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 واملسحية السياسية للبحوث الفلسطيين املركز

مستقل للبحوث  كمركز  0222مؤسسة أكاديبية علمية حبثية مستقلة غَت رحبية وغَت حكومية يضع سياستها العامة ؾبلس أمنائها. أتسس اؼبركز يف مطلع عام 
اخلية؛ والتحليل األكاديبية ودراسات السياسات العامة. يهدف اؼبركز إذل تطوير اؼبعرفة الفلسطينية وتقويتها يف ؾباالت ثالث: السياسات الفلسطينية الد

ت البحثية، منها إعداد الدراسات واألحباث اؼبسحية واستطالعات الرأي العام. يقوم اؼبركز ابلعديد من النشاطا االسًتاتيجي والسياسة اػبارجية؛ والبحوث
شكيل ؾبموعات عمل األكاديبية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، وإجراء حبوث مسحية حول اؼبواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيٍت، وت

قد اؼبؤسبرات واحملاضرات واؼبوجزات اؼبتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى. لدراسة قضااي ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت وصانع القرار ووضع حلول ؽبا، وع
وبلورتو يف أجواء من حرية  يلتزم اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث ابؼبوضوعية والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيٍت الداخلي وللبيئة الدولية

                                                                                                                                                                                          وتبادل اآلراء.             التعبَت
 ىذه تقوم اؼبسحي. البحث ووحدة االسًتاتيجي، التحليل وحدة الداخلية، اسةالسي وحدة ثالثة: وحدات خالل من اؼبركز يف واألحباث ابلنشاطات القيام يتم

 فرق وتشكيل العام، الرأي واستطالعات التجريبية اؼبسحية البحوث وإجراء السياسية، والتحليالت البحوث كتابة  النشاطات: من أنواع أربعة دبمارسة الوحدات
 ذات السياسية اؼبوضوعات وعلى الفلسطينية الساحة يف اؼبستجدات على ابلًتكيز الوحدات ىذه تقوم واللقاءات. اؼبؤسبرات وتنظيم وعقد العمل، وؾبموعات اػبرباء
 واالكاديبي. العلمي البحث إذل ربتاج واليت اػباصة األنبية
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 الراىن الوضع لتغيري الفلسطينية التوجهات

 متهيد

 الفلسطيٍت اؼبركز قام اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار واؼبهدد اؼبتزايد والتوتر السالم عملية يف اعبمود حالة إذل ابلنظر
  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيُت أمام اؼبتاحة التوجهات حول دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واؼبسحية السياسية للبحوث
 يةالوطن األىداف ربقيق كبو للتقدم الوسائل أفضل حول الداخلي الفلسطيٍت اغبوار طبيعة استكشاف على الدراسات ىذه عملت

 مطروحاً  ؿبدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيُت وخرباء  أكاديبيُت قبل من سياساتية أوراق طبس كتابة مت الغاية، ؽبذه الفلسطينية.
   للنقاش.
 اؼبوارد حشد إذل هتدف اؼبطروحة التوجهات وأن الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قيام ىو الفلسطيٍت اؽبدف أن األوراق كافة  تفًتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراق حاولت اؽبدف. ىذا لتحقيق اؼبتاحة
 السلطة وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

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

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

 ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عام بشكل اعبمهور بُت يالداخل اغبوار من ىاماً  جزءاً  اػبمس التوجهات ىذه تعترب
 مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اؼبمكن أتثَته إذل وتشَت تناقشو الذي التوجو

 سبت وؿباوراً. معقباً  عشر طبسة إذل ابإلضافة اػبمسة الكتاب مى فرداً  عشرين من تكون عمل فريق قبل من األوراق كافة  ومناقشة استعراض
 إلجراء )فرباير( شباط 92 يف مؤسبر عقد كما  ونشطاء. وأكاديبيون وسياسيون خرباء فيها شارك مغلقة عمل ورشات ست يف األوراق مناقشة
 األوراق. لكافة مناقشة

 الوقت نفس يف لكن العمل. ؽبذا أعطوه الذي واعبهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدم واؼبسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اؼبركز يود
  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراق ؿبتوايت أن إذل اإلشارة يود

 ؽبذا اهدمق الذي للدعم  هللا رام يف اؽبولندية ممثليةولل  (FERON) السالم بناء ؼبصادر النروهبي للمركز ابلشكر اؼبركز يتقدم كذلك،
 .األوراق ؿبتوايت على اؼبوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أن على أيضاً  ىنا التأكيد ويُود العمل.
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 التشريعي اجمللس وعضو فلسطُت لتحرير ةالديبقراطي للجبهة السياسي اؼبكتب عضو ،هللا رام يف مقيم عراقي أصل من فلسطيٍت ياسيس
 فلسطينية. يسارية احزاب عدة ذبمع اليت "البديل" قائمة يًتأس حيث اعببهة، عن لفلسطيٍتا

 
 شبـة فلـيس البدايـة. منـذ مرئيـاً  ىـذا كـان  لكثـَتين ابلنسـبة اسـًتاتيجي. مـأزق إذل الوطٍت دبشروعنا انتهى أوسلو اتفاق افتتحو الذي اؼبسار

 علــى مســتقلة فلســطينية دولــة قيــام يضــمن مــا األرض، علــى تطبيقــو آليــات خلقتهــا الــيت اؼبوضــوعية الوقــائع يف وال االتفــاق، نصــوص يف
 اػبمـس السـنوات انتهـاء بعـد التلقـائي سبديـدىا سـوى خيـاراً  االتفاق يًتك ال اليت االنتقالية اؼبرحلة هناية يف 76 حزيران من الرابع حدود

 بــدء منــذ مــرات أربــع اؼبســتوطنُت عــدد مضــاعفة إذل قــاد الــذي االســتيطاي التوســع اســتفحال يبنــع مــا االتفــاق يف لــيس كمــا  اؼبفًتضــة.
 تنفيذه.
 عمـداً  تروهبـو جـرى وىـم سـوى يكـن دل االنتقاليـة اػبمـس السنوات هناية يف فلسطينية دولة إذل سيقود كان  االتفاق تطبيق أبن االفًتاض

 مـن أكثـر بعـد اليـوم، أما زائفة. قناعة إذل لديهم وربول مروجوه صدقو ذلك وبعد الفلسطيٍت، العام الرأي أوساط لدى االتفاق غلتسوي
 ىـو وال طـار ً  أو مؤقتـاً  لـيس السياسـية العمليـة أفـق انسـداد وأبن اؼبـأزق ؽبـذا اإلسًتاتيجية ابلطبيعة يسلم اعبميع فإن الزمن، من عقدين
 برحيلها. يزول أن يبكن حبيث بعينها إسرائيلية حكومة لسياسة نتيجة

 والعنصــر اؼبســدود. الطريــق ىــذه اخــًتاق مــن سبكــن الــوطٍت للعمــل جديــدة إســًتاذبية إذل اغباجــة منطقيــاً، يطــرح، اغبقيقــة هبــذه التســليم
 ويبكـن سياسـي. حـل عـن البحـث علـى إسـرائيل ذبـرب الـيت الدرجـة إذل االحـتالل اسـتمرار كلفـة  زايدة ىـو اإلسـًتاتيجية ىـذه يف اعبوىري
 تكثيف والثاي شاملة، انتفاضة إذل تتحول حىت األرض على الشعبية اؼبقاومة تصعيد األول ثالثة: ؿباور عرب يتحقق أن واقعياً، لذلك،
 فـــرض إذل والً وصـــ الـــدورل للقـــانون وانتهاكاهتـــا جرائمهـــا علـــى ومســـاءلتها الـــدورل الصـــعيد علـــى االحـــتالل، قـــوة إســـرائيل، لعـــزل العمـــل

 األمنية اؼبصاحل حبماية التزاماهتا أداء عن الفلسطينية السلطة تكف حبيث االحتالل مع العالقة يف النظر إعادة والثالث عليها، العقوابت
 تـــوفَت أن الواضـــح ومـــن اؼبربمـــة. االتفاقـــات دبوجـــب اللتزاماهتـــا األخــَتة تنكـــر ضـــوء يف وخباصـــة احملتلـــة اؼبنـــاطق يف إلســـرائيل واالقتصــادية

 واســتعادة االنقســام إهنــاء عــرب أوالً  الفلســطيٍت الــداخلي الوضــع تصــليب يتطلــب الثالثــة احملــاور ىــذه علــى التقــدم يف النجــاح مقومــات
 سباســك تعزيــز عــرب واثنيــاً  الفلســطيٍت السياســي الطيــف ألــوان كافــة  دبشــاركة م.ت.ف. ؼبؤسســات الــديبقراطي والتجديــد الوطنيــة الوحــدة
 طبقاتـو ـبتلـف بـُت  االحـتالل مـع اؼبواجهـة عـبء توزيـع يف العدالـة تتـوخى اجتماعيـة – اقتصادية سياسة ابنتهاج جملتمعا وصمود غبمة

 وشرائحو.
 لالنـزالق ينحـو الشـعبية اؼبقاومـة أشـكال حـول اعبـدال اؼبطلوبـة. اعبديـدة اإلسـًتاتيجية ؽبـذه الرئيسية الركائز إحدى ىي الشعبية اؼبقاومة

 أيديولوجيـة. خيـارات إذل وربويلهـا النضـال أشـكال تقديس بنزعة واؼبتمثل عقود طيلة الفلسطيٍت السياسي الفكر شوه الذي اؼبطب إذل
 عنف". "الال و "السلمية" تقديس نزعة إذل البعض انتقال نشهد واليوم اؼبسلح، الكفاح تقديس نزعة خربان السياق، ىذا يف كبن،

 للوصـول وسـائل ىـي النضـال أشـكال أن مـن ننطلق أن علينا مضللة نتائج إذل بنا يفضي أن نيبك الذي اؼبطب ىذا يف الوقوع لتفادي
 سـياق يف منها كل  دور وعلى الصراع يف القوى موازين تقدير على يتوقف مرحلة، كل  يف منها، األنسب ربديد وان سياسي ىدف إذل

  الــدورل القــانون لنــا يبيحــو مــا حــدود يف سبــارس طاؼبــا مشــروع قحــ ىــي اؼبقاومــة أشــكال صبيــع أن الــوطٍت. للنضــال العامــة اإلســًتاتيجية
 واألحوال. الظروف كل  يف فبارستو ابلضرورة يعٍت ال ابغبق اإلقرار ولكن االحتالل. ربت واقع كشعب

 ترتكـز أن كـنيب والـذي فاعليـة واألكثـر األنسـب النضـارل الشـكل ىـي الشـعبية اؼبقاومـة أن على اإلصباع يشبو ما شبة الراىنة الظروف يف
 إذل تســعى أو ذبتــذب، أهنــا دبعــٌت "شــعبية" أهنــا ىــو اؼبقاومــة مــن الشــكل ىــذا يف واعبــوىري اؼبطلوبــة. اعبديــدة الوطنيــة اإلســًتاتيجية إليــو

 األغلـب. طابعهـا ىي االحتالل مع اعبماىَتية اؼبواجهة تكتيكات أن دبعٌت أي االحتالل، مع اجملاهبة ميدان إذل كلو  الشعب اجتذاب،
 الـيت اؼبسـلحة اؼبواجهـة ىـو الصـراع علـى الغالـب الطـابع فيـو يصـبح وضع إذل االقبرار تفادي أي "العسكرة"، تفادي يعٍت ىذا كان  وإذا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 يف الــنفس عــن للــدفاع اؼبتاحــة الوســائل اؼبنتفضــة اعبمــاىَت سبــارس أن إمكانيــة يســتثٍت ال ىــذا فــإن واضــح، بتفــوق االحــتالل فيهــا يتمتــع
 تالل.االح لعنف تصديها

ـــــــــــــــــــــــــة اؼبسلحة. اؼبواجهة طابع عليها يغلب اليت اؼبقاومة وبُت اؼبقاومة، أشكال من الشكل ىذا بُت واضح فارق شك بال شبة   الورق
 العــام اإلطــار ومــع القــائم القـوى ميــزان مــع تناســباً  األكثـر النضــال وســائل اختيــار زاويـة مــن ىــام ىــو الـذي الفــارق، ىــذا تطمــس اؼبقدمـة

 واحــدة، سـلة يف تضـعهما اللـذين اؼبقاومــة، أشـكال مـن الشـكلُت ىـذين بــُت التمـايز علـى الورقـة تركــز بينمـا الـوطٍت، مـلالع إلسـًتاتيجية
 صـاغها كمـا  الالعنـف" "فلسـفة بتعـاليم االلتـزام نطـاق يف وبصـرىا السـلمية للمقاومـة ضـيقاً  تعريفـاً  تعتمد وىي "السلمية". اؼبقاومة وبُت

 غاندي. اؼبهاسبا
 وقــوة بصــربىم االحـتالل عنــف يواجهـون نشــطاء حركـة تكــون أن يبكـن الالعنــف فلسـفة تســتلهم الـيت اؼبقاومــة أبن اعبـزم اً مفاجئــ سـيبدو
  اػبيار، ىذا اعتماد استحالة إذل تشَت إذ بذلك ضمناً  تقر نفسها اؼبقدمة الورقة شعبية. حركة تكون أن يبكن ال ولكنها وإيباهنم إرادهتم
 بعيـد طـوابري طمـوح ىـو الطمـوح ىـذا أن ظـٍت ويف جبـدواه. الفلسـطيٍت الشـعب مـن الواسـعة القطاعـات نـاعإق يـتم دل مـا وحيـد، كخيار
 غــَت مــن ولكــن الشــاملة، اؼبقاومــة روافــد مــن رافــداً  تشــكل أن الالعنــف" " فلســفة بتعــاليم تسًتشــد الــيت للمقاومــة يبكــن ولــذلك اؼبنــال.
 وحيد. كخيار  اعتمادىا إذل الطموح الواقعي

 بزعامـة اؼبدنية اغبقوق حركة مبوذج استبعاد ينبغي أوالً  االستخالص. ىذا يزكي الورقة توردىا اليت الثالثة التارىبية النماذج يف قيقالتد ان
 وىـي الدسـتورية ضـوابطو وبـًتم ديبقراطـي نظـام يف السياسـية اغبقوق وسائر التصويت حق ؽبم مواطنُت أطرت حركة ألهنا لوتركينغ مارتن
 فهـي مانـديال نيلسـون بقيـادة اإلفريقـي الوطٍت اؼبؤسبر ذبربة بشأن أما األجنيب. االحتالل ربت يرزح شعب وضع عن سباماً  لفزبت ابلتارل
 حل مانديال ورفض مسلح جناح رظبياً  اإلفريقي الوطٍت للمؤسبر كان  حيث اؼبسلح الكفاح فيها دبا النضال أشكال كافة  فيها سبتزج ذبربة
 نظام تراجع أن إذل ابلقصَتة ليست زمنية فًتة ابؼبفاوضات البدء أتخر وابلفعل هنائي سالم اتفاق إذل التوصل مت نأ بعد إال اعبناح ىذا

 قادىا اليت الالعنف حركة فيها برزت اليت اؽبندية التجربة يف وحىت التفاوض. لبدء كشرط  اؼبسلح اعبناح حبل مطلبو عن العنصري اغبكم
 أصـناف شـىت مارسـت الـيت اؼبسـلحة اعبماعـات آالف جانبهـا إذل شبـة كـان  بـل الوحيـد" "اػبيـار تكـن دل ركةاغب ىذه فإن غاندي، اؼبهاسبا
 اؽبنود. اؼبتعاونُت عن فضالً  اؼبدنيون، فيهم دبن اإلقبليز، ضد العنف
 االحتالل مع االشتباك ربؤ  من ؿبدد عدد يف ؿبصورة بقيت ولكنها دائرهتا واتسعت الشعبية اؼبقاومة حركة مبت اؼباضية السنوات خالل

 الـيت الشـبابية اؽببـة إندالع مع جديد طور إذل اغبركة انتقلت اؼباضي اوكتوبر مطلع منذ اخل...(. قدوم كفر  صاحل، النيب نعلُت، )بلعُت،
 أفــراد هبــا يقــوم الــيت األعمــال علــى الضــوء تســلي  هبــري اعباريــة اؽببــة ســياق يف شــاملة. انتفاضــة إذل تطورىــا طريــق علــى مرحلــة تشــكل
 وجـو برأيـي وىـو اؽببـة وجـوه مـن وجـو سـوى لـيس ىـذا ولكـن واؼبسـتوطنُت. احملتلـُت عنـف علـى للـرد بدائيـة وسـائل إذل يلجأون غاضبون
 الشـباب بـُت التمـاس مواقـع صبيـع علـى انتشـرت الـيت اعبماىَتيـة اؼبواجهـات ىـو فالرئيسـي اىتمـام. مـن اإلعـالم إايه يوليـو مـا رغم اثنوي

 االحتالل. قوات ُتوب اؼبنتفض
 واالبتعاد الشعبية للهبة الغالب اعبماىَتي الطابع ىذا على اغبفاظ ضرورة على واإلسالمية الوطنية والقوى الفصائل صبيع بُت إصباع شبة
 ىـذا انكـ  وإذا اؼبسـلحة. اؼبوجهـة ساحة وىي واضح بتفوق العدو فيها يتمتع للصراع ساحة إذل االقبرار تفادي أي "العسكرة"، عن هبا
 ىــذا لتحقيــق تكفــي الشــعبية اؽببــة طورهتــا الــيت التكتيكــات أن إذل يشــَت األحــداث مســار فــإن "الســلمية"، إذل الــدعوة مــن اؽبــدف ىــو

 اؽبدف.
 اجملتمـع قطاعـات سـائر قبـل مـن فيهـا االلبـراط دائـرة توسـيع إذل والسـعي واسـتمراريتها زطبهـا وتعزيز اؽببة ىذه ضباية إذن اؼبطلوب يصبح
 رؤى مـع لتنسـجم سـلفاً  ؿبـددة قوالـب ضـمن وحبسـها أظفارىـا تقلـيم أو احتوائها ؿباوالت عن بعيداً  شاملة، انتفاضة إذل تتحول حبيث

 االحتالل. مع الشاملة اؼبواجهة تفادي تتوخى ضيقة مصاحل مع أو معينة أيديولوجية
 لإلســًتاتيجية األخــرى احملــاور وتغــذي مــن، تتغــذى مــع، اعــلتتف عمليــة ىــي شــاملة انتفاضــة إذل الراىنــة اؽببــة تطــور أن اؼبؤكــد مــن ولكــن
 وكذلك دولياً، ومساءلتها إسرائيل لعزل جرأة أكثر خبطوات التقدم االحتالل. مع االرتباط وفك التدويل وىي اؼبنشودة اعبديدة الوطنية
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 ابريـس اتفـاق بنـود بـبعض العمـل ووقف صاديةاالقت واؼبقاطعة األمٍت التنسيق وقف ذلك يف دبا االحتالل مع العالقة ربديد صعيد على
 شاملة. انتفاضة إذل تتحول حىت فيها االلبراط دائرة وتوسع الشبابية اؽببة استمرارية تعزز اػبطوات ىذه كل  االقتصادي،

 شـهدان كبـن حبلهـا  اعبانـب أحـادي إجـراء إسـرائيل ازبـاذ إذل أو الفلسطينية، السلطة اهنيار إذل سيؤدي ىل اػبطوات ىذه على اإلقدام
 مسـلحة ؾباهبـة يف للـدخول ذلـك ذباوزت بل األمٍت التنسيق وقف حد عند تقف عنفاً،ودل أكثر انتفاضة يف السلطة فيو البرطت وضعاً 
 واألمنيـة، اؼبدنيـة أجهزهتـا وتفكيـك السـلطة ومؤسسـات مقـرات لتـدمَت سـنوات استمر إسرائيلي عدوان عليها رتبت إسرائيل، مع شاملة
 علـى، قـادرة إسرائيل تكون أن فيو اؼبشكوك من قرار وىو حبلها، إسرائيلي قرار ازباذ إذل وال السلطة اهنيار إذل يفض دل كلو  ذلك ولكن

 اؼبختلفة. الصعد على تبعاتو ربمل يف، راغبة أو
 اعبديـــدة الوطنيـــة اإلســـًتاتيجية تقًتحهـــا الـــيت احملســـوبة اجملاهبـــة عـــبء ربمـــل أن إبمكاهنـــا الســـلطة أن االفـــًتاض اؼبنطقـــي مـــن فـــإن لـــذلك

 وىذا اإلسًتاتيجية. ىذه تبٍت وتبعات متطلبات مع تنسجم حبيث ووظائفها بنيتها صياغة إعادة ابلضرورة يتطلب ذلك ولكن اؼبنشودة،
 الًتكيـز مع اؼبصاغبة استحقاقات وتنفيذ االنقسام، إهناء خالل من الفلسطيٍت الداخلي البيت ترتيب وأولوية أنبية إذل أخرى مرة يعيدان
 ابنتخاابت الشعب إذل العودة خالل من الفلسطينية للمؤسسة الشامل الديبقراطي التجديد أساس على العملية ىذه تقوم أن أنبية على

 الفلسطيٍت. السياسي الطيف ألوان صبيع دبشاركة وم.ت.ف. السلطة سساتمؤ  لكافة ديبقراطية
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   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 الفلسطيٍتاإلسرائيلية، قام اؼبركز -ابلنظر إذل حالة اعبمود يف عملية السالم والتوتر اؼبتزايد واؼبهدد ابالنفجار يف العالقات الفلسطينية
 للبحوث السياسية واؼبسحية يف فًتة ستة أشهر إبجراء دراسات حول التوجهات اؼبتاحة أمام الفلسطينيُت للخروج من الوضع الراىن. 

ية الداخلي حول أفضل الوسائل للتقدم كبو ربقيق األىداف الوطن عملت ىذه الدراسات على استكشاف طبيعة اغبوار الفلسطيٍت
كتابة طبس أوراق سياساتية من قبل أكاديبيُت  وخرباء فلسطينيُت ابرزين تناولت كل منها توجهاً ؿبدداً  متالفلسطينية. ؽبذه الغاية، 

  مطروحاً للنقاش. 
ىو قيام دولة فلسطينية يف إطار حل الدولتُت وأن التوجهات اؼبطروحة هتدف إذل حشد  تفًتض كافة األوراق أن اؽبدف الفلسطيٍت

 ذا اؽبدف. حاولت األوراق اإلجابة على األسئلة التالية:اؼبوارد اؼبتاحة لتحقيق ى
  كيف ميكن تصميم محلة شعبية سلمية مقاومة تكون اجلماىري الفلسطينية مستعدة للمشاركة الواسعة هبا وتكون

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

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

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

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

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

بُت اعبمهور بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص. تصف كل ورقة  يتعترب ىذه التوجهات اػبمس جزءاً ىاماً من اغبوار الداخل
ُت وتوضح الدور الذي يلعبو يف بلورة اسًتاتيجية أكرب. وقد التوجو الذي تناقشو وتشَت إذل أتثَته اؼبمكن على الفلسطينيُت واإلسرائيلي

مت استعراض ومناقشة كافة األوراق من قبل فريق عمل تكون من عشرين فرداً ىم الكتاب اػبمسة ابإلضافة إذل طبسة عشر معقباً 
 92ونشطاء. كما عقد مؤسبر يف  وؿباوراً. سبت مناقشة األوراق يف ست ورشات عمل مغلقة شارك فيها خرباء وسياسيون وأكاديبيون

 شباط )فرباير( إلجراء مناقشة لكافة األوراق.
يود اؼبركز الفلسطيٍت للبحوث السياسية واؼبسحية التقدم ابلشكر لفريق العمل للوقت واعبهد الذي أعطوه ؽبذا العمل. لكن يف نفس 

 وقد ال تعرب ابلضرورة عن رأي كل عضو يف فريق العمل.  كاتبيهاالوقت يود اإلشارة إذل أن ؿبتوايت األوراق كافة تعرب عن رأي  
اه ؽبذا دم(  وللممثلية اؽبولندية يف رام هللا  للدعم الذي قFERONكذلك، يتقدم اؼبركز ابلشكر للمركز النروهبي ؼبصادر بناء السالم )

 .ؿبتوايت األوراقود التأكيد ىنا أيضاً على أن ىذا الدعم ال يعٍت ابلضرورة اؼبوافقة على يو  ،العمل
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