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 الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحيةاملركز 
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 أبو زايده سفياند. 

 عامػا عشػر اثػٌت امضػى ػترر سَتوأ فتح، ضتركة الثوري اجمللس يف سابق عضو وىو بريطانيا يف إكسًت جامعة من األوسط الشرؽ دراسات يف الدكتوراة شهادة لتمل
 لػػػوزارة ووكيػػػل الػػػدوي التعػػػاوف و طالتخطػػػي وزارة يف عامػػػا مػػػديرا عمػػػل .سػػػنوات لعػػػدة اظتعتقلػػػُت أبسػػػم انطقػػػا كػػػاف  و (1881و 1891 )بػػػُت االحػػػتالؿ سػػػجوف يف

 .اإلسرائيلية الشؤوف يف خبَت وىو القدس، و زيت بَت جامعيت يف متفرغ غَت ػتاضرا االف يعمل لالسرى، وزيرا و اظتدنية الشؤوف
 

  



 التوجهات الفلسطينية لتغيري الوضع الراىن

 متهيد

 للبحوث الفلسطيٍت اظتركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار واظتهدد اظتتزايد والتوتر السالـ عملية يف اصتمود حالة إىل ابلنظر
 الدراسات ذهى عملت  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيُت أماـ اظتتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واظتسحية السياسية
 ستس كتابة مت الغاية، عتذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ حتقيق ؿتو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اضتوار طبيعة استكشاؼ على
   للنقاش. مطروحاً  ػتدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيُت وخرباء  أكادنتيُت قبل من سياساتية أوراؽ
 اظتتاحة اظتوارد حشد إىل هتدؼ اظتطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اعتدؼ أف األوراؽ كافة تفًتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت اعتدؼ. ىذا لتحقيق
 والقوى السلطة وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

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

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

 الذي والتوج ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اصتمهور بُت يالداخل اضتوار من ىاماً  جزءاً  اطتمس التوجهات ىذه تعترب
 كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اظتمكن أتثَته إىل وتشَت تناقشو
 ورشات ست يف األوراؽ مناقشة دتت وػتاوراً. معقباً  عشر ستسة إىل ابإلضافة اطتمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 98 يف مؤدتر عقد كما  ونشطاء. وأكادنتيوف وسياسيوف خرباء فيها شارؾ مغلقة عمل
 يود الوقت نفس يف لكن العمل. عتذا أعطوه الذي واصتهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ واظتسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اظتركز يود

  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ ػتتوايت أف إىل اإلشارة
 ويُود العمل. عتذا اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف اعتولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء ظتصادر النروكتي للمركز ابلشكر اظتركز يتقدـ كذلك،
 .األوراؽ ػتتوايت على اظتوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد
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 و الغربيػة الضػفة يف الفلسػطينية الوطنيػة السػلطة اقامػة عنهػا دتخػ  الػيت و ٤٩٩١ عاـ اوسلو يف انطلقت اليت السياسية للعملية الذريع الفشل ظل يف
 دولػة اىل اظتؤقػت الكيػاف ىػذا يقػود اف اظتفػًتض مػن كػاف . عتػا اظتوكلػة الصػالحيات  و الزمنيػة اظتػدة حيػث مػن ػتػدودة سػلطة تكػوف اف علػى غػزة قطاع

 اىل حتويلهػا و السػلطة  ىػذة صػالحية تنتهػي اف اظتفػًتض مػن اي سػنوات، اطتمػس تتجػاوز ال فػًتة يف ٤٩٩١ حزيػراف مػن الرابػع حػدود على فلسطينية
 .٤٩٩٩ العاـ منذ االقل على الدولة مناطق على الكاملة سيادهتا تبسط دولة
 و دائم اصبح مؤقت ىو ما وكأف االرض على االسرائيلي السلوؾ مواجهة يف الشعبية و السياسية معاركة متوض الفلسطيٍت الشعب و اضتُت ذلك منذ
 و ارضػها علػى صػالحياهتا و سيادهتا دتارس حقيقية دولة اىل تتحوؿ لن االمكانيات و السيادة و الصالحيات و الزماف حيث من احملدودة السلطة اف

 . مواردىا و شعبها
 ابضػػعاؼ السػػلطة قيػػاـ قبػػل كػػاف عمػػا ازداد الػػذي و القػػدس و الغربيػػة الضػػفة يف االسػػتيطاف اسػػتمرار ىػػو االسػػرائيلية اظتمارسػػة يف ملمػػوس ىػػو مػػا اكثػػر
 مػن احملتلػو االراضػي مػن االسػرائيلي االنسػحاب اىل الداعيػة الدوليػة القػرارات تنفيذ اماـ الطريق قطع وىو واضح  االسرائيلي السلوؾ من اعتدؼ .كثَتة
 .اظتستقبل يف هبا القبوؿ على اسرائيل جترب قد اتفاقات اي تنفيذ من االفالت و االرض على اضتقائق فرض خالؿ
 اجػػل مػػن ؼتتلفػػة ووسػػائل بطػػرؽ و متواصػػال نضػػاال متوضػػوف مػػدي غتتمػػع و تنظيمػػات و منظمػػة و سػػلطة مػػن اظتختلفػػة مبكوانتػػو الفلسػػطيٍت الشػػعب
 متنوعػو و كثػَتة كفاحيػة اشػكاؿ . االستيطاف و التهويد بوقف اسرائيل الزاـ اقتها اليت و اتفاقات من علية التوقيع مت ما تنفيذ و حقوقة على اضتصوؿ
 و االحػػتالؿ عػػزؿ و الدوليػػة اصتنػػاايت و اظتتحػػدة كػػاالمم الدوليػػة اظتؤسسػػات اىل الػػذىاب مثػػل سػػلمي ىػػو مػػا منهػػا ،  الفلسػػطيٍت الشػػعب يسػػتخدمها
 مصػػادرة و للجػػدار مقاومػػة مػػن االرض علػػى االسػػتيطانية و التهويديػػة اجراءاتػػو و االحػػتالؿ مقاومػػة خػػالؿ مػػن شػػعي ىػػو مػػا منهػػا و دوليػػا، ؽتارسػػاتو
 . الغربية الضفة تالؿ على السرطانية كالبقع اظتنتشرة االستيطانية البؤر و اظتستوطنات من مزيد اقامة هبدؼ االراضي
 ابب مثػل القػرى بعػ  اقامػة خػالؿ مػن او االحػتالؿ، مع اظتواجهة اماكن من وغَتىا مالك كفر و صاحل الني و بلعُت و نعلُت يف لتدث مثلما دتاما

 وقػت ابسػرع القػرى ىػذه ىػدـ علػى يقػدـ الػيت و ، الظاظتػو االحػتالؿ اجػراءات مواجهػة يف االصػرار و التحػدي عػن كتعبػَت غَتىػا و الكرامة و الشمس
 .االرض على معنوي شعي فلسطيٍت اؾتاز اىل تتحوؿ ال لكي
 منظم عمل من كجزء او فردي بشكل كانت سواء عسكرية عمليات تنفيذ او اظتسلحة اظتواجهة حد اىل  تصل اظتقاومة ىذة كثَتة احياف ويف ، لكن
 عػاـ ديفيػد كامب يف السياسية العملية اهنيار بعد ذروتو الصداـ ىذا وصل اظتاضية السنوات خالؿ حيث .فلسطينية لتنظيمات اتبعو غتموعات تنفذه
 حينة يف االستفزازية شاروف زايرة اعتربت حيث االقصى انتفاضة الفلسطينيوف عليها اطلق اليت و الثانية، الفلسطينية االنتفاضة انفجرت عندما ٠٢٢٢
 حصػػار و السػػلطة مؤسسػػات غالبيػػة تػػدمَت و الغربيػػة للضػػفة كامػػل اسػػرائيلي ابجتيػػاح انتهػػت الػػيت و النػػار ىػػذه اشػػعلت الػػيت الشػػرارة االقصػػى لباحػػات
  .٠٢٢١ نوفمرب يف استشهد اف اىل عرفات الرئيس
 دفػع انتفاضػة  ىػذه خػالؿ. الفلسػطينية اظتػدف بقيػة عػن هنائيػا القػدس عػزؿ و الضػفة اراضػي ثلػث يقػارب مػا صػادر عنصػري فصل جبدار ايضا انتهت 

 آاثرىػا زالػت ما اليت و مؤسساهتم و اقتصادىم و ارضهم دمرت و اظتعتقلُت و اصترحى و الشهداء آالؼ  ارضهم و دمهم و ضتمهم من  الفلسطينيينوف
  .ىذا يومنا حىت الفلسطينيُت منها يعاي تداعياهتا و نتائجها و
  بػُت اظتسػلحة اظتواجهػة خػالؿ من تدمَتية حروب ثالث اىل غزة تعرضت فقط سنوات ستس خالؿ حيث غزة يف حدث تدمَتا االكثر و االخطر لكن
 اسرائيل استخدمت حيث ٠٢٤١ صيف يف اخرىا كاف  . اسرائيل بُت و االسالمي، اصتهاد و زتاس خاصة  ىناؾ، الفلسطينية  الفصائل و اسرائيل
 آالؼ عشػػرة و شػػهيد ٠٠٢٢ ، كلػػي بشػػكل تػػدمَتىا مت العامػػو اظتنشػػ ت البيػػوت آالؼ . حقيقػػي جحػػيم اىل غػػزة حولػػت الػػيت النػػَتاف قػػوة مػػن الكثػػَت
 .خطَتة جراح ثلثهم من اكثر جريح
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 و الزمػػاف االعتبػار بعػُت أتخػذ لسياسػة ووفقػػا ؼتطػط عمػل خػالؿ مػن فلسػػطينية تنظيمػات تنفػذىا عسػكرية عمليػات ىنػػاؾ ايضػا السػنوات ىػذة خػالؿ
  . ذلك احد منهم يطلب او احد من تعليمات يتلقوا اف دوف فردي كعمل اشخاص ينفذىا فردية عمليات خالؿ من او اضتجم و اظتكاف
 حيػث  القػدس صػرخة او القػدس انتفاضة او القدس هببة يعرؼ مبا االسرائيليُت و الفلسطينيُت بُت  مواجهات من االايـ ىذه خالؿ لتدث كما دتاما
  الطعػن عمليػات او الػدىس خػالؿ مػن فعػال اسػرائيليُت ظتػاىجمتهم اما  فلسطينيُت، ضحااي ىناؾ يومي شبو بشكل و  اظتنصـر اكتوبر شهر بداية منذ

 حػدث كمػا عليػة النػار اطػالؽ مت لػذلك الػدىس او الطعػن حػاوؿ اظتػواطن ىػذا اف مسػتوطنُت و جػي  من االسرائيليُت ادعاء /العتقاد او ابلسكاكُت
  .كثَتة حاالت يف
 اف اراد فلسػطيٍت الشػخ  ىػذا اف العتقػادىم مسػتوطنُت او جنػود يػد علػى الػبع  لبعضػهم اسرائيليُت قتل و االعتداء ىو ذلك على االكرب الشاىد 

 .عليهم يعتدي
 

 الشعبية للمقاومة اترخيية جتارب
 اكثػر يعتػرب غانػدي اظتهتمػا فتػوذج .اسػتقالعتا طريػق شػق و ارضػها عػن دحػره و االحتالؿ من للتخل  الشعوب اعتمدهتا اليت النماذج من الكثَت ىناؾ
 اظتػػدي العصػػياف خػػالؿ مػػن الالعنفيػػو اظتقاومػػو او السػػلمية الشػػعبية اظتقاومػػة فكػػرة مؤسسػػي اىػػم مػػن يعتػػرب  حيػػث اضتػػديث العصػػر يف اظتعروفػػو النمػػاذج
 الشعب يدفعو قد الذي اظترتفع للثمن اظتسبق االدراؾ مع جربوتو و قوتو كانت مهما االحتالؿ مع كلي بشكل االرتباط وفك التمرد اعالف و الشامل
 . االحتالؿ ضد نضالو متوض الذي
 او عبػػارات غتػػرد لػػيس السػػلمية، للمقاومػػة متكػػامال كػػامال مشػػروعا قػػدـ  الربيطػػاي االسػػتعمار مػػن اعتنػػد حتريػػر اىل ابقتػػدار  شػػعبو قػػاد الػػذي  غانػػدي
 كامػل بشػكل الربيطػاي االحػتالؿ مقاطعػة علػى مشػروعو اسػتند حيػث .لػو لتلػو كمػا تررتتهػا و تفسػَتىا حريػة للشعب يًتؾ و يرددىا كاف تصرلتات
 . الذايت االستنهاض على االعتماد و بكثَت جودة اقل كانت اف و عتا ػتلي بديل خلق و منتجاتو مقاطعة و معو التعاوف ووقف
 مػػن للػػتخل  عنفػػي الػػال /السػػلمي الػػنه  عػػن االؿتػػراؼ عػػدـ علػػى غانػػدي اكػػد االحػػتالؿ مػػن ابلػػتخل  اظتنشػػود اعتػػدؼ ىػػذا اىل الوصػػوؿ اجػػل مػػن

  سيحتمل ذلك سبيل يف أنو . اطتصم غضب يتحمل و . يغضب ال اظتدي اظتقاـو اف : اقتها اليت اظتبادئ و االسس من العديد وضع حيث االحتالؿ،
 اظتدي اظتقاـو اعتقاؿ إىل السلطة يف شخ  أي يعمد عندما . إليو يُػّوجو أمر أي إىل العقاب من خوفا متضع ال و مطلقا، يرد وال عليو اطتصم ىجـو
   .  متاعو مصادرة يقاـو لن أنو كما لالعتقاؿ طوعا سيخضع فإنو
 لتيػي لػن اظتػدي اظتقػاـو . الالعنػف فلسػفة روح ختػالف الػيت الصػيحات مػن أي يف يشػارؾ لػن فهػو لػذا مطلقػا، خصمو إىانة إىل يعمد ال اظتدي اظتقاـو
 اظتوظف سيحمي اظتدي اظتقاـو فإف عليو اعتدى أو موظفا أحد أىاف إف النضاؿ خالؿ . اعتنود أو الربيطانيُت اظتوظفُت يهُت أو يهينو ولن االحتاد علم
  . لذلك ذتنا حياتو دفع لو حىت االعتداء أو اإلىانة من
 ىنػاؾ  اف اال اظتختلفػو اظتعتقػدات و الػدايانت مػن اعتنػود ماليػُت قلػوب اسػر علػى قدرتػو و هبػا يتمتػع كػاف اليت الكارزما و غاندي رمزية من الرغم على

 . هبا آمن الذي الالعنف فلسفة و بتعاليمو تلتـز مل اليت اظتسلحو اصتماعات من العشرات
 

 
 فلسطينيا السلمية الشعبية املقاومة مفهوم
 اضتديث عند تنظيم او مسؤوؿ اي يتطرؽ مل حيث .السلمية الشعبية اظتقاومة بُت و الشعبية، اظتقاومة مفهـو بُت الفلسطينية، القيادات من الكثَت متلط
 ىػو مػا و مسػموح ىػو مػا تشػمل ػتػاذير و اسػاليب و عمػل خطػة و رؤاي اىل  االقػواؿ ىػذة تررتػة اىل السػلمية الشػعبية اظتقاومػة او الشػعبية اظتقاومػة عن
 .السلمية الشعبية اظتقاومة و الشعبية اظتقاومة اشكاؿ بُت واضحة خطوط وضع يتم او ، ؽتنوع
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 حػػق يف الػػدوي القػػانوف مبػػادئ مػػع تنسػػجم والػػيت ، حقوقػػو نيػػل اجػػل مػػن الشػػعب امػػاـ اظتتاحػػة الوسػػائل كافػػة اسػػتخداـ هبػػا يقصػػد الشػػعبية فاظتقاومػػة 
 التنظيمات عناصر على تقتصر ال اف و اظتقاومة ىذه يف اصتماىَت من عدد اكرب اـتراط اىل تقود اف اظتفًتض من اليت و ، االحتالؿ مقاومة يف الشعوب

 . نشاطاهتم و
 و العسػػكرية و االقتصػػادية ، منهػػا اي اسػػتبعاد دوف اطتيػػارات كػػل اسػػتخداـ و  اظتمكنػػة االمكانيػػات و الوسػػائل كػػل دمػػ  هبػػا يقصػػد شػػعبية اظتقاومػػة 

 .اظتسلح الكفاح رأسها على البع  يقوؿ كما او اظتسلح الكفاح فيها مبا  االعالمية و اصتماىَتية و القانونية و السياسية
 بعيػدا سػلمي بشػكل االحػتالؿ مقاومػة يف اصتمػاىَت مػن شػرلتة او قاعػدة اكػرب اشػراؾ او اـتػراط علػى تعتمػد مقاومة فهي السلمية، الشعبية اظتقاومة اما
 عدالػػة مػػع و معهػػا الػػدوي اجملتمػػع تعػػاطف و نفسػػها طػػوؿ و عزنتتهػػا و ارادهتػػا علػػى مسػػتندة السػػالح او العنػػف مظػػاىر مػػن مظهػػر اي اسػػتخداـ عػػن

 يعرفوهنػا الفلسػطينيُت من الكثَت . سلميتها خالؿ من عتا قوة كنقطة االحتالؿ لصاحل دتيل اليت القوى موازين يف اطتلل و ضعفها مستخدمة ، قضيتها
 . "لالحتالؿ االستسالـ و اطتنوع بُت و غاليا افراد و كأطر التنطيمات و الفلسطيٍت الشعب يكلف الذي اظتسلح العمل بُت الثالث الطريق أبهنا "
 

 "السلمية " الشعبية املقاومة من الفلسطينية التنظيمات و السلطة موقف
 ".السلمية الشعبية اظتقاومة خيار " او "الشعبية اظتقاومة خيار " عبارة استخداـ من صحفي تصريح او خطاب او بياف اي متلو ال االخَتة السنوات يف
 رئيسػا كػذلك و للسػلطة رئيسػا و التحريػر  ظتنظمػة رئيسػا بصػفتة عباس ػتمود الفلسطيٍت الرئيس ىو اطتيار هبذا التمسك اىل الداعُت اكثر اف شك ال

 احػدى كانػت ٠٢٢٩ عػاـ ضتػم بيت مدينة يف عقد الذي و فتح ضتركة السادس اظتؤدتر توصيات احد اف سيما .فتح حركة وىو فلسطيٍت فصيل الكرب
  الفلسطيٍت الوطٍت النضاؿ مراحل من اظترحلو ىذه يف السلميو الشعبيو اظتقاومو اعتماد توصياتو
 عػػن بعيػػدة سػػلمية شػػعبية مقاومػػة عػػن واضػػح بشػػكل تتحػػدث فػػتح حركػػة مػػن الثػػاي و االوؿ الصػػف مػػن القيػػادات كبػػَت حػػد   اىل و ، عبػػاس الػػرئيس
 اظتشػاهبو النمػاذج مػن غَتىػا و اصتػدار مقاومػة و الكرامػو و  الشمس ابب و نعلُت و بلعُت فتوذج اف يعتربوف حيث اظتسلح، العمل او العنف استخداـ
 ػتكمػػة مثػػل الدوليػػة اظتؤسسػػات اىل الػػذىاب او ىنػػاؾ اسػػرائيل مواجهػػة و اظتتحػػدة االمػػم اىل الػػذىاب كػػذلك و ، اظتقاومػػة ىػػذه مػػن اساسػػي جػػزء ىػػي

 لػيس جػزء اظتوقػف ىػذا يف يشػاركها .اظتقاطعػة نشػاطات دائػرة توسػيع و االحػتالؿ ػتاصػرة يف اظتساقتة كذلك و الشعبية اظتقاومة من جزء ىي اصتناايت
 السػلمي النضػاؿ تتبػٌت الػيت اظتػدي اجملتمػع مؤسسػات بعػ  كػذلك و  الفلسػطينية التحريػر منظمػة اطػار يف اظتنضوية  الفلسطينية التنظيمات من بسيط
 .العنف عن البعيد
 ال الشػعبية، اظتقاومػة عػن اضتديث من االخَتة السنوات يف ايضا خطاابهتم ختلو ال اليت االسالمي  اصتهاد و زتاس مثل الفلسطينية التنظيمات حُت يف

 او اظتشػاىد او فصػيل يف عضو كل او فصيل كل لفهم وفقا لتفسَتات مفتوحا الباب تُرؾ حيث الشعبية، اظتقاومة طتيار مرادفة "سلمية " كلمة تكوف
 ايضػا تتحػدث ، الشػعبية اظتقاومػة طتيػار تبنيهػا عن تتحدث عندما اصتهاد و زتاس اف ذلك من االىم لكن .البياانت ىذه او التصرلتات عتذه اظتستمع
  .اظتسلح الكفاح رأسها على و عدة خيارات من جزء بل وحيد كخيار ليس اطتيار ىذا اعتماد على
 يف كاف ىكذا .الزماف من القرف عن يزيد ما مدار على الطويلة نضالو سنوات خالؿ الفلسطيٍت الشعب مارسو ما ىو العملية الناحية من اظتوقف ىذا
 بػػال لكػػن . اضتاليػػة االنتفاضػػة يف اضتػػاؿ ىػػو ىكػػذا و ٠٢٢٢ و ٤٩٩١ عػػامي الثانيػػة و االوىل االنتفاضػػتُت و ٤٩٩٩ و ٤٩٠٩ و ٤٩٠٤ عػػاـ ثػػورة
 و الفلسػطينية اضتقػوؽ السػًتداد كوسػيلة الوحيػد اطتيػار ىػي تكػوف اف يطالػب و عتػا يػدعو ظتػن وفقػا "السػلمية " الشػعبية اظتقاومػة عػن اضتػديث اف شك
 فتػوذجي خاصػة السػابقة النمػاذج عن ؼتتلف اخر شيء عن يتحدث االستقالؿ، و اضترية نيل و الفلسطيٍت الشعب صدور على اصتامث االحتالؿ دحر

 معػًتؼ دولػة شػبو و سػلطة ىنػاؾ يكػن مل االوىل االنتفاضػة حالػة يف حيػث اضتالتُت، بُت جوىري اختالؼ ىناؾ كاف واف الثانية و االوىل االنتفاضتُت
 اظتسػتهدفُت اكثػر صػالحياهتا و سػيادهتا و مؤسسػاهتا و السػلطة  كانت اليت الثانية االنتفاضة بُت و السلطة، قياـ اىل االنتفاضة ىذه انتهت حيث هبا
 . االحتالؿ من
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 بػرانم  و خطػة مسػتوى اىل يصػل مل عػاـ حديث ىو الفلسطيٍت الرشتي اطتطاب على يستحوذ الذي السلمية الشعبية اظتقاومة عن اضتديث ، ذلك مع
 .اظتقاومة ىذه من ؽتارستو ؽتنوع ىو ما و مسموح ىو مبا توضيحات و تفسَتات و تنفيذ آليات و
 ىو ىناؾ التظاىر و االحتالؿ جنود مع االحتكاؾ نقاط اىل الذىاب ىل  اظتثاؿ، سبيل على مقصود، غَت او مقصود بشكل كاف سواء واضح، غَت  
 مقاومو ىو الفلسطينيُت آالؼ عشرات مشاركة خالؿ من حياهتم تشوي  و اظتستوطنُت على الطرؽ قطع ىل ال؟ اـ السلمية الشعبية اظتقاومة من جزء
 الشػعبيو اظتقاومػو مػن جزء ىو الفلسطينية السكنيو التجمعات عرب دتر الغالب يف اليت للمستوطنات الكهرابء و اظتاء وصوؿ تعطيل ىل ؟ سلميو شعبيو
 العبػادة امػاكن اىل الوصػوؿ دتنػع الػيت االسػرائيلية اضتػواجز اىل  الفلسػطيتية القيػادة مقػدمتهم يف و الفلسػطينيُت مػن االالؼ عشػرات توجو ىل السلميو؟
 السلميو؟ اظتقاومو من جزء ىو االقصى اظتسجد يف الصالة يف  حقهم ؽتارست من وحترمهم ىناؾ
 االسػواؽ تغػزو الػيت منتجاتػو مقاطعػة و االقتصػادي االرتباط فك و االمٍت للتنسيق ووقف االتصاالت و للمفاوضات وقف من لالحتالؿ اظتقاطعة ىل

 حتػػديث مػػن السػػكاف تسػػجيل مبلػػف يتعلػػق مػػا كػػل يف االسػػرائيليُت مػػع التعامػػل وقػػف ال؟وىػػل اـ السػػلمية الشػػعبية اظتقاومػػة مػػن جػػزء ىػػي الفلسػػطينية
 اظتتحػدة االمػم يف عليػة اضتصػوؿ مت الػذي  للقػرار وفقػا دولة اىل مؤسساهتا و السلطة وظيفة تغيَت عن االعالف ىل اظتقاومة؟ ىذة من جزء ىو للبياانت
 اظتسػػػتوطنات يف تعمػػػل الػػػيت الفلسػػػطينية العمالػػػة قػػػف و ذلػػػك مػػػن االىػػػم و اسػػػرائيل يف العمػػػل وقػػػف كتػػػب ىػػػل السػػػلمية؟ اظتقاومػػػة ىػػػذه مػػػن جػػػزء ىػػػو

 السلمية؟ الشعبية اظتقاومة من جزء ىي القدس و الغربية الضفة اراضي على اظتقامة االسرائيلية
 آليػات ووضػع لالولػوايت حتديػد مػن عمػل بػرانم  اىل ذلػك تررتػة سػيتم كيػف السػلمية الشػعبية ابظتقاومػة يقصػد مػا ىػو منػو جػزء او ىػذا كل كاف اف
 االقل على او .بذلك الفلسطيٍت الشعب او السلطة ترغب اف دوف الوضع على السيطرة فقداف و كامل بشكل السلطة اهنيار اىل يؤدي اف دوف تنفيذ
 . اجراءات من اسرائيل ستتخذه ما نتيجة السلطة اهنيار اىل يؤدي قد االمر ىذا اف ابضتسباف االخذ

 
 

 السلمية الشعبية  للمقاومة رافعة تكون ان ميكن اليت اخلطوات و العوامل
 : اظتثاؿ سبيل على ، السلمية الشعبية اظتقاومة اؾتاح شأهنا من اليت و الضرورية اطتطوات و اظتؤثرات و العوامل من العديد ىناؾ

 
 اظتوازات ختصي  خالؿ من السلميو اظتقاومو ىذه من يتجزء ال جزء تكوف اف كتب اظتختلفة مؤسساهتا و رئيسها و الفلسطينية الوطنية السلطة اوال:
 اظتقاومة. ىذه الؾتاح امكانيات من لديها ما كل   تسخَت و االولوايت تغيَت و

 شروط حتسُت وليس االحتالؿ من التخل  ىدفها السلميو اظتقاومو ىذه أبف شعبها مع صرلتو القيادة تكوف و للجميع واضحا يكوف اف كتب :اثنيا
 االحتالؿ. من التحرر  ىو و اظتنشود اعتدؼ حتقيق دوف االوؿ اظتربع اىل الفلسطينيُت ستعيد اليت التفاوض

 مع جنب اىل جنبا اظتقاومة ىذه يف قوهتا بكامل تشارؾ اف كتب مناصريها و عناصرىا و كوادرىا  و رموزىا و بقياداهتا الفلسطينية الفصائل اثلثا:
 اعباءىا. حتمل يف اصتميع يشارؾ اف اظتفًتض من اقتصادية اعباء من ىناؾ سيكوف ظتا اطتاص القطاع و اظتدي اجملتمع منظمات

 ابلنضاؿ يتعلق ما كل  يف الفلسطينية اصتماىَت   لدى  الثقافة تعزيز كتب السابقة التجارب خالؿ  ارتكبت  اليت االخطاء تكررت ال لكي رابعا:
 و جي  من االسرائيلية االستفزازات خلف االؾترار عدـ و العنف مظاىر من مظهر اي عن بعيدا الفلسطيٍت النضاؿ متدـ الذي السلمي
 مربع اىل سلمي و شعي مسار من اظتسار حرؼ ىو و لالحتالؿ مرلتا يكوف الذي اظتلعب او اظتربع اىل لفلسطينيُتا جر اىل هتدؼ مستوطنُت
 العنيفة. او اظتسلحة اظتواجهات

 نسيقالت وقف مثل النه  ىذا بتبٍت لالقتناع الفلسطينية للجماىَت حافزا  تشكل السلطة و اظتنظمة قبل من سياسية خطوات تتخذ اف كتب خامسا:
 االحتالؿ. التدركتي(مع ) االرتباط فك و االحتالؿ حتت دولة فلسطُت اعالف و االمٍت

 
 القائم الوضع من تغري خطوات



هد. سفيان ابو زايد  املقاومة الشعبية السلمية.. ىل ىي خيار ممكن؟ 
 

5 
 

 ابلتأكيػد لكػن ، شػاملة تقيػيم لعمليػة اظتسػتقبل يف غتػاؿ ىنػاؾ يكوف قد عليها، ما عليها و عتا ما عتا اظتقاومة يف  اضتالية و السابقة الفلسطينيُت جتارب
 كخيػار الفلسػطينيوف كتربػو مل العنػف مظػاىر مػن مظهػر اي عػن بعيػدا السػلمية الشعبية اظتقاومة خيار اف اكيد ىو ما .الورقة ىذه مهمة من ليس  ىذا
 .الطويلة النضاؿ ػتطات طوؿ على وحيد
 مػع االنتفاضػة ىػذه لكػن اظتختلفة، االعالـ ووسائل الفلسطينوف عليها اطلق كما اضتجارة انتفاضة االوىل، االنتفاضة ىو للواقع مالمسة االكثر اظتثاؿ 

 اظتظػاىر مػن الكثػَت فيهػا مقاومػة اىل سػلمية شػعبية مقاومػة مػن تػدركتيا  لتتحػوؿ االوىل اشػهرىا يف سػلمية شػعبية انتفاضػو مػن وجههػا اسػتبدلت الوقت
   لعػػودة   االقصػػر الطريػػق كانػػت ، اظتسػػتوطنُت و اصتػػي  ضػػد مسػػلحة عمليػػات و السػػكاكُت و ابلبلطػػات بدايػػة مسػػلحُت و ملثمػػُت شػػباب  .االخػػرى
 الفصػائل مػع االحيػاف غالبيػة يف وتنسػيق ، التحريػر منظمػة فصػائل مػن حينػو يف لالنتفاضػة وطنيػة  قيػادة وحػود مػن الػرغم على و . بيوهتم اىل اصتماىَت
 السػػلوؾ االحيػػاف بعػػ  ويف .سػػواء حػػدا علػػى شػػعبيتها و سػػلميتها االنتفاضػػو فقػػدت ، ذلػػك مػػن الػػرغم علػػى االسػػالمي، واصتهػػاد زتػػاس مثػػل االخػػرى
 .الفلسطيٍت اظتواطن على ثقيل عبئ اىل حتوؿ االرجتاي الفردي السلوؾ او اظتنفرد الفصائلي
 الوقت نفس ويف ، الفلسطينيُت لصاحل اكتايب تغيَت احداث االقل على او االحتالؿ دحر على وقادرة وفاعلة انجحة تكوف لكي سلمية شعبية انتفاضة
 يف يشػػاركوف ؽتػػا جػػدا القليلػػة االعػػداد يتجػػاوز النضػػاؿ مػػن الشػػكل ىػػذا يف للمشػػاركة الفلسػػطيٍت الشػػعب مػػن واسػػعو قطاعػػات اقنػػاع علػػى قػػادرة تكػػوف
 الفصل جبدار يتعلق فيما خاصة  رائع، وطٍت بعمل يقوموف  حيث ، نتارسوهنا من شأف و شأهنا من التقليل دوف سنوات منذ السلمية الشعبية اظتقاومة
 :التالية اطتطوات السلمية الشعبية اظتقاومة تشمل اف البد ، الزيتوف ابشجار  اظتستوطنُت تنكيل و االراضي مصادرة و العنصري

 
 واجب و صريح بشكل االمر ىذا عن تتحدث اظتركزي اجمللس من قرارات ىناؾ اف سيما ، االحتالؿ مع كامل بشكل االمٍت التنسيق وقف :اوال

 .التوجو ىذا تدعم و تؤيد  الوطنية للسلطة الفقري العمود بصفتها فتح حركة رأسها على و الفلسطينية الفصائل رتيع اف حيث التنفيذ،
 تسجيل  ملف  بتفاصيل يتعلق ما كل ذلك يف مبا تدركتي بشكل اظتختلفة مؤسساتو و  االحتالؿ مع عالقة الي كاملة و شاملة مقاطعة :اثنيا

 . اظتدي العصياف مرحلة اىل وصوال اظتعلومات و ابلبياانت االسرائيلي اصتانب تزويد عن التوقف يعٍت ىذا  .السكاف
 بدائل عن البحث و اسرائيل، جتاه الفلسطيٍت الطرؼ من اقتصادي تعاوف اي وقف وكذلك االسرائيلية اظتنتجات لكل شاملو اقصادية مقاطعة :اثلثا

 . اظتصرية و كاالردنية
 يف  عتم بدائل توفَت و اظتستوطنات يف  العمل عن التوقف وفوريو وضرويو اوىل كمرحلو و  ، تدركتي بشكل اسرائيل يف العمل عن التوقف :رابعا

 .احمللي السوؽ
 فك و االحتالؿ مع التعامل لرف  رمزية من لذلك ظتا اخرى عملة اي او االردي ابلدينار استبداعتا و االسرائيلية ابلعملة التعامل وقف :خامسا

 .اقتصاداي بو التعلق او االرتباط
 على سيلقى الذي  الفلسطيٍت الشعب ابناء صمود من تعزز و السلمية اظتقاومة ختدـ تعديالت ، اضتالية السلطة وظيفة يف تغيَتات اجراء :سادسا

 على االحتالؿ حتت دولة فلسطُت اعالف و االنتقالية الفًتة انتهاء عن االعالف اظتثاؿ سبيل على .منها االقتصادية خاصة كبَتة اعباء عاتقو
 .٤٩٩١ عاـ حزيراف من الرابع حدود

 لسد احمللية اجملالس  و البلدايت لدور توسيع و شعبية صتاف من ، االسرائيلية االجراءات نتيجة السلطة اهنيار حاؿ يف بدائل و خطط وضع :سابعا
 .بواجباهتا القياـ يف االستمرار على السلطة قدرة عدـ حاؿ يف اظتؤسسايت و االداري الفراغ

 على السابقة، التحارب من مستفيدين ، العامة التجارية االضراابت عن االبتعاد و اصتامعات و اظتدارس يف التعليم مسَتة استمرار على اضترص :اثمنا
 .فاعليتها و استمراريتها على حتافظ لكي قتم شحذ و صرب و وقت اىل حتتاج السلمية الشعبية اظتقاومة اف االعتبار

 ذايت فلسطيٍت بقرار كاف سواء السلطة هنيار اىل يؤدي قد القبيل ىذا من خطوات على االقداـ اف االعتبار بعُت الفلسطينيُت أيخذ اف كتب :اتسعا
  كامل بشكل خاضعو مناطق اىل الفلسطينية اظتناطق ستتحوؿ ابلتاي و التزاماهتا و بواجباهتا القياـ على قدرهتا عدـ نتيجة او اسرائيلي بقرار او

 .االسرائيلي لالحتالؿ
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 املتوقعو: االسرائيلية الفعل ردود
 اظتعػابر و الداخليػة اضتركػة وكػذلك ، االمنيػة و  االقتصػادية  الناحيػة مػن خاصػة الفلسػطينيُت، حبيػاة تػتحكم الػيت اطتيػوط مػن بكثػَت دتسػك الػيت اسػرائيل
 .اختذوىا اليت االجراءات او اطتطوات عن الًتاجع على اجبارىم و الفلسطينيُت تركيع هبدؼ ضغوطات من لديها ما كل ستمارس الدولية
 .السياسية و اظتادية التكاليف  أبقل و  ؽتكن وقت ابقصر اظتهمة  اؾتاز  على يعتمد االسرائيلي التكتيك 
 منػذ االسػرائيلي التكتيػك .كامل بشكل السلطة اهنيار اىل تؤدي خطوات على االقداـ ىو لالسرائيليُت ابلنسبة  اظتفضل غَت االخَت اطتيار اف شك ال

 ضعفها استمرار على حترص و اضتاي بشكلها السلطة تريد اسرائيل .االهنيار لدرجة ليس لكن اظتستطاع قدر ضعيفو سلطة بقاءىا ىو السلطة أتسيس
 .اهنيارىا عدـ و
 اسػػتمرار اقتهػػا الػػيت و االسػػرائيلية، الػػرؤاي او للمصػػلحة وفقػػا بواجباهتػػا القيػػاـ عػػن عػػاجزة  السػػلطة اصػػبحت مػػا اذا تتغػػَت قػػد االسػػرائيلية السياسػػية ىػػذه
  .فعلية احتالؿ كقوة الفلسطينية اظتناطق على الفعلية سيطرهتا استمرار جتاه مسؤلية اي من اسرائيل اعفاء و االمٍت التنسيق
 الفلسػطينيُت تقيػد الػيت االتفاقػات مػن الػتخل  و االحػتالؿ مع االرتباط فك من كحزء االمٍت التنسيق بوقف السلطة تتخذىا قد اليت اطتطوة لذلك،
 علػى اسػرائيل القداـ كافيا سيكوف حدث ما اذا عتم ابلنسبة االمر ىذا .االمٍت التنسيق وقف ىي التزاـ، اي من نفسها اسرائيل حررت اليت الوقت يف

 او السلطة اهنارت ما اذا لالسرائيليُت ابلنسبة مهم يكوف لن حينها االرجح على و مؤسساهتا، و قيادهتا و السلطة مع تعاملها يف جذري تغيَت احداث
 .الفلسطينيُت السكاف جتاه واجباهتا اداء يف استمرت
 السػػػلطة اف سػػيعتربوف حيػػث اظتسػػػتوطنات او اسػػرائيل يف العمػػل عػػن التوقػػػف خػػالؿ مػػن االسػػػرائيلية اظتقاطعػػو مػػن تكػػًتث لػػػن ابهنػػا اسػػرائيل سػػتتظاىر
 تضرب اطتطوة ىذه اف تعتقد اسرائيل .رزقهم ظتصدر فلسطيٍت عامل الف مئيت حواي فقداف اماـ الصمود يستطيع لن الفلسطيٍت اجملتمع و الفلسطينية
 .االسرائيليُت تؤذي ؽتا اكثر مقتل يف الفلسطينيُت

 علػى امػٍت عبػئ اسػرىم و ىػم سػيتحولوف حيػث رزقهػم ظتصػادر العمػاؿ مػن االلػف عشرات فقداف او ختلي خطورة تدرؾ اسرائيل االمر حقيقية يف لكن
 ابلتػورط رشتي عمل تصريح لتملوف  الذين العماؿ  احد اهتاـ ذلك يف مبا ، الدىس و الطعن عمليات استمرار من الرغم وعلى السبب، عتذا .اسرائيل
 ادراكػػا وذلػػك اسػػرائيل، يف عملهػػم امػػاكن اىل االسػػتمرار مػػن الفلسػػطينيُت العمػػاؿ حرمػػاف علػػى اسػػرائيل تقػػدـ مل ذلػػك مػػن الػػرغم علػػى طعػػن، عمليػػة يف

 .الفلسطينية اظتناطق يف االوضاع استقرار على ذلك القتية
 يف ىػم .اظتعػابر علػى اظتطلقػة سػيطرهتم ظػل يف االسرائيلي لالقتصاد مقاطعتهم يف كثَتا يصمدوا اف يستطيعوف ال الفلسطينيُت اف يعتقدوف االسرائيليوف
 ضػرائب فػرض علػى سػيعمدوف كػذلك و ، النوعية او الكمية حيث من سواء ، الربية و البحرية اظتوانئ من سيدخل الذي ما سيحددوف الذين النهاية
 لالستغناء السابق يف ػتاوالت ىناؾ كانت انو سيما معنوايهتم، و ارادهتم لكسر الفلسطينيُت على الضغط منطلق من تعقيدات و عقبات ووضع عالية
 .الفلسطينية االحتياجات تلبية يف االسرائيلية السوؽ عن
 الوسػائل مػن العديػد اتبػاع خالؿ من ستسعى و سلمية شعبية مقاومة الفلسطينيوف فيو نتارس الذي الوضع ابستمرار تقبل لن اسرائيل االحواؿ كل يف
 شراسة ابكثر اجراءاهتا تتخذ لكي سلمية غَت مقاومة اىل السلمية الشعبية اظتقاومة حرؼ وىو اكثر، مصلحتها متدـ انو اسرائيل تعتقد الذي اظتربع اىل
 .الفلسطيٍت اضتراؾ لقمع

 
 السلمية الشعبية املقاومة تطبيق تعيق قد اسباب
 اظتعيقػات من الكثَت يواجو قد اطتيار ىذا حىت لكن االحتالؿ، مواجهة يف وحيد كخيار السلمية  الشعبية اظتقاومة تبٍت ضرورة عن اضتديث تكرار رغم
 :اظتعيقات ىذه اىم اضتاي، الوضع ىذا من للخروج الفلسطيٍت الشعب قبل من اطتيار ىذا تبٍت تعطل قد اليت
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 الفلسطيٍت للشعب مشروع حق اشكاعتا بكافة اظتقاومة اف تعترب اظتريرة كفاحو  سنوات مدار على الفلسطيٍت الشعب تشرهبا اليت النضالية الثقافة : اوال
 يف سلمية شعبية مقاومة نتارس مل كوادر  او تنظيمات او قيادات  كاف  سواء الفلسطيٍت الشعب  نتارسها. اف حقو من و االحتالؿ حتت اطتاضع
 حىت السلمية الشعبية اظتقاومة يف اصتديد النوذج االحتالؿ. ظتقاومة اظتشروعو الوسائل كل  تبٍت على لترص كاف  دائما بل  وحيد كخيار  السابق
 النه  ىذا أبف  الفلسطيٍت الشعب ابناء من العظمى الغالبية قناعة لعدـ ذلك و النتائ  حيث من و اظتشاركُت عدد حيث من التأثَت ػتصور االف
 تقنع مكثفة زتالت خالؿ من جيدا لو التحضَت كتب اطتيار ىذا تي يتم اف قبل لذلك االرض. على ملموسة نتائ  حتقيق يف ينجح قد

 جبدواه. الفلسطينيُت
 فتح حركة تدعو حُت يف حيث السلمية، الشعبية اظتقاومة مفهـو على متفقو غَت ىي اليت منها الكبَته خاصة اظتختلفة الفصائل بُت اطتالؼ : اثنيا

 مظاىر من مظهر اي عن بعيدا وواضح صريح بشكل السلمية الشعبية اظتقاومة تبٍت اىل اظتركزية صتنتها اعضاء و عباس ػتمود السيد برئيسها ؽتثلة
 يتحدثوف اصتهاد و زتاس حركيت خاصة االخرى، الفصائل فإف عمل، وبرام  تنفيذ واليات ووسائل اىداؼ حتديد بدوف ذلك كاف  واف العنف،
 سيكوف بل سلميتها على حتافظ اف الشعبية اظتقاومة تستطيع لن اضتالو ىذه يف حيث االخرى، اطتيارات من اي استبعاد دوف شعبية مقاومة عن
 الثانية. و االوىل االنتفاضتُت يف خاصة السابقة، للنماذج تكرار ىناؾ

 وكفيل جهد او خطوة اي على بظاللو يلقي زتاس و السلطة بُت او وغزة الضفة بُت او زتاس و تحف بُت اضتاي، الفلسطيٍت االنقساـ استمرار : اثلثا
 اىل اضتالية اصتماىَتية اعتبة تطور تعيق  اليت االسباب احد ىو االنقساـ ىذا رمبا ازمتهم. من للخروج  الفلسطينيوف يتخذه قد خيار اي بتعطيل
 شاملة. انتفاضة
 حترر الفوضى من حالة خلق و السلطة اهنيار اىل يقود حبيث الغربية الضفة يف التصعيد ابجتاه تدفع زتاس  اف تعتقد السلطة  اظتثاؿ، سبيل على
 تستنزؼ اخرى شاملة مواجهو يف تدخل ال لكي غزة يف التصعيد عدـ على حترص الوقت نفس يف و ىناؾ، قيود من عليها يفرض ؽتا زتاس
 زتاس اف ختشى السلطة مواجهو. كل  بعد القوة ىذه بناء العادة رافدا تشكل كانت  اليت اظتنافذ معظم اغالؽ ظل يف العسكرية قوهتا من اظتزيد
 حيث السلطة، اهنيار رمبا و السيطرة فقداف من وضع اىل تؤدي قد خطوات اي على االقداـ يف حذره ستكوف لذلك غزة فتوذج تكرر اف تريد
 السلطة. لو تصل اف تريد ال ما ىذاو  زتاس لو تسعى ما ىذا اف القناعو

 معنية ستكوف و اسرائيل، تنجح قد واليت الضفة، يف االمٍت و االقتصادي الوضع تدىور و مواجهات حدوث حاؿ يف كبَت  ختوؼ ىناؾ : رابعا
 وىو التفوؽ، اىل اسرائيل بو رتشع اليت اظتلعب اىل الفلسطيٍت الشارع سحب ابلتاي و السلمي، سياقها عن الشعبية اظتقاومة اخراج من بذلك،
 عدواف يف حدث ما غرار على ، غزة يف اظتسلحو الفلسطينية الفصائل و اسرائيل بُت االوضاع تدىور اىل يؤدي قد االمر ىذا العنف، مربع
 واحد. آف يف سلميتها و شعبيتها اظتقاومة سيفقد حدث اف االمر ىذا .٠٢٤١ عاـ االخَت العدواف و ٠٢٤٠ و ٠٢٢٩

 بروز و فوضى حدوث من يؤدي قد ؽتا ، سلميتها عن الشعبيو اظتقاومو حترؼ قد اليت الفرديو االعماؿ ضبط على القدرة عدـ من اطتشية : ساخام
 مسلكيات  اماـ اجملاؿ يفسح قد الذي االمر منها، االمنية خاصة السلطة، مؤسسات عمل تعطيل تستغل  قد اليت اظتسلحة اظتظاىر  من العديد
 . كبَت  بشكل الناس كاىل  على  اظتلقاة اظتعاانة من يضاعف و االعباء من يزيد   سلبيو  فرديو

 
 للتطبيق؟ قابل ىل السلمية  الشعبية املقاومة خيار  
 و آليػات و ضتػدود ػتػدد تعريػف و  واضػحو رؤيػة وجػود  ىنػاؾ اف افػًتاض على و ،  السلمية الشعبية اظتقاومة خيار لتبٍت الدعوه تكرار من الرغم على
 ابتػداع و للمسػتوطنُت تصػدي و للجػدار مقاومػة مػن االرض علػى ؽتارسػة مػن االف لتػدث ما تتجاوز اف منها اظتطلوب اظتقاومة ىذه مضموف و شكل
 ما تغيَت احداث على قادرة تكوف بكثَت لتدث ؽتا اوسع سلمية شعبية مقاومة وصوؿ اىل الطريق اف اال الكرامة، و الشمس ابب مثل جديدة اشكاؿ
 .طويلة زالت
 السػلميو الشػعبيو اظتقاومػو فيهػا تكػوف مرحلػو اىل للوصػوؿ اسػاس تشػكل قػد مهمػو خطػوات تنفيػذ يف العمليػو الناحيػو مػن بػدأت قػد الفلسطينية القيادة
 ،٠٢٤٠ عػاـ عضػو غػَت دولػو بفلسطُت  االعًتاؼ خالؿ من اظتتحدة لالمم  العموميو اصتمعيو من اعًتاؼ على اضتصوؿ . االحتالؿ دحر على قادره
 و جػدا، مػؤمل اصػبح بشػكل مستوطنيو و لالحتالؿ اظتقاطعو زتالت وتزايد الدولية، اصتناايت ػتكمة فيها مبا الدوليو اظتؤسسات اىل االنضماـ مث من و
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 بتغيػػَت التلػػويح و ، السػلميو الشػػعبيو اظتقاومػػو نتػارس ىػػو و عػػُت ابػو زايد الػػوزير استشػػهاد بعػد اظتاضػػي العػػاـ  عقػد الػػذي اظتركػػزي اجمللػس قػػرارات كػذلك
 اىل تصػل اف اىل السػلمية الشعبيو اظتقاومو مكانة و دور لتعزيز ضروريو خطوات يعترب ىذا كل ، االحتالؿ مع العالقة صياغة اعادة و السلطة وظائف
 .اظتقاومة ىذه يف الفلسطيٍت الشعب من كبَته لقطاعات سع او  اـتراط و االحتالؿ مع هنائيا االرتباط فك خالعتا يتم مرحلو
 اف ودوف اضتاليػة ووظيفتهػا ابمكانياهتػا الفلسػطينية الوطنيػة السلطة وجود ظل يف سلمية شعبية مقاومة ىناؾ تكوف اف اظتمكن من ليس ، اضتاؿ بطبيعة
 تصل سلمية شعبية ظتقاومة الطريق نتهد  حبيث االحتالؿ حتت دولة فلسطُت عن اعالف  اظتثاؿ سبيل على ، اضتاي الوضع يف تغيَت اجراء ىناؾ يكوف
  .االخرى الضروريو اطتطوات من غَتىا و االقتصادية اظتقاطعة ذلك يف مبا اظتدي العصياف حد اىل
 ٤٩٩١ عػاـ احملتلػو اظتنػاطق يف ػتصػوره  الفعل ساحة تكوف  حبيث اظتقاومو ىذه من اعتدؼ حتديد مت  اف كتب للتطبيق قابل اطتيار ىذا يكوف لكي و
 الدوليػو الشػرعيو قػرارات تنفيػذ و القػدس وعاصػمتها اظتسػتقلة الفلسػطينية الدولػة اقامػة وىػي غمػوض او لػبس بػدوف واضػحو السياسػيو اىػدافها تكوف و
  . الالجئُت بقضية يتعلق فيما
 ابظتقارنػة اقتيػة اقػل امػر فلسػطُت يف لتػدث ؽتػا جتعػل الػيت و العػراؽ و سوراي يف خاصة االقليم، يف للمتغَتات السلي التأثَت   االعتبار بعُت االخذ كتب
 .الدوي و االقليمي للنتياه جاذبية اكثر احداث من كتري ما مع
 ضػاغطا عػامال و انحيػة، مػن الفلسػطيٍت للشػعب مسػاندا عػامال يشػكل لكي دوي و اقليمي و عريب اسناد و دعم اىل لتتاج اطتيار عتذا اللجوء لذلك
 االقلػيم رغبػة  أبف االعتبػار بعػُت االخذ مع . االحتالؿ من للتخل  اقصر الطريق كانت كلما العامل ىذا توفر كلما .اخرى انحية من اسرائيل على
 االسػػػتفزازت و االجػػػراءات االمكػػػاف قػػػدر امتصػػػاص و القػػػائم الوضػػػع مػػػن تغػػػَت اف شػػػأهنا مػػػن خطػػػوات اي علػػػى االقػػػداـ عػػػدـ ىػػػو الػػػدوي اجملتمػػػع و

 .االسرائيلية
 الفصػل استمرار و الفلسطيٍت االنقساـ استمرار ىو   اليو اللجوء مت ما اذا فاعليتو االقل على او ، اطتيار ىذا تبٍت يعيق قد الذي اضتقيقي العائق لكن
 اخر خيار اي او السلميو الشعبيو اظتقاومو طتيار اللجوء كاف سواء فلسطيٍت خيار اي الف ؽتكن وقت ابسرع ينتهي اف كتب الذي الوطن جناحي بُت
 . اظتستنزؼ الفلسطيٍت اصتسد يف رزتو بال ينه  الذي الفلسطيٍت االنقساـ بقي طاظتا فعاليو او جدوى لو يكوف لن الفلسطينية القياده تتخذه قد
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 17 قيص عثذ انكريى انًجهص انتشريعي 
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   تغيري الوضع الراىنالتوجهات الفلسطينية ل
 5102 )مارس(  آذار -5102 )سبتمبر(  أيلول

 للبحوث الفلسطيٍت اظتركز قاـ اإلسرائيلية،-الفلسطينية العالقات يف ابالنفجار واظتهدد اظتتزايد والتوتر السالـ عملية يف اصتمود حالة إىل ابلنظر
 الدراسات ىذه عملت  الراىن. الوضع من للخروج الفلسطينيُت أماـ اظتتاحة التوجهات حوؿ دراسات إبجراء أشهر ستة فًتة يف واظتسحية السياسية
 ستس كتابة مت الغاية، عتذه الفلسطينية. يةالوطن األىداؼ حتقيق ؿتو للتقدـ الوسائل أفضل حوؿ الداخلي الفلسطيٍت اضتوار طبيعة استكشاؼ على
   للنقاش. مطروحاً  ػتدداً  توجهاً  منها كل  تناولت ابرزين فلسطينيُت وخرباء  أكادنتيُت قبل من سياساتية أوراؽ
 اظتتاحة اظتوارد حشد إىل هتدؼ اظتطروحة التوجهات وأف الدولتُت حل إطار يف فلسطينية دولة قياـ ىو الفلسطيٍت اعتدؼ أف األوراؽ كافة  تفًتض
 التالية: األسئلة على اإلجابة األوراؽ حاولت اعتدؼ. ىذا لتحقيق
 والقوى لطةالس وتكون هبا الواسعة للمشاركة مستعدة الفلسطينية اجلماىري تكون مقاومة سلمية شعبية محلة تصميم ميكن كيف 

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

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

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

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

 املفاوضات 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

 الذي التوجو ورقة كل  تصف خاص. بشكل السياسية والنخبة عاـ بشكل اصتمهور بُت يالداخل اضتوار من ىاماً  جزءاً  اطتمس التوجهات ىذه تعترب
 كافة  ومناقشة استعراض مت وقد أكرب. اسًتاتيجية بلورة يف يلعبو الذي الدور وتوضح واإلسرائيليُت الفلسطينيُت على اظتمكن أتثَته إىل وتشَت تناقشو
 ست يف األوراؽ مناقشة دتت وػتاوراً. معقباً  عشر ستسة إىل ابإلضافة اطتمسة الكتاب ىم فرداً  عشرين من تكوف عمل فريق قبل من األوراؽ
 األوراؽ. لكافة مناقشة إلجراء )فرباير( شباط 98 يف مؤدتر عقد كما  ونشطاء. وأكادنتيوف وسياسيوف خرباء فيها ارؾش مغلقة عمل ورشات
 يود الوقت نفس يف لكن العمل. عتذا أعطوه الذي واصتهد للوقت العمل لفريق ابلشكر التقدـ واظتسحية السياسية للبحوث الفلسطيٍت اظتركز يود

  العمل. فريق يف عضو كل  رأي عن ابلضرورة تعرب ال وقد كاتبيها رأي عن تعرب كافة  األوراؽ تػتتواي أف إىل اإلشارة
 وديو  ،العمل عتذا اهدمق الذي للدعم  هللا راـ يف اعتولندية وللممثلية  (FERON) السالـ بناء ظتصادر النروكتي للمركز ابلشكر اظتركز يتقدـ كذلك،
 .األوراؽ ػتتوايت على اظتوافقة ابلضرورة يعٍت ال الدعم ىذا أف على أيضاً  ىنا التأكيد
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