابلتعايش وادلساواة والدولة الدؽلقراطية الواحدة .ومن مهمتنا ىنـا صـياغة تفاصـيل
ادلشــروع الــوطين التحــرري اجلديــد مــن اجــل ان يكــون ظلوذجـاً دؽلقراطيـاً نقيضـاً للمشــروع العنصــري الصــهيوي ،بــل ظلوذجـاً اقليميـاً لقــوى
التحرر يف العادل الثالث.
يف هنايــة ادلطــاف ال شــك أن اصــالح اداء الســلطة الفلســطينية ،واصــالح م ت ف وتعزيــز الدؽلقراطيــة يف النظــام السياســي الفلســطيين
احلـارل والتصــدي دلهمــات الوضــع الـراىن امــور مطلوبـة بشــدة ،وال خــالف عليهــا .ولكــن ىــذا لـن ػلقــق دولــة مســتقلة ذات ســيادة علــى
حــدود  .7634ونــدرك سبامـاً ان التحــول مــن اسـرتاتيجية قائمــة اذل اسـرتاتيجية جديــدة وأبىــداف جديــدة ػلتــاج اذل حـوار فكــري وبنيــة
تنظيمية جديدة ووعي مجاىًني يستوعب ىذا التغًن .ليس مطلوابً من السلطة الفلسطينية يف ىذه ادلرحلـة تبـين ىـذا احلـل اذل أن تقتنـع
وتســلم بفشــلها ويكــون لــديها األســتعداد لتحمــل تبعــات ذلــك ،يف ىــذه األثنــاء علــى القــوى الوطنيــة ان تعمــل علــى ادلشــاركة يف احلـوار
الفكري التنظيمي لصياغة مفهـوم فلسـطٌن اجلديـدة .وعنـدىا سـتظهر قيـادة وطنيـة قـادرة علـى النهـوض ابعبـاء الكفـاح مـن أجـل ربقيـق
ح ـ ـ ـ ـ ــل الدول ـ ـ ـ ـ ــة الدؽلقراطي ـ ـ ـ ـ ــة الواح ـ ـ ـ ـ ــدة عل ـ ـ ـ ـ ــى ارض فلس ـ ـ ـ ـ ــطٌن التارؼلي ـ ـ ـ ـ ــة وىزؽل ـ ـ ـ ـ ــة ادلش ـ ـ ـ ـ ــروع الص ـ ـ ـ ـ ــهيوي الكولوني ـ ـ ـ ـ ــارل العنص ـ ـ ـ ـ ــري.
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يركس يطاراخ

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

ابلنظر إذل حالة اجلمود يف عملية السالم والتوتر ادلتزايد وادلهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية ،قام ادلركز الفلسطيين
للبحوث السياسية وادلسحية يف فرتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات ادلتاحة أمام الفلسطينيٌن للخروج من الوضع
الراىن .عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة احلوار الفلسطيين الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم ضلو ربقيق األىداف
الوطنية الفلسطينية .ذلذه الغاية ،مت كتابة مخس أوراق سياساتية من قبل أكادؽليٌن وخرباء فلسطينيٌن ابرزين تناولت كل منها توجهاً
زلدداً مطروحاً للنقاش.
تفرتض كافة األوراق أن اذلدف الفلسطيين ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتٌن وأن التوجهات ادلطروحة هتدف إذل حشد
ادلوارد ادلتاحة لتحقيق ىذا اذلدف .حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية7
 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 بٌن اجلمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص .تصف كل
ورقة التوجو الذي تناقشو وتشًن إذل أتثًنه ادلمكن 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 اخلمسة ابإلضافة إذل مخسة
عشر معقباً وزلاوراً .سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكادؽليون ونشطاء .كما عقد
مؤسبر يف  96شباط (فرباير) إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واجلهد الذي أعطوه ذلذا العمل .لكن يف نفس
الوقت يود اإلشارة إذل أن زلتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي كاتبيها وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.
كذلك ،يتقدم ادلركز ابلشكر للمركز النروغلي دلصادر بناء السالم ( )FERONوللممثلية اذلولندية يف رام هللا للدعم الذي قدماه
ذلذا العمل ،ويود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعين ابلضرورة ادلوافقة على زلتوايت األوراق.
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