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 ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية
 كمركز  0222مؤسسة أكاديبية علمية حبثية مستقلة غَت رحبية وغَت حكومية يضع سياستها العامة ؾبلس أمنائها. أتسس اؼبركز يف مطلع عاـ 

مستقل للبحوث األكاديبية ودراسات السياسات العامة. يهدؼ اؼبركز إُف تطوير اؼبعرفة الفلسطينية وتقويتها يف ؾباالت ثالث: السياسات 
ت اؼبسحية واستطالعات الرأي العاـ. يقـو اؼبركز ابلعديد من النشاطا الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسًتاتيجي والسياسة اػبارجية؛ والبحوث

اسية البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث األكاديبية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مسحية حوؿ اؼبواقف السي
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيٍت، وتشكيل ؾبموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلوؿ ؽبا، 

لمية ويعمل قد اؼبؤسبرات واحملاضرات واؼبوجزات اؼبتعلقة بشؤوف الساعة، ونشاطات أخرى. يلتـز اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث ابؼبوضوعية والنػزاىة العوع
                                                                                                                                                                                          وتبادؿ اآلراء.             على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية وبلورتو يف أجواء من حرية التعبَت

اسة الداخلية، وحدة التحليل االسًتاتيجي، ووحدة البحث يتم القياـ ابلنشاطات واألحباث يف اؼبركز من خالؿ وحدات ثالثة: وحدة السي
اؼبسحي. تقـو ىذه الوحدات دبمارسة أربعة أنواع من النشاطات: كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإجراء البحوث اؼبسحية التجريبية 

واللقاءات. تقـو ىذه الوحدات ابلًتكيز على  واستطالعات الرأي العاـ، وتشكيل فرؽ اػبرباء وؾبموعات العمل، وعقد وتنظيم اؼبؤسبرات
 اؼبستجدات يف الساحة الفلسطينية وعلى اؼبوضوعات السياسية ذات األنبية اػباصة واليت ربتاج إُف البحث العلمي واالكاديبي.

 
 
 

 ادلركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وادلسحية
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 :ســـام بـحــور

 إستشػارات ويقػدـ ،(Shabaka-Al) الفلسػطينية السياسػات شػبكةل للسياسػات مستشػاراً  يعمػل أمريكػي-فلسػطيٍت ؿاأعمػ رجػل
 مػن أمريكيػوف مؤسسػة إدارة ؾبلػس رئػيس منصػ  سػاـ يتػوُفو  . (AIM) التطبيقيػة اؼبعلومػات إدارة شركة ضمن فلسطُت يف للمشاريع
 انًتلينػ ) "والفلسػطينيُت لفلسػطُت الشػفوي التػاري : الػوطن" كتػاب كتابػة يف وشػارؾ (AVPE) انبػ  فلسػطيٍت إقتصػاد أجػل

 اػباصػػة مدونتػػو يف وينشػػر الفلسػػطينية، الشػػؤوف يف يكتػػ  مػػا كثػػَتاو  (.1993 يونيػػو ،بػػرس بػػران  أوليػػف ،جػػروب ببليشػػين 
www.epalestine.com. 

 .األولية اؼبخطوطة ؼبراجعتو كلوغ طوين د.و  الورقة، ىذه أثَرى حبث إلجرائو جريس موسى يشكر أف الكات  ويود
 

 

 

 

  

http://www.epalestine.com/
http://www.epalestine.com/
https://www.facebook.com/azza.halaweh
https://www.facebook.com/azza.halaweh


 الفلسطينية لتغيَت الوضع الراىنالتوجهات 

 متهيد

 اؼبركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار واؼبهدد اؼبتزايد والتوتر السالـ عملية يف اعبمود حالة إُف ابلنظر
 للخروج ينيُتالفلسط أماـ اؼبتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت

 للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اغبوار طبيعة استكشاؼ على الدراسات ىذه عملت  الراىن. الوضع من
 فلسطينيُت وخرباء  أكاديبيُت قبل من سياساتية أوراؽ طبس كتابة مت الغاية، ؽبذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ ربقيق كبو
   للنقاش. مطروحاً  ؿبدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين
 إُف هتدؼ اؼبطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اؽبدؼ أف األوراؽ كافة  تفًتض
 التالية: األسئلة على جابةاإل األوراؽ حاولت اؽبدؼ. ىذا لتحقيق اؼبتاحة اؼبوارد حشد
 هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىَت تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

 األخرى أوسلو شروط عن للتخلي مدخالا  ذلك جعل ميكن وىل إسرائيل مع األمٍت التنسيق تعليق ميكن ىل 
 الهنيار ذلك أدى لو حىت واالقتصادية واألمنية وادلدنية السياسية جوانبها بكافة إسرائيل هبا تلتزم ال اليت

 حلها؟ أو السلطة
 اجملتمع إلجبار كافية  مصداقية الواحدة الدولة حل وتبٍت الدولتُت حل عن ابلتخلي التهديد إعطاء ميكن كيف 

 االحتالل؟ استمرار تبعات مواجهة على اإلسرائيلي
 جتعل قد اليت الظروف ىي ما الراىن؟ الوضع تغيَت يف إسرائيل مع ادلباشرة الثنائية للمفاوضات دور يوجد ىل 

 ادلستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيٍت للطرف مفيدة آلية ادلفاوضات ىذه من
  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اعبمهور بُت يالداخل اغبوار من ىاماً  جزءاً  اػبمس التوجهات ىذه تعترب
 بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اؼبمكن أتثَته إُف وتشَت تناقشو الذي التوجو ورقة كل

 اػبمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية
 وسياسيوف خرباء فيها شارؾ مغلقة عمل ورشات ست يف األوراؽ مناقشة سبت وؿباوراً. معقباً  عشر طبسة إُف ابإلضافة
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 29 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكاديبيوف

 لكن العمل. ؽبذا أعطوه الذي واعبهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ واؼبسحية السياسية بحوثلل الفلسطيٍت اؼبركز يود
 يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ ؿبتوايت أف إُف اإلشارة يود الوقت نفس يف
  العمل. فريق

 الذي للدعم  هللا راـ يف اؽبولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء صادرؼب النروهبي للمركز ابلشكر اؼبركز يتقدـ كذل ،
 .األوراؽ ؿبتوايت على اؼبوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل. ؽبذا اهدمق
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 ادلُقدمة .1
 أف مػٍت طُلػ  ،(PCPSR) ةواؼبسػحي السياسػية للبحػوث الفلسػطيٍت اؼبركػز وضػعها الػيت اؼبقدمػة اؼبرجعيػة للشػروط إستجابةً 
 يُعطػى أف الواحدة الدولة حل وتبٍت الدولتُت حل عن التخلي عن ينشأ الذي للتهديد يبكن "كيف التاِف: السؤاؿ إُف أتطرؽ
 االحتالؿ؟" على اإلبقاء على اؼبًتتبة اآلاثر مواجهة على اإلسرائيلي اجملتمع إلكراه كافية  مصداقية
 حل مقابل الواحدة الدولة حل حوؿ القائم اعبدؿ نبيةأب أعنيو ما أوضح كيل الورقة ىذه أعددت السؤاؿ، ىذا على لإلجابة
 يف سػّيما وال األكاديبيػة، واألوسػاط اإلعػالـ وسػائل من متزايد إىتماـ على مؤخراَ  اعبدؿ ىذا حظي إذ تو،وموضوعي الدولتُت
 القوميػة بػُت التػارىبي الصػراع غبػل دوليػاً  معتمػدة تعويػذة   -خطػأً  أـ صػواابً  -الػذيُيعترب الػدولتُت حػل ربقيػق إسػتحالة ضػوء

 .والصهيونية الفلسطينية
 بكػػوين يّتصػػل ؿبػػدد سػػؤاؿ إُف سػػأتطرؽ – الػػدولتاف مقابػػل الواحػػدة الدولػػة موضػػوع - اؼبوضػػوع ىػػذا صػػل  إُف  الػػدخوؿ قبػػل
  هنػػ  اعتمػػاد أف أؤمػػن انػػٍت إذ إسػػًتاتيجي، ىػػدؼ لصػػياغة "التهديػػدات" نسػػتخدـ اف علينػػا يتعػػُت انػػو القائلػػة الفكػػرة مػػع اتفػػق
 أنبيػة اكثػر كبػو علػى أيضػا يضػعف وأف التضػامن، وعبػاف السياسية، التحالفات حشد لىع قدرتنا يضعف أف شأنو من كهذا
 حجػة السػتخداـ اؼبسػتقلة الدولػة إبقامػة اؼبتمثػل مطلبنػا عػن نتخلػى أف حباجػة فلسػنا واضح، سياسي ىدؼ حوؿ شعبنا تعبئة
 ير.مغا كبو على التصرؼ إُف تدفعهم بصدمة اإلسرائيليُت إصابة هبدؼ الواحدة الدولة
 - وحػػاجتهم الػديبغرايف العامػل مػن خػوفهم مثػػل كهػذه،  قػوة نقطػة إاثرة أجػل مػػن مثاليػة أدواات اإلسػرائيلي اعبانػ  اعطػاان لقػد 
 "دولػة اُف اغباجػة بكونػو ىػذا إسػرائيل تعػّرؼ حيػث - والدة شػهادة ؽبػم نصػدر أف إُف - إسػرائيل أتسػيس مػن عامػا 70 بعد

 الػيت السياسػية الروافػع ىذه يستخدموا أف الفلسطينيوف ويستطيع القبيل، ىذا من شيء أو "لليهود القومية "الدولة أو يهودية"
 العسػػػكري االحػػػتالؿ اسػػػتمرار سػػػيدفع الػػػيت الوجهػػػة علػػػى الضػػػوء تسػػػلي  هبػػػدؼ اجملادلػػػة اتطػػػَت إلعػػػادة االسػػػرائيليوف اخًتعهػػػا
 الدولة. إبقامة واؼبتمثل ربقيقو يتوخوف الذي االسًتاتيجي اؽبدؼ صروبة بصورة يغَتوا أف دوف إليها، إسرائيل والتوسع
، فحسػػ  االسػػرائيلي اجملتمػػع علػػى البحثػػي السػػؤاؿ يرّكػػز  رئيسػػية، ؾبموعػػة االسػػرائيلي" اجملتمػػع أف مػػن الػػرغم وعلػػى ولكػػن اليػػـو
 بصػورة تصػلي اػبػارج مػن الضػغ  أف اعتػربان مػا فػإذا الرئيسػية، اؼبسػتهدفة ؾبموعتنػا يشػكل كونػو  مػن اليػـو متأكػدا لسػت فإنٍت
 وأصحاب الثالثة الدوؿ كبو تركيزان نوِف أف يتعُت - الراىن الوقت يف اغباؿ ىو كما  - فردبا االسًتاتيجي، ؽبدفنا ابلنسبة أكرب
 إُف يصػل أف إسػًتاتيجي كبػو علػى صػياغتو سبػت الػذي اػبارجي الضغ  شأف من اؼبطاؼ، هناية يف اآلخرين، الدوليُت العالقة
 وسػػػح  اؼبقاطعػػػة وحركػػػة فلسػػػطُت، بدولػػػة االعػػػًتاؼ اُف الػػػدعوة ذلػػػ  علػػػى اعبيػػػدة األمثلػػػة ومػػػن عمومػػػا، االسػػػرائيلي اجملتمػػػع

 ابالربػػػػاد اػباصػػػػة البضػػػػائع وسػػػػم ومتطلبػػػػات األورويب، ابالربػػػػاد اػباصػػػػة التوجيهيػػػػة واؼببػػػػادئ العقػػػػوابت، وفػػػػرض االسػػػػتثمارات
 اخرى. أمور بُت من األورويب،
 ىػدفنا يف نقلػة إبحػداث هندد أف علينا ينبغي كاف  إذا عّما وىو جواب، إُف حباجة يزاؿ ال سؤاؿ طرح اغباجة تستدعي وأخَتا

 عكسػػية، بنتػائ  أتيت أف التهديػػدات ىػذه مثػل شػػأف فمػن االسػرائيلي؟ االحػػتالؿ وإهنػاء حقوقنػا بتػػأمُت للتمسػ  اإلسػًتاتيجي
 بلدا 138 اؿ تصويت وخاصة عقود، أربعة تعزيزه  تطلّ  والذي العاَف حوؿ بو نتمّتع الذي الدعم بفقداف تتسّب  أبف وذل 
 نػوفمرب / أوؿ تشػرين بتػاري  اؼبتحػدة لألمػم العموميػة اعبمعيػة يف للمسػعى بػنعم صػوتت  والػيت ُقّدـ الذي القرار مشروع لصاٌف
 طُتبفلسػ إعًتفػت اليت - بلدا 130 من أكثر يفوؽ ما واعًتاؼ عضو، غَت مراق  دولة صفة فلسطُت منح  بشأف 2012
 مباشرا. اعًتافا فلسطُت ب)دولة( -والفاتيكاف السويد مثل مباشرة،

 مػن األكرب اعبزء سيبُّت  حيث األقل، على حاليا ليس االسًتاتيجية، مصلحتنا يف يص  الواحدة الدولة هن  تبٍت أف أعتقد ال
 اتفاقػات بعػد ُولػدوا الػذين لسػطينيُتالف مػن كامػل  جبيل مشغوال ذىٍت كاف  أكت ، كنتُ   وبينما ذل . وراء السب  الورقة ىذه



 من أجل احلقوق وهناية اللعبة السياسية نضاالت غَت متزامنة  وغَت منفصلة سـام بـحـور
 

 2 

 أيػػة مػػن ابلتقليػػل ؽبػػم يسػػمح قػػد مػػا وىػػو بػػو، اؼبنػػوط العمػػل يػػؤدي فلسػػطينيا سياسػػيا نظامػػا مطلقػػا يشػػهدوا وَف للسػػالـ أوسػػلو
 يػػَتلتغ الالزمػػة اعبهػػود شػػأف مػػن التقليػػل  كػػذل   وردبػػا األدىن اغبػػد إُف واالسػػتقالؿ اغبريػػة نيػػل كبػػو ربقيقهػػا ابلفعػػل مت إقبػػازات

 الوطنية. االسًتاتيجيات
 اللعبة هناية وأف اغبالية، الفلسطينية الوطنية لألجندة مالءمة األكثر ىو اغبقوؽ على القائم النه  أف سأوضح الورقة، ىذه ويف

 علػى يتحقػق اف يبكػن ال الػوطٌت اؼبصػَت تقريػر أجػل مػن النضػاؿ أف أيضػاً  سأوضح كما ،مفتوحة بقىت اف يبكن ال السياسية
 العملية تركز حيث واحد آف يف ديناميكيتُت العمليتُت ىاتُت أف أرى إذ ،صحيح والعكس اغبقوؽ، أجل من النضاؿ حساب
 األمػة حقػوؽ علػى الثانيػة العمليػة تركػز بينمػا ،(اؼبدنيػة واغبقػوؽ االنسػاف وحقػوؽ السياسػية اغبقوؽ) األفراد حقوؽ على األوُف
 علػى يركػز الػذي "لفػردي"ا اجملػاؿ العمليتػُت ىػاتُت تبادليػة اُف حجػيت تسػتندو  (.اؼبصػَت تقريػر حػق وربديػداً  الوطنيػة، اغبقػوؽ)

 .االستقالؿ على يركز الذي "لوطٍت"ا واجملاؿ اغبقوؽ،
 ختػارتا إذ ،الفلسػطينية القيادة عليها ووافقت الدولية، الساحة ىف الفلسطينية الوطنية اغبقوؽ ربديد مت أبينا، أـ شئنا وسواء
 العاصمة ىف الفلسطيٍت الوطٍت جمللسا عقدىا اليت عشرة السادسة اعبلسة ىف صباعي كبو على الدولتُت حل الفلسطينية القيادة
 اغبػل ىػذا ُحرمة ُكّرستو  ،العاـ نفس يف الصادرة الفلسطيٌت اإلستقالؿ إعالف وثيقة يف تضمينو ومت ،1988 عاـ ىف يةاعبزائر 
 338 و 242 اؼبتحػدة األمػم يبقػرار  الفلسػطينية التحريػر منظمػة لقبػوؿ نظراً  إبسرائيل ضمنياً  الفلسطينيُت إعًتاؼ خالؿ من

 واػبطػي الصػريح الفلسػطينية التحريػر منظمػة إبعػًتاؼ للسػالـ أوسػلو عمليػة جػاءت مث ،اسػرائيل مػع للمفاوضػات كأسػاس
 وعػالوة ،للسػالـ العربيػة ابؼببػادرة الفلسػطينية التحريػر منظمػة قبلت عندما 2002 العاـ ىف صياغتو تأُعيد والذي إبسرائيل،
 بػُت دائػرا كػاف  الػذي العنػف إبهنػاء للمطالبػة 2002 مػارسآذار/ 12 ىف الصػادر 1397 األمػن ؾبلػس قرار يُعترب ذل  على

 حل اعتماد إُف يدعو األمن جمللس قرار أوؿ ،(الثانية اإلنتفاضة) 2000 سبتمرب أيلوؿ/ منذ والفلسطيٌت اإلسرائيلى اعبانبُت
 تشػرين 29 يف 67/19 القػرار اؼبتحػدة لألمػم موميػةالع اعبمعيػة أصػدرت ،أعػواـ ةعشػر  وبعػد .الصراع إهناء أجل من الدولتُت
 خيار عن الًتاجع اآلف ببساطة يبكن ال ابلتاِفو  ،الدولتُت حل إطار ضمن فلسطُت بدولة قراراإل لصاٌف 2012 نوفمرب اثين/
 حػل قبػوؿ فػإف ذلػ  ومػع ،وعمليػاً  سياسػياً  فو الفلسػطيني ؽبػا يسػتعد َف دوليػة سياسػية تػداعياتب التسػب  دوف الػدولتُت حػل

 أحػد ظػل ىف يعمػال اف هبػ  اؼبسػارين ىػذين أف أو اغبقػوؽ أجنػدة أنبيػة مػن اإلنتقػاص يعػٍت ال فّعػاؿ يسياسػ كحػل الدولتُت
 .اؼبسارْين

 أف الفلسػطينية القيػادة علػى يتوجػ  كػاف يذالػ يالسياسػ ابؼبسػار يتعلػق فيمػا الشخصػية قناعيت أف ىنا، ؾبدداً  التأكيد أود و
 نفسو تشكيل إبعادة الفلسطيٍت السياسى النظاـ يقـو أف حُت وإُف ،التحليل ىذا سياؽ يف أنبية لو ليس اترىبها طواؿ تتبعو
 الواقعيػة السياسػة عػاَف يف يعمػل مػن كل على يتحتم أنو أرى ،بذل  يقم َف وما الواحدة، الدولة غبل بديلة إسًتاتيجية وإعالف
 مػن 22% علػى فلسػطينية دولػة إلقامػة اغباليػة السياسػة وتتمتػع .لػذل  وفقػاً  يتصػرؼ وأف اغباليػة، السياسة قبوؿ الكامل غَت

 بدولػة العػاَف دوؿ غالبيػة إعػًتاؼ وشػهدت دوليػة، بشػرعية الربيطػاين لإلنتػداب خاضػعة كانػت الػيت التارىبيػة فلسػطُت مساحة
 .ابلفعل بذلو مت الذي الفلسطيٍت السياسي اؼباؿ لرأس شبرة بل أكاديبياً، خياراً  ليست إهناف لذل ، ،فلسطُت
 تحقيقل مسبق يأساس كشرط الدولتُت حل إُف التوصل إُف اغباجة رضبة ربت األفراد حقوؽ إبقاء يبكن ال الوقت، نفس ويف

 الػذي السياسػى التفكػَت طريقػة ىف خلػل وجػود إُف تسػتند لػبع اب بعضػها القضػااي لػرب  احملاولػة ىػذه أف إذ .غبقػوقهم األفراد
 التوصػل ضػرورة يفػًتض الػذي السياسػى الطيػف هنايػة ىف - ةجتماعيػاإلو  ةقتصادياإلو  ةسياسيال األساسية اغبقوؽ قضية يضع
 ىي السياسية اللعبة هناية إف إذ ا،فادح خطأ- رأيي حبس  - ذل  يبثلو  ،الفردية اغبقوؽ ربقيق قبل شامل سياسى إطار اُف
 يقبعوف الذين لفلسطينيُتل ابلنسبة أنبية تكتس  حقوؽ ذاهتا حبد ىى الفورية اإلحتياجات فإف ذل  ومع الصراع؛ أبعاد أحد
 .أنبية أكثر كنت َف إف اؼبصَت، تقرير حق كأنبية سباماً  أخرى أماكن يف يقيموفو  اإلحتالؿ ربت

 يف ومتكاملتػاف متميػزاتف أهنمػا علػى إليهمػا النظػر ينبغػى الػوطٌت نضػالنا يف بدور تضطلعاف )مساراف( عمليتاف ىناؾ وجوىرايً،
 (.اؼبصَت تقرير) السياسية للعبة ؿبددة وهناية ،ة(الفردي اغبرية أو) وؽاغبق ونبا: ذاتو، الوقت
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 1ادلقًتح النهج .1
 يف .حقوقنػا نريد الفلسطينيوف؟ كبن نريد ماذا .اؼبسألة تل ل التقسيم مبوذج أو الدولتُت، أو الدولة حل نتناسى، صبيعاً  دعوان
 وشّكلوا - 1948 العاـ ىف نزحوا الذين ُتالفلسطيني ُتالالجئ أي: ،األفراد حبقوؽ ابؼبطالبة الوطٍت نضالنا بدأ ،1949 العاـ
، .وطػنهم إُف ابلعػودة رغبػوا والػذين - الوقػت ذلػ  ىف (إسػرائيل أصػبحت الػيت) فلسػطُت سػكاف نصػف مػن أكثػر  َف واليػـو
 حقػوؽ إدراؾ أجػل مػن النضػاؿ ىُبػاض ذلػ ، ومػع .الوطنيػة األجنػدة علػى ىامػاً  بنػداً  يػزاؿ وال لالجئػُت، العػودة حػق يتحقػق
 الجئػُت،ال الفلسػطينيُتو  إسػرائيل، يف يقيمػوف والػذين ، ياإلسػرائيل اإلحػتالؿ نػَت ربػت يرزحػوف الػذين لفلسػطينيُتل اإلنسػاف

 .داخلياً  شرديناؼب الفلسطينيُتو 
 يتمتع اليت دولياً  اؼبقبولة اؼبعايَت إُف حريتنا وإعادة العي ، تستحق كريبة حياة إُف حياتنا بتحويل ةجدير  اغبقوؽ ىذه تلبية إف
 النظػاـ ىف اؼبشاركة على قادرين نكوف أف نريد حننف :سياسية ىي اغبقوؽ وىذه .مكاف كل يف العاَف مواطٍت من اؼباليُت هبا

 نتمتػع أف مػع والتجػارة اإلنتػاج يف اؼبشػاركة نريػد إذ :إقتصػادية حقػوؽ أيضػاً  ىػيو  ،ربكمنػا اليت السياسية األنظمة أو السياسي
 أيضاً  ىي ذل ، على عالوة ،حدودان وعرب وطننا داخل والعمل البضائع، حركة وحرية مواردان، إُف الكامل الوصوؿ إبمكانية
 إبسػتطاعة يكػوف حيػث العػاَف، أكباء صبيع يف اجملزأة الفلسطينية اجملتمعات بُت اعبسور بناء إعادة نريد إذ – إجتماعية حقوؽ

 والالجئػُت الغربيػة، الضػفة يف والفلسػطينيُت اؼبقدسػيُت، والفلسػطينيُت الفلسػطينيُت، إسػرائيل ومػواطٍت غػزة، يف الفلسػطينيُت
 .اؽبدؼ نفسل السعيو  اؽبوية لنفس ابإلنتماء يشعرواو  مشلهم يلموا أف الشتات يوفلسطيني الفلسطينيُت،

 أولوليػة علػى غبقوقنا، إدراكنا وكيفية اللعبة هناية رؤى حوؿ االكاديبى اعبدؿ وبظى أف ينبغي ال اإلحتياجات، ىذه ضوء ويف
 مهما -الدولتُت غبل الفلسطينية السياسية اؼبؤسسة قبوؿب ربديداً  يتمثل الذي ،إنفاقو يتم الذي السياسي اؼباؿ رأس من أكثر
 تصػرؼ أف لػو هنايػة ال أكػاديبي جػدؿ إُف زبضػع الػيت السياسػية اإلجراءات شأف فمن لو، الدوِف اجملتمع وأتييد -ضعيفاً  كاف
 والسػؤاؿ ،سػويةً  األمػور ىػذه يف النظػر هبػ  ابلتػاِفو  ،اآلف حقوقنػا وإدراؾ الدولػة إلقامػة الالزمػة القػدرات نع االنتباه تدرهبياً 
 أو دولتػُت، يف نعػي  أنفسػنا وجػدان وإذا اآلف؟ حقوقنػا إدراؾ يبكننػا كيػف :ىػو اؼبضػمار ىػذا يف طرحػو يتعػُت الػذي اغباسػم
 األلعاب هناية تكتس  إذ .ذل  فليكن ،حقوقنا إلدراؾ نتيجة متعددة دوؿ من مكوف إقتصادي إرباد داخل أو واحدة، دولة

 ويتعُّت  ،حقوقنا ضماف حبكم ةمقبول حقوقنا إلدراؾ نتيجة نبثقت يتال ةالسياسي اؽبيكلية كانت  طاؼبا حالياً  اثنوية أنبية السياسية
 تكافئ ال الدولية احملافل أف كما  األخالؽ حوؿ نقاش يف منخرطُت لسنا أننا يف يتمثل رئيسيا موضوعا ابغبسباف أنخذ أف ىنا

 أدواات شيء كل  وقبل أوال يتطل  ابمتياز سياسي صراع لبوضو الذي فالصراع األخالقي، التفوؽ إدعاء دبقدورىم الذين أولئ 
 سياسية.
 - أبسره العاَف يقرّ  إذ ،شيء كل على اغبصوؿ على قادرة تكوف أف ينبغى ال اإلحتالؿ سلطة أف إفًتاض على حجيت وتستند
 أحكاـ من وغَتىا الرابعة جنيف إتفاقية فإف مثَ  ومن اإلحتالؿ، ربت -الفلسطينيوف كبن -أبننا اؼبتحدة الوالايت ذل  ىف دبا

 ذل  على تعًتض إسرائيل لكنو  شؤوننا،ل التعريف ىذا أيضاً  الفلسطينيوف قبل ولقد.،علينا تنطبق الصلة ذات الدوِف القانوف
 َف ومصػر األردف وأف اؼبتعاقػدة، السػامية األطػراؼ أحػد لسػيادة اػباضػعة ابؼبنػاطق فقػ  تتعلػق اإلتفاقيػة أف حبجػة فنيػة، ألسػس
 مػن اؼبنػاطق ىػذه السػابق يف ربكمػاف كانتػا عنػدما (التػواِف علػى) غػزة وقطػاع الغربيػة الضفة على قانونية سيادة أي ؽبما تكن
 .1967 العاـ حىت 1948 العاـ

 حػرب خػالؿ إحتلتهػا  الػيت األراضػي ىػذه ضػم شػرعيةب  االدعػاء يف حجتهػا علػى إسػرائيل حافظػت اؼبنطػق، ىػذا إُف وإستناداً 
 إلثبػات جنيػف إتفاقيػة علػى إسػرائيل تعتمػد أخػرى، أحيػاف ىف ولكػن ،فيها دائمة بصفة واالستيطاف ومصادرهتا 1967 العاـ
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 نطاؽ خارج يقيموف ولكن لسيطرهتا ىبضعوف الذين الفلسطينيُت دبعاملة يتعلق فيما سّيما ال تنتهجها، اليت السياسات شرعية
 القػانوين الوضػع تغيػَت ربظػر الػيت األحكػاـ إُف مشػَتة اإلسػرائيليُت، اؼبػواطنُت عػن ةـبتلفػ معاملػة ،لسػيادهتا اػباضػعة طقاؼبنػا

 .تقريباً  قرف نصف ؼبدة اؽبائلة اػبدعة هبذه اإلفالت يف اؼبتعاقبة اإلسرائيلية اغبكومات قبحت وقد ،احملتلة األراضي لسكاف
 دبػا جنيػف إتفاقيػة يف الػواردة اؼبػواد تطبيػق طريقػة نتقػاءإ من نهاومكّ  كبَت، بشكل اإلحتالؿ سلطات الغموض ىذا خدـ وقد
 غمػوض ينتهػي أف ينبغػي وعليػو الطػرؽ، ىػذه مػن األسػوأ علػى وبصػل احملتػل الشػع  بينمػا اغبػالتُت، كلتػا يف مصػلحتها ىبػدـ

 اإلحتالؿ.
 ىػذا كػاف فػإذا ،تنطبػق ال أو تنطبػق إمػا اإلحػتالؿ فقػوانُت ،إجبػاري قرار إبزباذ واؼبطالبة اػبدعة تل  إليقاؼ األواف آف لقد

 حقػػوؽ بتحقيػػق يسػػمح افبػػ – مؤقتػػة تكػػوف أف اؼبفػػًتض مػػن كػػاف الػػيت – إسػػرائيل وصػػاية اهنػػاء أواف فػػات فقػػد إحػػتالاًل،
 يأ غبرمػاف مػربر أي ىنػاؾ فلػيس إحػتالاًل، يكػن َف إذا أمػا ،فلسػطينية دولػة إقامػة لصػاٌف اإلنسػحاب خػالؿ من الفلسطينيُت
 إقػامتهم مكػاف عػن رالنظػ بغػ  اؼبتسػاوية اغبقػوؽ مػن -فلسػطينياً  أو إسػرائيلياً  كػاف سػواء - اإلسػرائيلي اغبكػم ربت شخص
 اغبقػوؽ لتلػ  إمتػداداً  الفلسػطينية اغبقػوؽ تصػبح لػذل  ،األردف هنػر إُف اؼبتوسػ  البحػر مػن سبتد اليت اإلسرائيلية الوالية ربت

 الشرقية اغبدود عدا ما دولياً، هبا اؼبعًتؼ إسرائيل دولة داخل يعيشوف الذين اإلسرائيليوف اؼبواطنوف هبا يتمتع اليت واإلمتيازات
 .للبالد
 2"،اغبقوؽ على قائمة ديبوقراطية تُعترب تزاؿ ال" ولكنها "حقوقهم من الناس ماليُت إسرائيل ـررب" اليومية، غبياةاب يتعلق فيماو 

 غربيػة ودبوافقػة - إلسرائيل ظبح اغبقوؽ أساس على القائم اػبطاب أف للسخرية اؼبثَت ومن .طبيعية "غربية" دولة فهي وابلتاِف
 ابغبقػوؽ التمتػع أصػبح كيػف كتاابهتػا يف بوضػوح "أرنػدت "حنػة الفيلسػوفة وحػددت ،النػاس مػن كاملػة  فئػة حقػوؽ إلغػاء -

 إذا للدولػة، وبػق واؼبػواطنُت، وغػَت ،(حقػوؽ ؽبػم وبػق الػذين) اؼبػواطنُت بػُت الواضػح التمييػز خػالؿ نمػ اؼبواطَنػة ؼبفهػـو وظيفػة
 "يشػرعن" أف شػأنو مػن مػا وىػو  -اؼبواطَنػة علػى اغبصػوؿ ؽبػم وبػق ال أنو  يعتربوف الذين األفراد ىؤالء حقوؽ ذباىل ،شاءت
 3.اؼبعاملة سوء أشكاؿ من "مشروع" شكل والنتيجة ،اإلنسانية حقوقهم من ذبريدىم
 الغػريب النػادى داخػل موقعػاً  لنفسػها ازبػذت - غربيػة ليرباليػة ديبقراطيػة أهنػا لػذاهتا بوصػفها -إسػرائيل أف للسػخرية، اؼبثػَت ومن
 إسػرائيل فػإف ذلػ ، ومػع ،اآلخػرين حقػوؽ لسػل  مفيػد كغطػاء الدوليػة الشػرعية ىذه مستخدمة ،ذاتيا اؼبدعاة "الُعليا للقيم"

 ليس عسكري إحتالؿ نظاـل الناس ماليُت زٌبِضع أف العاَف يف دولة أي تستطيع ال حيث اغبقوؽ على قائمة ديبقراطية ليست
 .واغبرايت ؽاغبقو  على قائمة دولة أهنا تّدعي مث هناية، لو

 مشاكل" أف ،2014 ـللعا احملتلة واألراضي اإلنساف حقوؽ عن تقريرىا يف األمريكية اػبارجية وزارة ذكرت ذل ، على عالوة
 مػنهم الكثػَتوف يصػنف الػذين إسػرائيل، يف العػرب اؼبػواطنُت ضػد واجملتمعػي اؼبؤسسػايت التمييػز تشػمل "اػبطػَتة اإلنساف حقوؽ
 متساوية فرص على األفراد ىؤالء حصوؿ عدـ يف خاص بشكل التمييز ىذا ويتمثل ،البدو ذل  يف دبا ،كفلسطينيُت  أنفسهم
 .اغبقوؽ على قائماً  كياانً  أهنا على الدولية الساحة يف إسرائيل قبوؿ تمي ذل ، ومع 4ف.والتوظي التعليم يف

 إسػرائيل مػع يتعامػل العػاَف يػزاؿ وال للفلسػطينيُت، منحهػا إسرائيل ترف  ذل  ومع - للُمصادرة قابلة غَت عينةم حقوؽ ىناؾ
 إالا  للػبالد، ُتاألصػلي السػكاف ىػم وغػزة الغربية الضفة يف الفلسطينيُت أف من وابلرغم ،اغبقوؽ على قائمة ديبقراطية أهنا على
 دولػة يف حاليػاً  نعػي  كنػا إذا مػا حػوؿ القػائم اعبػدؿ فػإف ابلتػاِفو  ،عنصرية دولة يةىيكل داخل عسكري لنظاـ ىبضعوف أهنم
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)palestinians/97883/-failed-has-rights-human-of-concept-very-the. 

 .1 رقم الصفحة األمريكية(، اؼبتحدة الوالايت )واشنطن، 2014لعاـ  حملتلةا واألراضي إسرائيل عن اإلنساف حقوؽ األمريكية، تقرير اػبارجية وزارة 4
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 لػبع  سُبػَنح واؼبسػاواة اغبريػة سبػنح إسػرائيل أف ىػي اغبقيقيػة واؼبشػكلة ،مدويػة "نعػم" ىػو فػاعبواب - معػٌت لػو يعػد َف واحػدة
 اإلحػتالؿ رضبػة ربػت اؼبػواطنُت غػَت يقبػع بينمػا حقػوقهم، بكامػل اؼبواطنػوف فيهػا يتمتػع الػيت الدولػة إف سػواىم، دوف رعاايىػا
 5.أرندت تنبأت كما عنصرية دولة ؽبي العسكري
 التوسع بسب  بعيداً  إنزالقها من ابلرغم يده، قبضة يف تزاؿ ال الدولتُت حل أف فكرةب الدوِف اجملتمع تشبث عديدة، لسنوات
 إُف طريقهػا يف الػدولتُت حػل انفػذة أف أعتقػد" :كػَتي صػرح ،2013 نيسػاف/أبريل ويف .الغربيػة الضػفة داخػل اإلسػرائيلي
 يف ونصػف، عػامُت وبعػد 6."سبامػاً  يُغلػق أف قبػل عػامُت، إُف ونصػف عػاـ - الوقػت مػن متسػع لػدينا يػزاؿ وال … اإلغػالؽ
 صػرّح كمػا :الػدولتُت حػل ربقيػق إسػتحالة بشػأف التصػروبات مػن اؼبزيػد األبػي  البيػت أصػدر ، 2015نػوفمرب أوؿ/ تشػرين
 فرضػو مت جديػداً  واقعػاً  ىنػاؾ" :أف واػبلي ، أفريقيا ومشاؿ األوس  الشرؽ لشؤوف أوابما للرئيس اػباص اؼبساعد ،ماِف روبرت
 ولكن والفلسطينيُت، اإلسرائيليُت بُت سالـ إتفاقية إُف التوصل آفاؽ تقوي  فق  ليس شأنو من والذي الغربية، الضفة على
 التعليقػات ىػذه األمريكيػة اػبارجيػة وزارة إبسػم اؼبتحػدث كػَتيب جػوف وردد 7."اؼبفاوضػات إسػتئناؼ فػرص مػن التقليػل أيضػاً 
 مػاذا ىػو، اآلف نفسػو يطػرح الػذي فالسػؤاؿ مث ومػن الواحػدة، الدولػة حػل يػرف  أنػو وتكػراراً  مػراراً  نتنيػاىو كػرر" قػاؿ: عنػدما
 حديثػو يف كػَتي جػوف األمريكػي اػبارجيػة وزير صرح ذل ، على وعالوة 8"السيناريو؟ ىذا مثل حدوث ؼبنع نتنياىو سيفعل
 أف شأهنا من الفلسطيٍت-اإلسرائيلي الصراع يف اغبالية جهات"التو  أف ،2015ديسمربأوؿ/ كانوف ىف ساابف ملتقى يف مؤخراً 
 9."الواحدة الدولة حل واقع إُف تفضي
 العملية، "عكس" ؿ إمكانية ىناؾ تزاؿ ال وابلتاِف بعد، احملتلة األراضي كامل على تستحوذ َف إسرائيل أف يف افًتاضهم يتمثل
 الػزمن، مرور طويلة فًتة منذ القائم الرأي ىذا ذباىل ذل ، ومع .التعديالت بع  مع 1967 اؿ قبل ما حدود إُف والعودة

 50 اؿ األعػواـ خػالؿ والفلسػطينية اإلسػرائيلية األجيػاؿ أف ىػي واغبقيقػة .الواقػع أرض علػى اؼبوجػودة اغبقائق عن ذاتو عزؿو 
 من يسافر أف -اليهودية اؽبوية أو اإلسرائيلية اعبنسية وبمل أكاف سواء– الفرد يستطيعو   ،فق واحدة دولة يف عاشوا اؼباضية
 الفلسػطينيُت مػع إتفػاؽ إُف التوصػل يػتم أف إُف اتمػة حبريػة بػذل  القيػاـ يسػتطيع لػن لكنػو ،اؼبتوسػ  البحػر إُف األردف هنػر
 حريػة زبضػع ولكػن وأمنهػا. الدولػة دعػم علػى وبصػل و الػبالد، أكبػاء معظػم يف يعػي  أف أيضػا يبكنػوو  ،(أبخػرى أو بطريقػة)

 موجهة للدولة األمنية واألجهزة ؿبددة، مناطق يف ـبصصة سكناىم وأماكن شديدة، لقيود فلسطينية إقامة لديهم الذين األفراد
 ةوغػز  هللا راـ يف ولػيس - أبي  وتل القدس يف اؼبتواجدة والعسكرية اإلسرائيلية - اليهودية السلطات وتتوُف ،إبستمرار ضدىم
 10الواسع." النظاـ ىذا تًتأس اليت العليا السلطات مقاليد
 ىو اؼبتبقي اؼبعقوؿ الوحيد اػبيار فإف وابلتاِف ،ابلفشل ُمٍت قد الدولتُت حل أف جهراً  الساذج اؼبنطق يتبنوف فبن العديد وىناؾ
 .ق  ذبربتو تتم َف بل - يفشل َف الدولتُت حل أف األمر واقع ولكن ة،الواحد الدولة حل
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 قضػية إعتبارىػا مػن بػدالً  دبلوماسػية، قضية أو وسالـ، حرب مشكلة الفلسطينية القضية عتبارال أبكملو الدوِف اجملتمع يبيل"
 اؼبقػاـ يف إلغاؤىػا يبكػن وال للمصػادرة، قابلػة غػَت اغبقػوؽ ألف) فػوراً  للفلسػطينيُت اغبقػوؽ إبعػادة اؼبطالبػة مػن فبػدالً  .حقػوؽ
 ذىبت ة(،جديد فلسطينية دولة داخل أو إسرائيل دولة داخل) اغبقوؽ تل  فبارسة مكاف على اإلتفاؽ يبكن وحينها ،(األوؿ
 11{."اؼبصَت وتقرير الدولة إقامة} قضااي على حصرايً  القائم اعبدؿ ركزو  ،النسياف أدراج اغبقوؽ تل 
 يف الفلسطينية الوطنية لألجندة مالءمة األكثر ىو اغبقوؽ على القائم فالنه  .اغبقوؽ ذباىل استمرار يف اؼبسالة ل ّ  ويتمّثل
 قيػادة تولػت ،2005 عػاـ العقػوابت وفػرض اإلسػتثمارات وسػح  اؼبقاطعػة حركػة انطلقػت أف ومنػذ .العصػر وىػذا اليػـو ىذا
 اجملتمع اصدرىا اليت "الدعوة إُف تستند أبهنا جهودىا اؼبقاطعة حركة وتوضح .عاؼبياً  أتييداً  واكتسبت اغبقوؽ على الًتكيز ىذا
 واغبقوؽ الدوِف للقانوف سبتثل حىت ٍإسرائيل على عقوابت وفرض استثمارات وسح  مقاطعة ضبلة الطالؽ الفلسطيٍت اؼبدين

 ىذه أف أرى ىنا وأان السياسية، لعبةال لنهاية معُت شكلب صروبة بصورة اؼبقاطعة ضبلة تطال  ال ذل ، ومع 12."الفلسطينية
 .ضعفها نقطة
 إذ ربقيقهػا،و  اغبقػوؽ تلبيػة هبػ  للصػراع، النهػائي اغبػل ىػو الػدولتُت حػل أو الواحػدة الدولػة حػل كػاف إذا عمػا النظػر وبغػ 
 حيث - اغبقوؽ تلبية ينبغي وأن القائلة األساسية للحجة ابلنسبة اثنوية أنبية اغبقيقة، يف الواحدة، الدولة حل حجة تكتس 
 يتعلػق أبكملػػو فاؼبوضػوع ،ذلػػ  خػالؼ أو الػػدولتُت أو الواحػدة، الدولػة إطػػار يف ذلػ  مت مػػا إذا يُػذكر فػػارؽ أي شبػة لػيس

 ذاهتا .ابغبقوؽ
 

 التارخيية اخللفية .2
 وإذا ،واحػدة عنصػرية دولػة ىف نعػي  أننػا ىػو والواقػع - يضػر وال يسػاعد ال الدولتُت حل لتحقيق الدولية اعبهود إستمرار إف
 النظػر ينبغػي أنػو ىػي األساسػية النقطػة فإف ذل ، ومع .أفضل فهذا عادؿ، بشكل الدولتُت حل ربقيق ىف الدوِف اجملتمع قبح
 اغبقوؽ إدراؾ أجل من النضاؿ حساب على إزباذه يتم أالّ   هب ىذا العمل مسارو  اثنوية، وردبا موازية، أهنا على العملية ؽبذه

 .الفلسطينية
 منػذ وردبػا طويلػة، بفػًتة للسػالـ أوسلو عملية قبل الفلسطينية التحرير منظمة مسؤوِف كبار قبوؿ على الدولتُت حل حاز لقد

 الشػهَت الفلسػطيٍت اؼبؤرخ ،1978 عاـ ويف .1988 اـع يف النه  ىذا على الرظبي الطابع إضفاء ومت السبعينات، منتصف
حػاؿ يف التفكػَت" عنػواف، ربػت رئيسػيا مقػاال اػبالػدي وليػد

ُ
 أف اػبالػدي السػيد وأوضػح 13ة."سػياد ذات فلسػطينية ولػةد :اؼب

 ِشػبو أو السػيادة نصػف لػيسو  "،الفلسػطينية السػيادة مفهػـو [ىػو]  .…فلسػطُت .… ؿ القػانوين الوضػع" ؿ الزاويػة حجػر
  :قائال يستطردو  ".سيادة ذات مستقلة فلسطينية دولة ولكن ،الزائفة السيادة أو السيادة
 تشػّكل أف كهػذه دولػةل سػوى اؼبػرجح مػن لػيسو  .الفلسػطينية التحريػر منظمػة دعػم كسػ ت أف كهذه دولةل سوى يبكن "ال

 يعيشونو الذي السياسي اؼبأزؽ من اػبروج إُف هبم وستؤدي الشتات، ويف اإلحتالؿ ربت القابعُت للفلسطينيُت نفسياً  إخًتاقا
 على إعتمادىم يوستنه بو، معًتؼ غَت اشعب بصفتهم ابلشبح الشبيو اجملهوؿ وجودىم أيضاً  ستنهي كما .1948 العاـ منذ

                                                           
 .اؼبرجع نفس 11

12 http://bdsmovement.net/ 

حاؿ يف التفكَت اػبالدي، وليد 13
ُ
 1978 يونيو اػبارجية، العالقات ؾبلس سيادة، ذات فلسطينية دولة :اؼب

((https://www.foreignaffairs.com/articles/palestinian-authority/1978-07-01/thinking-unthinkable-sovereign-
palestinian-state). 
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  الذواؼبػ اؼبرجعيػة، نقطػة وسػتكوف ،دوليػة أو إسػرائيلية أو عربيػة كانػت سػواء األخػرى، األطػراؼ مػن والتسػامح واؼبعونػة الرضبة
 ."واإلقباز األمل طةوؿب الوطٍت،

 الرأي أتييد على كهذه دولة سوى ربظى لنو  .ذل  إلستيعاب اترىبياً  مؤىل العاَف شعوب صبيع بُت من اليهودي والشع “
 صػيغة مػن النتػائ  ىذهتنشػأ أف يبكػن وال ،الفلسػطينية التحريػر منظمػة دعػم خػالؿ مػن العربيػة الػدوؿ وغالبيػة العػريب العػاـ

 اؼبرجح غَت ومن ،الدولية الوصاية ربت الفلسطينية األقلية وضع إدامة خالؿ من أو اؽبامشية، العباءة ربت ة"فدرالي" ابنتوستاف
 طريقػو تقطػع أقفػاص، داخػل وهبػوؿ يصػوؿ الػذي الػدجاج أو اؽبنديػة، للمحميػات اإلسػرائيلية اؼبتنوعػة اجملموعػة عنشػأتن أف

 ىنػاؾ لػيس ولكػن ،اؼبسػلحُت اآلاثر وعلمػاء اؼبراقبػة، وأبػراج الكاشػفة، ابألضػواء مراقبتو وتتم البوليسية، والكالب ، الدورايت
 علػى اجملػاورة الػدوؿ تنتاب اليت اؼبشروعة اؼبخاوؼ هتدئة إُف هتدؼ ألحكاـ الفلسطينية السيادة مفهـو إستيعاب لعدـ سب 
 ."متبادال يكوف أف اؼبفضل ومن معقوؿ، أساس
 15 يف أعلنػو الػذي الفلسػطيٍت اإلسػتقالؿ إعػالف سػاحقة أبغلبيػة الفلسػطيٍت الػوطٍت اجمللػس عتمػدا أعػواـ، عشػرة مػرور وبعػد
 إتفاقيػة أمػاـ الطريػق ومهػد الفلسػطيٍت، للشػع  ذاتيػاً   اؼبختػارة السياسػية اؼبرجعيػة أصػبح قػدو  ،1988 نػوفمرب اثين/ تشػرين
 التحريػر منظمػة اعًتفػت عنػدما الدوليػة السػاحة يف الػدولتُت حػل علػى شػرعيةال أضػفت والػيت ،1993 عػاـ التارىبيػة أوسػلو

 وضػعت إذ   ،ذلػ عػن الًتاجػع دبكػاف البالغػة الصػعوبة مػن سػيكوف السياسػي، اجملػاؿ ويف ل.إسػرائي بدولػة رظبيػاً  الفلسػطينية
 تعويػذة هبعػل فبػا الدوليػة، واإلتفاقػات اؼبتحػدة األمػم قػرارات مػن ديالعد خالؿ من الدولتُت حل خلف ثقلها الدولية الشرعية
 .لو التصدي على قادرة دولياً  هبا معًتؼ فلسطينية سياسية مؤسسة ىناؾ تكوف أف حُت إُف شائبة، تشوهبا ال الدولتُت حل

 ال أنػوىنا، اؼبالحظػة اـاؽبػ ومن ،الفلسطيٍت السياسي الطيف من كبَت  قسم قبوؿ على الدولتُت حل حظي ذل ، على وعالوة
 ىذا من حل إلهباد األحياف من كثَت  يف اؼبعلنة اغباجة مع تناقضاً  يشّكل ما وىو هنائي"، لػ"وضع حل الواقع أرض على يوجد
 ال للعبػة ـبتلفػُت واقعػُت سػيجل  فاؼبسػتقبل ،إتفػاؽ إُف  لواَتوصاػ واإلسػرائيليُت الفلسػطينيُت ألف يتوقػف ال والتػاري  ،القبيػل
، تصورنبا يبكن  فػاإلعًتاؼ .اآلخػر مػن اػبػوؼ :واحػد مفهػـو علػى نشػأ الػذي اإلسػرائيلي اليهػودي اجملتمع يف سّيما وال اليـو

 حيث ،األخرى السياسية الًتتيبات من كبَت عدد بُت من موازية، سيادة أو فدرالية، أو ،كونفدرالية بعده هبل  قد ابلدولتُت،
 إدوارد الربوفيسػور الفلسػطيٍت، اؼبفكػر عػرّب و  ،الطػرفُت بػُت اغبقػوؽ يف مسػاواة ىنػاؾ أف طاؼبػا واردة اإلحتمػاالت ىذه صبيع أف

 ."شيء ال أو اؼبساواة" قائال: تعبَت أيّبا ذل  عن ،سعيد
 حيػث ت.مػرا عػدة الواقػع يف فشػل قػدف ".اؽبائػل" أوسػلو إتفاقػات مبػوذج بػو ُمػٍتَ  الػذي الفشػل حقيقػة نفهػم أف علينػا ينبغػي
 تضػع أف شػأهنا مػن أعػواـ( )طبسػة ؿبػددة زمنيػة فػًتة غضػوف يف هنػائي" "وضػع إُف للتوصػل اغباجة أوسلو اتفاقات يف ُضّمَنت
 َف اللػػذي الطيػػف طػػريفّ  علػػى السياسػػي رأظبػػاؿال مػػن الكبػػَت الكػػم ذباىػػل مت بينمػػا والريبػػة، الثقػػة وعػػدـ الصػػراع، مػػن لعقػػود حػػدا
 ،اغبركة ودائم ديناميكيا  بطبيعتو التاري  لكوف نظرا الفشل ىذا عند التاري  يتوقف ال ،ذل  ومع يريده. أو "السالـ" بػ يؤمن

 تتمتػع الػيت اعبػذب قػوة مػن الػرغم فعلػى :ؿبػدد إذبػاه يف تسػَت وال بطيئة الدولتُت حل ربقيق حملاولة دولياً  عليها وافقاؼب والعملية
 العػػادؿ النضػاؿ أف االعتقػػاد اػبطػأ مػػن ذلػ ، علػػى وعػالوة النجػػاح. مضػمونة وغػػَت بطيئػة فإهنػػا العمػل، طػػور يف وكوهنػا هبػا

 وإيرلندا واعبزائر، بولندا، أف حُت ويف أىدافها. ربقيق يف الوطٍت التحرير حركات صبيع تنجح ال حيث ابلنجاح دائما سيتكلل
 األمػريكيُت )اغبمر( واؽبنود اندو، واتميل وكشمَت، )إيغورستاف(، الشرقية تركستاف صبهورية تذّكرو   .النجاح على أمثلة تضرب
 ربديػػػداً، الوقػػػت ىػػذا ويف ،الفشػػػل إُف العادلػػة القضػػػية تُػػؤوؿ أف يبكػػػن وعليػػو، كاملػػػة.  ىزيبػػة إُف يػػػؤدي الػػذي الػػػوطٍت ابلفشػػل
 يػزاؿ وال قائمػا يػزاؿ ال النمػوذج هبػذا والػدوِف اؼبثػاِف التمس  لكن الدولتُت، حل ربقيق يف السياسية واؼبؤسسة العملية فشلت
 الواقع. أرض على ؾبّرب غَت الدولتُت حل

،  إسرائيل تقسيم ويتيح ،بعملو يضطلع سياسي لنظاـ اتـ غياب ظل يف مدفوعة الفلسطينية السياسية اإلسًتاتيجية تسَت واليـو
 نسيجنا يبزؽ أف راىنال للوضع الكفاءة، وعدـ واليأس واإلمشئزاز الداخلي، السياسي ابإلنقساـ مقًتانً  اعبغرايف، لواقعنا القسري
 يُلحػػق أف شػػأنو مػػن الػػذي االمػػر مسػػاره، عػػن ينحػػرؼ أف بػػد الفػػ اغبػػاِف، مسػػاره يف الػػوطٍت التحريػػر قطػػار بقػػي وإذا ،اجملتمعػػي
 الفلسػػطيٍت السياسػػي النظػػاـ إصػػالح مسػػألة ربتمػػل ال وعليػػو ،واإلسػػتقالؿ ابغبريػػة دبطالبتنػػا -دائمػػاً  يكػػن َف إف- خطػػَتا ضػػررا

 أف واقعيػاً  يكػوف لػن - الػدولتُت حبػل الدوليُت والتمس  ابلقبوؿ تتمثل اليت - اػبلفية ىذه ضوء ويف ،ذل  من أكثر اإلنتظار
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 تضػػطلع لكػػي حػػىت حاليػػا ؽبػػا طاقػػة ال أف ذلػػ  الدوليػػة، اؼبنظػػورات تغيػػَت علػػى قػػادرة تكػػوف أف السياسػػية مؤسسػػتنا مػػن نتوقػػع
 الداخلي. بيتها ترتي  إعادة دبهمة

 

 النهج ىذا مزااي .3
 

 الفّعالػة، غػَت الدبلوماسػية الػدولتُت حل لعملية رىينة حقوقنا تبقى أالّ  هب  أواًل: ،شقُت من تتكوف توضيحها أود اليت النقطة
 رأس غبجػػم نظػػراً  الصػعوبة ابلػػ  أمػػراً  سػيكوف رأيػػي، يف بػػذل ، فالقيػاـ الػػدولتُت. حػػل أمػاـ البػػاب نوصػػد أف يعػٍت ال ىػػذا لكػن
 اؽبػدؼ عػن بعيػداً  السياسػية طاقتنػا سػيوجو ذل ،أنػو مػن واألىم اؽبدؼ، ىذا لتحقيق إستثماره مت الذي الدوِف السياسي اؼباؿ

 ُمػدِمرة تكػوف أف اؼبمكػن مػن سياسػية عملية كبو أيضا وسيوجهها حقوقنا، بضماف يتمّثل والذي ربقيقو نتوخى الذي الرئيسي
 السػػؤاؿ، ىػػذا علػػى اإلجابػػة معػػرض يف إذاً؟ نريػػده الػػذي اغبػػل فمػػا الػػدولتُت، حبػػل نرغػػ  نعػػد َف وإذا ،النجػػاح مضػػمونة وغػػَت

 الػػدولتُت حػػل إلسػػقاط الػػدوِف اجملتمػػع علػػى والضػػغ  اعبديػػد اغبػػل خلػػف لإلربػػاد الػػالـز السياسػػي اؼبػػاؿ رأس تػػوفَت سيسػػتغرؽ
 مػن حالػة مػن نعػاين ُتكالجئػ  ، االحػتالؿ نػَت ربػت رازحػُت خالؽبا سنبقى الزمن من عقوداً  واؼبفضل اعبديد ابػبيار وإستبدالو
  الفقر

ُ
 .قعتاؼب
 فقد ،ذل  يستغرقو الذي والوقت الصراع حل بشأف الدولية النظر وجهات تغيَت عليها ينطوي اليت الصعوبة مدى صبيعا ونعلم
 الصػػراع حػػل حملاولػػة 1991 العػػاـ يف الدبلوماسػػية العمليػػة بدايػػة حػػىت 1948 العػػاـ يف نكبتنػػا منػػذ عامػػاً  43 األمػػر  ؽإسػػتغر 
 إسػتمرار إُف شػ ، أدىن دوف سػتؤوؿ واليت الزمنية، الفًتة نفس العملية تل  إلغاء يستغرؽ أف احملتمل ومن ،شعبنا دمر الذي

 وصباعػات واحملافػل، والدبلوماسػيُت، الدوليػة، اؼبلتقيػات أتيت أف حػُت إُف اضػي،األر  ومصػادرة اؼبسػتوطنات، وبنػاء اإلحػتالؿ،
 منػو والطلػ  الػدوِف اجملتمػع إُف التوجػو شػأف مػن وعليػو ،األايـ أحػد يف بػذل  القيػاـ من سبكنوا إف ىذا جديد، بفكر الضغظ
 لديها ليس إسرائيل أف مفادىا نتيجة إُف بو خلصوا وقت يف سّيما وال عكسية، نتائ  إُف يؤديو   الدولتُت حل ينبذ أف حاليا
 الالعبػُت قػراءة ُنسػيء أالا  علينػا نبغػييف لػذا، فلسػطينية. دولػة إقامػة لقبػوؿ اإلطػالؽ، على نية يوماً  لديها يكن َف وردبا نية، أي

 حػػل سػػيتكبدىا الػػيت يػػةاغبتم اػبسػػارة عػػن عامػػة بتصػػروبات أدلػػوا عنػػدما - األخػػَتة اآلونػػة يف اؼبتحػػدة الػػوالايت مثػػل-الػػدوليُت
 ُتشػػكل ال لكنهػػا األجػػل، قصػػَتة تكتيكيػػة أبهنػػا التصػػروبات ىػػذه وتتميػػز ،الواحػػدة الدولػػة حػػل يف يتمثػػل ومسػػتقبل الػػدوليتُت،
 اغبػػل الػػدولتُت، حػػل كػػاف  وإذا حقوقنػػا. نريػػد أننػػا مفادىػػا الػػدوِف اجملتمػػع إُف رسػػالة نوجػػو أف ينبغػػي لػػذا ،السياسػػات يف تغيػػَتاً 
 على ابلًتكيز اؼبطالبة يبكننا ىل الراىن، الوقت يف ولكن ربقيقو، يف فلتساعدوا للتحقيق، قابالً  يزاؿ ال لديكم، فضلاؼب الوحيد
 اغبقوؽ؟ قضية
 الػذين عػدد افمػ ،بػديالً  الفلسػطينية السياسػية اؼبؤسسػة تػوفر وأف الػدولتُت حػل نبػذ الػدوِف اجملتمػع من الطل  يستدعي اثنياً:
 َف الواحػدة الدولػة فحػل اإلسػتطالعي؟ أو الشػعي ابؼبفهػـو ولػيس السياسػي، ابؼبفهػـو الػدولتُت، غبػل اعبديػدة التعويػذة يتبنػوف
 سياسي حزب أي عتمدهي وَف اؼبتحدة الوالايت أو إسرائيل، أو الفلسطيٍت، اجملتمع يف كبَت سياسي جهاز أي أتييد على وبظَ 

 ستسػتبعد الػيت األخػالؽ علػى ابألحػرى يسػتند بػل أتييػد أو نفػوذ أو سياسػي إبطػار يتمتػع ال إنػوف لػذل ، نتيجػة فلسػطيٍت
 وأن ىي أخرى، مرة وحجيت كذل .  السياسية مشروعيتها من األخرى، الدوؿ من والعديد وأسًتاليا، وكندا، اؼبتحدة، الوالايت
 َمػواطن إستكشػاؼ علينػا بغػيين ال أنػو يعػٍت ال ىػذا ولكػن السياسػية، للعبػةا هنايػة إلعتمػاد رىينػة حقوقنػا تبقػى أال ينبغػي

 تعمػل الػيت الفلسػطينية السياسػية اؼبؤسسػة ربػًتس أف وينبغػى ،أخػرى هنائيػة سياسػية حلػوؿ ذبػاه جػذب قػوة لبنػاء وإمكانيػات
 .للحقوؽ اؼبفًتض اإلقباز أساسي وبشكل -الدولتُت حل - السابقة التعويذة واجهتها اليت عثراتال من اؽبدؼ ىذا لتحقيق
 مػن عقػوداً  سيسػتغرؽ الواحػدة الدولػة حػل وإبذبػاه الػدولتُت، حػل عػن بعيػداً  دوليػة جػذب قػوة بنػاء فػإف سػابقاً، أشػرت وكمػا
 يف السياسػية واألجنػدات للضػغوط وخضػوعو وتعقيداتػو، بتقلباتػو معػروؼ "الػدوِف اجملتمػع" أف حيػث أطوؿ، فًتة وردبا الزمن،
 علػى ىاو مؤيػد يكػن َف مػا اعبػد ؿبمػل علػى الواحػدة الدولػة فكػرة اآلخػروف أيخػذ أف بتػااتً  حاؼبػرج غػَت ومػن ،اغباضػر الوقػت
 (،إفًتاضيةو  غامضة كفكرة فَعاؿ بشكل تركو من بدالً ) التنفيذ عند الوضع عليو سيبدو ما يُظهر مفصل عمل لتقدًن إستعداد

 كهػذا، واقػع مػع واإلسػرائيليُت الفلسػطينيُت مػن كػل هبػا سػيتعامل الػذي للطريقػة تصػور طػرح اؼبفصل العمل ىذا سيستدعيو 
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 تفضػي وقػد ،(وإقتصػادايً  عسػكرايً ) القػوى وتفػاوت لوجػو، وجهػاً  اإلسػرائيلي التعنػت مػع حتمػاً  العمليػة ىػذه ستصػطدـ حيػث
 نهجيةاؼب تكرار ينطوي ذل  إُف ابإلضافة ،مستقلتُت وإمبّا مثاليتُت غَت دولتُت يف يتمثل جاذبية أقل سيناريو إُف األرجح على
 أوسػلو عمليػة وضػعت حيػث جديػة، ـباطرة على (اغبقوؽ) اغبالية اإلحتياجات قبل اللعبة هناية وضع يف تكمن اليت اطئةاػب

 فشػالَ  العمليػة تلػ  فشػلت عنػدما ولكػن للحقػوؽ، مسػبق كشػرط  النهػائي الوضػع إتفاؽ إُف ابلتوصل اؼبتمثلة النتيجة للسالـ
 طل  فإف مثَ  ومن ؿبددة، كنتيجة العملية يف مكاف أي يف واضح بشكل ذكره أيتِ  َف الدولة إقامة أف إسرائيل اّدعت ذريعاً،

 النقػاش بسػاط علػى ُتطػرَح َف الفلسػطينيُت حقػوؽ أف نفسػو الوقػت يف إسػرائيل واّدعػت ،لػو معػٌت ال دولػتهم لقياـ الفلسطينيُت
 للعملية يكوف أف أخشاه ما وأخشى ،معروفة وغَت ؿبددة غَت سياسية لنتيجة رىينة اغبقوؽ قضية إسرائيل أبقت وبذل  َق ،

 اؼبصَت. نفس الواحدة الدولة غبل السياسية
 فتلبيػة ،العكػس وليس السياسية، اللعبة هناية ربدد أف غبقوقنا نريد أننا ىي عليها، ابلتأكيد جاىداً  قمت اليت األمر، وحقيقة
 شػأف مػنف الصػراع حػل إُف وبػذل  ـ،السػال إُف تػؤدي فػاغبقوؽ .العكػس ولػيس الصػراع، حػل إُف تػؤدي أف ينبغػي اغبقػوؽ
 حػل) دوليػاً  اؼبعتمػدة اغباليػة اللعبػة هنايػة ؿبػل وبػل أف الواحػدة الدولػة حػل يف تتمثػل السياسػية للعبػة جديػدة هنايػة إعتمػاد
 حقيقة، السياسية اللعبة هناية تصبح أف إنتظار يف مسلوبة، حقوقنا وستبقى إتباعو، يستحق امثالي حال يقّدـ بصفتو (الدولتُت
 الدولة حل كاف وإذا ،حقوقنا نريد أننا مفادىا الدوِف اجملتمع إُف رسالة نوّجو أف ينبغي وعليو ،هبا التمتع من نتمكن أف قبل

 اؼبطالبػة يبكننػا ىػل اغبػاِف، الوقػت يف ولكػن ربقيقػو، يف فلتسػاعدوا الػدولتُت، حػل مػن أعلػى سياسػية قيمػة ذو اآلف الواحػدة
 اغبقوؽ؟ قضية على ابلًتكيز
، لعبػة هنايػة - اللعبػة هنايػة حػوؿ المنتهػيال اعبػدؿ على أَصراينا ما إذا كذل  نبا متناقضتُت؟ الرسالتُت ىاتُت ىل  وكمػا اليػـو
 كيػف مليػاً  يفكػر أف ذلػ  مػع يتفػق ال شػخص أي وعلػى ) عاؼبيػة "لعبػة" ألي (هنػائي وضػع) هناية ىناؾ ليس أعاله، أشران
 وإذا ،دستورية فدرالية صبهورية ضمن والية طبسُت تضم دولة إُف مستعمرة عشر ثالثة تضم دولة من اؼبتحدة الوالايت تطورت
 سػتعطي عندئػذ تقريبػاً، حصػري بشػكل اغبقػوؽ قضػية علػى رّكػزانو  اللعبػة، هناية عن ابغبقوؽ اؼبطالبة الفلسطينيوف كبن فصلنا
 ىػذه وضػع رجػاءاً  يبكننػا ىػل ولكػن مزاايىػا. ؽبػا الػدولتُت أو الواحػدة الدولػة مػن كػال  أف بفعاليػة اؼبعػٌت نفػس الرسػالتُت ىػاتُت
 َف حالػة األمػر ىػذا يشػّكل لػن حبقوقنػا؟ اؼبطالبػة قضػية علػى والًتكيز منهما، أي على إسرائيل موافقة لعدـ نظراً  جانباً، القضااي
 علػػى األمثلػػة بػػُت مػػن لونيػػااتاوك اسػػكتلندا تُعػػدَ  اؼبثػػاؿ، سػػبيل فعلػػى ،النهائيػػة النتيجػػة علػػى مسػػبقا وبكػػم ولػػن مثيػػل، ؽبػػا يسػػبق
 اؼبصػػَت/ تقريػػر يف حقهػػم ينػػالوف ريثمػػا ومتسػػاوية كاملػػة  حبقػػوؽ فيهمػػا القػػائم السياسػػي الكيػػاف سػػكاف صبيػػع يتمتػػع الػػيت البلػػداف

 وفلسطُت؟ إسرائيل يف أيضا ىذا وبدث ال فلماذا االستقالؿ.
 - إسػرائيل علػى ينبغػي الػدوِف، القػانوف بموجػ ف .اآلف حقوقنػا نريػد ،السياسػية األلعػاب لنهايػة رىينة حقوقنا تبقى أال هب 

 مسػؤولية تحمػلت أف ،الغػرض ؽبػذا الفلسػطينية والسػلطة الفلسػطينية، التحريػر منظمػةو  - ابالحػتالؿ القائمػة سػلطةال بصػفتها
 .منفصلُت وغَت متزامنُت غَت مسارين كالفيش إمبا والسياسة اغبقوؽ فإف لذل ، ؽ.اغبقو  ىذه على حصولنا ضماف
(. واؼبسػاواة (اؼبطػاؼ هنايػة )يف التارىبية اؼبصاغبة برواية وإستبداؽبا السالـ رواية إسقاط علينا أف بشدة أؤمن وأان  فكلمػة )اليػـو
 ربقيق أجل من األرض على الواقع لتغيَت كالمية خدمات ؾبرد تقدـ اليت اؼبنظمات تل  تساعد اهنا ذل  بنا تضر "لسالـ"ا
 ،القمعية سياستها بشأف اغبقيقية اؼبساءلة من إسرائيل ضباية إُف تسعى اليت اؼبنظمات من وغَتىا الفلسطيٍت، اؼبصَت تقرير حق
 :اتيلور ماثيو قوؿ حد وعلى
 ،اإلسػرائيلية القمػع سياسػة عػن للػدفاع يطمحػوف مػن بقضػية ويضػر قضػيتنا يسػاعد "مسػاواة" لكلمػة ٍإسػتخداـ كػل إف"

 اؼبدنية، اغبقوؽ حبركة عالقة العاَف، أكباء وصبيع اؼبتحدة الوالايت يف ؽبا، كلمة، استمالة يستطيعوف ال إسرائيل عن فاؼبدافعوف
 إستخداـ عن نكف فدعوان … اإلنساف حقوؽ وإحًتاـ التمييز، وإهناء واإلندماج، أفريقيا، جنوب يف العنصري النظاـ وهناية
 آلػة يػد يف راوةاؽبػ دبثابػة كانػت الػيت الكلمػة اؼبضػموف، مػن والفارغػة العكسػية، النتػائ  وذات ؽبػا معػٌت ال اليت "سالـ"ال كلمة
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 سالـ إسرائيل؛ تريده يذال السالـ صنعت اؼباضية عاماً  20 اؿ خالؿ اليت "السالـ عملية"و اإلسرائيلية، والًتحيل اإلستعمار
 14."واؽبيمنة الغزو
 البقاء أجل من ليصارع وحده وُيًتؾ ؾبزأة، "طع"ق يف الفلسطيٍت اإلجتماعي النسي  يتدىور حيث فاشلال "السالـ" ىو ىذا
 .ومنفصلة متعددة إنسانية كوارث من مكوف عاَف يف اغبياة قيد على

 

 15فارغة ضجة .4
 اللعبة هناية أف افًتاض على :أساسي سؤاؿ يف النظر ومبعن ،أوال اغبقوؽ نيلب اػباصة حجيت عن واحدة لدقيقة نًتاجع دعوان

 الدولتُت؟ وحل الواحدة الدولة حل بُت جوىرايً  إختالفاً  ىناؾ سيكوف فهل للتحقيق، قابلة السياسية
 ومتشػاب  متداخل ،(واحدة دولة) والفلسطينيُت اإلسرائيليُت أو ،(ولتُت)د وفلسطُت إسرائيل - الكيانُت مصَت أف رأيي، يف
 اغبرب، حالة من أكثر السلم حالة يف حتمي، بشكل فامرتبط مستقبليهما أف يدركا أف الصراع طريف على ينبغيو  ،األبد إُف

 عػن التخلػي دوف دوليػُت، شػركاء ومػع الػدوِف، القػانوف دبوجػ  متسػاويُت كطػرفُت بينهمػا التعػاوف سػبل أتسػيس وإبمكاهنمػا
 بشػكل أو ابلشػراكة السػيادة فبارسػة الطػرفُت كػال مػن تطلػ ي السياسػية للعبػة مضػمونة هنايػة إُف فالتوصػل ،الوطنيػة السػيادة
 ؼبصاٌف إعتبار أي دوف تشاء ما تفعل (فدرالية ضمن أو مستقلة كانت سواء) األمة أف أبداً  يعٍت ال اؼبصَت تقرير لكن ،منفرد

 مغلقػة حػدودنبا دولتػُت منهػا أكثػر عمالقػة دبدينػة أشػبو وىػي جػداً، صػغَتة اؼبشػًتكة فػاألرض .جَتاهنػا سػّيما وال اآلخػرين،
 الكهرومغناطيسي الطيف وعلى الطرفُت كال إحتياجات األمنية اؼبسؤوليات تلي أف ينبغي كما اؼبياه تقاسم ج في ،إبحكاـ
 ذباريػة، عالقػاتو  بريديػة، خػدمات وتنفيػذ تصػميم هبػ  وابؼبثػل، ،الكيػانُت لكػال التكنولوجيػة اإلتصػاالت إحتياجػات تلبيػة
 .اآلخرين وإحتياجات إحتياجاتنا يلي عمل إطار ضمن ،وصوؿوال اغبركة وحرية طرؽ، شبكاتو  بيئية، إدارةو 

 عمػل إطػار إُف التوصػل الطػرفُت كػال علػى ينبغي الصراع، إلهناء الدولتُت أو الدولة حل اعتماد عن النظر وبغ  وإبختصار،
 مسػتقلتُت دولتػُت إمػا سػتكوف والنتيجػة ،الػبع  بعضػهما حيػاة يف وشػريكُت متسػاويُت ُيصػبحا حبيػث ابلكرامػة" "يتسػم

 الػبع ، بعضػهما علػى يعتمػدوف فيهمػا حصػص ؽبػم شػركاء مػع مسػتقلتُت شػبو دولتػُت أو الػبع ، بعضػهما علػى ومعتمػدتُت
 أو الدولػة حػل حػوؿ القػائم اعبػدؿ أنبيػة عػدـ لفكػرة اؼبصػداقية مػن اؼبزيػد ويعطػي للواقػع، دقيػق إنعكػاس رأيػي يف ذلػ  يبثػلو 

 ىػو بينهمػا اؼبشػًتؾ والقاسػم ،اغبقػوؽ تطبيػع دبجػرد الدولتُت حل عن كثَتاً  الدولة حل ىبتلف لن اؼبطاؼ هناية ويف ،الدولتُت
 على ينبغي أنو يى قناعيتو  (،اإلسرائيليُت) يبلكوهنا من حساب على ليس ولكن ،(الفلسطينيُت) يبلكوهنا ال ؼبن اغبقوؽ منح

 أو وبنسػلفانيا، أوىػايو بنمػوذج ُأسػوةً  متكافئػة، حقػوؽ علػى الطرفػاف وبػدبوج وبظػى (بيئػي) أيكولػوجى نظػاـ تقاسػم الكيػانُت
 .سويسرا يف واألؼبانية ابإليطالية ابلناطقُت

 

                                                           
 2014 يونيو حزيراف/Mondoweiss ،28 الوحيد ىو "اؼبساواة"، اغبل يكوف "السالـ" )عندما اؼبتعبة "ىآرتس"ينادي ابلكلمة مؤسبر اتيلور، ماثيو 14
)equality-utionsol-http://mondoweiss.net/2014/06/conference(. 

 ومرتبطُت مستقلُت ،2010أبريل نيساف/ 2يف  اإلقبليزية ابللغة ىآرتس صحيفة يف مرة ألوؿ نشرىا ومت أفيشاي، برانرد مع ابإلشًتاؾ اغبجة ىذه جوىر وضع مت 15
)1.283818-interdependent-and-http://www.haaretz.com/independent( العمل ىذا صياغة مسؤولية يتحمل وحده . يتحمل الكات 

 .الورقة ىذه يف اؼبشًتؾ

http://mondoweiss.net/2014/06/conference-solution-equality
http://www.haaretz.com/independent-and-interdependent-1.283818
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 16والعقبات الذايت، التجديد الالعبُت، دور :الفلسطيٌت الُبعد .5
،  إسػرائيل تقسػيم يػؤدي إذ ،بعملػو عيضػطل سياسػي لنظػاـ اتـ غيػاب ظػل يف الفلسػطينية السياسػية اإلسػًتاتيجية تسػَت واليػـو
 سبزيػق إُف الػراىن ابلوضػع الكفػاءة، وعػدـ واإلمشئػزاز، السياسػية، لألحػزاب داخلية إبنقسامات اؼبقًتف اعبغرايف لواقعنا القسري
 اً أضػرار  يُلحػقو  مسػاره، عػن سػينحرؼ وفإنػ اغبػاِف، مسػاره يف الػوطٍت التحريػر قطػار يبقػ وإذا  الفلسػطيٍت اجملتمعػي النسػي 
 .واإلستقالؿ اغبرية أجل من ؼبطلبنا -دائمة تكن َف إف -جسيمة
 .ذل  من أكثر اإلنتظار الفلسطيٍت السياسي النظاـ إصالح وبتمل ال وابلتاِف
 :الوطٍت التحرير حركة وكذل  الفلسطيٌت، السياسى النظاـ إلصالح اإلسًتاتيجية األولوايت بع  يلى فيما

 ذل ، غَت أو سياسياً  اغباِف، وضعنا شؤوف عن اؼبسؤولُت ىؤالء وضع يستمر أف مقبوالً  يعد فلم - ادلساءلة تطبيق 
من   ؾبتمعنا أكثر يف اإلجرامية أو الفاشلة العناصر كشف الناس عامة يرى أف حُت وإُف .لنا ُمنقذين إبعتبارىم
 .تذكر لن تكتس  أي اسًتاتيجية سياسية يتم اختيارىا أيّة شرعية عامة، عالقات جهد كونو

 اؼبضي يبكننا فكيف للمناقشة. يطرحو أحد ال لكن اعبميع، بو يتحدث موضوع ىذا - احلوكمة موضوع طرح 
 ينظمها اليت ذات التوجو السياسي يبكن أف تشّكل  التجمعات إذ ال يف ظل االفتقار لنظاـ سياسي؟ جبدية قدماً 

 لإلنتخاابت الناجحة اعبولة فاعل، وتعترب سياسي لنظاـ بديالً   اغبسنة النوااي الوسطاء اجملتمعيوف ذوو أسبوعياً 
 صبيع تصبح حىت أمكن حيثما اإلستمرار عليها وينبغي لألماـ جداً  صغَتة خطوة الغربية الضفة يف جرت اليت البلدية
 .ؼبناصبها توليها فًتة أيضاً  ربًـت ولكن فق  منتخبة ليس البلدايت
 السياسية، فينبغي اإلسًتاتيجية منها تنبثق اليت الساحة البلدايت مستوى على القائمة اغبكومة ذل ، ال سبّثل ومع
 الشع  أماـ مصداقيتها إستعادة السلطة يف حاكمة وحدة وأي وأجهزهتا الفلسطينية منظمة التحرير قيادة على

 .وخارجها فلسطُت داخل - الفلسطيٍت
 الفلسطينيُت صبيع أحث النقطة، ىذه ولتوضيحسحرايً،  حالً  ليست ولكنها ابلغرض، اإلنتخاابت تفي وقد

 سػتتحدى الصُت يوضح أف الذي ِف، إكس إيري  السياسي، والعاَفِ  للرأظباِف TED 17 خطاب ؼبشاىدة
 قيادة إُف للتوصل الوسائل من العديد ىناؾ أف ىو واؼبقصود االدعاء بعاؼبية النظم الديبقراطية الغربية. أخالقياً"
 الفلسطينيوف؟ كبن ننتظر فماذا اغبوكمة؛ مستوايت صبيع يف صباعية

 الدولية اعبنائية احملكمة إُف اإلنضماـ يُعترب - ادلتحدة األمم معركة دلواجهة القدرات بناء (ICC) جريئة خطوة 
 جديدة أدوات وشاقة، فهناؾ طويلة عملية تكوف أف ال بد العضوية ىذه توفره فبا اإلستفادة ولكن إنتظارىا، طاؿ
كبتاج  ذل  يتحقق ولكي إسًتتيجياً  اؼبختارة الدولية احملافل يف العملي اؼبستوى على اإلحتالؿ لتحدي لنا متاحة

 ويبدوالتهديد كافية، غَت اغباِف الدبلوماسي فاػبربة اليت يبتلكها سلكنا وملتزمة، مدربة بشرية موارد إُف بصورة ماسة
 ؼبورادان الراىنة اغبالة يعرفوف أجوفًا ابلنسبة ؼبن دولية من معاىدات ومنظمة  500 من أكثر العاـ لإلنضماـ إُف

 لصاٌف الدوِف القانوف من حقاً  الكاملة لإلستفادة السياسية اإلرادة أو اػبربة قيادتنا لدى أف ويشككوف البشرية،
 على العاَف أيخذان أف أردان وإذا اعبد، ؿبمل على الدولة إقامة أنخذ كنا جداً فإذا خطَت التصور قضيتنا، إف ىذا

                                                           
 ووقائع المفتوحة الديمقراطية Open Democracy and the Palestine Chronicle ـلاتية تم تأليفها سياس ورقة في باإلشتراك الحجة هذه جوهر وضع تم 16

.  2015 فبراير شباط/،Open Democracy فمسطين، في السياسي النظام ضبط إعادة بّحور، سام. فمسطين
)system-political-palestine's-bahour/resetting-awakening/sam-https://www.opendemocracy.net/arab( .نشر وتم 

 . )ar.pdf-pdf-ine.com/resettinghttp://www.epalest( 5105 فبرايرشباط/  27بتاريخ القدس صحيفة في الورقة لهذه العربية النسخة

 العالمي تيد مؤتمر TedGlobal ،2013يونيو حزيران/،سياسيين نظامين قصة لي، إكس إيريك 17

(http://www.ted.com/talks/eric_x_li_a_tale_of_two_political_systems?language=en). 

https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/sam-bahour/resetting-pa
http://www.epalestine.com/resetting-pdf-ar.pdf
http://www.ted.com/talks/eric_x_li_a_tale_of_two_political_syste
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 .اغبدث مستوى إُف اإلرتقاء على قادرة تكوف بشرية موارد حشد علينا ينبغي اعبد، ؿبمل
 اغبريػة كبػو طريقنا برسم حقاً  شروعال على قادرين سنكوف فق  حينها أعاله، اؼبوضحة الثالث الضرورات على نعمل وعندما

 .واإلستقالؿ
 على اإلتفاؽ -األقل على-يبكننا أال اؼبقاومة؟ أشكاؿ إلختيار حاجتنا يف اإلسهاب يف الوقت نضيع ؼباذا اغباِف، الوقت ويف

 إقتصػادية، ومقاومػة دبلوماسػية، جهػوداً  األشػكاؿ ىػذه تشػمل وأخالقيػاً؟ دوليػاً  اؼبقبولػة اؼبقاومػة أشػكاؿ صبيػع دعػم ضػرورة
 ىػذه وتقػّدـ إٍف ،(BDS) العقػوابت وفػرض اإلسػتثمارات وسػح  واؼبقاطعػة الدوليػة، اعبنائيػة واحملكمػة ،امػدني وعصػياان
 جودة مراجعة سيتم السياسية، اإلسًتاتيجية إذباه ربديد يتم وعندما سياسية إسًتاتيجية ليست لكنها ،اً أساليب كلها األشكاؿ

 أسػالي  مػن أي القػوؿ يسػتطيع منػا َمػن سياسػية، إسػًتاتيجية ربديػد يػتم أف إُف ولكػن هػا،صبيع أو األسػالي  ىػذه مػن أي
 مشروع؟ غَت أـ مشروع اؼبقاومة

 

 السياسية اإلسًتاتيجية ُأسس .6
 اإلجابػة - الفلسػطينية التحريػر منظمػة قيػادة وكذل  - السياسية األحزاب من ونطل  األساسيات، إُف نعود أف علينا هب 
 عػاـ يف اؼبثػاؿ، سػبيل علػى .جديػد سياسػي لػربانم  انطػالؽ كنقػاط اسػتخدامها يبكػن الػيت اعبوىريػة األسػئلة بعػ  علػى

2016،:  
 لنا؟ سياسية كمرجعية اؼبتحدة األمم وقرارات الدوِف ابلقانوف ىل نقبل (1
 اؼبتحدة؟ األمم يف عضو كدولة بل القابلة للتعريف، العربية" غَت كػ "الدولة ليس إسرائيل؟ بدولة ىل نعًتؼ (2
الفلسطينية  ابلدولة نعًتؼ أو، وأشعاران؟ قلوبنا يف الراسخة الدولة ،1948عاـ  فلسطُت بدولة فق  ىل نعًتؼ (3

 بوضوح التأكيد أجل من اؼبتحدة، األمم يف ابلدولة لإلعًتاؼ طلبنا يف جديدة ُنسِمها َف أننا اؼبؤسف )ومن اعبديدة
 29 منذ مراق  عضو غَت كدولة بفلسطُت اإلعًتاؼ عنو نت  والذي والتارىبية اعبديدة الدولتُت بُت التمييز على

 ؟2012تشرين اثين/نوفمرب 
 لػو سػيكوف الكػربى السياسػية واألحػزاب الفلسػطينية التحريػر منظمػة ِقبَػل مػن خطيػاً، وغَتىػا، األسػئلة ىػذه علػى اإلجابػة إف

 .هبري دبا دراية على الفلسطيٍت الشع  سيجعل األقل، وعلى .كبَت مغزى
 يقػودو  .الػوطٍت التحريػر غبركػة اؼبتاحػة اػبيػارات ترسػم 18اؼبختلفػة اؼبػدين اجملتمػع جهود أف إُف اإلشارة ذبدر الوقت، نفس ويف
 هبذا نشرات عدة اجملموعة ىذه أصدرت قدو  ،(PSG) 19الفلسطينية اإلسًتاتيجية ؾبموعة هبا أشارؾ اليت اعبهود ىذه أحد

 فعنػوا ربػت الفلسػطينية، السياسػية اغبيػاة منػاحي كافػة ويشػمل 2008 العػاـ يف التخطػي  عمليػة سػيناريو أوؽبػا اػبصػوص،
 اغباجػة مػؤخراً  اجملموعػة شػتقوان 20".اإلسػرائيلي اإلحػتالؿ إلهنػاء الفلسػطينية اإلسػًتاتيجية اػبيػارات :اؼببػادرة زمػاـ إسػتعادة"

                                                           
 اإلسًتاتيجية واجملموعة مسارات، - اإلسًتاتيجية والدراسات السياسات ألحباث الفلسطيٍت الفلسطينية، واؼبركز السياسيات شبكة ،Al-Shabakaمن قبيل  مؤسسات 18

 .PSR)واؼبسحية  السياسية للبحوث الفلسطيٍت واؼبركز ،(PSG)الفلسطينية 

19 http://www.palestinestrategygroup.ps/en/ 

 2008 آب/أغسطس ،اإلحتالؿ إلهناء الفلسطينية اإلسًتاتيجية اػبيارات :اؼببادرة زماـ إستعادة الفلسطينية، اإلسًتاتيجية دراسة ؾبموعة 20
).2008.pdf-content/uploads/2015/09/Report-http://www.palestinestrategygroup.ps/wp( 

http://www.palestinestrategygroup.ps/wp-content/uploads/2015/09/Report-2008.pdf


 من أجل احلقوق وهناية اللعبة السياسية نضاالت غَت متزامنة  وغَت منفصلة سـام بـحـور
 

 13 

 ؼبواقػف بػديالً  تكػوف أف اعبهػود ىػذه إبمكػاف لػيس وأنػ من وابلرغم 21."الوطٍت التحرير أجل من دبلوماسية إسًتاتيجية" إُف
 .الفلسطيٍت البيت ترتي  يف للمساعدة مفيدة مدخالت أهنا إالا  سياسياً، معتمدة فلسطينية

 ومع . ؿبدقة بكارثة مبر أننا أو إسًتاتيجياً، مقلق وضع يف أننا ونعًتؼ نرى أننا حقيقة تلفيق يف الوقت من الكثَت أضعنا لقد
 .اإلنتظػار وبتمػل يعػد َف األمػر ىػذا أف مػن ابلػرغم الفلسػطيٍت، السياسػي النظػاـ إصػالح حملاولػة شػيء أي فعػل يػتم َف ،ذلػ 
 .احمل  على العادلة فقضيتنا

 

 احلالية الُفرص  .7
 العاؼبيػة اغبوكمػة نظػاـ ؼبفهػـو وفقػاً  أكػاديبي مفهػـو األحػواؿ، أفضػل يف ،ولكن اؼبطلق، العدؿ الواحدة الدولة خيار يعكس قد

،  اَونب واحدة دولة يف العي  فكرة تعترب الواقعية، السياسة عاَف ويف .مساره يف التاري  ىبلفو الذي للعجز اغبقيقي واؼبسار اليـو
 :الراىن الوضع يف األقل على الواقع، لتغيَت قليلة إحتمالية لو لكن ابلراحة، نشعر هبعلنا ،اكبَت 
 .ؽبا األمريكي والراعي إسرائيل ِقَبل من لقبولو سب  يوجد ال حاظبة وبصورة ضئيل، دوِف بدعم الواحدة" "الدولة حل وبظى“
 اإلفػالت مػع اآلف؛ ينفذانػو والػذي بكثَت، أفضل خيار اؼبتحدة والوالايت إسرائيل لدى :الدولتُت حل ربقيق اإلستحالة ومن
 اؼبفاوضػات، يف وسػيطاً  تكػوف أف اؼبتحػدة الػوالايت علػى ينبغػي حيػث … اؼبتحػدة الػوالايت قوة بفضل وذل  العقاب، من
 22."الصراع يف اؼبشًتكُت أحد بل ؿبايد، غَت طرؼ وىي
 "السالـ عملية)" الصراع حل لعملية الونبي اؼبظهر على اغبفاظ يف الراىن الوضع على لإلبقاء لعبها تمي اليت اللعبة إسم يتمّثل
 الػذين أولئػ  حػىت - األمريكيػة السياسة أطياؼ صبيع ِقَبل من "سالـ" لكلمة اؼبتكرر األبواؽ نف  وابلتاِف (،للسخرية اؼبثَتة

 ويسػمح هنايػة، ال مػا إُف الػراىن الوضع ويستمر .اإلطالؽ على العملية ىذه إلهناء ضماف أي يوجد وال .اإلحتالؿ يدعموف
 ضػمنية ودبباركػة العرقػي، والتطهَت اؼبستوطنات، وبناء األراضي، دبصادرة اإلستمرار خالؿ من مكانتها تعزيز الكربى إلسرائيل
 :األمريكية العامة اغبياة من واسعة قطاعات ِقَبل من
 يف ذاهتا على معتمدة عملية الصهيونية تكوف أف )قبل 1917 عاـ بلفور وعد إُف السياسي الصراع نشوب بتاري  عدمت إذا“

 قػـوت اؼبتوقػع، مػن أكثػر كهػذه طويلػة فػًتة صػراع أي  سػتمري وعنػدما .الصػراع مػن كامػل قػرف عػن تتحدثوف فأنتم ،(األساس
 اآلف، ُيسػمى مػا وىػو إدامتو؛ يف ذل  من بدالً  بل حلو، يف ليس مكتسبة، اٌفمص خبلق واؼبؤسسات األفراد من ىائلة أعداد
 إنتهػاء فإحتمػاؿ .العديػد يُنهػ  كامل قرف بعد فعلياً  إلنتهائو اؼبروع واإلحتماؿ .السالـ صناعة ساخر، نصف بشكل وفق 
 التابعػة اػباصػة واللجػاف اعبلسػات صبيػع مثػل ابلصػراع جػذراي مرتبطػة جهػات فهنػاؾ  .يػرعبهم الفلسػطيٍت-اإلسػرائيلي الصػراع
 تقارير وصبيع والفلسطينية،؛ اإلسرائيلية اإلنساف حقوؽ ومنظمات هللا، راـ يف كوميةاغب غَت اؼبؤسسات وصبيع اؼبتحدة؛ لألمم
 والدراسات اإلسرائيلية، الدراسات - األكاديبية الربام  يعوصب األزمات؛ معاعبة وؾبموعة الدوِف والبن  الدوِف النقد صندوؽ
 واليت فكري، مضموف بوجود اإلدعاء منها أي إبمكاف ليس واليت )اإلسرائيلية السياسية لتربير إعدادىا مت واليت - احملرقة حوؿ
 واؼبػذكرات، العلميػة، والدراسػات السػينمائية، اؼبهرجػاانت وصبيػع ؛(اليمينيػُت اليهػود مػن أثػرايء ِقبَػل مػن معظمهػا دعػم مت
 نشػطاء، مػن فلسػطُت مػع اؼبتضػامنُت وصبيػع واشػنطن؛ مقرىػا والػيت تلػ  اإلسػرائيلية "اػبػرباء" ىيئػات وصبيػع ؛”الشػعر”و

                                                           
 2015حزيراف/ يونيو  التحريرالوطٍت، أجل من دبلوماسية إسًتاتيجية الفلسطينية، اإلسًتاتيجية اجملموعة 21

(http://www.palestinestrategygroup.ps/wp-content/uploads/2015/09/A-diplomatic-Strategy-for-National-
Liberation-Report.pdf). 

 الكربى، إسرائيل بتعزيز تحدةاؼب والوالايت إسرائيل تقـو طاؼبا صلة لو ليس الدولتُت حل/الواحدة الدولة حل جدؿ ذل : بعد سيأيت ماذا تشومسكي، نوعاـ 22
Mondoweiss، 24 2013تشرين أوؿ/أكتوبر)consolidate-irrelevant-http://mondoweiss.net/2013/10/statetwo.(    

http://mondoweiss.net/2013/10/statetwo-irrelevant-consolidate
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 علػى النطػاؽ واسػع ضػخم بنػاء تشػييد مت قػدف ... اضػرين(اغب ذلػ  يف دبػا) وؿبللػُت وابحثػُت إلكًتونيػة، ومواقػع وصباعػات،
 23..."الفلسطيٍت-اإلسرائيلي الصراع
 حبكومتها للعاَف اغبقيقية صورهتا ُتظهر إسرائيل ألف نظراً  مضى، وقت أي من أكثر اآلف األىم السؤاؿ ىو ىذا إذاً؟ العمل ما

 حػق مػنح أو فلسػطينية دولػة إبقامػة السػماح بعػدـ الواضػحة ونيتهػا اؼبؤسسايت، وسبييزىا الصارخة، إسرائيل وبعنصرية .اعبديدة
 يشػكلو  .للغايػة خطػَتة مرحلػة إُف وصػلنا أننػا للجميػع الواضػح مػن العسػكري، إحتالؽبػا ربػت القػابعُت للفلسػطينيُت اؼبواطَنػة
 .إضاعتها ينبغي ال فريدة فرصة اإلسرائيلية اغبكومة موقف وضوح
 العنصػري وسبييزىػا ،ؼبمتلكػاهتم إسػرائيل ذبريػد عػن الناصبػة البػؤس حالة - زبفيف أو إهناء، وحدىم الفلسطينيوف إبمكاف ليس
 حشػد أجػل مػن واسػعة، شػبكة لتأسػيس وسػيلة إهبػاد علينػا ينبغػي وابلتػاِف، .كبػَت حػد إُف علػيهم اؼبفروض وإحتالؽبا ذباىم،
 .هنايتو لبلوغ مساعدتنا إبستطاعتهم لكن أبكملو، نضالنا درب على السَت يستطيعوف ال الذين ىؤالء دعم
 وقػت أي أكثػر اآلف إسػرائيل مػن ابإلحبػاط تشػعر - الصػراع يف ؿبايػداً  طرفػاً  كوهنػا عػن والبعيػدة – اؼبتحػدة الػوالايت حػىت
 األوس  الشرؽ يف للسالـ اػباص اؼببعوث بفشل أواًل، :أوابما رائسة فًتة أثناء مناسبات عدة يف اإلحباط ىذا وظهر .مضى
 يف "كَتي جوف" اػبارجية لوزير اؼبتكرر ابلفشل ومؤخراً، ؛اإلستيطاف بوقف نتنياىو إلزاـ عن أوابما عجز مث "؛ميتشل جورج"

 سرائيل،إل بوصفو ("عنصرية) أابراتيد دولة" عبارةل كَتي  اػبارجية وزير إستخداـ إُف ذل  وأدى .الثنائية اؼبفاوضات إستئناؼ
 العنصرية فكرة عن علناً  األمريكية اػبارجية وزير تصريحلف ذل ، ومع .التاِف اليـو يف الوصف ىذا عن تراجعو من الرغم على
 .كبَتة داللة اليـو إسرائيل صفو ل
 ال اؼبتحػدة الػوالايت" أف األبػي ، البيػت مستشار جوردوف، فيلي  السيد أشار أبي ، تل يف خطابو ىف ،2012 ـالعا ويف
 قبػل النقطػة، ىػذه إُف وابإلضػافة 24".اإلحػتالؿ إبهنػاء إسػرائيل تقػم َف إذا والعزلػة اؼبقاطعة حركة "سوانمي"ت إيقاؼ عيتستط
 إسػرائيل أف فكػرة عػن علناً  ابلتصريح أوابما إدراة قامت األبي ، البي  إُف األخَتة زايرتو يف اإلسرائيلي الوزراء رئيس وصوؿ
 الػدفاع يبكػن ال الػذي الواحػدة الدولػة حػل واقع" قائالً  اؼبوضوع كَتي اػبارجية وزير وكرر ،"الواحدة الدولة" واقع إُف متجهة
 اؼبدوي  ابلتحوؿ نستهُت أالا  وينبغي وتكراراً، مراراً  علناً  إسرائيل إبنتقاد اؼبتحدة الوالايت تقـو أف النادر فمن 25يًتس . "عنو
 .األمريكية السياسة يف التصروبات ىذه مثل سبثلو الذي
 األشخاص هبد حيث السياسة، لعبة نلع  أف علينا ينبغي ئذدعن حقيقة، وىذه سياسياً، صراعاً  لبوض أننا حقاً  اقتنعنا وإذا

 .معػاً  للعمػل طريقػة ،كػامال  تػداخال وقػيمهم أيػديولوجياهتم داخلتتػ أف ابلضػرورة ولػيس مشًتكة، قضية ذبمعهم الذين واعبهود
 ذل  يكوف أالا  على بذل ، لقياـا على الدولتُت أو الدولة غبل السياسية اللعبة إهناء على ابلعمل يرغبوف من تشجيع وينبغي
 اعبهػود، ىػذه مػن يتجػزأ ال جػزءاً  الفلسػطينية ابغبقػوؽ الفػوري اإلعػًتاؼ قضػية تكػوف أف وهبػ  .حقوقنا ربقيق حساب على

 .غَتىم أو إسرائيليُت كانوا سواء ربقيقها، يعيقوف الذين واألشخاص الكياانت تل  ؼبساءلة الدعوة إُف ابإلضافة

                                                           
 يناير 11 كانوف أوؿ/،  New Left Projectاعبديد  اليسار مشروع ،فنكلستُت جي نورماف مع مقابلة فلسطُت؟ هناية وينر،-ستَتف وجيمي فنكلستُت نورماف 23

2014 
http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/the_end_of_palestine_an_interview_with_n((

)orman_g._finkelstein. 

 ، Mondoweissاإلحتالؿ"،إسرائيل " تُنهي َف إذا والعزلة اؼبقاطعة إيقاؼ "تسوانمي" حركة تسطيع ال اؼبتحدة الوالايت أف األبي  البيت يقوؿ ،فايس فيلي  انظر 24
 .)occupations-isolation-http://mondoweiss.net/2014/07/boycott (2014يوليو سبوز/

 2015 ديسمربكانوف أوؿ/ ، Mondoweiss ،إسرائيل أنصار ىُبرب كَتي عنو" يًتس ، الدفاع يبكن ال الذي الواحدة "حل الدولةفايس،  انظر فيلي  25
(http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters). 

http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/the_end_of_palestine_an_interview_with_norman_g._finke
http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/the_end_of_palestine_an_interview_with_norman_g._finke
http://mondoweiss.net/2014/07/boycott-isolation-occupations
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 دبناقشػة داخليػاً  السػماح حُت يف ،(الدولتُت حل) السياسية للعبة ؿبددة بنهاية اؼبطالبة سبثلو  أواًل، اغبقوؽ على القائم والنه 
 سياسي ماؿ رأس لبناء حباحة وكبن .متناقضتُت وغَت البع  لبعضهما مكملتاف عمليتاف السياسية، للعبة بديلة سياسية هناية
 السػكاف حقوؽ بشأف جنيف إتفاقات) الدوِف اإلنساين للقانوف ابإلمتثاؿ إسرائيل يطال  أف منو للطل  الدوِف، اجملتمع يف

 العػاَف، دوؿ صبيػع تعتػرب حيػث العسػكري، كمهػاغب اػباضػعُت حقػوؽ إلنكارىػا إسػرائيل ومسػاءلة ،(اإلحػتالؿ ربػت القػابعُت
 وهبػ  .حزمػاً  كثػراأل طػرؽلاب مسػاءلتها هبػ  ذلػ ، إسػرائيل رفضت وإذا .عسكرايً  إحتالالً  الراىن الوضع إسرائيل، إبستثناء
 وابلتأكيد .لإلحتالؿ اػبمسوف الذكرى حبلوؿ أبخرى أو بطريقة هنائي، بشكل قرارىا حسم بضرورة اإلسرائيلة اغبكومة إخطار
 عػن التخلػي بػُت لإلختيػار 2017 يونيػو حزيػراف/ حػىت ُمهلػة إسػرائيل سػيمنح وىػذا .قػرار إلزبػاذ كاؼٍ  وقت ىو قرف نصف
 واؼبتسػاوية الكاملػة اؼبواطَنػة حقػوؽ مػنح ذلػ  مػن بػدالً  أو - دوليػة لوصاية ردبا أو للفلسطينيُت مباشرة إما - احملتلة األراضي
 .القضائية واليتها ربت يعيشوف الذين اؼبواطنُت عبميع
 اإلسػرائيلية اغبكومػة أف ضػمنياً  الػدوِف اجملتمػع يسػتنت  قػد احملػدد، التػاري  يف األوؿ اػبيػار إبختيػار ٍإسػرائيل تقػم َف حػاؿ ويف

 صبػاعي، أو فػردي بشػكل ،ىاألخػر  اغبكومػات تشػعر قػد حينهػا .اؼبػواطنُت بػُت اؼبدنيػة اؼبسػاواة وىػو الثػاين، اػبيػار إختػارت
 اػبانقػة التقييػد سػًتة مػن التحػرر إُف حباجػة وكبػن .اؼبرجعيػة النقطػة تلػ  ذبػاه إسػرائيل ؼبسػاءلة ابغبريػة الػدوِف اؼبػدين واجملتمػع
 وىو - عملياً  الراىن الوضع إدامة وإهناء اعبدؿ، إستقطاب إُف يلسب يتوال للشقاؽ ةواؼبسبب الدولتُت، مقابل الدولة لحب اؼبتمثلة
 اؼبطالبػة مػن النػاس وسبكػُت ِنَصػاهبا إُف األمػور إعػادة أقػًتح وأان .ُمنِصػف غػَت كػاف وإف الواحػدة، الدولػة أشػكاؿ مػن شػكل
 إقامة فأب اإلوباء من خالية اؼبطالبة ىذه تكوف أف على آبخر، أو بشكل واإلسرائيليُت، الفلسطينيُت بُت اغبقوؽ يف ابؼبساواة
 .اإلسرائيليوف اؼبواطنوف هبا يتمتع اليت للحقوؽ أو إسرائيل، لوجود هتديداً  ابلضرورة وَبمل اؼبستقبلية الفلسطينية الدولة
 ابلعي  يرغبوف الذين فو الفلسطيني علىف .بعد ليس األقل على الواحدة، الدولة غبل دعوة ىذه ليست واضحُت، نكوف ولكي
 فبارسػة يفضػالف يػزاال ال الشػعبُت كػال أف علػى تػدؿ واؼبؤشػرات ذلػ ، يػتم كيػف يقػرروا أف اإلسػرائيليُت مػع جنػ  إُف جنبػاً 
 أمػاـ مفتوحػاً  البػاب بقىيوسػ .اػبيػار ىػذا أوالً  اغبقوؽ هن  إتباع ُيسق  لنو  .اؼبستقلة دولتو يف كالً  اؼبصَت، تقرير يف حقهما

 وعلػى غػزة، وقطػاع -الشػرقية القػدس ذلػ  يف دبػا -الغربيػة الضػفة علػى السػيادة ربقيػق أجػل من التحرؾ ؼبواصلة الفلسطينيُت
 الفصل آللية وفقاً  الدولتُت قياـ فرض اللزـو وقت اؼبتحدة األمم وعلى اؼبناطق، ىذه عن التخلي اؼبستقبلية اإلسرائيلية اغبكومة
 التمييػز ؿبػل اؼبعاملػة يف اؼبسػاواة ربػل أف هبػ  هنائيػاً، األمػر حسػم يػتم أف وإُف ذلػ ، ومػع .اؼبتحػدة األمػم ميثػاؽ مػن السػابع
 .الدوِف اجملتمع ِقَبل من بو معًتؼ شرعي إفًتاضي كوضع العرقي
 فقػ  لػيس  -دولػة لديهم ليس الذين فالفلسطينيوف .اؼبنطقة أكباء صبيع يف فباثل اغبقوؽ على وقائم فردي مبدأ تعزيز وينبغي
 يعيشػوف الػذين اآلخػرين ماليػُت اػبمسػة أيضػاً  ولكػن اإلسػرائيلي، العسػكري اإلحػتالؿ ربػت يقبعػوف الػذين ماليػُت األربعػة
 .األوس  الشرؽ أكباء صبيع يف ذباىم العنصري التمييز من ويعانوف - اؼباضية عاماً  68 اؿ خالؿ اجملاورة الدوؿ يف كالجئُت
 وآابئهم ىم كانوا لو حىت ،األحياف أغل  يف اؼبواطَنة حق من وحرماهنم بشدة، حقوقهم تقليص مت عربية، دولة كل يف وتقريباً 

 مستمراً  يزاؿ وال للغاية، ـبجل لوضعهم اؼبتواصل فاؼبأزؽ لذل ، األصلي التفسَت كاف أايً  .البالد تل  يف مولودين وأجدادىم
 حبقػوقهم ابؼبطالبػة الوطنيػة حقػوقهم من أاي التارىبية فلسطُت خارج يعيشوف الذين الفلسطينيوف ُيسق  ال .عديدة سنوات منذ

 إقامتهم. ؿبل يف واكتساهبا الفردية
 مػن سبكنػوا إذا) دولػتهم يف اؼبصَت لتقرير األساسي اػبيار بتحقيق كاإلسرائيليوف الفلسطينيوف يقـو أف إُف أنو القوؿ وُخالصة
 حالة ويف .هبا يقطنوف أرض أي يف متساوية حقوؽ من حرماهنم اغبديث، العصر يف ينبغي، فال ،األايـ( من يـو يف ذل  فعل

 .طويلة لفًتة إستمر الذي الغموض إهناء يعٍت ىذا هناية، لو ليس الذي اؼبتواصل وإحتالؽبا إسرائيل
 

 القرار لُصنَّاع العامة ابلسياسة متعلقة توصيات .8
 :الرئيسية الفاعلة اعبهات ؼبختلف العامة ابلسياسة متعلقة توصيات يلي فما
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 الفلسطينية  التحرير منظمة(PLO) 
 ينبغػي شػرعيتها، تفعيػل وإلعػادة .اليػـو العاملػة الوحيػدة الفلسػطينية السياسػية اؽبئية (PLO) الفلسطينية التحرير منظة تعترب
 مػن - وأيضػاً  - العديػدة ووحػداهتا أجهزهتػا خػالؿ مػن العػاـ، اؼبسػتوى علػى سبثيليػة ىئيػة لتصػبح نفسػها تشػكيل إعػادة عليهػا
 .(إٍف .. واؽبيئات، والنقاابت، اإلربادات، مثل) العاَف أكباء صبيع يف الفلسطيٍت اجملتمع قطاعات صبيع إشراؾ خالؿ
 ،201226 نوفمرب اثين/ تشرين 29 بتاري   A/RES/67/19رقم اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية قرار االعتبار بعُت وأخذا
 ومسػؤوليات صػالحيات الفلسطيٍت الوطٍت اجمللس لقرار وفقاً  الفلسطينية، التحرير ؼبنظمة التنفيذية لجنة"ل أف إُف يشَت الذي

 الضػرر زبفيػف أجػل مػن الػدور ىػذا يف صػدارهتا كيػدأت الفلسطينية التحرير نظمةم على فإف ،"فلسطُت لدولة اؼبؤقتة اغبكومة
جزأ الفلسطيٍت للشع  اغبقيقي اؼبمثل أخرى مرة ولتصبح أوسلو، عملية أحدثتو الذي السياسي

ُ
 .اؼب

 و مستوى رفع بعد - لنا اؼبتاحة اعبديدة األدوات إستخداـ كبو طريقها يف اإلستمرار الفلسطينية التحرير منظمة على وينبغي
 ربػدي أجػل مػن - 2012 نػوفمرب اثين/ تشػرين 29 بتػاري  اؼبتحػدة األمػم يف )مراقػ ( عضػو غػَت دولػة إُف فلسػطُت صػفة

 .(ICC) الدولية اعبنائية احملكمة وأبرزىا إسًتاتيجياً، اؼبختارة الدولية احملافل يف العملي اؼبستوى على اإلحتالؿ
 تعيُت عليو يتوج  ذىابو، وقبل .اؼبصاغبة إتفاؽ تنفيذ يتم حىت فيها والبقاء غزة إُف الذىاب  الفلسطيٍت الرئيس على وينبغي
 اؼبؤسسػات دور واعػادة األمػر ؽبػذا اؼبلحػة اغباجػة نفهػم لكػي ولكػن إنتظػاره، طػاؿ موضػوع عنػو ينػوب مػن وتعيػُت .لػو انئػ 

 إُف ىادئة دستورية مشورة" :2013العاـ يف الزعي ىيثم احملامي كتبو الذي اؼبقاؿ قراءة على صبيعاً  أحثكم فإنٍت ، الدستورية
 27الفلسطيٍت." الرئيس سيادة
 عمليػة ببػدء للسػماح اؼبركزيػة اإلنتخػاابت عبنػة عمػل نطػاؽ يوسػعا أف عبػاس والػرئيس الفلسػطينية التحريػر منظمػة علػى ينبغػي
 للسػكاف سػجل إلنشػاء جػاد جهػد أي بػذؿ عػدـ اؼبقبػوؿ غػَت فمػن .العػاَف أكباء صبيع يف الفلسطينيُت لتسجيل وشاقة طويلة

 .اإلحتالؿ ربت القابعُت ؽبؤالء فق  وليس عامة، الفلسطينيُت
 للسػماح التقدميػة السياسػية لألحػزاب جديػد قػانوف تفعيػل عبػاس والػرئيس الفلسػطينية التحريػر منظمػة علػى أيضػاً  ينبغػى كما

 األحػزاب أف ابإلعتقػاد أنفسػنا لبػدع وكبػن .قػانوين بشكل الفلسطينية السياسية الساحة دخوؿ اعبديدة السياسية للتجمعات
 جديػد، سياسػي لفكػر ملحػة حباجػة فػنحن .اليػـو لتواجػدىا معػٌت أي ىنػاؾ أف حػىت أو ومفيػدة، فعالػة التقليديػة السياسػية
 .الشعبية والشرعية الزمن إختبارات يف تنجح أف الفلسطينية للسياسة أردان إذا وتنظيم،

 الفلسطينية السلطة (PA) 
 القضػااي علػى لإلشػراؼ إداريػة، سبثيليػة ىيئػة إُف فّعػاؿ غػَت دولػة -شبو جهاز من دورىا تقليل الفلسطينية السلطة على ينبغي
 نفسػها عػرض عػن التوقػف عليهػا ينبغػي كمػا .اإلسػرائيلي العسػكري اإلحػتالؿ ربػت القػابعُت للفلسػطينيُت اليوميػة اغبياتيػة
 يف الفلسػطينيُت صبيػع سبثػل ال ألهنػا نظػراً  دولػة، لقيػاـ اإلعػداد - علػى القػادرة أو - عػن اؼبسػؤولة الوحيػدة ئػةياؽب بوصػفها
 .اإلحتالؿ ضد القاعدة مستوى على اؼبقاومة قيادة عليها يتوج  كما .عملياهتا

 الفلسطيٍت ادلدين اجملتمع 
 علػى الًتكيػز حيػث مػن سػواءً  الػوطٍت، التحريػر حركػة مػع سياسػياً  الفلسػطيٍت اؼبػدين اجملتمػع ينحػاز أف جػداً  الضػروري ومػن

 أي عػن اإلعػراب ينبغػي كمػا .عليػو اؼبتفػق الػدولتُت حػل مبػوذج دعػم وكػذل  فػوراً، حقوقنػا علػى حصػولنا تعاًف إسًتاتيجيات
 ألعػاب عػن التعبػَت أو السياسػية اللعبػة إهنػاء قضػية وذباىػل ذاتػو. الفلسػطيٍت السياسػي النظػاـ داخػل األىػداؼ ىػذه يف تبػاين

                                                           
 2012 نوفمبرتشرين ثاني/ 59 في العامة الجمعية ِقَبل من إعتماده تم الذي القرار ،A/RES/67/19المتحدة، األمم 26

)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19(. 

 .2013يوليوتموز/ 20 القدس، جريدة ،الفمسطيني الرئيس سيادة الى هادئة دستورية مشورة الزعبي، هيثم 27

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19
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 أف اؼبػدين اجملتمػع علػى فينبغػي .لػنفساب اؽبزيبػة إغبػاؽ اُف سػيؤدايف سػواء حػد علػى - ةسياسػي تليس ولكن - خطابية هنائية
 .سياسياً  يكوف

 

 الدوىل واجملتمع ادلتحدة والوالايت غَتالفلسطيٍت: إسرائيل الُبعد .9
 إسرائيل 
 صػَتاؼب تقريػر  سبكػُت لعػدـ نيتهػا يف الوضوح شديدة اغبالية نتنياىو فحكومة .ذاهتا حبد إسرائيل لدولة توصيات أي لدي ليس

 الرظبية اإلسرائيلية السياسة تعترب وىكذا، طوعيا. الفلسطينية اغبقوؽ عن القيود إبزالة مهتمة ليست فهي ،كذل و  الفلسطيٍت.
 .الداخل من إسرائيل تتغَت أبف جداً  ضئيل أمل وىناؾ - بعيد زمن منذ معروفة سلعة
 .اغبقػوؽ علػى القػائم الػنه  إلتبػاع جػذب قػوة بنػاء يف اؼبشػاركة إسػرائيل يف العربيػة السياسػة للمؤسسػة يبكن أخرى، انحية من

 رأس مػن ملحػوظ قدر الفلسطينيُت إسرائيل مواطٍت لدى يوجد اإلسرائيلي، الربؼباف يف اؼبشًتكة( )القائمة حزب أكرب وكثالث
 مػواطٍت فيػو عػرض الػيت األوُف اؼبػرة كانػتو  ة.عنصػري تركيبػة ذات بيئػة يف يعملػوف كػانوا وإف تصػرفهم، ربػت السياسػي اؼبػاؿ

 "الرؤيػة واثئق طرحوا عندما ، 2007-2006 عامي يف السياسية اؼبؤسسة من اإلستباقي النموذج ىذا الفلسطينيوف إسرائيل
 حيفػا(، يف التطبيقية اإلجتماعية للدراسات العريب )اؼبركز الكرمل مدى ِقَبل من انشرى مت واليت حيفا" "وثيقة مثل اؼبستقبلية"،

 ىذه توضحو  (.إسرائيل يف العربية األقلية حقوؽ غبماية القانوين )اؼبركز عدالة ِقَبل من نشره مت الذي "،الديبقراطي "الدستور و
 .الداينة عن النظر بغ  مواطنيها عبميع دولة إُف تتحوؿ أف عليها، ويتوج  إلسرائيل، يبكن كيف اؽبامة الواثئق
 إختػار حيػث جػداً، صػادـ اػبصوصػية النزعػة ذات اليهوديػة إسػرائيل ؼبؤسسػة الواثئػق ىػذه طرحتػو الػذي اعبمػاعي التحػدي إف
 إسػرائيل داخػل كلػو ذلػ  وحػدث .سبامػاً  الواثئػق تلػ  ذباىػل األوليػة، الغضػ  نوبػة بعػد اإلسػرائيلي، لمجتمػعل السػائد التيار
 أفضل، ؼبستقبل موضوعة سليمة وبُرؤى ة.الشرقي والقدس وغزة الغربية الضفة يف احملتلة الفلسطينية األراضي يف وليس نفسها،
 مػن يقػرب ؼبػا العسػكري اغبكػم ربػت يقبعػوف الػذين الفلسػطينيُت فػإف إسػرائيل، يف الفلسػطينيُت إخػواهنم مػن إنتخػايب وبنصػر
 سياسية مؤسسة مع اؼبدنية، اغبقوؽ ذباه إسًتاتيجي بشكل اللعبة قوانُت لتغيَت اآلف مستعدوف احملتلة األراضي يف عقود طبسة
 .اإلسرائيلي ةالقو  نظاـ تعرية إبمكاهنا (ددةؾبُ  أو) جديدة
 اؽبػدؼ عػن بعيػداً  إبطػراد الػدولتُت حػل يًتاجػع سياسػي، شػلل حالػة مػن يعػاين الػدوِف اجملتمػع فيػو يػزاؿ ال الػذي الوقػت ويف
 ىرمػة وقيػادة ،(الفلسػطينية التحريػر منظمػة) البائػدة الػوطٍت التحريػر حركػة مع الفلسطينيُت ترؾ مت اغباِف، الوقت ويف د.اؼبنشو 
 احملاولة من فبدالً  .الثنائية واؼبفاوضات اؼبسلح، الكفاح :ذريعاً  فشالً  فشلتنا قد األمد طويلتا وإسًتاتيجيتاف ابإلنقساـ، ؿبفوفة
 إسػرائيل ومػواطٍت اإلحػتالؿ، ربػت القػابعُت - الفلسػطينيُت عبميػع سبثيليػة كهئيػة الفلسػطينية التحريػر منظمػة إلحيػاء ائجػةاؽب

 داخل الفلسطينية السياسية لألحزاب يتوجهوا أف ببساطة الفلسطينوف إبمكاف - الشتات ويوفلسطين والالجئُت الفلسطينُت،
 .الكنيست يف فعلي سبثيل ؽبا اليت إسرائيل
 ربكػم األردف، وهنػر اؼبتوس  البحر بُت وحيدة سيادية كسلطة إسرائيل، ألف سباماً، إستثنائياً  الفعل ىذا يكوف لن ما، بطريقة
 األراضي يف اإلحتالؿ ربت القابعوف الفلسطينيوف وكذل  إسرائيل، يف والفلسطينيوف اإلسرائيليوف ثة:الثال النتخابية اعبماىَت
 .احملتلة
 ادلتحدة الوالايت 

 أي حػدود ربديػد دوف إسػرائيل، بدولػة هبػا تعػًتؼ الػيت الطريقة بنفس فلسطُت بدولة تعًتؼ أف اؼبتحدة الوالايت على ينبغي
 وإف مستقلة، كدولة فلسطُت بدولة اؼبتحدة الوالايت إعًتاؼ حمن  االمريكي الرئيس على يتوج  كما .كامل بشكل منهما
 لن و .الدولتُت حل ينقذ الذي الوحيد اإلجراء تكوف أف يبكنها واليت األولية، اػبطوة ىذه مثل إنتظار طاؿ لقد .ؿبتلة كانت
 عضػو غػَت كدولػة بفلسػطُت ابالقػرار دولػة 138 قامػت ،2013العػاـ ففػي رائػدة. خطػوة فلسػطُت بدولػة اإلعػًتاؼ يصػبح
 التشػيكية، اعبمهوريػة كنػدا،) ذلػ  عارضػوا فقػ  أخػرى دوؿ وشبانيػة اؼبتحػدة الػوالايت أف إالا  ة.اؼبتحػد األمػم يف (مراقػ )
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 ابإلعػًتاؼ دولػة 130 مػن أكثػر قامػت ذلػ ، علػى عػالوة (.وبنمػا وابالو، وانورو، اؼبارشػاؿ، وجػزر وإسػرائيل، وميكرونيزاي،
 يف أوابما وإبمكاف .،1988 العاـ يف الفلسطيٍت اإلستقالؿ إعالف منذ ،الفاتيكاف ذل  يف دبا واحد، جان  من بفلسطُت
 السياسة مبادئ مع كلياً  يتماشي إجراء وىو بفلسطُت، ابإلعًتاؼ األوس  الشرؽ يف إرثو على اغبفاظ لرائستو اؼبتبقي الوقت
 .واإلسرائيليُت الفلسطينيُت لشعبُت، دولتُت إلقامة األمريكية اػبارجية

 األخرى الدولية الفاعلة اجلهات 
 

 هنايػة إُف والتوصػل الفلسػطينية اغبقػوؽ تحقيػقل اؼبزدوجػة العمليػة علػى إهبابيػاً  للتػأثَت اػبيػارات مػن الكثػَت الػدوِف اجملتمػع لػدى
 :أدانه موضحة اػبيارات وىذه .للعبة ُمنِصفة

 إبعتبارىا اؼبسؤولية إسرائيل بتحميل الدوِف اجملتمع يقـو ألف األواف آف لقد الورقة، ىذه يف اجملادلة مت وكما 
 مكانتها قبوؿ رفضت )إذا ذباىها سياستو يف النظر سيعيد وإالا  إحتالؽبا؛ إبهناء يطالبها وأف العسكري، احملتل

 على لسيطرهتا اػباضعُت الفلسطينيُت ذباه العنصرية سياساهتا عن مساءلتها خالؿ من عسكري(؛ كمحتل
 .األخضر اػب  جاني

  خطوات إبزباذ األورويب اإلرباد بدأ إبسرائيل. ولقد يتعلق فيما احمللية قوانيها تنفيذ االخرى  الدوؿ على هب 
احملتلة.  األراضي يف سبارسها اليت "اؼبشروعة" وأنشطتهاأنشطتها  بُت التمييز على إسرائيل إلزاـ كبو جداً  صغَتة
 بناء مثل مشروعة، الغَت اإلسرائيلية األنشطة ذباه - ُمعاقبة أكثر وتصبح - تزيد أف ينبغي اؼبمارسة وىذه

 .اؼبستوطنات دبنتجات واؼبتاجرة اؼبستوطنات
 مع التجارة وقف العقوابت تل  أىم الدوِف. ومن للقانوف سبتثل حىت إسرائيل على إقتصادية عقوابت تطبيق 

 األمنية، واؼبعدات ابألسلحة، يتعلق فيما إسرائيل مع التجارية التعامالت وإيقاؼ اإلسرائيلية؛ اؼبستوطنات
 اؼباس(.  الثمينة )مثل واؼبعادف

 الدوُف للقانوف سبتثل حىت إسرائيل على سياسية عقوابت تطبيق. 
 

 اخلالصة .11
 تركز اليت اإلقليمية القضااي على اغبوار إقتصار أف ىي فاغبقيقة إهنزامية؛ نظرة ىو "واألبي  األسود" ػب الدولتُت غبل النظر إف
 الػذي التقدـ وعن قضيتنا، عن التخلي بنا هبدر فال .اغبقوؽ وىي اال ةاألساسي حاجتنا على يطغى الدولة إقامة شكل على

 إسػرائيل دبفهػـو ىػو والػذي الواحػدة، الدولػة حػل إُف دعونػو  زر، بضػغطة تعمػل القضااي ىذه وكأف الدولة، إقامة كبو أحرزانه
،  نطالػ  لفلسػطُت، الواقعيػة األجنػدة علػى الوطنيػة السػيادة وضػع حػُت وإُف .واسػع نطػاؽ علػى دائمة عنصرية دولة ىو اليـو
 البحر من اؼبوجود الوحيد السيادي الكياف إسرائيل، سيطرة ربت ىبضعوف الذي اؼبواطنُت صبيع وبُت بيننا اؼبعاملة يف ابؼبساواة
  .دولياً  ؽبا واؼبشهود احملددة السياسية اللعبة هناية مع أنفسنا مواءمة من لبجل أالا  علينا ينبغي الوقت، نفس ويف .النهر إُف
 الدوليػة األجنػدة أولويػة علػى الفلسػطينية اغبقػوؽ لوضع الالزمة التحالفات بناء اؼبدين اجملتمع علىف .سياسيُت نكوف أف علينا
، .الفلسطيٍت-اإلسرائيلي الصراع غبل  اليت العنصرية الواحدة الدولة حقيقة قبوؿ وىو أال واحد، خيار سوى لدينا يتبق َف واليـو
 يف الفلسػطينية اغبقػوؽ وضػع علينػا الوقػت نفػس ويف عيو،امصػر  علػى مفتوحػاً  الػدولتُت حػل ابب إبقػاء مػع اآلف، فيهػا نعػي 
 فػًتة بعػد يتغػَت أتثػَته ألف اؼبػدين؛ ابجملتمػع اإلكتفػاء يبكننػا ال لكػن الػدوِف، اؼبػدين اجملتمػع ىو األقوى وحليفنا .مطالبنا مقدمة
 للتصرؼ الدوؿ على للضغ  العاَف أكباء صبيع يف اؼبدين للمجتمع الكبَت الدعم من اإلستفادة علينا ذل ، من وعوضاً  .قصَتة
 .واإلستقالؿ اغبرية أجل من دوِف بتأييد وبظى والذي العادؿ نضالنا دعم أجل من ذل ، وغَت سياسياً 
 يف اؼبخػاطرة تمثلسػت الفلسػطينية، الدولػة إقامػة وذباىػل حقػوقهم، مػن الفلسػطينيُت حبرمػاف الواقع األمر سلطات إستمرت وإذا
 أجػل مػن نضػاؿ إُف نضػاؽبم، وسػيحولوف الدولػة، إقامػة عػن سبامػاً  بعيػداً  مصػَتىم تقريػر تعريػف إبعػادة الفلسػطينيُت يقػـو أف
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 .آخػرى عامػاً  طبسػُت اؼبدنية اغبقوؽ أجل من النضاؿ استمر لو حىت - اللعبة ستنتهي ئذدوعن ؿب ؛ بشكل اؼبدنية اغبقوؽ
 ويبػدوف السػابقة، "اليهوديػة الدولػة" يف يتػأملوف أنفسػهم العػاَف أكبػاء صبيػع يف واليهػود اإلسػرائيليُت، اليهػود سػيجد مػا ويومػاً 

 يف فشلهم سب  عن حبنُت يتساءلوف ردبا حُت يف ،واؼبتعدد بَتوالك اعبديد إسرائيل كيافب (أنفسهم من الرغم على) إعجاهبم
 لألمػاـ، مسػلكاً  الفلسػطينيوف هبػد لكػي األثنػاء، ىػذه ويف .الفرصػة ؽبػم أُتيحػت عنػدما مسػتقلة فلسػطينية دولػة إقامػة تشػجيع
 النهػائي اؼبوعػد قبػل قرارىػا غبسػم اإلسرائيلية اغبكومة على للضغ  العاَف أكباء صبيع يف الدعم غبشد دولية غبملة حاجة ىناؾ
 التوصل يتم أف إُف سيطرهتا ربت ىبضعوف الذين اؼبواطنُت كافة بُت اؼبعاملة يف اؼبساواة ربقيق أو اإلحتالؿ، إهناء إما :اؼبقًتح
  .سياسي حل إُف
 



 

 
 

 

 
 0  قيس عبذ الكرين وجوال زقوت

 هحوـذ دراغوة وراضي الجراعي 
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 3  د. أيوي دراغوة ود. عسهي الشعيبي

 
  فجر حرب ود. غساى الخطية
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 5  د. ًاصر الذيي الشاعر ود. حسام زهلط

 

 # االسن   الوؤسسة 

 1 د. ضفياٌ اتو زايذج جايعح تيرزيد  

 2 ضاو تذور AIM شركح 

 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 

 15 جًال زقوخ انًجهص انوطُي انفهططيُي 

 13 د. دطاو زيهط دركح فتخ  

 14 د. َ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  

 09 عالء نذهوح انًركس انفهططيُي نهثذوث انطياضيح وانًطذيح

 51 هاَي انًصري يركس يطاراخ 



 

 
 

   تغيَت الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار واؼبهدد اؼبتزايد والتوتر السالـ عملية يف اعبمود حالة إُف ابلنظر
 الدراسات ىذه عملت  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيُت أماـ اؼبتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واؼبسحية السياسية
 طبس كتابة مت الغاية، ؽبذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ ربقيق كبو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اغبوار طبيعة استكشاؼ على
   للنقاش. مطروحاً  ؿبدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيُت وخرباء  أكاديبيُت قبل من سياساتية أوراؽ
 اؼبتاحة اؼبوارد حشد إُف هتدؼ اؼبطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اؽبدؼ أف األوراؽ كافة  تفًتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت اؽبدؼ. ىذا لتحقيق
 والقوى السلطة وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىَت تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

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

 ادلفاوضات ىذه من جتعل قد اليت الظروف ىي ما الراىن؟ الوضع تغيَت يف إسرائيل مع ادلباشرة الثنائية للمفاوضات دور يوجد ىل 
 ادلستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيٍت للطرف ةمفيد آلية

 الذي التوجو ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اعبمهور بُت يالداخل اغبوار من ىاماً  جزءاً  اػبمس التوجهات ىذه تعترب
 كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي ورالد وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اؼبمكن أتثَته إُف وتشَت تناقشو
 ست يف األوراؽ مناقشة سبت وؿباوراً. معقباً  عشر طبسة إُف ابإلضافة اػبمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 29 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكاديبيوف وسياسيوف خرباء فيها شارؾ مغلقة عمل ورشات
 يود الوقت نفس يف لكن العمل. ؽبذا أعطوه الذي واعبهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز يود

  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ ؿبتوايت أف إُف اإلشارة
 وديو  ،العمل ؽبذا اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف اؽبولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء ؼبصادر النروهبي للمركز ابلشكر اؼبركز يتقدـ كذل ،
 .األوراؽ ؿبتوايت على اؼبوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد
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