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 ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية
كمركز مستقل   0222مة ٣تلس أمنائها. أتسس ا١تركز يف مطلع عاـ مؤسسة أكادٯتية علمية ْتثية مستقلة غَت رْتية وغَت حكومية يضع سياستها العا

نية للبحوث األكادٯتية ودراسات السياسات العامة. يهدؼ ا١تركز إىل تطوير ا١تعرفة الفلسطينية وتقويتها يف ٣تاالت ثالث3 السياسات الفلسطي
تطالعات الرأي العاـ. يقـو ا١تركز ابلعديد من النشاطات البحثية، منها ا١تسحية واس الداخلية؛ والتحليل االسًتاتيجي والسياسة ا٠تارجية؛ والبحوث

ية إعداد الدراسات واألْتاث األكادٯتية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء ْتوث مسحية حوؿ ا١تواقف السياسية واالجتماع
جو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلوؿ ٢تا، وعقد ا١تؤ٘ترات للمجتمع الفلسطيٍت، وتشكيل ٣تموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل توا

ى تشجيع واحملاضرات وا١توجزات ا١تتعلقة بشؤوف الساعة، ونشاطات أخرى. يلتـز ا١تركز الفلسطيٍت للبحوث اب١توضوعية والنػزاىة العلمية ويعمل عل
                                                                                                               يف أجواء من حرية التعبَتوتبادؿ اآلراء.                                                                                       تفهم أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية وبلورتو 

واألْتاث يف ا١تركز من خالؿ وحدات ثالثة3 وحػدة السياسػة الداخليػة، وحػدة التحليػل االسػًتاتيجي، ووحػدة البحػ  ا١تسػحي.  يتم القياـ ابلنشاطات
ت الػرأي تقـو ىذه الوحدات ٔتمارسة أربعة أنواع من النشاطات3 كتابة البحوث والتحليالت السياسية، وإجراء البحوث ا١تسحية التجريبية واسػتطالعا

فػػػرؽ ا٠تػػػماء و٣تموعػػػػات العمػػػل، وعقػػػد وتنقػػػيم ا١تػػػػؤ٘ترات واللقػػػاءات. تقػػػـو ىػػػذه الوحػػػػدات ابلًتكيػػػز علػػػى ا١تسػػػتجدات يف السػػػػاحة  العػػػاـ، وتشػػػكيل
 الفلسطينية وعلى ا١توضوعات السياسية ذات األ٫تية ا٠تاصة واليت ٖتتاج إىل البح  العلمي واالكادٯتي.
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 ادلؤلف:

ىو أستاذ العلـو السياسية ومدير ا١تركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية وا١تسحية يف راـ هللا، فلسطُت. منذ  د. خليل الشقاقي
عمل زمياًل رئيسيًا يف مركز كراوف لدراسات الشرؽ األوسط يف جامعة براندايس يف الوالايت ا١تتحدة. أهنى  5003عاـ 

وعلم يف عدة جامعات فلسطينية  5763السياسية من جامعة كولومبيا يف نيويورؾ يف عاـ دراسة الدكتوراة يف العلـو 
عميدًا للبح  العلمي يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس. أمضى صيف  5777-5774وأمريكية. عمل بُت األعواـ 

استطالع للرأي  500ثر من زمياًل زائراً يف معهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة. أشرؼ د. الشقاقي عل عمل أك 5005
العاـ الفلسطيٍت يف الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى العشرات من استطالعات الرأي ا١تشًتكة بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت. 

خبَتًا فلسطينيًا يف شؤوف بناء مؤسسات السلطة  53مع د. يزيد صايغ فريقًا من  5777-5776ترأس يف الفًتة ما بُت 
تقوية مؤسسات السلطة وقد مت نشر النتائج يف تقرير أصدره ٣تلس العالقات ا٠تارجية يف نيويورؾ ٖتت اسم "الفلسطينية. 
. كاف د. الشقاقي ود. صايغ ٫تا الكاتباف الرئيسياف. تركز اىتمامات البح  للدكتور 5777" وذلك يف عاـ الفلسطينية

رأي العاـ والتحوؿ ٨تو الدٯتقراطية وأثر التطورات الفلسطينية الشقاقي على قضااي عملية السالـ وعملية بناء الدولة وال
الداخلية على عملية السالـ. وىو الكاتب ا١تشارؾ لتقرير "مقياس الدٯتقراطية العريب" وعضو ٞتنة اإلشراؼ على "الباروميًت 

 من بُت منشوراتو اٟتديثة3 .العريب"
 Arabs and Israelis: Conflict and Peacemaking in the Middle East (Palgrave Macmillan, 2013); 

“The future of Israel-Palestine: a one-state reality in the making,” NOREF Report, May 2012; 

"Coping with the Arab Spring; Palestinian Domestic and Regional Ramifications, " Middle East 

Brief, no. 58, Crown Center for Middle East Policy, Brandeis University, December 2011; Public 

Opinion in the Israeli-Palestinian Conflict: The Public Imperative During the Second Intifada, 

with Yaacov Shamir, Indiana University Press, 2010. 

 



 

 

 

 التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن
 متهيد

 ا١تركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار وا١تهدد ا١تتزايد والتوتر السالـ عملية يف اٞتمود حالة إىل ابلنقر
 للخروج الفلسطينيُت اـأم ا١تتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف وا١تسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت

 للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اٟتوار طبيعة استكشاؼ على الدراسات ىذه عملت  الراىن. الوضع من
 فلسطينيُت وخماء  أكادٯتيُت قبل من سياساتية أوراؽ ٜتس كتابة مت الغاية، ٢تذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ ٖتقيق ٨تو
   للنقاش. مطروحاً  ٤تدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين
 إىل هتدؼ ا١تطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت ا٢تدؼ أف األوراؽ كافة  تفًتض
 التالية3 األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت ا٢تدؼ. ىذا لتحقيق ا١تتاحة ا١توارد حشد
 هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة لميةس 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 كافيتني

 والسلطة الفلسطيين اجلمهور يكون اإلسرائيلي واالحتالل إسرائيل دلقاطعة فاعلة جيةاسًتاتي 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 األمين 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 وتبين الدولتني حل عن ابلتخلي التهديد إعطاء ميكن كيف 

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

 ادلستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيين للطرف مفيدة آلية ادلفاوضات ىذه من
  تصف خاص. بشكل السياسية النخبةو  عاـ بشكل اٞتمهور بُت يالداخل اٟتوار من ىاماً  جزءاً  ا٠تمس التوجهات ىذه تعتم
 بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على ا١تمكن أتثَته إىل وتشَت تناقشو الذي التوجو ورقة كل

 ا٠تمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكم. اسًتاتيجية
 وسياسيوف خماء فيها شارؾ مغلقة عمل ورشات ست يف األوراؽ مناقشة ٘تت و٤تاوراً. معقباً  عشر ٜتسة إىل ةابإلضاف

 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فماير( شباط 22 يف مؤ٘تر عقد كما  ونشطاء. وأكادٯتيوف
 لكن العمل. ٢تذا أعطوه الذي واٞتهد تللوق العمل لفريق ابلشكر التقدـ وا١تسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت ا١تركز يود
 يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعم ال وقد كاتبيها رأي عن تعم كافة  األوراؽ ٤تتوايت أف إىل اإلشارة يود الوقت نفس يف
  العمل. فريق

 الذي للدعم  هللا راـ يف ا٢تولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء ١تصادر النرو٬تي للمركز ابلشكر ا١تركز يتقدـ كذلك،
 .األوراؽ ٤تتوايت على ا١توافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل. ٢تذا اهدمق
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اإلسرائيلية وعجز قيادهتم -قات الفلسطينيةيشعر الفلسطينيوف حاليًا ابإلحباط بسبب حالة اٞتمود الراىنة اليت اعًتت العال

عن إٗتاذ ا٠تطوات اٞتريئة الالزمة لتحريكها إبٕتاه ُمرضي. تطالب األغلبية بتبٍت مواجهة سياسية شاملة. ىذه ىي 
االستنتاجات اليت خرج هبا ْت  سياسايت استمر لفًتة ستة أشهر حوؿ التوجهات ا١تتاحة للفلسطينيُت للخروج من الوضع 

ىن. ٘تت مناقشة ىذه التوجهات يف ٜتسة أوراؽ عمل وتقرير هنائي ويف ورشات عمل ولقاءات مغلقة لفريق عمل مكوف الرا
و  ٢ٕٔٓمن عشرين أكادٯتي وصناع قرار سابقُت وحاليُت ونشطاء سياسيُت وذلك يف الفًتة ما بُت تشرين أوؿ )أكتوبر( 

 .    ٢ٕٔٓوراؽ يف مؤ٘تر علٍت يف هناية شباط )فماير( . كما مت استعراض ومناقشة ىذه األ٢ٕٔٓآذار )مارس( 

ينبع االحباط الفلسطيٍت من قناعة راسخة أنو ال يوجد عند إسرائيل النية أو اٟتافز إلهناء إحتال٢تا ألراضي الدولة الفلسطينية 
ينية ومنقمة التحرير يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك من اعتقادىم أبف السياسات اليت تنتهجها السلطة الفلسط

الفلسطينية ما زالت إىل اآلف غَت كافية على اإلطالؽ ١تواجهة التحدايت اليت ٖتّتمها ىذه القناعة. وينبع ىذا االحباط أيضاً 
من اعتقادىم أنو ابلرغم من النوااي اٟتسنة للمجتمع الدويل، فإنو غَت مستعد أبداً أو غَت قادر على إجبار إسرائيل أف تتصرؼ 

عًا للقوانُت الدولية. وينبع شعور الفلسطينيُت ابإلحباط من موقف قيادة الرئيس ٤تمود عباس واللجنة التنفيذية ١تنقمة تب
التحرير الفلسطينية من إعتقادىم الثابت أف رئيس السلطة الفلسطينية مًتدد يف اٗتاذ قرار حاسم ابلتخلي عن السياسات 

مثل ا١تبادرة  -ى النخبة السياسية الفلسطينية يف الغزؿ اٟتايل مع بعض التحركات الدوليةاٟتالية اليت أثبتت عدـ جدواىا. ال تر 
كتغيَت حقيقي لسياسات الوضع   -الفرنسية، وتقرير اللجنة الرابعية ا١ترتقب، وإمكانية إدانة االستيطاف من قبل ٣تلس األمن

أو منقمة التحرير. وتطالب النخب السياسية واٞتماىَت على الراىن، ولكنو يبدو كممر لغياب ا١تبادرات الذاتية لدى السلطة 
حد سواء ابإلنطالؽ إىل توجو جديد من شأنو أف ٭تّوؿ سياسات السلطة من التعاوف والتنسيق األمٍت وا١تواجهات السياسية 

افة أوجو التعاوف والتنسيق، احملدودة مع إسرائيل إىل إسًتاتيجية ا١تواجهة السياسية الشاملة، ْتي  تشمل ىذه ا١تواجهة إهناء ك
وتنقيم وقيادة مقاومة شعبية سلمية، وتبٍت نضاؿ ا١تقاطعة احمللية وا١تقاطعة الدولية ا١تتمثلة ٔتا يسمى "ٛتلة ا١تقاطعة وسحب 

". ىناؾ أيضا مطالب بتغيَت ا١توقف التفاوضي الفلسطيٍت مع إسرائيل الذي يركز اآلف على (BDSاإلستثمار والعقوابت )
قرير ا١تصَت واإلستقالؿ فقط إىل موقف يضيف أيضًا ا١تطالبة ابٟتقوؽ ا١تدنية وحقوؽ اإلنساف اليت شرعها اجملتمع حق ت

الدويل، وذلك بغض النقر عن النتيجة النهائية، سواء أكانت حل الدولتُت أـ حل الدولة الواحدة. يف ظل تبٍت عناصر 
ترى ىذه االسًتاتيجية إمكانية للعودة حملاداثت سالـ ثنائية أو متعددة ا١تواجهة الشاملة ىذه، بل وفقط يف ىذه اٟتالة، 

األطراؼ. يعتقد الداعوف النتهاج اإلسًتاتيجية اٞتديدة أف ا١تخاطر يف التغيَتات ا١تقًتحة كبَتة جداً. وللحد من ىذه 
ذ خطوات صغَتة من ٚتيع عناصر التوجو ا١تخاطر، فإهنم يؤكدوف على اٟتاجة لتطبيق اإلسًتاتيجية بطريقة تدر٬تية، تبدأ ابٗتا

 اٞتديد، ومن مث تصميم وتعديل السياسات ْتي  تتكيف مع التحدايت الناشئة، ٔتا فيها تلك اليت قد هتدد ابهنيار السلطة. 

ٖتوالت جذرية يف عاـ  5771اإلسرائيلية اليت بدأت بتوقيع اتفاقيات أوسلو يف عاـ -شهدت عملية السالـ الفلسطينية
وذلك يف أعقاب اهنيار ٤تاداثت كامب ديفيد واندالع اإلنتفاضة الثانية.  يف الضفة الغربية، ٘تيز العقد ا١تاضي هبدوء  5000

اإلسرائيلية بعد أف ٘تكن الرئيس ٤تمود عباس من فرض النقاـ وسلطة القانوف، ونزع سالح -نسيّب يف العالقات الفلسطينية
د ي واألمٍت مع اٞتانب اإلسرائيلي، ومن مث عاد إىل ٤تاداثت السالـ. لكن اٞتهود اليت ا١تنقمات ا١تختلفة، وأعاد التنسيق ا١ت

ومهّمة وزير ا٠تارجية  5006-5005وأ٫تها ٤تاداثت أانبوليس يف -بُذَلت إلحياء احملاداثت يف الفًتة اليت تلت االنتفاضة 
ويف اٟتقيقة، فإف ىوة ا٠تالؼ بُت الطرفُت  فشلت يف التوصل إىل أي إتفاؽ. -5052-5051األمريكي جوف كَتي خالؿ 

ما لبثت أف اتسعت كثَتاً وأدت إىل توقف جهود كَتي  -5006و٤تاداثت  5000واليت كانت قد تقلصت يف ٤تاداثت -
 . 5052يف أوائل عاـ 

وتوسيع ا١تستوطنات ساىم الفشل الذي ُمنَيت بو احملاداثت الثنائية وغياهبا، وجنوح إسرائيل إىل سياسات اليمُت ا١تتطرؼ، 
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشّن  إسرائيل لثالثة اعتداءات واسعة على قطاع غزة، واستمرار اإلنقساـ 



 

2 

 

 لدى والتطرؼ األملخيبة  ويف خلق حالة منتكريس االحتالؿ الفلسطيٍت، وإنتهاء الشرعية االنتخابية للنقاـ السياسي يف 
ا أف ىذه العوامل أدت إىل تعقيد ْت  الفلسطينيُت عن إسًتاتيجية واضحة وموحدة من شأهنا إهناء كم  .الفلسطينيُت

 االحتالؿ اإلسرائيلي وبناء الدولة الفلسطيية القادرة على اٟتياة. 

سط ىذه ( جدوى حل الدولتُت. ويف و 5اإلسرائيلية الثنائية، و)-( جدوى احملاداثت الفلسطينية5ُتطرَح اليـو أسئلة حوؿ )
التشاـؤ الناتج عن تكرار الفشل الذي ُمنَيت بو احملاداثت، يكتسب التوجو الفلسطيٍت ٨تو تدويل حل الصراع مع إسرائيل 

. ويف اٟتقيقية، ابت  تدويل الصراع األساس الذي ترتكز عليو إسًتاتيجية 5052زٜتًا ملحوظاً، خصوصًا منذ عاـ 
ستقالؿ. ومن انحية أخرى، خاضت منقمات اجملتمع ا١تد ي الكفاح منذ سنُت من الفلسطينيُت إلهناء االحتالؿ وٖتقيق اإل

أجل معاقبة إسرائيل على إستمرار إحتال٢تا و٥تالفتها للقانوف الدويل عم بذؿ اٞتهود ١تقاطعة إسرائيل ٤تليًا ودوليًا بواسطة 
١تواجهة اٞتنود  5053الشوارع يف هناية عاـ  حركة ا١تقاطعة الدولية. إضافة إىل ذلك، فقد توجو الشباب الفلسطيٍت إىل

اإلسرائيليُت على اٟتواجز، وقاـ العشرات منهم هبجمات طعن ضد اٞتنود وا١تدنيُت اإلسرائيليُت  أّدت إىل ارتفاع يف عدد 
 ا٠تسائر الفلسطينية واإلسرائيلية.

 الذي وا٠تسارة الربح توازف ا كاف ليستدمي لواليعتقد الفلسطينيوف بغالبّيتهم أف االحتالؿ اإلسرائيلي وتوسع مستعمراتو م
و٢تذا تعتقد الغالبية أف على  .ىو ما على الراىن الوضع بقاء إسرائيل، وىو ما يؤدي ابلتايل إىل مصلحة يف يصب

ن ويف ضوء الفلسطينيُت أف يستعملوا أنواع ا١تقاومة ا١تتاحة ٚتيعها حىت يكّبدوا إسرائيل ا٠تسائر جراء استمرار االحتالؿ. ولك
على اٟتيلولة دوف انفجار العنف واعتقادىا أف ا٢تجمات  -ٖتت قيادة الرئيس ٤تمود عباس-إصرار القيادة الفلسطينية 

ا١تسّلحة على اإلسرائيليُت من شأهنا أف تُلحق الّضرر اب١تصلحة الفلسطينية و تؤدي إىل نتائج كارثية على حياة الشعب 
 الؿ، فقد أصبح من الضروري البح  عن خيارات أخرى للمقاومة.الفلسطيٍت القابع ٖتت نَت االحت

 ىناؾ خياراف ال يقبل هبما الشعب الفلسطيٍت وقيادتو3 األوؿ إستمرار الوضع الراىن، والثا ي العودة إىل احملاداثت بدوف ٕتميد
، ٯتّثل  تدويل الصراع ا١تستوطنات أو بدوف اٟتصوؿ على شروط مرجعية واضحة للمفاوضات. من انحية أخرىالبناء يف 

ا١تنحى ا١تفضل لدى القيادة الفلسطينية ألنو سيلحق  ا٠تسائر الديبلوماسية إبسرائيل جراء ٥تالفتها للقوانُت الدولية وقوانُت 
 عدـ يثبت مؤسسات األمم ا١تتحدة. لكن يعتقد الكثَت من الفلسطينيُت أف اإلعتماد الكامل على الديبلوماسية الدولية قد

وذلك بسبب استخداـ الوالايت ا١تتحدة ٟتق النقض )الفيتو( وفشل اجملتمع  -كما حدث مراراً يف مناسبات ٥تتلفة-و فاعليت
الدويل يف فرض عقوابت على إسرائيل. ويدعوا ىؤالء ا١تشّككُت إىل اٗتاذ إجراءات تتجاوز ا١تواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل 

اإلسرائيلية. وحوؿ ىذا ا١توضوع، انقش اٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبتو -قات الفلسطينيةْتي  تتضمن تصعيداً أوسع كثَتاً يف العال
ٜتسة إٕتاىات أو مقارابت، وٯتكن النقر ٢تا ٚتيعاً على أهنا وجهات نقر ٥تتلفة إلسًتاتيجية مواجهة سياسية واحدة تتطلب 

سرائيل وخوض مواجهة سياسية شاملة معها تعتمد من السلطة الفلسطينية التخلي عن التنسيق والتعاوف األمٍت وا١تد ي مع إ
على عناصر من ىذه ا١تقارابت ا٠تمسة. ويعتمد كل من ىذه االٕتاىات ا١تقًتحة على واحد أو أكثر من مكامن القوة اليت 

لبضائع يتمّتع هبا الفلسطينيوف، وىذه ا١تكامن ىي3 الرفض القاطع للوضع الراىن واالستعداد لتحديو، وكوف فلسطُت سوقًا ل
وا٠تدمات اإلسرائيلية، والقدرة على العمل مع إسرائيل ١تنع العنف ونشر ا٢تدوء األمٍت، والواقع الدٯتوغرايف، والشرعية والتأييد 

 الدوليُت، وامتالؾ مفتاح شرعية إسرائيل يف العا١تُت العريب واإلسالمي. 

إىل تصميم وتبٍت منقومة مفصلة وواضحة ا١تعامل ٟتملة مقاومة يدعو التوجو األوؿ السلطة الفلسطينية ومنقمات اجملتمع ا١تد ي 
سلمية تشارؾ فيها قطاعات شعبية واسعة، ْتي  تتجسد يف مقاىرات كبَتة تعم عن رفضها لإلحتالؿ، وتزيل معيقات 

يش اإلسرائيلي يقيمها اٞتيش اإلسرائيلي يف طرؽ الضفة الغربية، وتقـو بقطع الطرؽ وا١ترافق الرئيسية اليت يستخدمها اٞت
وسكاف ا١تستوطنات. ويدعو اإلٕتاه الثا ي إىل ٛتلة مقاطعة اقتصادية منقمة، على ا١تستويُت احمللي والدويل، وعلى ا١تستويُت 
الرٝتي والشعيب، ْتي  تبدأ ابستهداؼ ا١تستوطنات يف ا١ترحلة األوىل، ومن مث التصعيد إىل مقاطعة دولة إسرائيل. ويتطلب 

. ويدعو التوجو الثال  إىل وقف التنسيق األمٍت مع (BDSتنسيق والتوافق الكاملُت مع ٛتلة ا١تقاطعة الدولية )ىذا التوجو ال
 إسرائيل إلجبار العنف والعمل ا١تسلح حوادث يف منع الفلسطيٍت التعاوف توقف إىل سيؤدي اٞتيش اإلسرائيلي تدر٬تيا، ٦تا
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 الفلسطينية األمن قوات قبل من األمٍت التنسيق بدوف افة إىل ذلك، فإنواجملاؿ. إض ىذا يف الذاتية مصادرىا ٗتصيص على
وىي ا١تناطق اليت ٗتضع للسيطرة -ا١تصنفة )أ( وفقا التفاؽ أوسلو  الفلسطينية ا١تناطق اإلسرائيلي اٞتيش عند اجتياح قوات
ذا التوجو، وبدرجات و٣تاالت جربت ستكوف ىذه العمليات مكلفة إلسرائيل. وىناؾ ٪تاذج ٥تتلفة ٢ت -الفلسطينية الكاملة

 سابقاً.

ويدعو التوجو الرابع الفلسطينيُت إىل اعتماد طريقة جديدة ومبدعة، حي  يطالب ىذا التوجو ابلقياـ  ْتملة لتحقيق حقوؽ 
ل الدولة الواحدة"، الفرد الفلسطيٍت ا١تدنية والسياسية اليت تنادي هبا الشرائع الدولية. وابلرغم من أف ىذا التوجو قد ُيسمَّى "ْت

إال أنو يف اٟتقيقة ال يدعو إىل ىدؼ سياسي ٤تدد، وال يدعو الفلسطينيُت إىل تغيَت موقفهم يف احملاداثت مع إسرائيل من 
الدعوة إىل ٖتقيق حل الدولتُت إىل حل الدولة الواحدة. كما أنو ال يدعو إىل حّل السلطة الفلسطينية. ويهدؼ ىذا التوجو 

على التفكَت جداّي يف النتائج ا١تًتتبة على استمرار االحتالؿ. وتبعاً ٢تذا التصور، قد يصل  -دولة وٚتهوراً -ائيل إىل إجبار إسر 
اإلسرائيليوف الذين يؤكدوف ٘تّسكهم الدائم ابلطابع اليهودي لدولتهم إىل نتيجة مفادىا أف التوصل إىل حل الدولتُت عم 

وقهم ا١تشروعة يف حدود إسرائيل أو فرض نقاـ فصل عنصري )األابرهتايد( على بدال من منح الفلسطينُت حق-احملاداثت 
 يصب يف النهاية يف مصلحة إسرائيل.  -الشعب الفلسطيٍت

و٭تّبذ التوجو ا٠تامس واألخَت العودة إىل ا١تفاوضات الثنائية ا١تباشرة، على أف يتزامن ذلك مع تفعيل التوجهات ٨تو التدويل، 
، وا١تقاطعة، وا١تطالبة ابٟتقوؽ ، وانتهاج أي سبل أخرى للمقاومة. ويف ىذا السياؽ، ستكوف عودة وا١تقاومة الشعبية

الفلسطينيُت إىل طاولة ا١تفاوضات أكثر فاعلية ألف التبٍت ا١تتزامن لسبل ا١تقاومة من شأنو أف يزيد وطأة األعباء اليت تثقل  
ار االحتالؿ. ولتعزيز ىذه الرسالة، يستوجب ىذا التوجو إعداد خطة كاىل إسرائيل والتكاليف اليت تتكّبدىا نتيجة الستمر 

 اتصاؿ لشرح ا١توقف الفلسطيٍت مباشرة للجمهور اإلسرائيلي وللعامل أٚتع. 

 التنسيق ووقف وا١تقاطعة،)السلمية(،  الشعبية ا١تقاومة ٖتصل تتفاوت درجة التأييد الشعيب اليت ٖتقى هبا ىذه التوجهات، إذ
بدأ يطغى التأييد للمقاومة ا١تسلحة على  5054وإىل عاـ  5053. ولكن ومنذ هناية عاـ درجة أتييد عالية على األمٍت

اٞتمهور أف  التأييد للتوجهات األخرى، ابعتبار أهنا أكثر أنواع ا١تقاومة فاعلية لتحقيق اٟتقوؽ الوطنية. وحالياً، تعتقد غالبية
وات فعالة ١تواجهة إسرائيل. ولكنها ترفض تبنِت فكرة ا١تطالبة ابٟتقوؽ السياسية السلطة الفلسطينية ليست جادة يف اٗتاذ خط

ا١تتساوية للفلسطينيُت واليهود، كما يفًتض أف يكوف الوضع يف حل الدولة الواحدة. وىناؾ أغلبية ٦تاثلة تعارض التوجو 
حة تعتم ا١تفاوضات مع حكومة نتانياىو غَت للعودة غَت ا١تشروطة لطاولة ا١تفاوضات. وأىم من ذلك، فإف ىناؾ أغلبية واض

٣تدية أبداً.  ويف ظل ىذه االعتبارات، ينقر الكثَت من الفلسطينيُت إىل ا١تبادرة الفرنسية لعقد مؤ٘تر دويل لبح  الصراع 
يدوف على أهنا ٤تاولة عقيمة سُتمٌَت ابلفشل. ومع أف معقم الفلسطينيُت يؤ  5054اإلسرائيلي يف صيف عاـ -الفلسطيٍت

حل الصراع يف ظل إطار دويل، فإهنم يروف ا١تؤ٘تر الذي تدعو لو فرنسا مفتقراً للنية والقدرة على فرض العقوابت على ٥تالفي 
النخبة السياسية الفلسطينية ملهاه لتأجيل أو لصرؼ األنقار عن مبادرة فلسطينية ذاتية  القانوف الدويل، و٢تذا تعتمه معقم

 ة ا١تواجهة ضد إسرائيل.تنحو ابٕتاه إسًتاتيجي

عوامل تعيق تقّدـ البيت الفلسطيٍت ٨تو اعتماد إسًتاتيجية ا١تواجهة. ويتمثّل  وتنقر النخبة السياسية الفلسطينية إىل ثالثة
اٟتايل. ويشّكل  السياسي أخطر ىذه العوامل يف  اإلعتقاد بعدـ جدية رئيس السلطة الفلسطينية يف التخلي عن مساره 

راع بُت حركيّت ٛتاس وفتح،  الذي أّدى إىل اإلنقساـ الفلسطيٍت بُت غزة والضفة الغربية، عائقًا خطَتًا آخر. استمرار الص
ويتمثّل العائق الثال  يف افتقار السلطة الفلسطينية للشرعية االنتخابية، وىو ما يضعف من قدرة رئيسها ومؤسساهتا، ومن 

 ىَت الفلسطينية وحشدىا ١تقاومة االحتالؿ. قدرة فتح وا١تنقمات األخرى على تنقيم اٞتما
ا١تنادية بتبٍت التوجهات البديلة ا١تقًتحة ابألخطار وا١تطبات الكامنة يف طريق تفعيلها، واليت  من انحية أخرى، تعًتؼ النخبة

إف ا١تقاومة الشعبية ٯتكنها أف تعيق تقّدـ السلطة واجملتمع ا١تد ي صوب ا١تواجهة السياسية مع إسرائيل. وعلى سبيل ا١تثاؿ، ف
إىل مقاومة عنيفة ال ٯتكن التحكم فيها و إىل انتفاضة اثلثة. وعّمت النخبة  -كما حدث يف ا١تاضي  -السلمية قد تتحوؿ
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السياسية ورجاؿ األعماؿ عن ٥تاوفهم بشأف التأثَت السليب للمقاطعة ا١تقًتحة على الفلسطينيُت. ويف ضوء اعتماد الفلسطينيُت 
القتصاد األسرائيلي وسيطرة اإلدارة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيٍت، فإف ٛتلة مقاطعة شاملة ضد إسرائيل الكلي على ا

قد تكوف أشد وطأة على الفلسطينيُت منها على إسرائيل. وتنتاب بعض أعضاء النخبة األمنية للسلطة الفلسطينية ٥تاوؼ أبف 
لية اندالع مواجهات مسّلحة بُت اإلسرائيليُت والفلسطينيُت عندما تشّن من شأف إهناء التنسيق األمٍت أف يضاعف احتما

إسرائيل اعتداءات يف منطقة )أ( ا٠تاضعة ابلكامل للسلطة الفلسطينية، وسيضاعف صعوبة عمل أجهزة األمن الفلسطينية يف 
 فرض سلطة القانوف ونشر األمن يف مناطق "ب" و "ج."

وائد و٥تاطر التوجهات ا١تختلفة يًتكز ٔتعقمو حوؿ مدى وجود إرادة  لدى قيادة السلطة لكن النقاش الفلسطيٍت حوؿ تقييم ف
الفلسطينية يف خوض غمار مواجهة سياسة خطرة مع إسرائيل. وىناؾ من ٬تادؿ أبف القيادة الفلسطينية غَت معنية ابٗتاذ 

ألف مثل ىذه األعماؿ  -تفاؽ أوسلو والتزاماهتامن قبيل إهناء التنسيق األمٍت أو تعليق بنود إ -خطوات جدية ضد إسرائيل 
قد تؤدي إىل إهنيار السلطة. وُتطرَح أيضاً أسئلٌة حوؿ مدى استعداد اٞتمهور الفلسطيٍت ٠توض ٛتلة مقاومة شعبية شاملة يف 

لتوّجس الثنائي بُت الشعب والقيادة الفلسطينية. واب١تقابل، ويف ظل ا -كما أشران إليو أعاله-ظل غياب الثقة وا١تصداقية 
الذي ينتاب السلطة الفلسطينية من فقداهنا لزماـ اٟتكم وإمكانية إهنيارىا، تعًتي البعَض ٥تاوؼ من أف ٖتاوؿ السلطة أف 
تعيق ا١تقاومة الشعبية وتثّبطها لعدـ ثقتها ابلتزاـ اٞتمهور اب١تقاومة السلمية، حي  تتطلب ا١تقاومة السلمية من اٞتمهور 

 ماً ىائلُت. انضباطاً وتنقي

اإلسرائيلي، ينتتاب اٞتمهوَر والنخبة السياسية -ويف ظل اٞتهود الفرنسية الرامية إىل عقد مؤ٘تر دويل لبح  الصراع الفلسطيٍت
الفلسطينية قلٌق من جدوى التوجو العاـ للتدويل واٞتهود الضاغطة للعودة إىل ا١تفاوضات يف وقت استحوذت فيو مشاكل  

الشرؽ األوسط على انتباه دوؿ ا١تنطقة واجملتمع الدويل. وتعتقد األغلبية الساحقة من الفلسطينيُت أف  كمى أشد إٟتاحًا يف
العامل العريب ٗتلى عن القضية الفلسطينية، وأف فلسطُت فقدت مكانتها كقضية العرب األوىل. كما يسود االعتقاد يف أوساط 

ُت وا١تؤثرين فيو ال يستطيعوف أف يفرضوا عقوابت على إسرائيل أو أف الفلسطينيُت أف اجملتمع الدويل والالعبيُت األساسي
ٯتارسوا الضغوط السياسية عليها إلجبارىا على احًتاـ القانوف الدويل نقرا ٞتملة من األسباب التارٮتية ولألرث التارٮتي ٢تذه 

ية يف استخداـ حق النقض )الفيتو( ٟتماية القوى واعتباراهتا السياسية الداخلية. ولذلك ستستمر الوالايت ا١تتحدة األمريك
 إسرائيل من اللـو والعقوابت. 

إذف يتبُّت أف ا٠تيارات ا١تطروحة أماـ القيادة الفلسطينية ليست سهلة أبدا. لكي يتم التقليل من ا١تخاطر اليت تًتّتب على 
السياسية الشاملة إىل التدرج يف تطبيقها وذلك  اعتماد إسًتاتيجية ا١تواجهة مع إسرائيل، ٯتيل ا١تؤيدوف السًتاتيجية ا١تواجهة

ابلبدء ٓتطوات صغَتة مصممة ْترص و إبجراءات سهلة التنفيذ، إذ من شأف ذلك أف يسمح للسلطة الفلسطينية وللجمهور 
و أيضا أف الفلسطيٍت ابلتكيف مع اإلجراءات ا١تضادة احملتملة والتعامل مع ٥تاطرىا، مث التعلم منها، والتكيف معها، ومن شأن

ٯتكنهم من تكييف توقعاهتم يف صراعهم الطويل. وإبمكاف التدرج يف اسًتاتيجية ا١تواجهة أيضًا أف يزيد من ثقة اٞتمهور 
، أف  ابلسلطة الفلسطينية وقيادهتا. كما أف ابستطاعة قيادة السلطة الفلسطينية بدورىا، إذا ما أبدت اإلرادة وعقدت العـز

لفلسطيٍت ورٔتا اإلسرائيلي والعامل هبا. وقد ٯتنح التدرج اجملتمع الدويل الفرصة للتدخل وإظهار تصميم تعيد بناء ثقة اٞتمهور ا
 أكم على حل الصراع القائم.    
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 مقدمة:
. وسا٫تت  5771اعًتضت عوائق كثَتٌة العملية السلمية بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت منذ بداية توقيع إتفاقية أوسلو يف عاـ 

تُت الفلسطينية واإلسرائيلية يف زامات، والتحوؿ الداخلي يف البيئكل من ظواىر العنف، وبناء ا١تستوطنات، والتخلي عن اإللت
خطوة أوىل ٨تو  5772عرقلة اٞتهود ٟتل الصراع. لقد رأى الفلسطينيوف يف ابراـ إتفاقية أوسلو للسلطة الفلسطينية يف عاـ 

اإلسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية. وابلرغم من نواقص السلطة الفلسطينية وقيودىا، نُقر إليها كالقابلة اليت إهناء االحتالؿ 
، وكذلك كاف التأييد إلهناء الصراع هناء الصراع عقيماً إالتفاؤؿ يف تلك األايـ إبمكانية ستولد اإلستقالؿ والسيادة. وكاف 

 وتسوية ا٠تالؼ.

على توقيع إتفاقية أوسلو، خلص  ؿ اإلسرائيلي وثالث وعشرين عاماً على اإلحتال ُت عاماً لكن مع اقًتاب مرور ٜتس
الفلسطينيوف إىل نتيجة مفادىا أنو ليس إبمكاف عملية أوسلو أف توصلهم إىل بّر إهناء االحتالؿ واإلستقالؿ. ويف اٟتقيقة، 

تفاقية أوسلو بسبق تصميم االيت تقع على عاتقها ٔتوجب  فإهنم اآلف مقتنعوف أف إسرائيل قد خالفت معقم االلػتزامات ا٢تامة
وٗتطيط اثبتُت، حي  تتضمن ىذه ا١تخالفات التخلي عن كٍل من إعادة إنتشار اٞتيش اإلسرائيلي، وٖتويل السيطرة على 

خولت ٢تا فيها كامل  ا١تناطق ا١تتفق عليها، ونقل السيطرة إىل السلطة الفلسطينية، واحًتاـ سيادة ىذه السلطة يف ا١تناطق اليت
السلطة، وٕتميد بناء ا١تستوطنات، وإاتحة حرية اٟتركة سواء يف داخل الضفة الغربية، أـ بُت الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقتنع 

إىل تكريس االحتالؿ، وأنو لكي تكوف السلطة  أف حفظ الوضع الراىن لن يؤدي إالّ  راسخاً  اٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبتو اقتناعاً 
 ينية أمينة لتفويضها، فإف عليها أف تقود اٞتهود لتتحدى حالة األمر الواقع ال أف تضطلع  بدور يف تثبيتها واستدامتها.الفلسط

لقد توصل الفلسطينيوف إىل نتيجتُْت. النتيجة األوىل أنو ليس لدى اليمُت اإلسرائيلي أي نية يف إهناء االحتالؿ أو السماح 
إسرائيل، و٢تذا فإف احملاداثت الثنائية مع اٟتكومة اإلسرائيلية اٟتالية ليست ٣تدية يف التحرؾ  إبقامة دولة فلسطينية إىل جانب

يف السياسة  -بشّقيو األمٍت وا١تد ي-٨تو اإلستقالؿ. والنتيجة الثانية أف التوازف اٟتايل بُت ا١تواجهة الديبلوماسية والتنسيق 
الراىن، بل قد يؤدي إىل نتائج معاكسة. و٢تذا فإف على السلطة  الفلسطينية لن يثبت فاعليتو يف ٖتدي حالة الوضع

الفلسطينية ومنقمات اجملتمع ا١تد ي أف تتوجو ٨تو اعتماد إسًتاتيجية جديدة، قوامها فرض تكاليف عالية على القوة احملتلة 
حوؿ عما ٯتكن أف تتضمنو  يف حوار إلجبارىا على االستجابة لتطلع الفلسطينُت لإلستقالؿ. وينخرط الفلسطينيوف حالياً 

 ىذه اإلسًتاتيجية. 
يقدـ ىذا التقرير عرضًا ٥تتصرًا لسياؽ ىذا اٟتوار إضافة إىل التوجهات ا١تقًتحة سواء من النخبة الفلسطينية أو اٞتمهور 

ث السياسية الفلسطيٍت. ويرتكز ىذا العرض على نتائج العمل الذي قاـ بو فريق العمل الذي شّكلو ا١تركز الفلسطيٍت للبحو 
 ، حي  أتّلف الفريق من عشرين خبَتًا من األكادٯتيُت والسياسييُت السابقُت5053وا١تسحية يف تشرين األوؿ من عاـ 

. وقد ْت  ىذا الفريق ٚتلًة من التوّجهات اليت ٯتكن للسلطة الفلسطينية ومنقمات اجملتمع ا١تد ي أف تعتمدىا وذلك ُتيلاٟتاو 
، ومؤ٘تر عاـ. وتتضمن ىذه التوجهات ا١تقاومة الشعبية السلمية، وإطالؽ ٛتلة من خالؿ ٜتسة ْتوث، وسبع ورشات عمل

مقاطعة، وإهناء التنسيق األمٍت، إضافة إىل التوجو ا١تنادي اب١تطالبة ابٟتقوؽ وآخر ابستئناؼ ا١تفاوضات. وقد مت إجراء 
 الفًتة الواقع ما بُت  أيلوؿ )سبتمم( مقابالت مع عدد من أفراد النخبة الفلسطينية، ونّقمت ثالث استطالعات للرأي يف

 هبدؼ تقدير إنطباع النخبة واٞتمهور من ىذه التوجهات ومدى قبو٢تما ٢تا.  5054وآذار )مارس(  5053
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 1السياق: حالة الالحرب، والالسلم:
النتفاضة الثانية إىل إندالع ا 5000أدى فشل ٤تاداثت قمة كامب ديفيد يف ا١ترحلة األوىل من البح  عن السالـ يف عاـ 

اليت استمرت ٠تمسة أعواـ ، وأدت إىل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإعادة إحتال٢تا لكافة مناطق الضفة الغربية اليت  
، تبلور "وضع راىن" ببطء وىدوء ولكن إبصرار، وقد تعزز 5003كانت ٖتت سيطرة السلطة الفلسطينية. وابتداًء من عاـ 

ليلة التالية. وتطورت بنية  ىذا الوضع الراىن ١تا  ٯتكن أف يوصف أبنو حالة من الالحرب ىذا الوضع يف السنوات الق
والالسلم وذلك عم آليات رٝتية وغَت رٝتية، وترتيبات شرعية وغَت شرعية،  وعم فرض األمر الواقع. ومن ا١تسّلم بو أف ىذا 

فة الغربية. أما يف قطاع غزة، فقد اٗتذ الوضع منحى آخر الوصف ينطبق فقط على العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية يف الض
عباس وفرض سيطرهتا ابلكامل على  ، عندما ٞتأت حركة ٛتاس الستعماؿ القوة ضد الرئيس5005من منتصف عاـ  ابتداءً 

نوات العشر ذلك القطاع. فمنذ ذلك اٟتُت، اتسمت عالقات غزة مع إسرائيل ابٟترب وا١تواجهة ا١تتقطعة. اب١تقابل، فإف الس
مع إسرائيل، ٗتللتها من حُت إىل آخر ا٠تالفات وا١تشاحنة عباس اتسمت اب٢تدوء يف العالقة  ا١تاضية من حكم الرئيس

 السياسية.

ىناؾ أربع خصائص ٘تيز ىذه السنوات العشرة  أو "عقد عباس"3 أواًل، أف ٘تيز الوضع اٞتديد ابلسعي ٨تو إعادة ا٢تدوء 
سنوات من اإلنتفاضة، ومن ىنا أييت بُػْعد "الالحرب" ٢تذا العقد. فقد ٘تت إعادة بناء قوات األمن  والسالـ وذلك بعد ٜتس

الفلسطينية ٔتساعدة أمريكية يف سياؽ ٕتديد التنسيق األمٍت مع ا١تؤسسة األمنية اإلسرائيلية. اثنياً، ٘تيز الوضع اٞتديد بفرض 
و ٯتثّل بُعدا آخر "ٟتالة الالحرب،" إذ يف إطار التنسيق األمٍت مع اٞتانب السلطة الفلسطينية احتكارىا إلستعماؿ القوة، وى

اإلسرائيلي، ٘تكنت قوات األمن الفلسطينية اليت اعيد تدريبها من نزع سالح اجملموعات ا١تسلحة يف الضفة الغربية كافة، ٔتا 
 فيها تنقيمي ٛتاس وفتح.

راىن" اٞتديد قد ٘تّيز إبقداـ إسرائيل على ترسيخ احتال٢تا يف الضفة الغربية، ٦تا أما ا٠تاصية الثالثة فتتمّثل يف أف ىذا "الوضع ال
حـر الفلسطينيُت من العديد من ا١تكاسب اليت حققوىا من اتفاؽ أوسلو. ويُػَعّد ىذا األمر أوؿ معامل أبعاد حالة "الالسلم". 

اإلسرائيلي ويف -ق فإف التعاوف يف التنسيق الفلسطيٍتابلرغم من أف الًتتيبات اٞتديدة ىذه قد جاءت ضمن إطار خارطة الطري
نزع سالح اجملموعات ا١تسلحة مل يكن مشروطًا ابلعودة إىل حالة ما قبل االنتفاضة، بل جاء يف إطار فرض القانوف والنقاـ 

القوات اإلسرائيلية يف  على ا١تواطنُت، و٢تذا حافقت إسرائيل على ا١تكاسب اليت جنتها أثناء االنتفاضة، مثل استمرار إنتشار 
كافة أ٨تاء  الضفة الغربية، واستمرار االقتحامات والغارات داخل ا١تدف الفلسطينية، واستمرار تواجد ا١تئات من اٟتواجز 
ونقاط التفتيش. إضافة إىل ذلك، مل تَعد إسرائيل تسمح للشرطة الفلسطينية ابلتواجد والعمل على نقاط العبور الدولية مع 

. ونتيجة للقيود اليت فرضتها ّل جدار العزؿ الذي بنتو إسرائيل يف الضفة الغربية أثناء االنتفاضة الثانية قائماً األردف. وظ
إسرائيل، تراجعت إىل حد كبَت سبل وصوؿ الفلسطينيُت إىل األسواؽ التجارية وأسواؽ العمل اإلسرائيلية. كما استمرت 

، مل 5003والقدس الشرقية. فبعد إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة يف عاـ  إسرائيل يف بناء ا١تستوطنات يف الضفة الغربية
، فوصل عددىم إىل أكثر 5053، أما يف عاـ 250,000يتجاوز عدد ا١تستوطنُت يف الضفة الغربية )ابستثناء القدس الشرقية( 

 2%.40مستوطن، بزايدة بلغت حوايل  200,000من 

يف حكم ا١تعلَّقة، وٯتثل ىذا  -رحلية  اليت مل تقم إسرائيل بتنفيذىا حىت ذلك الوقتا١ت -أخَتاً، أصبحت بنود اتفاقية أوسلو 
األمر الُبعد الثا ي ٟتالة "الالسلم." وفقًا  لإلتفاؽ األصلي، كاف من ا١تفروض ٖتويل الًتتيبات ا١تؤقتة ا١تنصوص عليها يف 

                                                           
 ”,The End of the “Abbas Decade”: The Crumbling of the Post-Intifada Status-Quo“وضوع "هناية عقد عباس3 نستعَت ىنا من مؤلف م  1

Middle East Brief, No. 97, The Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, January 2016.  

 ى الرجوع إىل تقرير مؤسسة السالـ يف الشرؽ األوسط الذي ٭تمل عنواف "ا١تستوطنات اإلسرائيلية يف ا١تناطق احملتلة" من خالؿ الولوج إىلمن أجل ا١تزيد من التفاصيل حوؿ ىذا ا١توضوع، يرج  2
 /http://fmep.org/issues/settlements الرابط التايل3



 

7 

 

الذي بدأ - 5وقت تنفيذ إعالف ا١تبادئ ا١تعروؼ أبوسلو  اإلتفاؽ إىل تطبيقات دائمة يف مدة ال تتجاوز ٜتسة أعواـ تبدأ من
بعد إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أر٭تا. لكن اتفاؽ إعالف ا١تبادئ ىذا ظل قائمًا بعد  -5772مفعولو يف عاـ 

أبىم التزاماهتا  مل تكن إسرائيل قد أوفت 5003. وما ال يقّل أ٫تية عن ذلك أنو حىت عاـ 5777انتهاء مدتو الرٝتية يف عاـ 
وأكثرىا قيمة ابلنسبة للفلسطينيُت، أي إنسحاهبا من منطقة "ج"، من خالؿ إعادة انتشار اثلثة، وإقامة ا١تيناء البحري يف 

 غزة، وتنقيم ٦تر آمن بُت الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

 ةسمأركان حالة الالحرب والالسلم اخل
، ووفرت األرضية ا٠تصبة للواقع اٟتايل يف الضفة الغربية. قُِتل يف ىذه 5002اية إىل هن 5000استمرت االنتفاضة الثانية من 

االنتفاضة ٜتسة آالؼ فلسطيٍت وألف إسرائيلي يف أسوأ حوادث للعنف اليت اندلعت بُت الطرفُت منذ بداية الصراع 
يق األمٍت بُت الطرفُت، وأعاد اٞتيش اإلسرائيلي يف أوائل القرف ا١تاضي. وخالؿ ىذه األعواـ،  أُلِغَي التنس-الفلسطيٍت

اإلسرائيلي إحتالؿ الضفة الغربية، ٦تا أٟتق خسائر فادحة يف أجهزة األمن الفلسطينية وتسّبب بضعف كبَت يف ا١تؤسسات 
 رئيس ا١تدنية الفلسطينية. وأدت أحداث االنتفاضة إىل تراجع  اإلقتصاد الفلسطيٍت تراجعا كبَتا. ويف هناية ىذه الفًتة، تُويفَّ 

السلطة الفلسطينية ايسر عرفات. وانتهت االنتفاضة ابكتساب تنقيم ٛتاس شعبية ٚتاىَتية كبَتة على حساب تنقيم فتح 
 الذي خسر الكثَت من التأييد اٞتماىَتي.

رت يرتكز الوضع الراىن، أي حالة الالحرب والالسلم، على ٜتسة أركاف، ٯتّثل الرئيس عباس أحد أىم ىذه األركاف، ووف
التطورات الداخلية الفلسطينية احمللية ثالثة أركاف أخرى، فيما مثلت الوالايت ا١تتحدة األمريكية ٔتساندة من ٣تتمع الدوؿ 

 ا١تا٨تة والدوؿ العربية الرئيسية يف ا١تنطقة الركن ا٠تامس.

كاف من ا١تستحيل أف   -بُتيف ا١تائة من أصوات الناخ 41بنسبة  5003 انُتخَب عاـالذي كاف قد -بدوف الرئيس عباس 
تتوّلد حالة الوضع الراىن. واٟتقيقة أف النتيجة ا١تتمثلة ْتالة األمر الواقع ٖتمل يف كل طيّاهتا طرؽ الرئيس عباس وعقليّتو، 

على أهنا مدّمرة للمصلحة  -واليت أٝتاىا "عسكرة االنتفاضة"-حي  أنو نقر إىل أعماؿ العنف ا١تسلح يف االنتفاضة الثانية 
من قناعتو أف احملاداثت الثنائية ا١تباشرة مع إسرائيل  الوطنية الفلسطينية. وكاف الرئيس مصممًا على وضع حد للعنف انطالقاً 

الذي نشأ بعد االنتفاضة، حي  اندى ٔتا  تشّكل مفتاح السالـ. وبنفس األ٫تية، تبٌت عباس توجهًا ساىم يف بلورة الوضع
، اليت وّلدهتا اإلنتفاضة. وأخَتاً  "، عاكسًا بذلك إصراره على تفكيك اجملموعات ا١تسلحةأٝتاه "سلطة واحدة وبندقية واحدة

، فقد عارض بشّدة، رغم 5053إىل  5003تبٌت عباس مبدأً جديداً ساىم بشكل كبَت يف تطور الواقع الفلسطيٍت  بُت أعواـ 
جديدة. ومن دافع ٗتوفو من أف تصبح أية دولة كونو أحد ا١تؤسسُت إلتفاؽ مبادئ أوسلو، إبراـ أية إتفاقيات مرحلية 

 فلسطينية مؤقتة، كما اقًتحت خارطة الطريق، وضعاً دائماً، رفض الرئيس عباس ْت  أي مشروع عدا مشروع اٟتل الدائم.

، أدى تنامي قوة ٛتاس 5005-5004ومثّلت ٛتاس الركن الثا ي الذي ارتكز عليو "عقد عباس". ففي الفًتة بُت عامي 
ّيتها إىل نشوء وضع ىددت فيو اٟتركة اإلسالمية ىيمنة السلطة الفلسطينية على اجملاؿ الوطٍت الفلسطيٍت، وكاف من وشعب

كما ٘تثل ذلك بصورة دراماتيكية يف سيطرهتا العسكرية على -نتائج قياـ ٛتاس  ابستخداـ السالح ضد سلطة الرئيس عباس 
ة السلطة الفلسطينية اٞتديدة لتحسُت عالقتها مع إسرائيل. وقّدـ سالـ فياض لدى قياد جداً  قوايً  أف وّلد حافزاً  -قطاع غزة

الركن الثال  "لعقد عباس". فقد نشأت ما ُتسمَّى  -5051-5005الذي توىّل منصب رئيس الوزراء الفلسطيٍت يف األعواـ -
لفلسطينيُت  إىل إهناء االحتالؿ عن "ابلفياضية"، اليت ارتكزت على مفهـو ٘تكُت الفلسطينيُت واإلعتماد الذايت، ودعت ا

طريق بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ا١تستقبلية. رأت الفيّاضية أف الفلسطينيُت قادروف على تشييد دولتهم على أرض الواقع 
ؼ بدوف اللجوء إىل العنف، بل وحىت بدوف اللجوء إىل ا١تفاوضات السلمية، بل من خالؿ التحوالت اليت ستطرأ على األطرا

 ا١تختلفة واليت ستزيل أية ذرائع إسرائيلية يف االستمرار يف االحتالؿ. 
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وقّدـ التأييد الشعيب الفلسطيٍت الركن الرابع الذي ارتكز عليو عقد عباس، إذ مل ينتخب اٞتمهور الفلسطيٍت الرئيس عباس 
امية إلهناء حالة الفوضى وفرض سلطة الذي كاف قد أعلن صراحة كل آرائو ٢تم فحسب، بل وساند اٞتمهور أيضاً جهوده الر 

القانوف. وأكثر من ذلك، وبعد شهرين من انتخاب عباس، ويف انعكاس ٟتالة اإلهناؾ اليت سببّتها اإلنتفاضة، تدىن التأييد 
اب١تائة  50إىل حد كبَت، حي  ا٩تفض من أكثر من  -ٔتا فيها ا٢تجمات اإلنتحارية داخل إسرائيل-الشعيب ألعماؿ العنف 

ويف ظّل انتشار التفاؤؿ يف إمكانيات ٧تاح عملية السالـ مع إسرائيل يف غياب ايسر  3يف ا١تائة. 57ل ستة شهور إىل قب
% 37%( العودة للمفاوضات،  بل إف 62عرفات عن قيادة السلطة الفلسطينية، أيّدت الغالبية الساحقة من الفلسطينيُت )

قيادة عباس سيكوف إبمكاهنا التوصل إىل إتفاقية تسوية مع القيادة  من الفلسطينيُت اعتقدوا آنذاؾ أف السلطة ٖتت
 اإلسرائيلية.

أما الركن األخَت الذي استند إليو الوضع الذي ساد بعد اإلنتفاضة الثانية فقد قّدمتو الوالايت ا١تتحدة األمريكية والدوؿ ا١تا٨تة 
عت بو الوالايت ا١تتحدة يف ىذا ا١تضمار حاٝتاً. فقد كانت واجملتمع الدويل  والدوؿ العربية. ولكن كاف الدور الذي اضطل

من الفلسطينية يف فًتة ما بعد اإلنتفاضة وذلك كجزء تقها مسؤولية إعادة بناء قوات األالوالايت ا١تتحدة قد أخذت على عا
-5003يف القدس من الذي ترأس البعثة األمنية األمريكية -من تطبيق "خارطة الطريق." وقد أشرؼ اٞتنراؿ كي  دايتوف 

على تدريب كتائب األمن الوطٍت الفلسطيٍت. وفاؽ الدور السياسي الذي اضطلعت بو الوالايت ا١تتحدة يف عملية  -5050
، واٞتهود 5005السالـ دور دايتوف أ٫تية. لقد لعب مؤ٘تر قمة أانبوليس، الذي ُعقَد ٔتبادرة من إدارة الرئيس بوش يف عاـ 

-5051لتجميد ا١تستوطنات، إىل جانب اٞتهود اليت بذ٢تا جوف كَتي يف عامي  5007ابما يف عاـ اليت بذ٢تا الرئيس أو 
للتوّصل إىل إتفاقية حل دائم يف مدة تسعة أشهر يف بع  عملية السالـ من ٜتودىا الذي استمر لسبع سنوات،  5052

ن أف كل ىذه اٞتهود ابءت ابلفشل، فإهنا و٧تحت ىذه اٞتهود يف جلب الطرفُت إىل ٤تاداثت ثنائية مباشرة. وابلرغم م
٘تكنت من أف ترسخ يف عقد عباس بران٣تًا طموحًا إلحالؿ السالـ. ٢تذا بدا أف التنسيق األمٍت، واألمن وا٢تدوء اللذين 
ذا صاحباه، كاف لو ىدؼ ٤تدد ٘تّثل يف افساح اجملاؿ أماـ ا١تفاوضُت إهناء اإلحتالؿ وبناء الدولة الفلسطينية. وبدوف ى
 المانمج، كاف من الصعب، ورٔتا من ا١تستحيل، دواـ الوضع الراىن اٞتديد الذي ساد بعد اإلنتفاضة ألكثر من بضع سنوات.

بعد انتهاء قمة السالـ يف أانبوليس، ُعقَد مؤ٘تر ابريس الذي شاركت فيو أكثر من سبعُت دولة وذلك يف كانوف األوؿ من 
بليوف دوالر يف االقتصاد الفلسطيٍت يف أوضح إشارة على  5.2ا١تؤ٘تر أف يضخوا مبلغ ، حي  تعهد ا١تشاركوف يف 5005عاـ 

وىي -اإلسرائيلية اٞتديدة. إضافة إىل ذلك، فقد اضطلعت ثالث دوؿ عربية -أتييد السلطة الفلسطينية والعالقة الفلسطينية
و. فبعد سنُت من الًتدد يف مساندة عملية بدور ابلغ األ٫تية يف تكوين عقد عباس وترسيخ -السعودية، واألردف، ومصر

. واضطلعت السعودية بدور 5005بليوف دوالر للدوؿ ا١تا٨تة اثناء مؤ٘تر ابريس يف عاـ  5.53أوسلو، تعهدت السعودية ٔتبلغ 
يف التخفيف من حدة التوتر بُت فتح وٛتاس. أما األردف، فقد خدمت ٔتساندة أمريكية   5005و 5004مهم يف عامي 

ة لتدريب لقوات األمن الوطٍت الفلسطينية. وأثناء فًتة رائسة كل من حسٍت مبارؾ، ودمحم مرسي، وعبد الفتاح كقاعد
السيسي، ساعدت مصر عباس وٛتاس يف التخفيف من حّدة التوتر بينهما، وساعدهتما أيضًا يف التخفيف من حّدة التوتر 

، 5055و، 5006الثالثة اليت اندلعت بُت ٛتاس وإسرائيل يف أعواـ مع إسرائيل. وقد ساعد الدور ا١تصري يف احتواء اٟتروب 
 ، ٦تا ضمن عدـ تدمَت ىذه اٟتروب أو حىت زعزعتها الستقرار "عقد عباس". 5052و

 

 هناية "عقد عباس":
غربية اآلف على هنايتو. إذ تواجو حالة الوضع الراىن اليت سادت يف الضفة ال -عقد الالحرب والالسلم-يشرؼ "عقد عباس" 

ٖتدايت متصاعدة. وقد بدأت السلطة الفلسطينية، اليت سا٫تت مسا٫تة ابلغة يف خلق ىذه اٟتالة   5053-5003من 
                                                           

 ./http://pcpsr.orgالفلسطيٍت للبحوث السياسية وا١تسحية خالؿ تلك الفًتة3  إحصائيات الرأي العاـ ا١تذكورة يف ىذا التقرير من استطالعات أجراىا ا١تركز  أخذت3
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وتكريسها، يف االعًتاض عليها، ويتمثل ذلك ابلتهديدات اليت أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية ٤تمود عباس نفسو بشأف 
يف إقداـ  اٞتمهور الفلسطيٍت، الذي ساىم بدوره يف  ضد الوضع الراىن أيضاً  تفكيك إتفاؽ أوسلو. ويتمّثل التهديد ا١تتصاعد

تكريس حالة الوضع الراىن، أبخذ زماـ ا١تبادرة إىل حد التهديد بزّج الضفة الغربية يف مرحلة جديدة من العنف والعمل 
، قد ينجح أو قد ال ا١تسلح. إف الرئيس عباس، الذي بدونو ما كاف للعقد ا١تاضي أف يتبلور على الشكل ال ذي نراه اليـو

 ينجح يف االحتفاظ بدوره ومكانتو أماـ التحدايت اٞتديدة ، ولكن ا١تؤكد، أف العقد الذي شكلو، لن يبقى. 

إف معقم األركاف اليت ارتكزت عليها بنية حالة ما بعد اإلنتفاضة يف طريقها إىل اإلهنيار. لقد ٧تحت  جهود مؤ٘تر أانبوليس 
يف تقليص الفوارؽ بُت مواقف الطرفُت مقارنة ابلنتائج اليت أفضت إليها جوالت ا١تفاوضات الثنائية  5006-5005يف عامّي 

السابقة، ولكنها وابلرغم من ذلك فشلت يف الوصوؿ إىل نتائج حاٝتة. وواجهت اٞتهود اليت بذ٢تا الرئيس أوابما ووزير 
دفعت الفلسطينيُت إىل التصميم إىل اللجوء إىل وسائل أخرى نفس ا١تصَت، و  5052-5051خارجيتو جوف كَتي يف عامي 

قلة ّتانب إسرائيل. وتزامنًا مع فشل جهود كَتي يف أوائل تمن إجل إهناء االحتالؿ اإلسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية ا١تس
ابلنسبة ٢تا من الصراع  ، وّجهت السياسية ا٠تارجية االمريكية جهودىا إىل االىتماـ ْتل أولوايت ومشاكل أىم5052عاـ 

اإلسرائيلي، مثل مفاوضات االتفاؽ النووي مع إيراف، وسقوط ا١توصل يف يد تنقيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف  -الفلسطيي
العراؽ، والقضااي األخرى ا١ترتبطة ابإلرىاب الذي ٬تتاح العراؽ، وسوراي، وأفغانستاف. وتفاقمت حّدة مشكلة أوكرانيا، 

 إلعادة مشكلة الصراع الفلسطينيٍت 5053لصُت اٞتنويب. وعندما خرجت فرنسا بفكرهتا يف أوائل عاـ ومشكلة ْتر ا
جل إعادة احملاداثت الثنائية إىل ٣تراىا، طلب األمريكاف أتجيل ذلك إىل ما بعد الوصوؿ إىل أاإلسرائيلي إىل ٣تلس األمن من 
 خطر مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامُت نتنياىو.لتدىور العالقات بصورة أ إتفاؽ نووي مع إيراف  ٕتنباً 

، كانت أحداث 5055كذلك انشغل أقطاب العامل العريب ٔتشاكل أخرى، مثلهم يف ذلك الوالايت ا١تتحدة. فابتداًء من عاـ 
العامل العريب  ، ابت5053الربيع العريب قد حّولت إىتماـ العرب بعيدًا عن الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي. وابتداًء من عاـ 

مدفواًن ٖتت وطأة اٟتروب األىلية اليت اندلعت يف سوراي، والعراؽ، واليمن، وليبيا، وكذلك ٖتت وطأة تغيَت اٟتكومات 
 والتهديد ا١تتمثل ابلدولة اإلسالمية يف سوراي والعراؽ. 

يلية منخرطة يف بناء ا١تستوطنات بصورة ويف أثناء االنشغاؿ العا١تي والعريب هبذه القضااي، كانت اٟتكومة اليمينية اإلسرائ
،  أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامُت نتنياىو يف تصر٭تاتو ٤تمومة ويف العمل على إضعاؼ فرص ٧تاح حل الدولتُت. فمثالً 

أنو لن يسمح ابلوصوؿ إىل حل الدولتُت إف حالفو النجاح يف  5053أثناء اٟتملة االنتخابية إلعادة إنتخابو يف عاـ 
( من نفس العاـ، تصاعد عنف ويلعن تصر٭تاتو ىذه. ويف شهر ٘توز )يو  االنتخاابت، على الرغم من أنو تراجع الحقاً 

ا١تستوطنُت ضد الفلسطينُت، وكاف من شأف إقداـ ا١تستوطنُت على إحراؽ بيت فلسطيٍت ابلقنابل اٟتارقة يف قرية دوما الواقعة 
يف  5053راد عائلة فلسطينية. وازدادت حّدة التوتر يف النصف الثا ي من عاـ يف منطقة "ب" أف أودى ْتياة ثالثة من أف

األماكن ا١تقدسة يف القدس، وال سّيما يف ا١تسجد األقصى أكثر األماكن قداسة ابلنسبة للمسلمُت يف األرض احملتلَّة. وأدى 
اد أبف اٟتكومة اإلسرائيلية ٗتطط لتغيَت الوضع القومي اليهودي لألماكن ا١تقدسة واالعتق-القلق ا١تتزايد من التهديد الديٍت

 القائم يف منطقة اٟتـر الشريف إىل التحريض على ا١تواجهات والعنف، والقياـ بذلك من قبل أفراد وٚتاعات. 

، كاف الوضع الفلسطيٍت الداخلي قد تغَت بصورة حاٝتة على عدة أوجو. فقد سحب 5053من شهر أيلوؿ عاـ  اً وبدء
% من الفلسطيينيُت ينقروف 31طيٍت الشرعية من السلطة الفلسطينية، حي  أشارت استطالعات الرأي أف اٞتمهور الفلس

% من 35إىل السلطة الوطنية بوصفها عبء على الوطن وأهنا ال تشكل إ٧تازًا ذي قيمة إ٬تابية. وللمرة األوىل، فّضل 
لة الرئيس عباس من رائسة السلطة، يف حُت مل تزد نسبة الفلسطينيُت أف يتم حل السلطة، وطالب ثلثا الفلسطينيُت ابستقا

%. وأشارت نتائج االستطالعات إىل أنو لو جرت انتخاابت رائسية فإف عباس سيخسر، فيما لو 16الراضُت عن أدائو عن 
ثنُت % )لصاحل ىنية(، وزادت الفجوة بُت اال27% مقابل 22أعاد ترشيح نفسو، لصاحل مرشح ٛتاس إٝتاعيل ىنية بنسبة 

 % لصاحل ىنية.35%  مقابل 25يف شهر كانوف األوؿ )ديسمم( إىل 
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% من 56. فقد رأت نسبة 5053إضافة إىل ذلك، فقد ا٩تفض تفاؤؿ اٞتمهور الفلسطيٍت إىل اٟتضيض ْتلوؿ عاـ 
لة أو مستحيلة، ومل الفلسطينيُت أبف احتمالية إقامة دولة فلسطينية ّتانب إسرائيل يف األعواـ ا٠تمس القادمة إما أهنا ضئي

، عّم ثلثا 5053% أف احتماالت إقامة الدولة متوسطة أو عالية. ويف أيلوؿ )سبتمم( من عاـ 55يعتقد سوى ما نسبتو 
%، وتدنت 26الفلسطينيُت عن اعتقادىم أبف حل الدولتُت أصبح غَت قابل للتحقق، وتدّنت نسبة مناصري ىذا اٟتل إىل 

ما تد ي التأييد للجوء إىل العنف يف أوساط الفلسطينيُت يف أايـ عقد عباس األوىل، والذي %.  أ23بعد ثالث أشهر إىل 
%، ولكنو ويف 20كاف التأييد للجوء إىل العنف ضد إسرائيل قد وصل إىل نسبة   5050أشران لو أعاله، فقد انعكس3 يف عاـ 

% 45العنف والعمل ا١تسلح يف أوساط الفلسطينيُت إىل  بل وارتفعت نسبة أتييد%، 35وصل إىل  5053أيلوؿ )سبتمم(  
 يف شهر كانوف األوؿ )ديسمم( من نفس العاـ.

، كاف 5053كانت أىم التطورات اإلجتماعية السياسية يف السنوات األخَتة تلك ا١تتعلقة ابلشباب الفلسطيٍت. فبحلوؿ عاـ 
النضوج، حي  تراوحت أعمار أفراده بُت الثامنة عشر واإلثنُت "جيل أوسلو" الذي ولد زمن توقيع ىذه االتفاقية قد بلغ سن 

وعشرين عاما. ٬تد ىذا اٞتيل نفسو غريبًا عن اٟتياة السياسة الفلسطينية، وٯتيل للتوجهات العلمانية وليس الدينية، ويعتمد 
م بقوة عن معارضتو ٟتل . وتشَت استطالعات الرأي إىل أف ىذا اٞتيل يعكليّاً   على وسائل التواصل االجتماعي اعتماداً 
 ( ثالثة أرابعو تقريباً العودة إىل االنتفاضة ا١تسلحة. 5053ديسممالدولتُت، وقد ساند )يف كانوف أوؿ/ 

أخذ الرجل ا١تؤسس لعقد عباس ابلضعف تدر٬تياً. ففي ظّل فشل الرئيس عباس يف إحراز أي تقدـ يف العملية السلمية  وأخَتاً 
غربية وقطاع غزة، ابلرغم من تنازالت مهمة من ٛتاس، أخذت شعبيتو ابال٩تفاض تدر٬تيا، وما إف وفشلو يف توحيد الضفة ال

، حىت أصبحت مشروعية رائستو موضع شك وتساؤؿ. نتيجة لذلك، ازداد 5050انتهت مّدتو االنتخابية الشرعية يف عاـ 
رار الذي اّٗتذه  يف آب )أغسطس( من عاـ ضعف عباس داخل تنقيم فتح ويف منقمة التحرير الفلسطينية، لدرجة أف الق

لدعوة اجمللس الوطٍت الفلسطيٍت لإلنعقاد جوبو اب١تعارضة حىت من زمالئو يف تنقيم فتح، كما عارضو معقم أعضاء  5053
ك ٬تد اللجنة التنفيذية ١تنقمة التحرير الفلسطينية. ومل يكن أماـ عباس من خيار إال أف يتنازؿ ويؤجل االجتماع. ونتيجة لذل

عباس نفسو، ويف وضعو الضعيف اٟتايل، ٣تمًا على أف يعتمد سياسات مواجهة مع إسرائيل وأف يّتخذ مواقف أشد صالبة 
 فيما يتعلق ابلعودة إىل ٤تاداثت السالـ.

 

 البحث عن توجهات بديلة:
، 5055تشرين الثا ي من عاـ ، أطلقت القيادة الفلسطينية جهودىا "لتدويل" ْتثها عن السالـ. ويف 5055مع بداية عاـ 

أصبحت فلسطُت عضواً مراقباً يف األمم ا١تتحدة. وابلرغم من ٘تكن فلسطُت من اإلنضماـ لعضوية عدد من ا١تنقمات الدولية 
فقد فشلت يف اٟتصوؿ على عضوية كاملة يف األمم ا١تتحدة بسبب معارضة الوالايت  -مثل ٤تكمة اٞتناايت الدولية-

ت اثتها من ا١تباحادة الفلسطينية حوّلت إسًتاتيجيابستخداـ حق النقض )الفيتو(. وعلى الرغم من أف القيا١تتحدة وهتديدىا 
الثنائية ا١تباشرة إىل التدويل، فاهنا مل تنجح يف إجبار إسرائيل على التوقف عن مواصلة بناء ا١تستوطنات وتوسيعها، أو القبوؿ 

ا١تتفق عليها يف ٤تاداثت سابقة وخاصة ابلنسبة ٟتدود الدولة الفلسطينية. ويف أيلوؿ من عاـ  ابلعودة إىل مرجعية ا١تفاوضات
، ىّدد الرئيس ٤تمود عباس يف خطاب لو أماـ اٞتمعية العامة لألمم ا١تتحدة أبف فلسطُت ستنهي إلتزاماهتا ابلعمل ببنود 5053

 4البنود. إتفاقية أوسلو ما دامت إسرائيل غَت مستعدة لإللتزاـ بنفس

                                                           
تفاقية )أي "لقد دمرت إسرائيل األساسات األمنية والسياسية اليت اعتمدت عليها اإلتفاقية." "و٢تذا فإننا نعلن أننا لن نستمر يف التمسك هبذه اإل ٦تا قالو عباس يف خطابو43

 ، ألنو ال ٯتكن ٟتالة الوضع الراىن أف تستمر."قائم ابالحتالؿليتها كالطرؼ الو سرائيل أف تتحمل مسؤ إعلى اتفاقية أوسلو( و 
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وبكلمات أخرى، ال ٖتقى سياسة السلطة الفلسطينية اليت تتمّثل اب١تزيج من التعاوف وا١تناوشات الدبلوماسية احملدودة ابلقبوؿ 
لدى معقم الفلسطينيُت. فهم يعتقدوف أف االحتالؿ العسكري وسياسة ا١تستوطنات التوسعية ستدوماف ألف حساابت 

ل لصاحل استمرار االحتالؿ واإلبقاء على الوضع الراىن. ٢تذا يستنتجوف أف عليهم كفلسطينيُت إسرائيل يف ا٠تسارة والربح ٘تي
 أف يلجأوا إىل كل الوسائل ا١تتاحة لفرض تكاليف عالية لإلحتالؿ وتغيَت حساابت إسرائيل. 

تقالؿ، واٟتصوؿ على فما ىي ا٠تيارات ا١تتاحة لدى الفلسطينيُت يف إطار سعيهم إلهناء االحتالؿ واٟتصوؿ على االس
حقوقهم السياسية؟ ىناؾ خياراف تنقر ٢تما القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيٍت على أهنما غَت مقبولُت3 إستمرار حالة 

شروط مسبقة. إضافة إىل ذلك، ترفض قيادة السلطة الفلسطينية خيار العنف  راىن، واستئناؼ احملاداثت بدوفالوضع ال
الرئيس عباس مرارًا عزمو على اٟتيلولة دوف اندالع العنف لكونو يعتم ا٢تجمات ا١تسلحة ضد ا١تسّلح، حي  يؤكد 

اإلسرائيليُت ضارة للمصاحل الفلسطينية وأهنا قد ٕتر إىل وضع وتداعيات كارثية على اٞتمهور الفلسطيٍت. ومن ا١تؤكد، أف 
طة األمن لسلسرائيلية، ٦تا قد ينتج عنو إهنيار سريع قوات األمن الفلسطينية ستكوف أوؿ ىدؼ للعمليات اإلنتقامية اإل

ة ٞتمهور الفلسطيٍت مع قيادة السلطوالقانوف، واإلهنيار العملي للسلطة الفلسطينية. وكما رأينا سابقاً، ال تتفق غالبية ا
ر الفلسطيٍت ينقر إىل ، أخذ اٞتمهو 5054وأوائل عاـ  5053الفلسطينية حوؿ ىذه النقطة. ويف الواقع، وبدءاً من أواخر عاـ 

العنف ا١تسلح بصفتو أكثر الطرؽ ٧تاعة يف رفع التكلفة اليت تدفعها إسرائيل نتيجة إلستمرار احتال٢تا. ومع أف اٞتمهور 
، فإنو ينقر إليها على أهنا أكثر الطرؽ فاعلية. مثالياً  غزة ٪توذجاً  يف قطاعالفلسطيٍت ال يعتم سَتة ٛتاس يف مواجهة إسرائيل 

، من ىذه ا١تشاعر 5053اإلحتالؿ، واليت بدأت يف تشرين األوؿ )أكتوبر( من عاـ  فاد العنف وا١تواجهو الشعبية ضدستلقد ا
 ا١تساندة للعمل ا١تسلح.

اب١تقابل، تفّضل قيادة السلطة واٞتمهور الفلسطيٍت تدويل الصراع، وينقراف إليو على أنو سيساعد يف زايدة التكلفة 
تكّبدىا إسرائيل نتيجة إلستمرار االحتالؿ وأف ىذا التوجو ٨تو القانوف الدويل ومؤسسات األمم ا١تتحدة الدبلوماسية اليت ست

إ٪تا ٯتّثل أىم مصدر قوة  يف متناوؿ الفلسطينيُت. ولكن يعتقد الكثَت من الفلسطينيُت أف اإلعتماد على الدبلوماسية الدولية 
وذلك نتيجة إلستعماؿ الوالايت ا١تتحدة ٟتق  -ا١تناسبات األخرى كما حدث يف الكثَت من-وحدىا سيثبت عدـ جدواه 

النقض )الفيتو( يف ٣تلس األمن. ويطالب ىؤالء ا١تشككوف بتبٍت إجراءات أبعد من ا١تواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، بل 
الفلسطينية ٜتس توجهات ؿ اٞتمهور والنخبة و اإهنم يطالبوف ابسًتاتيجية مواجهة سياسية شاملة . وهبذا ا٠تصوص فقد تد

٥تتلفة، ٯتكن النقر ٢تا على أهنا أشكاؿ متعددة السًتاتيجية ا١تواجهة السياسية الشاملة ىذه اليت من شأهنا أف أتخذ السلطة 
الفلسطينية يف مسار بعيد عن التعاوف والتنسيق ا١تد ي واألمٍت مع إسرائيل، وتدفعها يف خضّم مواجهة سياسية واسعة. وتعتمد 

من ىذه التوجهات على مصادر أو مكامن قوة  يعتقد الفلسطينيوف أهنم ٯتلكوهنا3 الرفض اٞتماىَتي للوضع الراىن كل 
واٟتافز لتحديو وأبي ٙتن، ومصلحة إسرائيل االقتصادية يف بيع البضائع وا٠تدمات للفلسطيينيُت، ومصلحة إسرائيل يف 

ازف الدٯتوغرايف، والتأييد والشرعية الدولية مع إمتالؾ ا١تفتاح اٟتقيقي لشرعية التنسيق ١تنع اندالع العنف واستمرار األمن، والتو 
 إسرائيل يف العا١تُت العريب واإلسالمي.

، وىذه التوّجهات ىي3 5053بعبارات أخرى، ىيمنت ىذه التوجهات ا٠تمسة على ا٠تطاب الشعيب والنخبوي خالؿ عاـ 
 األمٍت، والًتكيز على ا١تطالبة ابٟتقوؽ، والعودة للمفاوضات. ا١تقاومة الشعبية، وا١تقاطعة، ووقف التنسيق
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 ادلقاومة الشعبية: (1
أبف ٧تاح ا١تقاومة  5؟""ادلقاومة الشعبية السلمية: ىل ىي خيار ممكنيف ورقتو اليت ٖتمل عنواف  هيؤكد سفياف أبو زايد

يزانيات ا١تالية. بية بكل الوسائل ا١تتوفرة ٢تا، ٔتا فيو ا١تالشعبية مرىوف ابستعداد السلطة الفلسطينية لتأييد تلك ا١تقاومة الشع
، تعٍت ا١تقاومة السلمية أف تعم اٞتماىَت الفلسطيينية عن رفضها لإلحتالؿ وسياساتو عم ا١تشاركة يف هيداوْتسب أبو ز 

نتباه حديثاً، كانت اٞتهود ا١تقاىرات، وا١تسَتات، واإلعتصامات، و٥تتلف أنواع العصياف ا١تد ي. ومن اٟتاالت اليت جلبت اإل
اليت بذ٢تا ا١تواطنوف الفلسطينيوف والناشطوف الدوليوف واإلسرائيليوف من حركات التضامن يف التعبَت عن رفضهم ١تصادرة 
األراضي وبناء اٞتدار العازؿ يف أماكن مثل بلدة نعلُت وقرية النيب صاحل. ومن األمثلة األخرى على ىذه اٟتاالت جهود 

ا١تد ي والناشطُت اآلخرين يف نصب ا٠تياـ وإقامة ا١تبا ي يف األراضي ا١تهددة ابالستيطاف. لكن ا١تواجهات الشعبية مع اجملتمع 
 اٞتنود اإلسرائيليُت على حواجز التفتيش عند مداخل ا١تدف الفلسطينية ضربت أكثر األمثلة تكراراً ١تثل ىذه ا١تقاومة. 

مة الشعبية ٬تب أف ٭ُتدَّد إبهناء االحتالؿ، وليس ٔتجرد العودة ١تائدة ا١تفاوضات. ويرى يف ورقتو أف ىدؼ ا١تقاو  هيدايرى أبو ز 
أنو يتعُّت على األحزاب السياسية والفصائل ا١تختلفة أف تتحالف مع منقمات اجملتمع ا١تد ي والقطاع ا٠تاص، لتعمل بتوافق 

يتعُت على ا١تشاركُت يف ا١تواجهات أف يقاوموا أي للتخفيف من وطأة األعباء اليت ستقع على ٥تتلف قطاعات الشعب، و 
 حافز أو رغبة يف اللجوء للعنف.

إضافة إىل ذلك، تقًتح الورقة سلسلة من اإلجراءات اليت يتوجب على السلطة الفلسطينية أف تّتخذىا حىت تكسب ثقة 
( فرض مقاطعة إقتصادية 5ع إسرائيل؛ )( إهناء التنسيق األمٍت م5اٞتماىَت ومسا٫تتهم الواسعة. وتشمل ىذه اإلجراءات3 )

( وقف أي تبادؿ للمعلومات مع االحتالؿ، ٔتا يشمل  ا١تعلومات ا١تتعلقة بتسجيل 1شاملة على ا١تنتجات اإلسرائيلية؛ )
( التوقف عن استخداـ العملة 3( إهناء عمل الفلسطينيُت يف ا١تستوطنات ويف داخل إسرائيل بصورة تدر٬تية؛ )2ا١تواطنُت؛ )

( إعادة تعريف مهمة السلطة الفلسطينية بطريقة تسمح ٢تا أف ٗتدـ 4إلسرائيلية واستبدا٢تا ابلدينار األرد ي وعمالت أخرى؛ )ا
أىداؼ ا١تقاومة الشعبية، ومن األمثلة على اإلجراءات اليت ٯتكن للسلطة أف تّتخذىا يف ىذا اجملاؿ إهناء اإللتزاـ ٔتبادئ أوسلو 

( وضع  خطط طارئة تسمح ابستمرار توفَت ا٠تدمات للمواطنُت يف حاؿ اهنيار 5ت االحتالؿ؛ )وإعالف فلسطُت كدولة ٖت
( وضع ا٠تطط الكفيلة ابستمرار عمل ا١تدارس واٞتامعات وٕتنب ٞتوء مؤسسات التعليم 6السلطة أو حلها، وأخَتًا )

 لإلضراب عن العمل. 

ىا على ا١تقاومة الشعبية إٗتاذ ا٠تطوات اليت من شأهنا أف تؤدي إىل ترى الورقة أف إسرائيل ستتجنب على األغلب يف إطار ردّ 
اهنيار السلطة الفلسطينية. وابلرغم من ذلك، تتنبأ الورقة أف إسرائيل قد تعود إىل فرض إحتال٢تا ا١تباشر للضفة الغربية يف حاؿ 

تورد الورقة احتماال آخر وىو أف الحتالؿ. و تبٍت السلطة الفلسطينية إلجراءات خطَتة من شأهنا أف تزيد كثَتًا من كلفة ا
تتخذ إسرائيل إجراءات من شأهنا أف ٕتم الفلسطينيُت إىل العودة التدر٭تية لعسكرة ا١تقاومة الشعبية، ٦تا قد ٯتنح الدولة احملتلة 

حىت وإف مل تدفع إسرائيل يف ىذا  ا١تمر يف إهناء ا١تقاومة الشعبية ابلقوة. وٯتّثل جنوح ا١تقاومة ٨تو العنف ا١تسلح خطرًا كبَتاً 
االٕتاه. وٕتد الورقة أف العنف ا١تسلح يهيمن على ذاكرة الثقافة الشعبية، وأف من شأف ىذا اإلرث أف يستهُت بفاعلية ا١تقاومة 

ٔتا  ،وفشل جهود ا١تصاٟتة ٛتاس-فتح ٤تور على السلمية. وتركز الورقة على الطابع ا٢تداـ للدور الذي يضطلع بو االنقساـ
فيو احتماؿ ٞتوء ٛتاس إىل العنف ا١تسلح يف يف الضفة الغربية من أجل زعزعة الوضع يف ىذه ا١تنطقة. وٯتثل االعتقاد أبف 

 ٛتاس قد تقدـ على عمل كهذا  عامال من شأنو ٖتفيز السلطة الفلسطينية على معارضة أنشطة ا١تقاومة الشعبية. 

 

 
                                                           

5
 http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Sufyan%20Abu%20Zayada%20Arabic%20New.pdfأنظر:   
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 ادلقاطعة: (2
أف  6"أشكاذلا وإشكالياهتا آفاق ادلقاطعة الفلسطينية االقتصادية إلسرائيل"اليت ٛتلت عنواف يرى  رجا ا٠تالدي يف ورقتو 

جدًا ولكن إذا توفرت ظروؼ معينة. ترى ورقتو أف إسًتاتيجية ا١تقاطعة ٯتكن ة إسرائيل أف تكوف سالحًا فعاالً إبمكاف مقاطع
وتتدرّج وصواًل إىل األىداؼ األكثر طموحاً  -ة وإضعافهامثل عزؿ ا١تستوطنات اإلسرائيلي-أف تبدأ من أىداؼ متواضعة 

واألصعب منااًل. وتًتاوح ىذه األىداؼ بُت استهداؼ ا١تؤيديُت وا١تستفيدين من االحتالؿ ومشروع ا١تستوطنات، إىل مقاطعة 
زاؼ االقتصادي ١تختلف أي منتج إسرائيلي يستطيع الفلسطينيوف أف ٬تدوا بدياًل عنو، إىل ٛتلة بعيدة ا١تدى قوامها اإلستن

القطاعات االقتصادية اإلسرائيلية، وصواًل إىل ا١تقاطعة االقتصادية الشاملة، واإلنفصاؿ القانو ي واإلداري عن إسرائيل. 
ولتحقيق ىذه األىداؼ، ٯتكن للسلطة الفلسطينية أف تستخدـ وسائل تكتيكية ٥تتلفة تتدرّج من الوسائل األقل عبئًا )على 

وصوال إىل أشدىا أ١تاً. وبداية، ٯتكنها استخداـ  أذرعها األمنية والقضائية واإلدارية لفرض حقر على منتجات  الفلسطينيُت(
ا١تستوطنات اإلسرائيلية، والتدرّج مرورا ْتقر عمل الفلسطينيُت يف ا١تستوطنات، والقياـ ْتمالت توعية شعبية لتثقيف اٞتمهور 

ع االتصاؿ والتعامل مع اإلسرائيليُت ومصاٟتهم االقتصادية، وصوال إىل فرض حقر الفلسطيٍت وقطاع األعماؿ على ضرورة قط
 رٝتي شامل على اإلتصاؿ والتجارة اب١تنتجات اإلسرائيلية.

ومن أجل تعزيز فرص التوجو ٨تو ا١تقاطعة، تركز الورقة على اٟتاجة للتعامل مع عائقُت خطَتين3 اإلنقساـ الفلسطيٍت بُت 
اع غزة، وانعداـ الثقة بُت السلطة الفلسطينية واجملمتع ا١تد ي الفلسطيٍت. ومن أجل ٧تاح ا١تقاطعة، ترى الضفة الغربية وقط

الورقة أنو يتوجب على السلطلة الفلسطينية أف تعمل على إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وهبذا فإهنا ستتمكن من 
تعُت على السلطة الفلسطينية أف تعمل على ٖتسُت عالقاهتا مع منقمات ضم قطاع غزة إىل ٛتلة ا١تقاطعة. وبنفس الضرورة، ي

 اجملتمع ا١تد ي وزايدة التعاوف معها. 

تضع الورقة خطة عمل تستعرض األدوار ا١تختلفة اليت تقع على عاتق قطاعات الشعب الفلسطيٍت الفاعلة التالية3 السلطة 
واليت  -و٥تتلف ا١تؤسسات وا١توارد األخرى ا١تتوفرة لدى الفلسطينيُتالوطنية الفلسطينية، ومنقمة التحرير الفلسطينية، 

إبمكاهنا أف تفرض كامل اإلجراءات ا١تطلوبة لتطبيق اإلسًتاتيجية، و"ٞتنة ا١تقاطعة الوطنية"  اليت يتعُت عليها العمل على 
( ، BDSمع حركة ا١تقاطعة العا١تية )أتمُت أوسع مشاركة ٚتاىَتية ٦تكنة من خالؿ التعاوف الوثيق مع الشركاء احملليُت و 

د بديلة للمواد ر اح  عن مو تجات اإلسرائيلية، والبوالقطاع االقتصادي ا٠تاص، والذي سيضطلع بدوره يف أتمُت البدائل للمن
ة وٚتع ا٠تاـ، وأسواؽ بديلة لإلستَتاد والتصدير، واجملتمع ا١تد ي ومنقماتو ا١تختلفة اليت سيكوف مطلواًب منها تنقيم األنشط

 البياانت وا١تعلومات للتأكد من اإللتزاـ إبجراءات ا١تقاطعة على ا١تستوى الشعيب. 

 

 إهناء التنسيق األمين: (3
بُت بعدّي التنسيق ا١تد ي واألمٍت، حي  يُعٌَت  7؟"ىل ميكن تعليق التنسيق األمين مع إسرائيلٯتيز ىا ي ا١تصري يف ورقتو "

ة ا١تدنية العادية للناس يف ا١تناطق احملتلة، فيما يُعٌَت بعد التنسيق األمٍت بتبادؿ ا١تعلومات البعد ا١تد ي للتنسيق بتسهيل اٟتيا
األمنية وا١تشاركة يف اٞتهود الرامية إىل منع ا٢تجمات ضد قوات اإلحتالؿ. وترى الورقة أف إهناء التنسيق األمٍت الذي يفيد 

سيق ا١تد ي الذي يفيد الفلسطينيُت والذي ٬تب أف يستمر دوف أي مصاحل إسرائيل ال ٬تب أف يكوف مصحواًب إبهناء التن
 قادرة على ٦تارسة الفلسطينية السلطة عائق، وتبُّت الورقة أنو من ا١تمكن ٖتقيق ذلك ألف من مصلحة إسرائيل أف تبقي

 إلعادة اإللتزاـ ابلتنسيق د أف ٘تارس إسرائيل ضغوطا انتقامية لدفع  الفلسطينيُتر اوابلرغم من ذلك، فهناؾ إحتماؿ و  .عملها
                                                           

6
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ها، مثل تعليق نقل أمواؿ اٞتمارؾ والضرائب للفلسطينيُت. ويف حاؿ ٞتوء السلطة الفلسطينية إىل التصعيد، فقد ٕتد عاألمٍت م
نفسها على وشك اإلهنيار، وخاصة إف كاف تعليق التنسيق األمٍت قد صاحبو إجراءات أخرى تتضمن التوقف عن العمل 

 رى من بنود اتفاقية أوسلو. ابلتزامات أخ

وترى  الورقة أنو من غَت احملتمل أف تقـو قيادة السلطة الفلسطينية بتعليق التنسيق األمٍت مع إسرائيل، ألف السلطة تعتمد 
ات إعتماداً كبَتاً على صرؼ إسرائيل للمستحقات اٞتمركية والضريبية اليت ٕتمعها ابلنيابة عنها.  ٖتتاج السلطة ٢تذه ا١تستحق

من أجل دفع رواتب ا١توظفُت الذين أيمنوف بقاءىا. عالوة على ذلك، فإف السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية قلقة من 
هتديد حركة ٛتاس، الذي  من شأنو أف يقوى يف ظّل غياب التنسيق األمٍت مع اٞتيش اإلسرائيلي، وقد تتطلع ٛتاس  إىل 

أو إهنيارىا. كذلك ترى الورقة أف حلفاء السلطة من اٟتكومات العربية لن  إستغالؿ أي فراغ سينتج عن إضعاؼ السلطة
 يساندوا سياسة تعليق التنسيق األمٍت ٠تشيتهم من أف تزعزع ىذه ا٠تطوة عالقاهتم ىم أيضاً مع إسرائيل. 

( أف ترد إسرائيل 5تسرد الورقة عدة سيناريوىات ٦تكنة قد تنتج عن تعليق التنسيق األمٍت، وىذه السيناريوىات ىي3 )
( أف تنهار السلطة الفلسطينية 5بتفكيك السلطة الفلسطينية اٟتالية وإستبدا٢تا بسلطة جديدة تقبل إبعادة التنسيق األمٍت؛ )

( أف تقـو السلطة الفلسطينية ابلتخلي الكامل عن إتفاقية 1ذاتيًا ٖتت ضغوط عقوابت تفرضها كل من إسرائيل وأمريكا؛ )
( أف تقـو السلطة الفلسطينية ابلتخلي عن 2ها كردة فعل على فرض عقوابت إسرائيلية وأمريكية؛ وأخَتا، )أوسلو وحّل  نفس

من ذلك أف تعيد بناء نفسها بطريقة ٘تكنها من االستمرار يف العمل   إتفاقية أوسلو ولكن دوف أف ٖتل نفسها، وبدالً 
 كمؤسسة تُعٌَت بتوفَت ا٠تدمات لشعب ودولة ٖتت االحتالؿ.

( أف تقـو السلطة الفلسطينية بتحديد عالقتها مع إسرائيل 5يورد ا١تصري توصياتو ا١تختلفة للسلطة الفلسطينية كما يلي3 )و 
( أف تتدرج السلطة الفلسطينية يف اتّباع سياسة ىدفها إهناء اإللتزاـ 5بناء على أهنا دولة عدوة ٤تتلة لألراضي الفلسطينية؛ )

عن طريق التوقف عن تبادؿ ا١تعلومات ا١تتعلقة ابألمن، وقصر التعاوف األمٍت مع إسرائيل على  ابتفاقية أوسلو والبدء بذلك
ومواجهة  -وخصوصًا ا١تنتمية حزبياً -النقاش مع اٞتهات السياسية، وتقّليص ميزانية األمن، وحل بعض التشكيالت األمنية 

تعرض إلعتداءات ا١تستوطنُت وىجماهتم عن طريق تشكيل اإلقتحامات اإلسرائيلية يف مناطق "أ"، ومساندة ا١تناطق اليت ت
( نقل مقرات 2( إعادة تعريف مهمة السلطة الفلسطينية ْتي  تصبح موافقة ومتعايشة مع ا١تقاومة؛ )1ٞتاف ٛتاية ٤تلية؛ )

( اإلعداد 3) مراكز السلطة الفلسطينية الرئيسية ومؤسسات منقمة التحرير الفلسطينية إىل قطاع غزة والبلداف اجملاورة؛
( إعطاء األولية للتسوية والصلح بُت حركيت فتح وٛتاس، وتوحيد الضفة الغربية مع 4إلمكانية حل السلطة الفلسطينية؛ )

( إعادة بناء مؤسسات منقمة التحرير مع الًتكيز على ٖتويلها إىل مؤسسات وطنية ومشولية، ْتي  5)قطاع غزة؛ وأخَتًا 
 وقراطية وهتدؼ إىل الوصوؿ إىل ا١تشاركة الكاملة بُت الفصائل واٞتماعات الفلسطينية ا١تختلفة.تكوف قائمة على مبادئ الدٯت

 

  حل الدولة الواحدة: (4
إجابة  8"نضاالت غري متزامنة وغري منفصلة من أجل احلقوق وهناية اللعبة السياسيةيقدـ ساـ ْتور يف ورقتو اليت عنواهنا  "

ن ا١تمكن إعطاء التهديد ابلتخلي عن حل الدولتُت وتبٍت حل الدولة الواحدة مصداقية  كافية من عن السؤاؿ التايل3 ىل م
أجل إرغاـ اجملتمع اإلسرائيلي على مواجهة تداعيات إستمرار االحتالؿ؟ يرى ا١تؤلف أف حرص اإلسرائيليُت على وجوب 

اإلسرائيلي بشكل -ا إعادة أتطَت اٟتوار الفلسطيٍتيُت األداة اليت من شأهننحفظ الطابع اليهودي لدولتهم يعطي الفلسطي
يُقهر التداعيات السلبية على إسرائيل، من انحية حفظ ٝتتها اليهودية، بسبب إستمرار االحتالؿ العسكري وتوسع 

 ا١تستوطنات. 
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لسطينية ا١تستقلة؛ فليس يؤكد ا١تؤلف على أف تغيَت ٤تتوى اٟتوار ال يتطلب تغيَتًا يف ا٢تدؼ الفلسطينيي يف إقامة الدولة الف
من ا١تعقوؿ اجملازفة اب١تكاسب اليت ُحّقَقت عم عقود من الكفاح، ومنها إعًتاؼ أكثر من مائة وثالثُت دولة بفلسطُت. ال 
ترى الورقة أف ىناؾ أي منفعة إسًتاتيجية يف تبٍت حل الدولة الواحدة. إضافة إىل ذلك، يشَت ا١تؤلف إىل أف ا٢تدؼ الذي 

لسطينيوف يف كفاحهم ٬تب أف ال يقتصر على اجملتمع اإلسرائيلي، بل ٬تب أف يشمل اجملتمع الدويل كافة. فالضغط ينشده الف
 ا٠تارجي، كما يرى ا١تؤلف، سيًتؾ أثره على اجملتمع األسرائيلي. 

 ألعراؼ اإلنسانية ا١تقبولة دولياً ا تدعو الورقة إىل تبٍت الكفاح ا١تبٍت على ا١تطالبة ابٟتقوؽ. وتُعرَّؼ "اٟتقوؽ" يف الورقة على أهنا
اليت يتمتع هبا ا١تاليُت من ا١تواطنُت يف شىّت أرجاء العامل. وتشمل على سبيل ا١تثاؿ، اٟتقوؽ السياسية )أي القدرة على ا١تشاركة 

ة مع حرية يف األنقمة السياسية اليت يقع الفلسطينيوف ٖتت حكمها(، واٟتقوؽ االقتصادية )القدرة على اإلنتاج والتجار 
الوصوؿ إىل ا١توارد وا١تصادر االقتصادية ا١تختلفة، وحرية اٟتركة يف أراضي الوطن وعم حدوده(، واٟتقوؽ االجتماعية )القدرة 
على إعادة التواصل بُت أجزاء اجملتمع الفلسطيٍت ا١تشتت عم العامل، ْتي  يكوف إبمكاف الفلسطينيُت يف غزة، والضفة 

حساس اب٢توية الواحدة أف يلموا مشلهم، وأف يسًتّدوا اإلالالجئُت الفلسطينيُت يف ٥تتلف أ٨تاء العامل الغربية، وإسرائيل، و 
وا١تصَت ا١تشًتؾ(. ومن شأف نيل الفلسطينيُت ١تثل ىذه اٟتقوؽ واٟترايت أف يعيد ٢تم كرامتهم وإحساسهم بقيمة  وا٢تدؼ
 اٟتياة. 

صَت على ا١تستوى الوطٍت ٬تب أف ال يعٍت ٕتاىل الكفاح من أجل نيل اٟتقوؽ تؤكد الورقة على أف الكفاح من أجل تقرير ا١ت
على مستوى الفرد، والعكس صحيح. إذ أف ىذين النوعُت من الكفاح متكامالف3 اذ يركز  أحد٫تا على اٟتقوؽ اإلنسانية 

لكفاح من أجل االستقالؿ بدوف أي وا١تدنية للفرد، والثا ي على حق تقرير ا١تصَت للشعب أبٚتعو. وبينما يتوجب أف يستمر ا
إنقطاع، فإف على الفلسطينيُت أف يكافحوا من أف أجل نيل حقوؽ الفرد السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، ْتي  ٬تب 
أف ال يكوف ىذا الكفاح ٖتت رٛتة ا١تفاوضات ا١تتعلقة ْتل الدولتُت، وذلك ألف للحقوؽ الفردية ضرورة آنية و٬تب الكفاح 

ا أوالً.  وبغض النقر عن النتيجة النهائية للكفاح على ا١تستوى الوطٍت، سواء أكاف ذلك حل دولة واحدة أو دولتُت، لنيله
 فإف ما ٭تتاجو الفلسطينيوف اآلف ىو نْيل حقوقهم. وعندما ُتضمن اٟتقوؽ، تكوف النتيجة النهائية للكفاح اثنوية. 

ائيل أف ٗتتار واحداً من خيارين3 )أ(  أف تنهي االحتالؿ )إف كانت تعًتؼ أف يرى ا١تؤلف أف على الفلسطينيُت أف ٬تموا إسر 
الوضع الراىن ىو وضع إحتالؿ(، أو )ب( منح الفلسطينيُت كامل حقوقهم )إف مل يكن الوضع ىو وضع إحتالؿ(، حي  أنو 

 سرائيل. لن يكوف ىناؾ أي ممر آنذاؾ إلنكار اٟتقوؽ ا١تتساوية الكاملة لكل من يقع ٖتت حكم إ
 

 العودة للمفاوضات (5
إىل أف حل الدولتُت ىو اٟتل الوحيد  9"مكانية للنجاحإلكي يكون أمام ادلفاوضات يشَت الدكتور علي اٞترابوي يف ورقتو "
اإلسرائيلي. ويرى يف ورقتو أنو يتوجب على الفلسطينيُت أف يلجأوا للتفاوض مع إسرائيل -القادر على إهناء الصراع الفلسطيٍت

كانوا يرغبوف حقًا يف الوصوؿ ٟتل الدولتُت. ترى الورقة أف رفض التفاوض أو جعلو مشروطًا بتجميد إسرائيل للبناء يف إف  
ا١تستوطنات أو بتحرير األسرى ال ٮتدـ ا١تصاحل اإلسًتاتيجية الفلسطينية. كما ترى أف احملاداثت غَت ا١تباشرة عدٯتة الفعالية. 

ا١تفاوضات من النقطة اليت انتهت إليها سابقا من شانو أف يُلحق الّضرر اب١تصاحل الفلسطينية.  غَت أف ا١تؤلف يرى أف استمرار
ويرى أيضا أف الدخوؿ يف مفاوضات يراىا الطرؼ ا١تفاوض غَت ٣تدية سيؤدي إىل نتائج سلبية. وبداًل من ذلك، تؤكد الورقة 

ها هنائياً( فإف على الفلسطينُت تغيَت قواعد اللعبة السياسية أنو من أجل إ٧تاح ا١تفاوضات  )أو الوصوؿ لقناعة ْتتمية فشل
 وعملية التفاوض اليت اتبعوىا يف احملاداثت يف العقدين ا١تاضيُت.

                                                           
9
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كافة ا١تصادر ا١تتوفرة لديهم لتكوف ٢تم سندًا يف ا١تفاوضات.   اوحىت تنجح ا١تفاوضات، فإف  على الفلسطينيُت أف يستغلو 
ء جبهتهم الداخلية وذلك من خالؿ إهناء اإلنقساـ بُت قطاع غزة والضفة الغربية بغية توحيد السلطة عليهم أواًل أف يعيدوا بنا

الفلسطينية، وأف يعيدوا اٟتياة إىل نقامهم السياسي بتوجيهو يف مسار دٯتوقراطي من خالؿ إجراء االنتخاابت اٟترة، وأف 
ن شفافية عملها. ويتعُّت عليهم اثنيًا أف ٭تشدوا التأييد الدويل يصلحوا السلطة الفلسطينية، ويقّووا مؤسساهتا، ويزيدوا م

والعريب ا١تتوفر ٢تم عن طريق ٖتدي  طاقمهم وىيئاهتم الديبلوماسية، وأف يتواصلوا بطريقة مباشرة مع منقمات اجملتمع ا١تد ي 
ُت. ويتعُّت عليهم اثلثاً أف يستغلوا كل ا١تصادر يف البالد األخرى، وأف يسعوا لتوسيع دائرة ا١تؤيديُت ٟتل الدولتُت بُت اإلسرائيلي

ا١تتوفرة ٢تم داخليًا وخارجيُا ليزيدوا من التكاليف اليت تتكّبدىا إسرائيل جراء االحتالؿ. ويُقَصد اب١تصادر الداخلية آليات 
إىل أنواع أخرى من ضغط إقتصادية وشعبية من قبيل طرؽ ا١تقاطعة ا١تختلفة، وا١تقاىرات، وا١تسَتات الشعبية، واللجوء 

ودعم  -مثل ٤تكمة اٞتناايت الدولية-ا١تقاومة بطريقة إنتقائية ذكية. ويُقَصد اب١تصادر ا٠تارجية التعاوف مع ا١تنقمات الدولية 
( للضغط على إسرائيل، وزايدة التعبئة للجماىَت يف BDSحركة ا١تقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوابت العا١تية )

 لعامل.٥تتلف أ٨تاء ا

ؼ عرَّ الورقة أف ا٢تدؼ من ا١تفاوضات ٬تب أف يُ  ترىتغيَت قوانُت اللعبة أيضًا إعادة تنقيم عملية التفاوض نفسها. يتطّلب و 
من شأهنا شروط  ٙتانيةالورقة  تعّدد. إضافة إىل ذلك، 5745الدولة الفلسطينية على حدود عاـ  إقامةإبهناء االحتالؿ و 

أف ترتكز  ؛3 وجوب البح  يف اٟتل النهائي فقط، حي  تتمّثل ىذه الشروط ٔتا يليفاوضاتا١تساعدة يف ٖتقيق ٧تاح ا١ت
حصر ا١تفاوضات اب١تسار الرٝتي فقط والتوقف و  ؛وقرارات األمم ا١تتحدة ذات العالقة بفلسطُت القانوف الدويلاحملاداثت على 

 ؛ُت ابلقوانُت الدوليةض ٓتماء ٤تليُت ودوليُت ملمّ وجوب دعم الفريق ا١تفاو و  ؛عن القياـ أبي مفاوضات موازية أو سرية
إلشراؼ على سَت ا١تفاوضات، ومراجعة تطوراهتا، وإعطاء التعليمات للفريق تتوىّل اضرورة إ٬تاد جهة مرجعية واحدة و 

آلة إعالمية متخصصة إنشاء  وجوبو  ا٠تارج؛وجوب عقد ا١تفاوضات يف مكاف واحد مع تفضيل عقدىا يف و  ؛ا١تفاوض
 التقارير ونشر إطالع الرأي العاـ الفلسطيٍت على سَت عملية ا١تفاوضات 3 أساسيتُتتُْت ٔتهمّ ْتي  تضطلع  عملية ا١تفاوضاتب

وجوب ٖتديد موعد ؛ وأخَتًا سرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة وذلك لرفد عملية التفاوضنتهاكات اإلعن اإل الدورية
 .تبقى مفتوحةحي  يتعُّت أال ، سبقةبصورة م انتهاء العملية التفاوضية

 

 التقييم واآلاثر السياسية ادلًتتبة:
يطالب اٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبو اب٠تروج عن السياسة اليت تتبعها السلطة الفلسطينية ومنقمة التحرير الفلسطينية. وتًتكز 

دودة مع إسرائيل، واعتماد إسًتاتيجية قوامها ا١تطالب يف ضرورة إهناء سياسة التعاوف، والتنسيق، وا١تناوشات الدبلوماسية احمل
(، وإهناء التنسيق BDSا١تواجهة السياسية الشاملة ٔتختلف جوانبها مثل ا١تقاومة الشعبية، وا١تقاطعة احمللية، وا١تقاطعة الدولية )
يٍت لألركاف ا٠تمس ىذه األمٍت، والتوجو ٨تو خطاب ا١تطالبة ابٟتقوؽ، والعودة للمفاوضات. يتفاوت أتييد اٞتمهور الفلسط

اليت تستند إليها اإلسًتاتيجية ا١تقًتحة ومدى ثقتو بفاعليتها من هنج إىل آخر. فعلى سبيل ا١تثاؿ، ىناؾ أتييد واسع إلطالؽ 
ٛتلة مقاطعة، وتعتقد األغلبية أف ا١تقاطعة ستكوف فعالة يف الوصوؿ إىل اٟتقوؽ الوطنية، إال أف ثلثي اٞتمهور الفلسطيٍت 

وف أف السلطة الوطنية الفلسطينية غَت جادة يف أخذ زماـ ا١تبادرة إلطالؽ مثل ىذه اٟتملة أو يف قيادهتا. كما تفضل يعتقد
الغالبية العودة إىل ا١تقاومة الشعبية، حي  يعتقد نصف اٞتمهور الفلسطيٍت تقريبا بفاعليتها. وابلرغم من ىذا، فال يساىم 

ه ا١تقاومة. كما ترى نسبة تفوؽ نصف اٞتمهور الفلسطيٍت ا١تقاومة ا١تسلحة أبهنا سوى عدد قليل  من الفلسطينيُت يف ىذ
 أكثر أنواع ا١تقاومة فاعلية كوسيلة لتحقيق اٟتقوؽ الوطنية الفلسطينية. 

سلو. لكن تفاقية أو ايلي وإهناء إلتزاـ فلسطُت ببنود ويفضل اٞتمهور الفلسطيٍت أبغلبيّتو إهناء التنسيق األمٍت مع اٞتيش اإلسرائ
لغاء التنسيق األمٍت إنطالقًا من قلقها من التداعيات اليت قد تنتج عن ذلك على حالة القانوف هبا تعارض إ  أبسال أقلية
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والنقاـ  يف ا١تناطق اليت ٖتتاج الشرطة الفلسطينية للتنسيق األمٍت من أجل دخو٢تا. يتضمن إتفاؽ التنسيق األمٍت اٟتايل ثالثة 
يق دخوؿ وٖترؾ طواقم الشرطة الفلسطينية وسياراهتا على الطرؽ اليت تنتشر يف مناطق )ج( أثناء انتقا٢تم ( تنس5أشكاؿ3 )

داخل مناطق "ب" وبُت مناطق "ب" ومناطق "ج،" ٦تا يتيح ٢تم قدرة أفضل على فرض النقاـ وتطبيق القانوف يف ىذه 
من األخرى واٞتيش لدى الطرفُت الفلسطيٍت واإلسرائيلي وعقد ( التواصل مع القيادات العليا للشرطة وأجهزة األ5ا١تناطق؛ )

اجتماعات معها لتنسيق السياسات وتبادؿ ا١تعلومات حوؿ التهديدات األمنية ا١تختلفة، ٔتا يسمح بشّن ٛتالت أمنية أشد 
نية اٞتيش اإلسرائيلي  ( التواصل بُت اٞتيش اإلسرائيلي ونقَته الفلسطيٍت حوؿ إعالف1فاعلية ضد اجملموعات ا١تسّلحة؛ و )

اقتحاـ مناطق "أ" يف الضفة الغربية، ٦تا يسمح للقوات الفلسطينية ابلًتاجع وإخالء ا١تناطق ا١تستهدفة. ويبُت الشكل األوؿ 
من التنسيق احًتاـ السلطة الفلسطينية للشروط ا١تتفق عليها يف اتفاؽ أوسلو بشأف دخوؿ وانتشار الشرطة الفلسطينية يف 

 و "ج"، لكن الشكل  الثال  يسمح، بل ويسهل، للطرؼ اإلسرائيلي ٥تالفة نفس الشروط. مناطق "ب"

ال يعارض اٞتمهور الفلسطيٍت من انحيتو التنسيق األمٍت للشرطة ا١تدنية وٖتركها على الطرؽ الفلسطينية، ولكنو يعارض بشدة 
سيق فيما يتعلق ابإلجراءات ا١تتبادلة ضد اجملموعات تسهيل اإلقتحامات اإلسرائيلية، وتبادؿ ا١تعلومات اإلستخبارية والتن

التنسيق مع قوات االحتالؿ يف ىذه ا١تناطق إىل مستوى العمالة، ويؤمن  ىن وجهة نقر معقم الفلسطينيُت يرقا١تسلحة. فم
وليس ٛتاية  حتالؿ ىي ٛتاية الشعب الفلسطيٍت،وات الفلسطينية يف ظل استمرار اإلاٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبو أف مهمة الق

 اإلسرائيليُت واٞتيش اإلسرائيلي. 

يتمّيز الشكالف األوؿ والثا ي من التنسيق األمٍت بكوهنما ملزمُت للجانبُت ٔتوجب بنود إتفاقية أوسلو الثانية ا١توقعة يف عاـ 
مل يوافقوا يف أي  ولكن الشكل الثال  مل يكن من ضمن التزامات إتفاقيات أوسلو. ويف اٟتقيقة، فإف الفلسطينيُت 5773،10

واليت بدأت قبيل إعادة احتالؿ الضفة الغربية يف  -وقت على اإلقتحامات اإلسرائيلية ١تناطق "أ." وتشكل ىذه اإلقتحامات
٥تالفة واضحة إلتفاقية أوسلو. ولكن التنسيق ٢تذه اإلقتحامات تطور بطريقة األمر الواقع يف أعقاب التدرج يف  -5005عاـ 

. ويف ذلك الوقت، كانت اٞتهود قد بدأت يف إعادة تدريب قوات 5005-5003ألمٍت يف الفًتة الواقعة بُت إعادة التنسيق ا
ويف تلك األايـ، كاف التخوؼ من  األمن الفلسطينية وبنائها، حي  كانت ىذه القوات قد ُدّمَرت أثناء اإلنتفاضة الثانية.

جداً، ومل تكن أجهزة ا١تخابرات اإلسرائيلية مستعدة ١تشاركة معلوماهتا  قداـ ٛتاس على هتديد السلطة يف الضفة الغربية عالياً إ
، أي بعد مرور  مع نقَتهتا يف اٞتانب الفلسطيٍت. ومنذ ذلك الوقت، ظّل التنسيق ا١تتعلق ابإلقتحامات انفذ ا١تفعوؿ إىل اليـو

ًا مع اإلسرائيليُت وانتهاكا لسيادهتم الوطنية. تواطؤ عقد من الزماف. وحالياً، يعتم معقم الفلسطينُت ىذا النوع من التنسيق 
بدال من ىذا الشكل من التنسيق، يرى اٞتمهور الفلسطيٍت أف األولية القصوى لقوات األمن الفلسطينية ٬تب أف تكوف صّد 

 ىذه الغارات واإلقتحامات بدالً من تسهيلها.

عرب واليهود يف اٟتقوؽ السياسية كما يفًتض أف يكوف وترفض أغلبية من اٞتمهور الفلسطيٍت فكرة تبٍت مفهـو مساواة ال
الوضع يف حل الدولة الواحدة، وتبقى أغلبية ٦تاثلة معارضة لفكرة العودة غَت ا١تشروطة لطاولة ا١تفاوضات. وكما بينا أعاله، 

ت، والقبوؿ اب١ترجعية تساند أغلبية العودة إىل ا١تفاوضات، ولكن ٖتت شرط توقف إسرائيل عن التوسع والبناء يف ا١تستوطنا
. وأىم من ذلك، فإف أغلبية كبَتة تنقر للمفاوضات مع 5745الدولية الداعية إلقامة الدولة الفلسطينية على حدود عاـ 

حكومة نتانياىو على أهنا غَت ٣تدية. وابلرغم من أف معقم الفلسطينيُت يؤيدوف إطاراً دولياً للمحاداثت ٟتل الصراع، إال أهنم 
ٮتلو من اٞتدية لعدـ وجود إرادة دولية لفرض  5054ؤ٘ترًا مطابقًا للمقًتح  الفرنسي الذي طرح يف ربيع عاـ يروف أف م

العقوابت على ٥تالفي القانوف الدويل. و٢تذا السبب، يُنقر للمؤ٘تر ا١تقًتح على أنو جزء من عملية ٖتويل أو إ٢تاء هتدؼ إىل 
 دا تعمل على تبٍت إسًتاتيجية مواجهة سياسية حاٝتة مع إسرائيل. استباؽ أو إجهاض مبادرة فلسطينية ضرورية ج

                                                           
شهراً( على منطقة "ج" وسلطة أمنية على منطقة "ب" ٘تهيداً إلعادة إنتشار قواهتا خارج  11منحت إتفاقية أوسلو إسرائيل سلطة إقليمية وأمنية وقانونية مؤقتة )ال تزيد عن  10

 ىا يف ٤تاداثت اٟتل النهائي. ىذه ا١تناطق ابستثناء ا١تستوطنات، ومناطق اٟتدود، وا١تناطق العسكرية اليت سيقرر مصَت 
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وابلرغم من التأييد الواسع الذي ٭تقى بو اعتماد إسًتاتيجية مواجهة ٕتمع عناصر ا١تقاومة الشعبية، وا١تقاطعة، وإهناء التنسيق 
مثل ىذه اإلسًتاتيجية. ويتمثل أوؿ  األمٍت، يرى اٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبتو أف ىناؾ ثالث عوائق جدية ٘تنع تطور وتبٍت

وأخطر ىذه العوائق يف اإلعتقاد أبف رئيس السلطة الفلسطينية ليس جادًا يف التخلي عن ا١تمارسات اٟتالية للسلطة. 
فشخصية الرئيس عباس، كما يعتقد الكثَتوف، حذرة وترفض ركوب ا١تخاطر. كما يسود االعتقاد أبف القلق حوؿ خالفة 

ت ال ٯتتلك فيو الفلسطينيوف بر١تااًن عاماًل ويف وقت يزداد فيو االستقطاب اجملتمعي، ٖترؼ اىتمامات الرئيس الرئيس، يف وق
بعيدًا عن قضااي ا١تواجهو مع إسرائيل. مث ىناؾ اثنيًا الصراع بُت تنقيمي فتح وٛتاس، واستمرار اإلنقساـ الفلسطيٍت بُت 

ـ عائقاً خطَتاً ألنو يفرض قيوداً حاٝتة على آلية اٗتاذ القرار الفلسطينيي ٕتعلها أقل الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ ٯتّثل اإلنقسا
عقالنية. يسود االعتقاد يف أوساط السلطة الفلسطينية وتنقيم فتح أف ٛتاس ستكوف ا١تستفيد األوؿ من أي زعزعزة للحالة 

لوضع القائم ستكوف مدمرة للسلطة الفلسطينية ولتنقيم الراىنة يف الضفة الغربية. و٢تذا تنقر كل منهما على أف أي زعزعة ل
فتح.  بعبارة أخرى يعتقد الكثَتوف أف السلطة الفلسطينية غَت قادرة على الدخوؿ يف مواجهة حاٝتة مع إسرائيل يف ظل 

وحركة فتح  استمرار االنقساـ. اثلثاً، يعتقد البعض أف فقداف السلطة للشرعية االنتخابية ىو عامل مدمر لقدرة الرئيس
والفصائل األخرى على تعبئة وتنقيم اٞتماىَت الفلسطينية ضد االحتالؿ. تطرح يف ىذا السياؽ أسئلة ليس فقط حوؿ 
استعداد اٞتمهور الفلسطيٍت للمشاركة يف اٟتمالت الشعبية ولكن أيضًا حوؿ مدى الثقة اليت تعطيها السلطة نفسها 

 طلوبة لنجاح أي اسًتاتيجية فعالة للمواجهة.للجماىَت واستعدادىا لتحمل التضحيات ا١ت

ويعًتؼ ا١تنادوف ابٗتاذ توجهات تتصف اب١تواجهة الشاملة يف صفوؼ النخبة الفلسطينية أبف ا١تخاطر احملتملة اليت قد تنشأ 
عن  عن  تطبيق أي من ىذه التوجهات ا١تقًتحة من شأهنا أف ٗتيف وتعيق السلطة الفلسطينية ومنقمات اجملتمع ا١تد ي

اإلنطالؽ ٨تو تطبيق إسًتاتيجية ا١تواجهة السياسية مع إسرائيل. وعلى سبيل ا١تثاؿ، قد تتحوؿ  ٛتلة ا١تقاومة الشعبية السلمية 
إىل ٛتلة عنف خارجة عن السيطرة، وقد تتحوؿ إىل إنتفاضة اثلثة. ويف اٟتقيقة،  -وذلك كما حدث يف السابق-بسرعة 

الشعبية على تعريف ا١تقاومة السلمية، إذ يعتقد الكثَتوف أنو من ا١تستحيل ٕتنب مستوى  ىنالك خالؼ بُت مناصري ا١تقاومة
معُت من العنف. كما أنو ال يوجد إٚتاع بُت الناشطُت على األشكاؿ والطرؽ اليت ٬تب اتباعها يف ٛتلة ا١تقاومة الشعبية. 

 الرأي القائل أبف ردة الفعل اإلسرائيلية للمقاومة الشعبية وينتشر يف أوساط ٩تبة السلطة الفلسطينية والقطاع األمٍت الفلسطيٍت
عنيفة ومصممة لتحفيز الفلسطينيُت   -على األغلب-ستكوف  غَت متكافئة، وستكوف  -بغض النقر عن مستوى سلميتها-

لتدر٬تي ١تعنوايت على السعي لإلنتقاـ والرّد على العنف بعنف ٦تاثل. قد يساىم ىذا الرد اإلسرائيلي ا١تتوقع يف التآكل ا
السلطة واألجهزة األمنية، وسيكوف ىذا ٔتثابة تطور ٨تو زايدة احتمالية العودة إىل العنف ا١تسلح. وأىم من ذلك، فإف 
ا١تسا٫تة اٞتماىَتية الضئيلة يف ا١تقاومة السلمية يف السنُت القليلة ا١تاضية تشَت إىل وجود حاجز كبَت من عدـ الثقة بُت 

ٍت من جهة وقيادة السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية من جهة أخرى. فاٞتمهور الفلسطيٍت ال يثق اٞتمهور الفلسطي
ابلقيادة، واألجهزة األمنية ال تثق ابٞتمهور الفلسطيٍت. كما أف الصراع بُت الفصائل وا٠توؼ والتوتر ا١تتبادلُت بُت فتح وٛتاس 

شد  قواعد٫تا اٞتماىَتية وتعبئتها ٠توض ا١تقاومة السلمية. ويُنقر إىل خوؼ يقلالف  كثَتاً من الدافع لدى ىذين الفصيلُت ٟت
السلطة الفلسطينية من تنقيم ٛتاس على أنو اٟتافز خلف اٞتهود اليت تبذ٢تا السلطة الفلسطينية لوقف ا١تواجهات اليت 

لشكوؾ اليت تعًتيهم حياؿ مقدرة اندلعت يف شهر تشرين األوؿ )اكتوبر( من العاـ ا١تاضي. وأخَتاً، يعم الكثَت عن ا
الفلسطينيُت على تنقيم أنفسهم يف فعاليات ٚتاىَتية واسعة النطاؽ يف ظل غياب شخصية مركزية أو قائد ٭تقى على شعبية 

 واسعة مثل غاندي أو مانديال.
ا١تعطيات ا١تتعلقة ابعتماد  وعم بعض النخبة ورجاؿ األعماؿ عن قلقهم من أثر ٛتلة ا١تقاطعة على الفلسطينيُت. فاستنادا إىل

الفلسطينيُت اقتصاداي وإدرااي بصورة كاملة على إسرائيل، فإف ٛتلة مقاطعة شاملة قد تكوف أكثر كلفة وأ١تًا عليهم منها على 
على أهنا مؤثرة وفاعلة بسبب اإلنتشار الواسع للصادرات  BDSاإلسرائيليُت. ومع أنو ينقر إىل حركة ا١تقاطعة العا١تية 

سرائيلية يف ٥تتلف أ٨تاء العامل، فإنو ينقر إىل ا١تقاطعة احمللية على أهنا أكثر ضرراً على الفلسطينيُت منها على اإلسرائيليُت. اإل
و٢تذا السبب، يطالب الكثَتوف بضرورة قياـ الفلسطينيُت بتنقيم منقومتهم االقتصادية وبًتتيب أولوايهتم لتحقيق مستوى 
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قبل أف يطلقوا ٛتلة مقاطعة شاملة. يعتقد ىؤالء أف اإلنفصاؿ التدر٬تي عن االقتصاد اإلسرائيلي أعلى من اإلعتماد الذايت 
 ٬تب أف يكوف خطوة ضرورية أولية قبل خوض ٛتلة مقاطعة شاملة بعيدة ا١تدى. 

األمٍت مع  كما عم البعض، خصوصًا من أعضاء ٩تبة األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية، عن قلقهم أبف إهناء التنسيق
إسرائيل سيزيد بشكل كبَت من فرص وقوع اشتباكات مسلحة بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت خالؿ اإلقتحامات اإلسرائيلية 
١تنطقة الفلسطينيُت ا١تصنفة "أ". وقد يُعقد ىذا الوضع بشكل كبَت عملية فرض القانوف والنقاـ يف مناطق "ب" و مناطق 

سيق األمٍت على ٨تو غَت مباشر إىل خلق فراغ أمٍت يف ىذه ا١تناطق، ٦تا سيسمح ٟتماس "ج." كما قد يؤدي تعليق التن
 إبعادة بناء أجنحتها العسكرية فيها، وتنقر السلطة الفلسطينية  إىل ىذا اإلحتماؿ كتهديد ابلغ ا٠تطورة.

 من توجهات اإلسًتاتيجية اٞتديدة إف من أىم التساؤالت يف اٟتوار الفلسطيٍت الدائر حوؿ الفوائد وا٠تسائر اليت قد ٕتٌت
ا١تقًتحة تلك ا١تتعلقة ٔتدى قدرة السلطة الفلسطينية على العمل وإيصاؿ ا٠تدمات األساسية بل حىت قدرهتا على االستمرار 
يف  يف الوجود نتيجة لتبٍت ا١تواجهة الشاملة. كما يتساءؿ البعض عن مدى توفر النية السياسية لدى قيادة السلطة الفلسطينية

اعتماد وخوض غمار مواجهة خطرة مع إسرائيل اذا اعتقدت أف ذلك قد يؤدي الهنيار السلطة. يرى البعض أف ىذا االهنيار 
يشكل هتديداً ابلغ ا٠تطورة لقيادة السلطة ألنو يسلب منها مصدراً أساسياً للقوة والنفوذ. ٢تذا يرى البعض أنو من غَت احملتمل 

ما  -مثل إهناء التنسيق األمٍت وغَته من التزامات أوسلو -نية أي خطوات جدية ضد إسرائيلأف تّتخذ  القيادة الفلسطي
دامت تعتقد أف مثل ىذه اإلجراءات قد تؤدي إىل إهنيار السلطة الفلسطينية. كما يُنقر للتنسيق األمٍت كأكثر الطرؽ فاعلية 

اثلثة. ويف مقابلة مع التفلزيوف اإلسرائيلي يف شهر آذار من يف منع إندالع العنف والعمل ا١تسلح الذي قد يؤدي إىل انتفاضة 
، قاؿ الرئيس عباس صراحة أف التنسيق األمٍت حاؿ دوف اندالع انتفاضة اثلثة، حي  قاؿ3 "إف ٗتلينا عن 5054عاـ 

ا ١تهاٚتة التنسيق األمٍت، سيحل مكانو فوضى كاملة ىنا. سيكوف ىناؾ بنادؽ وانفجارات ومسلحوف يف كل مكاف ليندفعو 
ديفنس "وصرح قائد ا١تخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج ؿ 11إسرائيل. وبدوف التنسييق األمٍت، ستندلع إنتفاضة دامية."

ىجـو ضد إسرائيل، وأهنا صادرت  500، منعت أجهزة األمن الفلسطينية وقوع 5053أنو منذ تشرين األوؿ لعاـ  "نيوز
ؿ3 "٨تن متأكدوف أف العنف، والتطرؼ واإلرىاب يؤذينا، ولن يقربنا إىل حلمنا فلسطيٍت، حي  قا 500أسلحة، واعتقلت 

يف ٖتقيق الدولة الفلسطينية." وابلنسبة لفرج، يعمل التنسيق األمٍت ٔتثابة جسر للسالـ، حي  قاؿ3 "لقد كافحنا لعقود طويلة 
اء اٞتسر الذي يعمل ضد التطرؼ والعنف، ىذا بطرؽ ٥تتلفة؛ واآلف فإننا نكافح من أجل السالـ .. ٢تذا سأظل أكافح إلبق

اٞتسر الذي سيعم بنا إىل اإلستقالؿ." لكن حىت فرج يعًتؼ اب١تخاطر اليت ينطوي عليها استمرار تسهيل اإلقتحامات 
اإلسرائيلية ١تنطقة "أ"، حي  قاؿ3 "ولكنا اآلف على مفًتؽ طرؽ، فنحن نرى أنفسنا عاجزين عندما تقتحم إسرائيل مناطق 

اب١تقابل، ينقر معقم أفراد الشعب الفلسطيٍت والكثَت  12سيطرتنا ... ماذا أقوؿ لضباطي والشعب الذين علينا أف ٨تميهم؟ "
من ٩تبة السلطة الفلسطينية إىل التنسيق األمٍت كغطاء ليس لو من ىدؼ إال ٖتقيق استمرارية اإلحتالؿ، بينما ينقر لو فرج 

 وإنسانية.وعباس كوسيلة لتحقيق بيئة سليمة 

كما ُتطرح تساؤالت عن مدى استعداد اٞتمهور الفلسطيٍت للمسا٫تة يف ٛتلة مقاومة شعبية شاملة، يف ظّل تواجد عقبة  
كبَتة من انعداـ الثقة وغياب ا١تصداقية بُت اٞتماىَت الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كما أشران أعاله. ومن انحية أخرى، 

بتثبيط  ا١تقاومة  -وبسبب قلقها من فقداف سيطرهتا أو اهنيارىا بصورة كلية-الفلسطينية  ىناؾ ٥تاوؼ أف تقـو السلطة
 الشعبية، وذلك ألهنا ال تثق ابلتزاـ الشعب اب١تقاومة السلمية اليت تتطلب قدراً ىائالً من اإلنضباط والسيطرة على النفس. 

                                                           
11

-http://www.haaretz.com/israel: 6136، 13 راجع ابراؾ رافيد "عباس3 التنسيق األمٍت مع إسرائيل ٯتنع قياـ إنتفاضة دامية"، صحيفة ىآرتس، مارس  

news/1.712120 
-http://www.defensenews.com/story/defense/international/mideast-africa/2016/01/18/keeping   :مقابلة مع اللواء ماجد فرج 12

isis-out-palestine/78939962/ 
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ود التدويل واٞتهود الرامية للعودة للمفاوضات يف وقت ينتاب القلق أيضا اٞتمهور الفلسطيٍت و٩تبتو حياؿ جدوى كل جه
تتجو فيو ٫تـو اجملتمع الدويل ودوؿ منطقة الشرؽ األوسط إىل حّل  مشاكل أشد قسوة وأكثر آنية. وتعتقد أغلبية ساحقة من 

ابلنسبة ٢تم. إضافة إىل  اٞتمهور الفلسطيٍت أف العامل العريب قد ٗتلى عن الفلسطينيُت، وأف القضية الفلسطينية أصبحت اثنوية
وبسبب اإلرث -ذلك، ينتشر اإلعتقاد يف أوساط اٞتمهور الفلسطيٍت أبف اجملتمع الدويل، والالعبُت الدوليُت األساسيُت 

ال ٯتتلكوف النية وال القدرة على فرض العقوابت على إسرائيل، أو حىت الضغط  -التارٮتي واإلعتبارات الداخلية لكل طرؼ
التزاماهتا وفقا لبنود القوانُت الدولية. ويعتقد اٞتمهور الفلسطيٍت  أف الوالايت ا١تتحدة ستستمر يف استخداـ  عليها إلحًتاـ

جهود التفاوض ابلنجاح، ال تساور  ت الدولية. وحىت ويف حاؿ تكّللتحق النقض )الفيتو( ٟتماية إسرائيل من العقواب
جملتمع الدويل ٯتتلك القدرة واإلرادة على إقناع إسرائيل بتطبيق بنود عدد قليل جدا من الفلسطينيُت أبف ا ىاألوىاـ سو 

 ا١ترجعية الدولية ا١تتسقة مع القانوف الدويل واألعراؼ الدولية. 

لكل ذلك فإف ا٠تيارات ا١تتاحة أماـ القيادة الفلسطينية ليست سهلة. فليس من الواضح أف قيادة السلطة الفلسطينية أو  
مستعدوف للعمل تبعًا إلسًتاتيجية مواجهة شاملة مع إسرائيل. واٟتقيقة أف الداعُت ٢تذه اإلسًتاتيجية اٞتمهور الفلسطيٍت 

يعتقدوف أف ا١تخاطر الكامنة يف التغيَتات السياسية والنضالية ا١تقًتحة عقيمة جداً. وللتقليل من ا١تخاطر اليت تنطوي عليها 
رج يف تطبيق ىذه االسًتاتيجية عن طريق الشروع بنشاطات مواجهة بسيطة إسًتاتيجية ا١تواجهة، يرى الكثَتوف ضرورة التد

مصممة بعناية من كل توجهات اإلسًتاتيجية ا١تقًتحة، وتنفيذىا بطريقة عملية يسهل التحكم هبا وتطبيقها، على أف تبدأ ىذه 
صعيدىا إال بطريقة تدر٬تية ذكية وحسب النشاطات البسيطة لكل أركاف اإلسًتاتيجية ا١تقًتحة تزامنياً، ولكن بشرط أال يتم ت

الضرورة. وعلى سبيل ا١تثاؿ، ٯتكن حصر أماكن ا١تواجهة الشعبية يف البداية يف عدد ٥تتار من ا١تناطق تقع ٖتت السيطرة 
داؼ الفلسطينية الكاملة، قبل توسيعها إىل مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية اإلسرائيلية. وٯتكن البدء ْتملة ا١تقاطعة ابسته

منتجات ا١تستوطنات اإلسرائيلية فقط، مث نشرىا لتشمل خطى أوسع مثل تبٍت ٛتلة ا١تقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
٤تليًا وعا١تياً. أما فيما يتعلق بتعليق التنسيق األمٍت، فباإلمكاف الشروع بوقف تعاوف السلطة  (BDSالعقوابت على إسرائيل )

مات اإلسرائيلية، قبل توسيعو ليشمل ا١تقاومة احملايدة، وحىت الناشطة ٢تذه اإلقتحامات. أما الفلسطينية األمٍت أثناء اإلقتحا
ا١تقاومة عن طريق ا١تطالبة ابٟتقوؽ، فيمكن البدء اب١تطالبة بتطبيق حقوؽ اإلنساف، مث التوّسع ٨تو ا١تطالبة ابٟتقوؽ ا١تدنية 

تدر٬تياً ٔتوازاة وتزامن مع أركاف اإلسًتاتيجية األخرى. ولكن من  والسياسية. وحىت العودة للمفاوضات ٯتكن تصميمها لتنشط
بشكليها -األ٫تية ٔتكاف التأكيد على أف ىذه اإلسًتاتيجية اليت تُعٌَت اب١تواجهة التدر٬تية ليست معنية ابستئناؼ ا١تفاوضات 

من السلطة الفلسطينية ومنقمة التحرير  إال يف سياؽ ٖتوؿ أساسي وكامل يف السياسات اليت تنتهجها كل -الثنائي أو ا١تتعدد
 الفلسطينية يف مسار ٨تو ا١تواجهة الشاملة. 

للتدرج فوائده، فهو يسمح للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيٍت أف يتكيفا مع أعباء ا١تواجهة وا١تخاطر اليت تنطوي عليها، 
ة ستكوف طويلة األمد. وإبمكاف التدرج يف التطبيق وأف يتعلما كيف ٯتكنهما أف ينقما التوقعات ويكيفا اآلماؿ يف مواجه

-أيضًا أف يساعد اٞتمهور الفلسطيٍت على استعادة بعض من ثقتو يف سلطتو وقيادتو. و قد تستطيع القيادة الفلسطينية 
لتدرج أف تعيد اكتساب مصداقيتها يف الوطن وخارجو، وخصوصًا بُت اٞتمهور اإلسرائيلي. كما ٯتكن ل -إبظهارىا للتصميم
 ليقهر عزماً وتصميماً أشد ٟتل الصراع. لكي يتدخلالدويل الفرصة  ٯتنح اجملتمعيف ا١تقاومة أف 
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   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 الفلسطيٍت ا١تركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار وا١تهدد ا١تتزايد والتوتر السالـ عملية يف اٞتمود حالة إىل ابلنقر
 الوضع من للخروج الفلسطينيُت أماـ ا١تتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف وا١تسحية السياسية للبحوث
 األىداؼ ٖتقيق ٨تو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اٟتوار طبيعة استكشاؼ على الدراسات ىذه عملت  الراىن.
 توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيُت وخماء  أكادٯتيُت قبل من سياساتية أوراؽ ٜتس كتابة مت الغاية، ٢تذه الفلسطينية. يةالوطن
   للنقاش. مطروحاً  ٤تدداً 
 حشد إىل هتدؼ ا١تطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو طيٍتالفلس ا٢تدؼ أف األوراؽ كافة  تفًتض
 التالية3 األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت ا٢تدؼ. ىذا لتحقيق ا١تتاحة ا١توارد
 وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

 حلها؟
 اجملتمع إلجبار كافية  مصداقية الواحدة الدولة حل وتبين الدولتني حل عن ابلتخلي التهديد إعطاء ميكن كيف 

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

 ادلستقلة؟ الدولة وقيام االحتالل إهناء يف الفلسطيين للطرف مفيدة آلية ادلفاوضات ىذه
 كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اٞتمهور بُت يالداخل اٟتوار من ىاماً  جزءاً  ا٠تمس التوجهات ىذه تعتم
 اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على ا١تمكن َتهأتث إىل وتشَت تناقشو الذي التوجو ورقة
 ٜتسة إىل ابإلضافة ا٠تمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكم.
 عقد كما  ونشطاء. وأكادٯتيوف وسياسيوف خماء فيها شارؾ قةمغل عمل ورشات ست يف األوراؽ مناقشة ٘تت و٤تاوراً. معقباً  عشر
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فماير( شباط 22 يف مؤ٘تر
 نفس يف لكن العمل. ٢تذا أعطوه الذي واٞتهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ وا١تسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت ا١تركز يود

  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعم ال وقد كاتبيها رأي عن تعم كافة  األوراؽ توايت٤ت أف إىل اإلشارة يود الوقت
 اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف ا٢تولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء ١تصادر النرو٬تي للمركز ابلشكر ا١تركز يتقدـ كذلك،
 .األوراؽ ٤تتوايت على ا١توافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد وديو  ،العمل ٢تذا
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