
 

 

 تقدير موقف

 أوباما ئيس  الر   زيارة   تداعيات  

 من إصغاء   أكثر  ..  من مبادرة   أقل  

 

 *خليل شاهين

 

ل في ضوء حصيلة د  ، وعالفيديو الكونفرنس غزة عبرقطاع في الضفة الغربية و إلى حلقة نقاش عقدت  مقد  
 النقاش
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 .مسارات –ث السياسات والدراسات اإلستراتيجية مدير البحوث في المركز الفلسطيني ألبحا*



 ملخص

طرح  بسبب اإلحجام عنللرئيس األميركي باراك أوباما الزيارة المرتقبة بفشل الحكم  متسرعاربما يكون 
لى حد " المبادرة"فالحديث عن هذه . إلى األمام" عملية السالم"مى لدفع ما يس" مبادرة" كان فلسطينيا وعربيا، وا 

ا، أكثر من كونه أميركيا، وجاء تعبيرا عن اآلمال أكثر من التوقعات بشأن مدى التغيير في سياسة ما أوروبي
 . الشرق أوسطية في بداية واليته الثانيةإدارة أوباما 

، أكثر من مجرد "ما هو متوقع"هناك أن إلى  أيضا أن خفض سقف التوقعات من الزيارة يشير غير
ربما أقل بكثير من مبادرة،  :رجية األميركي جون كيري عنوانا لزيارة أوباماالذي حدده وزير الخا" اإلصغاء"

في الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي فهناك من المؤشرات . لكن أكثر من استمرار الجمود في العملية السياسية
 "قمة الشجرة"ي عن ما يحمل على االعتقاد أن زيارة أوباما قد توفر سلما لنزول الجانبين الفلسطيني واإلسرائيل

" حل وسط"، وبخاصة فيما يتعلق بإيجاد صيغة كل منهما بشأن شروط استئناف المفاوضات إليها التي صعد
محطة مفصلية في سياسة إدارة األزمات التي تميز بداية  الزيارة قد تشكل ،وبذلك .لمسألة تجميد االستيطان

إلى شكل ما من أشكال المفاوضات، حتى ولو تحت عنوان  السيما إن ترتبت عليها عودةوالية أوباما الثانية، 
لكن األكثر خطورة هو ما يمكن أن يحدث الحقا في حالة . فرص التفاوض على شروط التفاوض" استكشاف"

األفكار المتداولة حول انسحاب أحادي  أميركي، ؤبدعم أو بتواطتبني التيار المركزي الحاكم في إسرائيل، 
ترتبط باتحاد ربما الضفة الغربية لفرض إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة، أو الجانب من أجزاء من 

 . درالي مع األردنكونف

 

دارة األزمات  واشنطن وا 

انحيازا للموقف اإلسرائيلي في حالة إعادة انتخاب أوباما لوالية أقل كان لآلمال بدور أميركي أكثر فعالية و 
ى األداء السياسي والدبلوماسي الفلسطيني خالل األشهر الستة الماضية رئاسية ثانية تأثير واضح المعالم عل

اللوبي اليهودي في الواليات و من ضغوط الكونغرس " متحرر"إذ كان انتظار إعادة انتخاب رئيس  ،على األقل
 وفي حين. المتحدة عامال كابحا للمدى الذي يمكن أن تبلغه المبادرة الدبلوماسية الفلسطينية في األمم المتحدة



اختيار  أحد أبرز االعتبارات وراءالدخول في مجابهة دبلوماسية مع إدارة أوباما عشية االنتخابات  تفاديكان 
، وكذلك تأجيل أي توقيت التصويت على رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب بعد االنتخابات األميركية

على قطاع  العدوان اإلسرائيلي األخير مواجهة خطوات عملية في ملف المصالحة بعد الصمود الفلسطيني في
لثنيه عن مع الجانب الفلسطيني دون جدوى االتصاالت التي أجريت و  الضغوط فإن حصيلة مجملغزة، 

معه إلرجاء أي " جنتلمان"ضمان التوصل إلى اتفاق التحول باتجاه  التوجه إلى الجمعية العامة أوال، ومن
ملة في أجهزة االتفاقات والمعاهدات الدولية والحصول على العضوية الكا خطوات أخرى تتعلق باالنضمام إلى

أفضت إلى إنعاش الرهان الفلسطيني على انتظار  حدة، السيما المحكمة الجنائية الدولية،ووكاالت األمم المت
غراءات و  وعود تغير وشيك في السياسة األميركية بعد االنتخابات، انطالقا من تصاالت قدمت في كواليس االا 

مع الضغط على الحكومة اإلسرائيلية بالتزامن لدفع عملية المفاوضات، " مبادرة"م أوباما يكانية تقدإمبشأن 
 .االستيطان لتجميد

لم يحدث التحول المأمول في سياسة إدارة أوباما، وسرعان ما خفض كيري سقف التوقعات من زيارة أوباما 
بالرغم من دخول أوباما عامه الخامس كرئيس للواليات صغاء، باعتبارها زيارة استكشافية تركز على اإل

في منطقة  "االستكشافية" في إطار مجمل التحركات األميركيةيجدر النظر إلى الزيارة مع ذلك، ! المتحدة
لواليات ل الجديدة الستراتيجيةلفي مرحلة تنخرط فيها إدارة أوباما في بلورة االتجاهات العامة الشرق األوسط، 

في  المنطقة،وأزمات تفادي التدخل المباشر في محاولة حل مشاكل تحدة في الشرق األوسط، على أساس الم
التكهن بالسيناريوهات المحتملة للتطورات في أكثر من بلد بدءا من تونس وليس انتهاء فيه وقت يصعب 

زمات في اسة إدارة األفي المنطقة عشية زيارة أوباما الميل نحو تعميم سيوقد عكست جولة كيري  .بسوريا
وهي الطريقة التي تتعامل فيها اإلدارة األميركية . رات قد تخرج عن نطاق السيطرةمنطقة ال تزال حبلى بتغي

مع احتدام الخالف مع عدد من أهم الملفات في الشرق األوسط، وبخاصة تطورات األزمة الداخلية في مصر 
الجهادية،  في سوريا مع تصاعد دور السلفية" السياسيالحل "والميل إلى انتخابات مجلس الشعب،  بشأن

السيما جبهة النصرة، وخطر تزايد دور ونفوذ الحركات اإلسالمية األكثر تطرفا في عدة بلدان في المنطقة، 
 .فضال عن تحبيذ الواليات المتحدة التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي اإليراني



وهيمنتها في المنطقة، بقدر ما تعني إعادة رسم ن دورها عيات المتحدة الوال تنازلال تعني هذه السياسة 
اإلسالم "تحت شعار التصدي لخطر وقوع المنطقة في أيدي  خارطة المصالح األميركية في المنطقة،

ن اقتضت الضرورة التحالف مع  ،"المتطرف وتوزيع أعباء  وفق النسخة اإلخوانية،" اإلسالم المعتدل"حتى وا 
، السيما األعباء المالية، على العبين فرعيين آخرين، في مقدمتهم دول الخليج العربي، مات المنطقةإدارة أز 

نجاح خطة التخفيضات على الموازنة،  في ظل تركيز الواليات المتحدة على معالجة أزمتها االقتصادية وا 
وبخاصة من خالل االكتفاء واستمرار السعي لالعتماد على مصادر للطاقة والوقود من خارج الشرق األوسط، 

 . الذاتي مع إمكانية تصدر الواليات المتحدة قائمة الدول المنتجة للنفط خالل عدة سنوات

 

 ح األميركية اإلسرائيليةلرسم خارطة المصا

مبادرات لحل األزمة األكثر صعوبة وتعقيدا في  في المرحلة الراهنة في وضع كهذا، ال يتوقع أن تقدم واشنطن
وبخاصة إذا كان ثمنها الضغط على إسرائيل، حليفها األول والثابت في منطقة مفتوحة على ، المنطقة

المحللين في إسرائيل إلى الدعوة إلى انتهاز فرصة إعادة رسم خارطة المصالح  بل ويذهب بعض. المتغيرات
لالنخراط كشريك ن، األميركية اإلستراتيجية في الشرق األوسط، وصوال إلى إيران وأفغانستان وحتى الباكستا

لمصالح األميركية اإلسرائيلية المشتركة، وهو ما يحدث فعليا من خالل اللقاءات اإستراتيجي في رسم خارطة 
  .المكثفة بين كبار المسؤولين العسكريين واألمنيين في كل من تل أبيب وواشنطن

 أميركية اتمنظم رؤساء مع ضاألبي البيت في أوباما نفسه خالل لقاء األقوال التي نقلت عنجاءت قد و 
 على ألن صعب، ولكنه ممكن، السالم"يرى أن أوباما  لتؤكد أن ،3102نيسان / آذار نيسان 7يوم  يهودية،

 إلى تل أبيب يأتيال  ولذلك فهو ."قوية بقيادة يتمتعون ال فهم السالم، أجل من بإجراءات القيام الفلسطينيين
 في خاصة" إلسرائيل دعمه سيجدد لكنه والفلسطيني، اإلسرائيلي جانبينال بين المفاوضات لدفع مبادرة حامال
أقرب إلى األفكار التي يطرحها  الحقا تكون ترجمة ذلك وال يستبعد أن ".المتدهور األوسط الشرق ظروف

مساعدا خاصا له لشؤون الشرق األوسط  3100دينيس روس، المقرب من أوباما، والذي عمل حتى العام 
التفاوض / الحوارتستبعد إمكانية تحقيق السالم لكنها تقترح شكال من " مبادرة"صيغة  على شكل وجنوب آسيا،



لصالح إسرائيل حسب ) اإلسرائيلي حول إجراءات متبادلة تسمح ببقاء الوضع على حاله - الفلسطيني
دون  –حسب روس  –التي تحول  ،، حتى تتضح طبيعة التطورات الجارية في المنطقة(روس اتاقتراح

وأزمة  ،فيها الوشيك نهيارواال سوريا في األهلية الحربو ، صعود اإلسالم السياسي"تحقيق السالم، وبخاصة 
برأي روس  السالم صنعوهي عوامل ال تهيمن على المناخ العام، بل وتمنع  ،"اإليراني النووي البرنامج

  (.3/2/3102 رأي،صفحات ال ،"نيويورك تايمز"روس، أنظر  اقتراح تفاصيل لالطالع على)

 حكومة على يتحتم أنه اإلسرائيلي القومي األمن أبحاث مركز نشرها جديدة دراسةاعتبرت في المقابل، 
 مشتركة إسرائيلية - كيةأمير  إستراتيجية إلى للتوصل تاريخية كفرصة أوباما زيارة استغالل نتنياهو بنيامين
 أوديالخبير اإلستراتيجي  الدراسة، ُمعد قالو  .األوسط قالشر  منطقة فيها تمر التي والتطورات األحداث حيال
ذا اقتربت، قد الحسم ساعة إن" ديكل،  هذه لمواجهة موحدة إستراتيجية إلى أبيب وتل واشنطن تتوصل لم وا 

وتحت هذا العنوان تقترح الدراسة  ."برمتها المنطقة على سُيسيطر السياسي اإلسالم فإن الجسام، التحديات
 العالقات تعزيز: "، من أبرزها"مشتركة إقليمية إستراتيجية" الدولتين لتبنيواألسس  بادئالمعددا من 
 الثنائية العالقات في الشفافية انتهاج أبيب، وتل واشنطن بين األمني التعاون تعميق ومواصلة اإلستراتيجية

 بمطالبتها إسرائيل تحدي نع واشنطن تمتنع الثاني، الطرف إبالغ دون الجانب أحادية بخطوات القيام وعدم
 سياسة إسرائيل تتبنى ناحيتها ومن اإلسرائيلي، اإلجماع مع يتعارض الذي األمر وهو القدس، في البناء بوقف
أنظر وكالة " )إليه التوصل يتم قد حل أي في سيطرتها تحت ستبقى التي االستيطانية، الكتل في فقط للبناء

 (.31/3/3102سما اإلخبارية، 

 

 الصراع والخطوات األحادية بين إدارة

حول أسس  "تفاهمات"من المرجح أن تتجاوز مهمة أوباما اإلصغاء إلى محاولة التوصل إلى  ،في ضوء ذلك
تحفظ ماء الوجه لكل من " تخريجة"مع تكفل عودة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات 

وهناك مؤشرات في الموقفين . خضع الشتراطات الطرف اآلخر الطرفين أمام الرأي العام لديه وال تظهره كمن
 :جرة قبل وصول أوباما إلى المنطقة، ومنهااإلسرائيلي والفلسطيني على بدء النزول تدريجيا عن قمة الش



تراجع الحديث عن ضرورة إلتزام إسرائيل بأحد أهم المطالب الرئيسية الثالثة التي أعلنها الجانب  :فلسطينيا
ي كأساس الستئناف المفاوضات، وهو ضرورة إقرار إسرائيل بخط الرابع من حزيران كأساس للبحث الفلسطين

طالق سراح األسرى "المفاوضات أثناء"في قضية الحدود، مع استمرار التمسك بمطلبي وقف االستيطان  ، وا 
ويبدو كأن  .مرتوفق تفاهم سابق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أول

بناء "الموقف التفاوضي الفلسطيني عاد إلى المربع األول، وبضمن ذلك التعامل مع ما يسمى بإجراءات 
رفع مكانة فلسطين إلى دولة بعد ن شيئا لم يتغير كأكعربون الستئناف المفاوضات، و " حسن النوايا"أو " الثقة

باتجاه االنضمام إلى منظمات ووكاالت األمم  أي خطوات فلسطينية" تجميد"عضو بصفة مراقب، فضال عن 
إسرائيلية غير معلنة بحثت عدة قضايا، بينها في إجراءات  –، فيما ترددت أنباء عن لقاءات فلسطينية المتحدة

 مكانةهذه اليفترض أن توفره  ما وهو تراجع ال ينسجم مع .، دون أن يعلن عن مزيد من التفاصيل"بناء ثقة"
قانوني يستند إلى المطالبة باستقالل الدولة على و نوني وأوراق قوة لتبني خطاب سياسي من وضع قا الجديدة

كامل حدودها المعترف بها في األمم المتحدة، ورفض العودة إلى التعامل ضمن أسس عملية المفاوضات مع 
 ".تبادل األراضي"قضية وجود المستوطنات ضمن حدود هذه الدولة ومبدأ 

من جانب " حسن نوايا"يث عن إمكانية إقدام الحكومة اإلسرائيلية القادمة على إجراءات عاد الحد: إسرائيليا
ن كان مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيل قبل أو خالل زيارة أوباما، ، أو بالتوافق مع الجانب الفلسطيني،واحد  يوا 

ا يحسن صورة إسرائيل بم ربط هذه اإلجراءات بالتزام الجانب الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات،
ويجنبها التعرض إلى ضغوط دولية، وبخاصة فيما يتعلق بتجميد جزئي للبناء االستيطاني يشمل عدم 
اإلعالن عن أي مشاريع استيطانية جديدة خارج القدس والكتل االستيطانية، األمر الذي يعني من الناحية 

، السيما ستيطاني في ضوء حجم خطط البناء المعلن عنها حتى نهاية العام الحاليالعملية استمرار البناء اال
كما يجري تسريب أنباء عن استعداد إسرائيلي لبحث إطالق سراح مجموعة من . في القدس ومحيطها

ن كان الخالف مع الجانب الفلسطيني يتركز حول العدد والشروط واآللية التي يمكن األسرى ن تتم أ، وا 
 .ها هذه العمليةبموجب

في ظل التركيبة المحتملة للحكومة اإلسرائيلية  ن توفر مثل هذه الخطوات اإلسرائيلية،أمن المشكوك فيه 
تتعلق بتوسيع نطاق صالحيات السلطة في بعض المناطق أخرى حتى لو أضيفت إليها خطوات  القادمة،



من الخضوع لموازين القوى المختلة لصالح ، أساسا إلطالق عملية تفاوضية ثنائية متحررة (وج ب)المصنفة 
االحتالل داخل وخارج غرف المفاوضات، مع استمرار انحياز الراعي األميركي للموقف اإلسرائيلي، ومراوحة 

ميركي للعملية الموقف األوروبي في دائرة مواقف الشجب اللفظية تحت سقف اللجنة الرباعية واالحتكار األ
انب الفلسطيني استعدادا للتعامل مع عملية سياسية تعيد إنتاج المسار العبثي غير أن إبداء الج .السياسية
توفر ن أنها أمن ش غير معلنة هنا أو هناك كما تشير بعض األنباء،" استكشافية"، وعقد لقاءات السابق

مام ألبيد فرصة لتحسين صورتها  يائير ليبرالي يميني المواقف مثل سياسيلحكومة إسرائيلية يشارك فيها 
العالم ولإلفالت من الضغوط الدولية التي كان يمكن أن تفاقمها سياسة فلسطينية مبادرة على المستوى الدولي 
بعد خطوة األمم المتحدة، فضال عن إمكانية نقل الضغط على الجانب الفلسطيني لالستمرار في عملية 

ظل خطوات إسرائيلية متسارعة تفاوضية ال تشكل أكثر من غطاء سياسي يخدم سياسة إدارة الصراع في 
 .لفرض األمر الواقع على األرض بقوة االستيطان والتهويد

، وتدعمها اإلدارة األميركية، ومحكوم إن من شأن العودة إلى مفاوضات وفق قواعد لعبة تحددها إسرائيل
قريبة من التيار السيناريوهات واألفكار التي تطرحها شخصيات إسرائيلية ذات وزن و أن تعزز  عليها بالفشل،

السياسي المركزي، أمثال وزير الدفاع ايهود باراك وشاؤول موفاز، بشأن القيام بخطوات أحادية في حال فشل 
عملية المفاوضات تشمل انسحابا جزئيا من أجزاء من الضفة الغربية، إلقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 

النهائي، أو ربما تشجيع طرح أفكار أخرى حول مؤقتة يجري التفاوض معها الحقا حول باقي قضايا الحل 
تحت ستار اتفاق كونفدرالي بين األردن ) أو الكونفدرالية بين األردن وبقايا الضفة الغربية" التسوية اإلقليمية"
ن كان جزء من أراضيها تحت االحتالل" الدولة الفلسطينية"و ، السيما مع األنباء (ذات العضوية المراقبة، وا 

ولعل التسريبات حول اعتزام  .اللقاءات غير المعلنة بين نتنياهو وملك األردن عبد اهلل الثانيحول تكرار 
أوباما الطلب من نتنياهو تحديد جدول زمني لالنسحاب التدريجي من الضفة الغربية تأتي لتخدم مثل هذه 

 .األفكار، وتعكس اقترابا أميركيا من سيناريو الدولة ضمن حدود مؤقتة

 

 



 لخلل في الموقف الفلسطينيعناصر ا

بدا أن الموقف الفلسطيني يكتسب زخما بظهور مؤشرات على إمكانية تبني إستراتيجية  3103مع نهاية العام 
جديدة تبني على اإلنجاز الذي تحقق برفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، والصمود في مواجهة 

بما يفتح  هة االحتالل واالستيطان وانتصارا لألسرى،والهبات الشعبية في مواج العدوان على قطاع غزة،
الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية، واالستفادة من المتغيرات في المنطقة والتعاطف الدولي مع القضية 

تعميق عزلة سياسة االحتالل واالستيطان والعدوان على المستويات الدولية، غير أن الفلسطينية لصالح 
ويمكن تلخيص . الرسمي بني على رهانات خاطئة وقراءات غير دقيقة لعدد من التطوراتالموقف الفلسطيني 

 :أبرز عناصر الخلل في هذا الموقف فيما يلي

  عدم وجود سياسة واضحة لكيفية التعامل مع األمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، بما في ذلك خطة
األمر الذي عمق االنفصام إلى  .مراقبالعمل في اليوم التالي للحصول على عضوية الدولة بصفة 

حد التناقض أحيانا بين دور وشكل ووظائف السلطة من جهة وخطاب الدولة في ضوء المكانة 
 .الدولية والقانونية الجديدة لفلسطين من جهة أخرى

  استمرار الرهان على المفاوضات بصفتها الخيار الوحيد المتاح، واعتماد موقف يسعى لتحسين شروط
ة إلى طاولة المفاوضات، ما جعل المفاوضات ترقى إلى مستوى اإلستراتيجية بدال من أن تكون العود

وبذلك تتحول عناصر اإلستراتيجية المطلوبة إلى خطوات . أحد مكونات ووسائل تحقيق اإلستراتيجية
يكي تكتيكية لخدمة إستراتيجية المفاوضات، بما في ذلك تحول خطوة األمم المتحدة إلى إجراء تكت

كما بات تحقيق المصالحة بصفتها عملية كفاحية  .يوظف لتحسين شروط استئناف المفاوضات
إلعادة بناء المشروع الوطني والحركة الوطنية في إطار منظمة التحرير، رهينة لسياسة انتظار 

 . تحسين شروط العودة للمفاوضات

 ية على إحداث تغيير في السياسة المبالغة في الرهان على قدرة الرئيس أوباما في واليته الثان
على إسرائيل، دون إدراك أن ما تغير بعد " حل الدولتين"األميركية يرقى إلى مستوى فرض 

 تراجع تأثير ضغط)الشروط والظروف المحيطة بالرئيس أوباما شخصيا االنتخابات األميركية هو 



سرائيل ورؤيتهما مصالح الوالمنظومة ، وليس (على الرئيس اللوبي اليهوديو  الكونغرس يات المتحدة وا 
وحاجة واألزمة االقتصادية في الواليات المتحدة ، في الشرق األوسط دد مصالحهماللمخاطر التي ته

 .في ظل الخالف حول تخفيضات الموازنة األميركية ونغرس،كالرئيس لدعم داخلي، السيما من ال

 ي موقفا أكثر استقاللية في الضغط على المبالغة في الرهان على إمكانية اتخاذ االتحاد األوروب
إسرائيل، والتدخل الفعال في طرح مبادرات سياسية تنطلق من المبادئ الرئيسية التي تضمنتها بيانات 

، أو التحرك "حل الدولتين"االتحاد بشأن الموقف من االستيطان وعناصر التسوية القائمة على أساس 
للخروج من حالة الجمود، أو حتى التمسك بموقف يتجاوز  الفعال إلقناع إدارة أوباما بطرح مبادرة

المرتهنة لالحتكار األميركي، أو على األقل الدعوة لتغيير تركيبتها  صيغة اللجنة الرباعية الدولية
إذ أن شيئا مما سبق لم يتحقق وعاد االتحاد األوروبي . وأدوار أطرافها ومرجعيتها وصالحياتها

ميركي المرتقب مع زيارة أوباما، بالرغم من حالة التململ في مواقف دول ليعطي األولوية للتحرك األ
 .أوروبية رئيسية مثل فرنسا وبريطانيا

  القراءة غير الدقيقة لالصطفافات والمواقف ضمن الخارطة الحزبية اإلسرائيلية بعد انتخابات الكنيست
حل "ات واالستيطان ومبدأ شكيلها من المفاوضاألخيرة وتداعياتها على موقف أي حكومة يمكن ت

وازدياد قوة " بيتنا –الليكود "وهي قراءة رأت تحوالت إيجابية في تراجع قوة قائمة  .عموما "الدولتين
برئاسة يائير لبيد، دون أن تفحص حقيقة " يوجد مستقبل"أحزاب علمانية وليبرالية الطابع، وبخاصة 

. لحلول السياسية المطروحة على الفلسطينيينهامش االختالف الضيق بين كل هؤالء عندما يتعلق با
، لكن ذلك تم لحساب تنامي "بيتنا –الليكود "صحيح أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أظهرت تراجع 

بزعامة المستوطن " البيت اليهودي"شعبية أحزاب يمينية متطرفة ذات أجندة علمانية الطابع مثل 
لية ذات برامج اجتماعية علمانية الطابع لكنها تتبنى مواقف بنيت، أو اتجاهات ليبرا نفتالي المتطرف

التسوية السياسية مع الفلسطينيين، مثل لبيد الذي كان أطلق حملته االنتخابية من اليمين بشأن 
 .، معلنا رفضه تقسيم القدس وتأييده لضم الكتل االستيطانية"ارئيل"مستوطنة 

 



 مرتكزات تغيير المسار

ن يسلكه الفلسطينيون بالبناء على عوامل القوة المتاحة كانتصار في األمم المتحدة، ثمة مسار آخر يمكن أ
والصمود في غزة، وحالة النهوض الشعبي التي قد تتطور باتجاه هبة شاملة أو انتفاضة ثالثة تثير قلق 

امنة، وفي االحتالل وتهدد سياسة إدارة الصراع وبقاء على الوضع على حاله، إضافة إلى عوامل القوة الك
مقدمتها ما تفتحه المصالحة الوطنية الحقيقية من فرص إلعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة إستراتيجية 
وطنية شاملة توحد طاقات الفلسطينيين في الوطن والشتات، وتعيد االعتبار لقضيتهم الوطنية بصفتها قضية 

الستيطان والعنصرية، ناهيك عما تبشر به تحرر وطني تحظى بأوسع تضامن دولي في مواجهة االحتالل وا
التحوالت الصعبة والبطيئة الجارية في المنطقة العربية من مواقف تعبر عن إرادة الشعوب العربية المطالبة 

وتعيد االعتبار  بالسيادة والكرامة والديمقراطية والعدالة، وكلها قيم معادية لما تمثله دولة االحتالل والعنصرية
 .زي للقضية الفلسطينية في قلب النضال في سبيل هذه القيمللموقع المرك

االستجابة للضغوط من أجل العودة  برفضإن تحقيق ذلك يقتضي إحداث تحول في السياسة الفلسطينية يبدأ 
إلى عملية سياسية تعيد استنساخ تجربة المفاوضات العقيمة طيلة العقدين الماضيين، وتشكل غطاء لسياسة 

ال يعني هذا . بقاء الوضع على حاله بما ينطوي عليه من ميزات لصالح دولة االحتاللإدارة الصراع و 
إدراك أن ال  الفلسطينية، بل يعنيالموقف رفض مبدأ المفاوضات عندما تتوفر شروط نجاحها وفق الرؤية 

ل، والتي حل وطنيا للقضية الفلسطينية على األبواب في ظل ميزان القوى المختل بشكل فادح لصالح االحتال
أن  الثنائية فقد أثبتت تجربة المفاوضات. تلقي بظاللها على مرجعيات وأسس وشروط العملية التفاوضية

 إسرائيل تسعى لتعميق االختالل في ميزان القوى عبر فرض الوقائع على األرض بقوة السالح واالستيطان
ضعاف السلطة الفلسطينية إلى مستوى بلدية كبرى، ومن ثم تنقل ه ذا االختالل ليصبح سيد الموقف على وا 

إن تغيير مرجعيات وأسس عملية المفاوضات لن يتم بأسلوب اإلقناع وحده، بل هو  .طاولة المفاوضات
 :عملية كفاحية تتوج سياسة فلسطينية تعمل بشكل يومي لتغيير ميزان القوى، وتتطلب

مم المتحدة وأجهزتها ووكاالتها، في بلورة سياسة فلسطينية واضحة حول كيفية وآليات التعامل مع األ (0
ضوء رفع مكانة فلسطين إلى دولة عضو بصفة مراقب، باعتبار االنضمام إلى المعاهدات واالتفاقات 
 .الدولية، ومن ثم الحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية، حقا غير خاضع للمساومة



تركز على  كونات إستراتيجية فلسطينية شاملةومثل هذه السياسة ينبغي أن تكون جزءا أساسيا من م
عدم السماح إلسرائيل باالستفادة من بقاء الوضع القائم على حاله، وتسعى إلى إحداث تغيير في 

 .ميزان القوى المختل لصالح االحتالل

إنهاء حالة االنفصام بين مقتضيات التحرك السياسي والقانوني للدولة المراقب في األمم المتحدة،  (3
مما يستدعي إعادة النظر دور السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، مكانة و قيود الناجمة عن وال

ويترتب على ذلك أيضا انهاء التناقض  .في دور وشكل ووظائف السلطة وعالقتها بمنظمة التحرير
فاوضي بين خطاب الدولة بما يتطلبه من رفع شعار تجسيد االستقالل والسيادة الوطنية، واألداء الت

المستند إلى خطاب المطالبة بإنهاء االحتالل على قاعدة المساومة التفاوضية على مجمل عناصر 
االستقالل والسيادة بدءا من حدود الدولة وفق مبدأ تبادل األراضي، وليس انتهاء بالموجود فوق 

 .أرضها وفي باطنها من مستوطنات ومياه وموارد طبيعية تم تحويلها إلى موضع تفاوض

تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة إعادة بناء التمثيل الوطني في إطار منظمة التحرير، المستندة  (2
إلى توافق وطني على ركائز المصلحة الوطنية العليا، وبرنامج سياسي يستفيد من مجمل عناصر 

ات الدولية، القوة المحلية واإلقليمية والدولية، عبر مبادرات سياسية ودبلوماسية نشطة على المستوي
وتعزيز المقاومة بمختلف أشكالها، السيما المقاومة الشعبية، مع جعل قضية الدفاع عن األرض، 
وبخاصة في القدس، القضية المركزية الناظمة للفعل المقاوم، وتوسيع نطاق حملة المقاطعة 

وعلى مستوى اتساع ، واالستفادة من المتغيرات على الصعيد العربي االقتصادية والثقافية واألكاديمية
حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني لصالح تشديد عزلة سياسة االحتالل واالستيطان 
والعنصرية، والضغط إلحداث تغيير في المواقف الرسمية الدولية، وبخاصة موقف االتحاد األوروبي، 

 .  باتجاه فرض عقوبات رادعة على دولة االحتالل

 

 

 


