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 ملخص تنفيذي

 فيماا المعلوماا  بتبااد  يتعلاق الاي  يمنااأل التنسايق باين ماا التفريقإلى ة شار اإلة البداي في المفيد من
ة حيا بتسيير يتعلق الي  المدني والتنسيق االحتال ، تستهدف التي العسكريةة المقاوم عمليا خّص ي

ياب ااا ايهاب ااا والبضاااا   األفاااراد مااارورة حريااا بتااانمين وتتعلاااق ،المياااادين مختلااا  فاااي الناااا  ة ومكافحااا ،اوا 
 .وغيرها واألوب ة مراضواأل الجرا م

كماا هاو موجاود فاي " اتفاا  أوسالو"كما من المفيد توضيح أن التنسيق األمني موجاود ضامن التماماا  
 .وحتى اآلن 3002قطاع غمة بشكل غير مباشر من خال  الهدن التي يتم االتفا  عليها مني العام 

 يخااادم وهااال ،ياااتم سااايا   أ فااايمااان عدمااا ، بااال  يمنااااأل تنسااايقال وجاااود فاااي  ليسااا الكبااار  ة المعضااال
 الشام  وضاو  ةالواضاح ةالحقيقا الطارفين  مصاالح أم ،ةليسرا ياإل مأة الفلسطيني هدافواأل المصالح

 السياسااية ةالعملياا أن اتضااا  منااي اتحديااد  و  ،بالفلسااطينيين ضاارّ أو  االحااتال  يخاادم األمنااي التنساايق أن
 .تعميق إلى  نماا  و  االحتال  نهاءإ لىإ تقود وال ،خداع

 دون ماان "ة والمدنيااة ياامناأل المسااا ل جمياا  عاانة مساالول االحااتال  ساالطا  كاناا  ،ةالساالط قيااام قباال
 الحكومااااا  تخلااااي علااااى ارد    التماماتاااا تنفيااااي الشااااري  رفااااضإيا  بهااااا سااااتقوم وهااااي ،"فلسااااطيني شااااري 
 يعناي الة يامناأل اللتماماتهااة السالط وقا ، فانن وبالتاالي ".أوسالو اتفاا "فاي  التماماتهاا عانة ليسارا ياإل
، مساتبعد وهايا ،وحادها العمال بهايا القياام االحاتال  سالطا  قارر إيا  الإ المادني للتعااون  مماالال   اوقف  
 .ةواحد ةدول نحو السير ويمن  ة،المسلولي يتحمل فلسطيني وكيل وجود سرا يلة إمصلح من نأل

ا ،المركام   المجلا  قارارا ة الفلساطينية القيااد ي نّفاإيا  يحصل نإ يمكن ما  التنسايق وقا  اوخصوص 
 قااد ،رفضاا  ياا  و  ،التماماتهااا لتنفيااية الساالطة عااادإل متدرجااة عقوبااا  سااتفرض لإساارا ي نأ هااو ،يمناااأل

أو  ةسالط تقايم نأ لإسارا ي ساتحاو  ،ةالحالا ههاي وفاي .انهيارهااأو ة السالط حال حادإلى  األمور تصل
 .ةالحاليّ ة السلط من كلرأ مطواعةة جديد سلطا 
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 تحا  المركام   المجلا  اتخايها التاي القارارا  تنفياية السالط ترياد هال: الي  يطار  نفسا  السلا  ولكن
 علااى للضااط  تكتيكااي بشااكل تسااتخدمها نأة القياااد وتحاااو  ،ةفلسااطينية وشااعبي سياسااية ضااطو ة وطاان

ة فتار  مناي لإسارا ي أدخلتهاا "ساالمة عمليا" تسمى ما حياءإ لمتطلبا  تستجيب حتىة ليسرا ياإلة الحكوم
 عواقاب تحمال تساتطي  هال المركام   المجلا  قارارا  تنفيية القياد راد أ ياا  و  .سرير   مو  فية طويل
ة جااهم  بادا ل هناا  وهال بايل ، تسامح نأ يمكان "أوسلو اتفا " توقي  مني خلق  التية البني وهل ،يل 
  الطريق هيافي  سار إيا  ةجاهم  تكون  نأ يمكنأو 

، عليا  هاو ماا على الوض  استمرار ةضرور  يعني ال هيا ولكن ،اطبع   بالنفي ةس لاأل هيهن ع الجواب
 .من  للتخلص ةكامل ةوعملي ةجديد ةرلي يقتضي نماا  و 

 سياسااااية) ر يسااااية مكونااااا  لاللااااة تضاااامن الااااي  أوساااالو التفااااا  طبيعيااااة نتيجااااة يمناااااأل التنساااايق إن
 ماان يقااوم وقااانوني، سياسااي كيااان هااي التااي الساالطة، وجااود وجااوهر أسااا  شااكل ( يااةأمنو  واقتصااادية

 ماااان باااادال  ( الفلسااااطينيين) السااااكان عاااان المساااالولية يتحماااال مسااااتقل عنااااوان دور بلعااااب الجااااوهر حياااا 
 أوساالو اتفااا  ماان الموقاا  عاان بمعاام  يمناااأل التنساايق فااي النظاار إعااادة يمكاان ال وبالتااالي االحااتال ،
 .علي  ةبالمترت وااللتماما 

أو أ   يمناااأل التنساايق تخفياا أو  تجمياادأو  تعليااقأو  بوقاا  الجانااب أحاااد  فلسااطيني إجااراء أ  إن
ا تتعلق وعواقب ألمان ل  ستكون  التمام آخر  لهاا سايكون  التاي ليةسارا ياإل الحكوماة مان فعل بردة أساس 

يا الفلساطيني، الفعال حجام ما  يميادأو  يتناساب طبيعي فعل رد اا الفلساطيني اإلجاراء كاان وا   كاامال   وقف 
يايء، شاا هااياف يمناااأل للتنساايق . آخاار يءشاا فهاايا ،جااد  بشااكل ةوالمقاطعاا ةالمقاوماا تبنااي ماا  ترافااق وا 
 والتساهيال  الجمركياة العا ادا  تحويال وقا إلاى  ليسارا ياإل العقااب يصال أن يمكان ةالحال هيهوفي 
. أخار   جهاة مان الماواطنين حيااة التضاييق علاىو  جهاة، مان فيهاا المسالولين وكبار للسلطة تقدم التي
 ما  ل،إسارا ي مان حلهااأو  انهيارهاا فاي النهاياة إلاى وربماا السالطة، إضاعافإلاى  يلد  أن يمكن وهيا
نمااا فقاا ، لي اإساارا ي قاارار ا لااي  رحيلهاااأو  الساالطة بقاااء أن  الاادو  ماان مجموعااة فياا  تااللر دولااي قاارار وا 

 .، وهيا أمر تنخيه إسرا يل بالحسبانوالدولية واإلقليمية العربية واالعتبارا 
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 وتطييرهاا االحاتال ، ما  العالقاة في النظر إعادة م  -على األغلب  – يمناأل التنسيق وق  سيترافق
 قارارا  ما  يترافاق أن والمتوقا  الطبيعاي من وبالتالي عدو، م  عالقةإلى  سالم شري  م  عالقة من

 فااال السياسااية، االلتمامااا إلااى  وصااوال   ل،إساارا ي ماا  االقتصااادية والعالقااا  االتفاقااا  تماا  فلسااطينية
 االتفاقياا  لكال لإسارا ي تنكار ظال فاي الوجاود فاي لإسارا ي بحق الفلسطيني االعتراف الستمرار معنى
 ،االعتااراف تجميااد وأ بسااحب ةالقياااد" لوحاا "يل  لاا .الفلسااطينية الحقااو   ماان حااق باان  اعترافهااا وعاادم
 .ةالفلسطيني ةبالدول سرا يلإ باعتراف استمراره ورب 

ا  فاال. أو تطييار وظا فهاا انهيارهااأو  السالطة حالإلاى  يالد  جدياد سايا  سينشان سابق، ما على تنسيس 
ا بالتماماتها، وفا ها دون  من السلطة ببقاء لإسرا ي تقبل أن يمكن  يعتبر الي  يمناأل التنسيق خصوص 
اااا عنصاار ا  المقاوماااة عملياااا  مااان% 30 إحباااا  علااى لإسااارا ي يسااااعد كونااا  االلتمامااا ، هااايه فاااي مهم 

 أوقفاا إيا  سااتندلر الساالطة باانن وأضاااف يعااالون، صاار  كمااا لتنفياايها التخطااي  يااتم التااي الفلسااطينية
ا تبي  لإسرا ي ألن ي،مناأل التنسيق  .الطربية الضفة على" حما " "سيطرة" لمن % 00 بنسبة جهود 

م أن السااالطة علاااى الصاااعب مااان  التنسااايق وقااا تنفياااي قااارارا  المجلااا  المركااام ، ال سااايما  علاااى ُتقاااد 
 ، وماان دون بناااءالمفاوضااا  خيااار عاان اجوهري اا مختلاا  خياااربلااورة ب ةقناعااتااوفر  دون  ماان ي،مناااأل

 العا ادا  علاى كبيار حادإلاى  معتمادة السالطة كاون  يلا ، جاّراء ساتدفع  الي  الباهظ لللمن نظر ا بدا ل
 تحكمااا  بحكااام لالحاااتال  وتااارتهن المانحاااة، الااادو  مسااااعدا  وعلاااى لإسااارا ي تجمعهاااا التاااي الجمركياااة
 أخار   وأطاراف قاو   قياام ومنا  الرواتاب، دفا  على السلطة تقو   لن إي تقريب ا، شيء كل وفي بالسيادة
 وقيادتها دوا رها ومركم مهمشة أنها بحكم أن تكون البديل، تستطي  ال المنظمة ألن الفراغ، ملء على
 إليا  أد  وماا االنقساام لعبا  الاي  السالبي الادورإلاى  إضاافة السالطة، شنن شننها االحتال  تح  واق 
 إطالق اا تساعد ال التي العربية األوضاع ظل وفي داخلي، صراع في الفلسطينية للطاقا  استنماف من
 .والسياسية المالية الحاضنة توفير على

أو  مواجهاة، غماار فاي كليهمااأو  لإسرا يأو  الفلسطينية القيادة من بمبادرة حلهاأو  السلطة انهيار إن
 مساتبعد   دولاي تادخل يلا  عان يانجم لامإيا  اختيارهماا، دون  مان يلا إلى  تلد  تطورا  حدو  نتيجة
 مان تشاكيلها إعاادة علاى السالطة بوجاود المعنياة األطراف وستحرص الراهنة، المعطيا  ظل في حالي ا
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ا جدياد،  االنفصااا  وترياد الفلساطينيين، عان مباشارة المساالولية تتحمال أن ترياد ال لإسارا ي أن اخصوص 
 خطااار ومواجهاااة لإسااارا يإلاااى  ضااامهم ترياااد وال ،(األقااال علاااى اآلن حتاااى) طاااردهم تساااتطي  وال عااانهم،
 .القومية لنا ية الواحدة الدولة

 السالطة استمرار المرجح من فنن  ،الطربية الضفة في ُحل أو  السلطة انهار  سواء ،الحاال  كل في
 االنقساااام اساااتمرار ومااان غااامة، قطااااع عااان انفصاااالها مااان جماااة فوا اااد تحقاااق لإسااارا ي كاااون  غااامة، فاااي

 وخباارة المقاومااة أسااباب تااراكم بعااد نمهااة لااي  غاامة احااتال  إعااادة أنكمااا . يلاا  عاان الناااجم الفلسااطيني
 سااتكون  غاامة لقطاااع ليإساارا ي احااتال  إعااادة أ  أن ألبتاا  التااي السااابقة، ليةساارا ياإل العاادوانا  نتااا  
ا مكلفة  .جد 

 بلااورة خااال  ماان ،جديااد مسااار اعتماااد "أوساالو اتفااا " توقياا  بعااد إلياا  انتهينااا الااي  الواقاا  ماان المخاار 
 عملياة إطاال إلاى  تلد  ،اآلن حتى المعتمدة اإلستراتيجيا  عن مختلفة ونضالية سياسية إستراتيجية
ا، الساااي  الواقااا  األمااار مااان تنطلاااق بطي اااة تراكمياااة جديااادة  عبااار نرياااد مااااإلاااى  تطييااارهإلاااى  وتهااادف جاااد 

 عملياااة" سااامّي  ومماااا ياااة،منواأل واالقتصاااادية السياساااية الطليظاااة، بقياااوده" أوسااالو اتفاااا " مااان الاااتخلص
 وحال التاريخياة الحقاو   إنجاام النهاا ي هادفها كاملاة عمال وخطة شاملة رلية وض  خال  من ،"سالم
 الحاالإلااى  وصااوال   مرحلاة كاال فااي ممكاان هاو مااا كاال إنجااام الاراهن وهاادفها الفلسااطينية، للقضااية جاير  

إلااى  واالنتقاا  المناساب، الوقا  فاي خياار واعتمااد الخياارا  كال فاتح مان يلا  يقتضاي  وماا التااريخي،
 وفق ا آخرإلى  خيار من لالنتقا  واالستعداد بالمرونة التحلي أ  بينها، والجم  األمر، اقتضاإيا  آخر

 .والظروف للتطورا 

مستبعد  هعلى الرغم من أهمية وقف التنسيق األمني وأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن إال أن وقف
 :لألسباب اآلتية

 ،"مماياادا "ومااا يعتباار ،ةضااطو  سياسااية وشااعبية تخااي نتيجااوقاا  التنساايق األمنااي ان القاارار بإ .1
 . ة وقفبضرور ة قناعة ولي  نتيج
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ااا 32بلاااور واقااا  جدياااد بعاااد حاااوالي ت .3 ة ببنيااا  ر عااان نفساااعّبااا ،"وسااالوأاتفاااا  "ا علاااى توقيااا  عام 
ة ا داخل السلطوشرا ح واسعة نسبي   اأوجد  أفراد   ،ةجديدة واجتماعية وأمنية وسياسية اقتصادي
 .ووسلأمن استمرار ة مستفيد وخارجها،

 ،ةكياأمير و ة وعقوباا  إسارا يلية فارض مقاطعاة عواقاب وقا  التنسايق األمناي لجهاشية من لخا .2
وهايا  ،و تطييار المساارأ ،لاى االنهياارإة مار الاي  قاد يعارض السالطاأل ،ةوربما أوروبية ودوليا
 .من قيادتها ويا  غير مرغوبين

ة الخشاية لجهاجاّراء وجاود جماعاا  أصابح مان مصالحتها اساتمرار االنقساام، و نلير االنقساام ت .4
 .لتحقيق أغراضهما الف وية من وق  التنسيق األمني" فتح"أو  "حما "ة من استفاد

  بنا اافااي شااروع وبالتااالي عاادم ال ،وجااود بااديلة بضاارور ة عاادم وجااود البااديل وعاادم تااوفر القناعاا .5
 .للحد من عواقب وق  التنسيق األمني

وجاود جاال لتحا  االحاتال  ة ن السالطننها شانشااة وواقعاة نهاا مهمشاال تقادم الباديل ألة المنظما .6
 .المحتلةة الطربية في الضف قيادتها ودوا رها

اا ة مان ردا  الفعاال العربياة الخشاي .7 مان الاادو  التاي تقاايم علاى وقاا  التنسايق األمنااي، خصوص 
تتحااال  ماا  أن  نهااا يمكااننالاادو  التااي تعتقااد بماان و  ساارا يل،إعالقااا  ومعاهاادا  سااالم ماا  

 . سرا يل ضد الخطر اإليرانيإ
جاااّراء  سااارا يلإيا تااام وقااا  التنسااايق األمناااي وتااادهور  العالقاااة مااا  إالخشاااية مااان نشاااوء فاااراغ  .0

في ظل عادم إجاراء  ةعير وفقدانها للش ،وتقاسمها ،الملسسا الي  تعاني من  الضع  الشديد 
يل  من انهيار للسلطة وفوضى   ليإوما يمكن أن يلد   ،انتخابا  وعدم وجود توافق وطني

عاااادة إ و أ ،ماااا يسااامح بنشاااوء سااالطا  متنااااحرة ،وفلتاااان أمناااي ومااالء الفاااراغ مااان مراكااام القاااو  
سرا يل مان حلاو  إ  كلر لالحتال  ومستعدة لقبو  ما تطرحأصياغة السلطة لتصبح مطواعة 

 .ةتصفوي
مااان قااارارا  المجلااا  المركااام  مجااارد منااااورة ووسااايلة  هن طااار  وقااا  التنسااايق األمناااي وغيااار إ .9

، "وساالوأاتفااا  "ا عاان سااق  ماار الواقاا  الااي  هااب  كلياار  تحسااين شاارو  األماان أجاال للضااط  
 .إضافة إلى تحسين فرص است ناف المفاوضا  اللنا ية
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ما   عنهاا، العلناي التخلاي وعادم المركام   المجلا  قرارا  تطبيق عدم كبير حد إلى يرجح سبق ما إن
يا لاام تطبالق   فياا أننااا بتنااا فااي وضاا  إيا طبقاا ااا ياااادة القاارارا  ستخساار وا   فااايقهااا ستخساار، خصوص 

 .يتهامصداقيتها و شعبي
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 مقدمة

 اساتمر وكماا ،اآلن هاو كماا - الاراهن الوضا  أن مان االنطاال  مان باد ال الموضوع، في الدخو  قبل
، لالسااتمرار قاباال غياار - الماضااية الساانوا  طااوا   علااى قااادر ا يعااد لاام الفلسااطيني الشااعب ألن طااويال 
 تشارين مناي المندلعاة االنتفاضاية الموجاة آخرهاا عديادة، ملشارا  تاد  كماا الوضا  هايا استمرار لتحمّ 
ااا توقفاا  قااد" السااالم عمليااة" ساامي  مااا وهااي األساسااية ركيمتاا  وألن الماضااي، أكتااوبر/األو   ماان تمام 
 ولكنها نها ي، ممني سق  تحديد دون  من انتقالية مرحلة في فنمرّ  اآلن أما. رسمي ا وفاتها إعالن دون 
طالقهاا العملياة هايه وتحساين تارميم تشاهد أن فنما كلير ا، تطو  لن ا وا   كحاد أوسالو ساق  ضامن مجادد 

مااا آخاار، سااق  ضاامن جدياادة عمليااة إطااال أو  أقصااى، إلااى  الوضاا  وتاادف  كلي ااا العمليااة تنهااار أن وا 
 .المجهو 

 ساايةاالر  االنتخابااا  نتيجااة إعااالن بعااد مااا حتااى األقاال، علااى مسااتبعد، جااادة سااالم عمليااة إطااال  إن
قرار مهام ، ممارسة في الجديد الر ي  وشروع األميركية  الشار   منطقاة في سيعتمدها التي السياسة وا 
 الاادور تراجاا  يفسار مااا وهاايا األميركياة، اإلسااتراتيجية فااي المنطقاة أهميااةتراجاا   مالحظاة ماا  األوسا ،
قليمياة دولياة أطاراف دور وتقادم األميركاي  مان ساخونة أكلار أخار   قضاايا وجاودإلاى  إضاافة أخار ، وا 
 مان يلا  يعنيا  وماا الناوو ، االتفاا  تنفياي واقتاراب توقيا  ملال باالهتماام، وتساتنلر الفلساطينية القضية
 .اإليراني الدور تقدم

 القضااية علااى يلاا  ساايللر وكياا  القادمااة، المرحلااة فااي إيااران ستسااير سياسااة أ  ضاامن: هنااا الساالا 
 لمااار هااي وهااا بقطاارة، يباادأ الطياا  خاصااة  بصااورة يمناااأل التنساايق وعلااى عامااة، بصااورة الفلسااطينية
 ما لتفعل يدها إطال  عبر الفلسطينيين حساب على لإسرا ي تعويض خال  من تظهر النوو   االتفا 
 .االتفا  هيا تمرير مقابل تشاء

 :مأما سنكون  فنننا" السالم عملية" ترمم لم إيا

 وتطييار السالطة، انهياارأو  حل ملل دراماتيكية، تطييرا  أمام نكون  بحي  الحاصل، التدهور استمرار
 إماا االحتماا  هايا وضامن لية،سارا ياإل - الفلسطينية العالقا  وطبيعة الفلسطينية، السياسية الخارطة
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 مااإلاى  تساتند كاملاة عمال وخطاة إساتراتيجية تبناي عبار تلسا  جديدة فلسطينية رلية هنا  تكون  أن
 أن يمكان وهايا. فلساطيني ا المانمو  وفاق تطييارهإلاى  وتهادف هاو، كماا الواق  األمر من وتنطلق تحقق،
 أد  أن بعاد ،التاام االنهياار من الدولتين حل تنقي كلي ا مختلفة جديدة سالم عملية إلطال  الباب يفتح

 العناياااااة غرفااااةإلاااااى  دخالاااا إل ليةساااارا ياإل العنصااااارية االسااااتيطانية االحتاللياااااة واإلجااااراءا  السياسااااا 
 .، أو تستنمف  وتعبد الطريق أمام خيار آخرالمشددة

 لنا ياة مفاوضاا  خاال  مان الادولتين، حال عن وبديلة مختلفة أخر   وحلو  خيارا  أمام نكون  أن أو
اا إقليمياة، ومشااركة شكلية دولية رعايةأو  أميركية، برعاية ، ساابق ا كاان عماا مختلفاة عربياة، وخصوص 

 حاال ماان بكليار وأصااعب واقعااي غيار أناا  ما  أشااكالها، بكاال الواحادة الدولااة خيااار :خياارا ومان هاايه ال
 خطاوا  خاال  مان الضافة، مان كبيارة أجاماءأو  معظامأو  كل بضم" الكاملة لإسرا ي" وخيار الدولتين،

 مااا  الساااكان، عااان االنفصاااا  تضااامن الضااافة فاااي ليةإسااارا ي أحادياااة بخطاااوا  تبااادأ أن يمكااان جياااةتدرّ 
 حسااااب علاااى الفلساااطينية القضاااية حااالأو  األردناااي، الخياااار إحيااااءإلاااى  إضاااافة بااااألرض، االحتفاااا 
ا، متدن   احتما  وهيا ااْلردن،  غامة، مركمهاا يكاون  أن يمكن التي الملقتة الحدود يا  الدولة وخيار جد 
 .غمة في دولة خيارأو  الضفة، في األوصا  مقطعة المعام  لها تتب  بينما

ااا  قبااال ي،مناااأل التنساايق تعلياااق عاادمأو  تعليااق ملاال موضاااوع مناقشااة يمكاان ال سااابق، مااا علااى تنسيس 
 التوقا  دون  مان يلا  يمكان ال كماا. تحاد  أن يمكان التاي واالحتمااال  التطاورا  أماام قلايال   التوق 
 كيااا . يمناااأل التنساايق تعليااقأو  وقااا  موضااوع طاار  سااياقها فااي جااااء التااي السياسااية العمليااة أمااام
لى تخللها، ومايا بدأ ،  انته   مايا وا 
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 "أوسلواتفاق "ي مكون رئيس ي من منالتنسيق لا 

 مان ر يسي ا مكون ا كون  "أوسلو اتفا " من موق  تحديد دون  من يمناأل التنسيق عند التوق  يمكن ال
 .االتفا 

 مان عليا  انطاو   ماا كال مان بالرغم تفاديها يمكن ال يما  وال كان اضطرارية خطوة "أوسلو اتفا " هل
 مااا جااراء فاااد  خطاان عناا  يقااا  مااا أقاال أناا  أم الكلمااة، معنااى بكاال كارلااة ماان إلياا  انتهااى ومااا تنااامال ،
 بااين "المتبادلاة االعتاراف رساا ل" سامي ماا خاال  مان خااص،أو  عاام بشاكل الضاحية، قياام مان يمللا 
سحا  عرفا  ياسر  دون  مان يملكهاا التاي واألسالحة واألورا  التاريخية روايت  عن التنام  من رابين وا 
 .ييكر مقابل

ااا وملحقاتاا ، "أوساالو اتفااا " تضاامن لقااد  فااي لإساارا ي بحااق االعتااراف لاارابين، عرفااا  رسااالة وخصوص 
 المجاااال  فااي التعاااون  لتحقيااق يااةأمن لجنااة وتشااكيل ،"اإلرهاااب" عاان والتخلااي ،"العناا  نبااي"و الوجااود،
 لإسااارا ي قياااام مقابااال ليسااارا ياإل لالقتصااااد تبعياااة اقتصاااادية عالقاااة علاااى والموافقاااة ،ياااةمنواأل المدنياااة
 أ  يلااا  علاااى يترتاااب أن دون  مااان الفلساااطيني للشاااعب شااارعي كمملااال التحريااار منظماااةب عترافبااااال

 والمسااااواة ،والعاااودة ،والدولاااة ،المصاااير تقريااار حاااق) الفلساااطيني الشاااعب حقاااو   مااان حاااق بااان  اعتاااراف
 (.40 في لشعبنا

 منها كل موقسّ  والشعب، واألرض القضية بين ما فصل بل تقدم، ما على أوسلو في الخطن يقتصر لم
 فصل  كما ،( )و( ب)و( أ) أراضيلى إ األرضم  سّ قُ و  ،قضايا القضية أصبح  حي ، قسامأإلى 
 أوسالو يشار لام، و مختلفاة تجمعاا إلى  الشعب مسّ وق  . 1967 العام المحتلة األراضي بقية عن القد 
 أنإلااى  يشااير أن دون ماان  ونها يااة انتقاليااة ماارحلتينإلااى  الحاال مّسااق  كمااا . االحااتال إلااى  واحاادة بكلمااة
قامة االحتال  إنهاء هو الهدف نما فلسطينية، دولة وا   علاى بالتفااوض االلتامام إليا  وصال ماا أقصاى وا 
 المحااددة المرحلااة انتهاا  وعناادما ساانوا ، خماا  خااال  اتفااا إلااى  والتوصاال ،النهااا ي الوضاا  قضااايا
 .مسمى غير أجلإلى  قا مة تما  وال تمديدها تم 1999 أيار في لالتفا 
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 سالطة قياام خاال  مان المنطقاة خارطاة علاى فلساطين اسام وضا  بال كلا ، شار "أوسالو اتفاا " يكان لم
 راضاااياألإلاااى  العاااودة مااان فلساااطيني ملياااون  ربااا  نومّكااا مجحفاااة، وقياااود بالتماماااا  مقيااادة ياتاااي حكااام

 لإساارا ي" قامااةإ خطااة( األقاال علااى الوقاا  لاابعض باايل  أوحااى أو) ملقت ااا دوجّماا ،1967 عااامال المحتلااة
 ."الكبر  

ا الكبر   التاريخية الصراع قضايا حل يمكن ال  اآلخارين، على مراهنةأو  العدو نوايا حسن على اعتماد 
ااا  التاامام عاادم احتمااا  تجاهاال تبرياار يمكاان وال ل،إساارا ي ماا  عضااوية بعالقااا  يرتبطااون  الاايين خصوص 
ااا علياا ، وقعاا  بمااا ليةساارا ياإل الحكومااة  حينمااا التوقعااا  سااق  ماان رابااين إسااحا  قلاال بعاادما خصوص 
 ساق  تحديد وهي تفا ،اال في نقطة أهم بيل  وتجاوم ،"مقدسة مواعيد ال" بنن أوسلو اتفا  بعد أعلن
 الفلساطينيون  سايعطي مايا حو  سلا  إلي  وج  عندما رابين إجابة خال  ومن النها ي، لالتفا  ممني
 ،باايل  يقبلااوا لاان الفلسااطينيين باانن لاا  قياال وعناادما المحتلااة، األراضااي نصاا  فقااا  النهااا ي  الحاال فااي

 يكان لام أنا  داللاة فاي ،"لديا  بما طرف كل فليحتفظ" عليهم سنعرض  ما يرفضون  عندماحينها  أجاب
 أن وقبااال مقااادم ا% 70 عااان تناااملوا أن بعاااد فلساااطين اضااايأر  ماان% 33 الفلساااطينيين بنعطااااء ماالمن
 تاولي بعاد أكلار الصورة واتضح  ،وسلوأل اليهبي الممن في األمر بدا هكيا. شيء أ  على يحصلوا
اا كااان حياا  رابااين، اغتيااا  بعااد ماارة ألو  ليةساارا ياإل الحكومااة ر اسااة منصااب نتنياااهو بنيااامين ا رفض 

 .األشهاد رلو  على معروف ا ي عل للقضاءألوسلو، وكان هدف  

 وعقاد االتفاا ، هيا على التوقي إلى  الفلسطينية القيادة دفع  صعبة وشرو  عوامل هنا  أن صحيح
 مالياااة ضاااا قة فاااي تعاااي  جعلتهاااا التاااي المنظماااة ماااوارد تجفيااا  حملاااة منهاااا المجحفاااة، الصااافقة هااايه

 وعقااب وعواقبا  للكويا  العارا  احاتال  بعاد العربي مناالتض انهيار تداعيا  ومنها حقيقية، وسياسية
ااا اعتبار الااي  قيااادتهم موقا  علااى الفلساطينيين  االتحاااد نهيااارضااافة إلاى اإ حسااين، صادام ماا  متعاطف 
 العاالم يحكام كاان الاي  القطباين نظاام انهياار مان يلا  ليا ة، وماا أد  إاالشتراكي ومنظومت  السوفييتي

 القطاااب ةسااايطر  نظاااام ناآل حتاااى ةماللااا بقاياهاااا تاااما  ال لفتااارة محلااا  ليحااال ةالباااارد الحااارب ةمرحلااا فاااي
 الصافقة هيه ملل على قداماإل يبرريء ش ال أن إال ةالقوي األسباب هيهمن  رغموبال .الواحد يميركاأل
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لااى قااود إت أن يمكاان وكمااا إلااى كارلااة، قاااد  نهااابخاصااة أو  ،قااوة أورا  وال ضاامانا  دون ماان السااي ة، 
 .أكلر إيا استمر االلتمام الفلسطيني بها ةكارل

 قناعااة ماان وبعااده "أوساالو اتفااا " توقياا  قباال انطلقاا  الفلسااطينية القيااادة أن تقاادم ممااا واألماار األنكااى
 المشاااروع مااا  تساااويةإلاااى  للتوصااال إمكانياااة هناااا  بااانن اآلن، حتاااى مساااتمرة بقاياهاااا تاااما  ال خاط اااة

ا ل،إساارا ي لصااالح مختلااة قااو   مااوامين ظاال فااي العنصاار   االسااتيطاني االسااتعمار   الصااهيوني  اسااتناد 
 فاااايودورهااااا  إساااارا يل مكانااااة تراجاااا ب - صااااحتها عاااادم التطااااورا  ألبتاااا  - وتقااااديرا  مراهنااااا إلااااى 

 عباار الموافقااة علااى قيااام دولااة الفلسااطينية القضااية حاالإلااى  لإساارا ي وحاجااة، األميركيااة اإلسااتراتيجية
 .العربية المنطقة في وامتدادها غموها لتسّهل

 لاام ،"أوساالو اتفااا " توقياا إلااى  د أ رادةواإل الخيااارا  وفقاادان الضااع  علااى ةلسسااالمُ  القناعااة هاايه إن
 ليةساارا ياإل الحكومااا  تجاااوم  أن بعااد حااد  لمااا وصااوال   ،مناا  سااوأأ كاناا  التااي ملحقاتاا  توقياا إلااى 

اا الفلساطيني الارد وكاان .في  ليةسرا ياإل االلتماما  المتعاقبة  الاي  الواقا  مارلأل - البداياة فاي - رافض 
 التفاوضااية واألممااا  1996 العااام فااي" النفااق هبااة" خااال  ماان الحظنااا كمااا فرضاا ،ل إساارا ي تحاااو 

ا ليةسارا ياإل الخروقا  م  التعاي  جر   لم المختلفة،  ننخايه ال ماا أن مفااده خااط  تقاديرإلاى  اساتناد 
 الفاا  فااي الوقااوعإلااى  أد  وهاايا النها يااة، المرحلااة فااي بالجملااة سااننخيه االنتقاليااة المرحلااة فااي بااالمفر  
ا جاء الي  ،بارا  يهودأ نصب  الي  اا حكومةلل ر يس   طرحا  ماا علاى الموافقاة خاال  مان ،لنتنيااهو خلف 
 الطربيااة، الضاافة ماان كبياارة مساااحة ماان االنسااحاب تتضاامن التااي" اللاللااة النبضااة" تطبيااق رفااض ماان

 .تدف  أن دون  الفلسطينية القيادة تنخي ال حتى والنها ية االنتقالية المرحلتين التماما  بجم  وطالب

 يكاان لاام التاي ،3000 العااام فااي "ديفياد كامااب" قماة عقااد تاام يلا  علااى الفلسااطينية الموافقاةضااوء  وفاي
 إمالااةأو  عرفااا ، ياساار علااى االستسااالم فاارضإلااى  باال سااالم، اتفااا إلااى  التوصاال فيهااا بااارا  هاادف
 الاار ي  وتحمياال ،قمااةال فشاالإلااى  أد  الااي  األماار لي،ساارا ياإل العاارض رفااضإيا  وجهاا  عاان القناااع

 الفشال مسالولية تحميال بعادم الساابق لتعهاده خالف ا للفلسطينيين الفشل مسلوليةبيل كلينتون  األميركي
 ".أقل قدم عرفا  ... أكلر قدم بارا "  قول خال  من غيرهمأو  للفلسطينيين
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 أن فيهاا طارف كل حاو  المسلح، الطاب  خي أ شاملة مواجهة الندالع الباب "ديفيد كامب" فشل فتح
 ما قبو  على عرفا  إرغام بارا نراد ف المفاوضا ، ةطاول على تحقيقها عن عجم التي هداف أ  يحقق
. المفاوضاا  شارو  تحساين المقاوماة خياار اعتماادإلاى  العاودة خاال  من عرفا  حاو  بينما رفض ،

اا يلا  بعاد أصابح الاي  االساتفمامية شاارون  مياارة بعاد األقصاى انتفاضة اندلع  السيا  هيا فيو   ر يس 
 .لإسرا ي لحكومة

 الساالطة بحاال لإساارا ي تقاام لاام ،الجااانبين بااين الشاااملة المواجهااة ماان وبااالرغم ،األقصااى انتفاضااة خااال 
ااا التحتيااة، وبنيتهااا مقراتهااا دماار  نهاااأ رغاام  الساالطة بقاااء تريااد لإساارا ي ألن يااة،مناأل األجهاامة وخصوص 
 االنفصااا  ولتحقياق دولاي، قارار بقا هاا وة أالسالط حال نوأل الفلساطينيين، عان المسالولية تتحمال لكاي
 ماا التاام الفصل على القا مة ليةسرا ياإل السياسة م  انسجام ا باألرض، االحتفا  م  عنهم ليسرا ياإل
 عااان ومفصااولة منهولاااة معااام  فاااي السااكان تجمياا  يجااار   بحياا  صاااليين،األ واصااحابها رضاأل بااين

 مااان مساااحة أكباار علااى االسااتيالء مخطاا  واسااتكما  الطربياااة، الضاافة ماان جاامء فااي الاابعض بعضااها
 عااددهم لميااادة مخططااا  ووضااع  ،مسااتوطن لاا أ 700 ماان أكلااراآلن  هنااا  أصاابح حتااى األرض،
 .قليلة سنوا  خال  مستوطن مليون إلى 

 علاى مراهنتهاا المسالحة المقاوماة لخيار تبنيها رغم السلطة حلعلى  لإسرا ي إقدام عدمإلى  أد  ومما
 الفااد  واالخاتال  المواجهاة وقاا   بتوظي  ،متعددة أطراف بمساعدةو  ،المتحدة الواليا  ومعها درتهاق
ا ،باالرهاب ،االستشهادية العمليا ة، ال سيما المشروع ةالمقاوم ورب  ،القو   ميمان في  بعاد اخصوص 
 حيا ، الفلساطينية السالطة صاياغة إلعاادة ة؛ياميركاأل ةالمتحاد الوالياا  فاي 3011أيلو   11 حدا أ
 ملتممااة ومختلفااة جدياادة فلسااطينية قيااادة إيجاااد علااى العماال وجاار   ،عرفااا  ياساار قيااادة اسااتهداف تاام

 حميران في االبن بو  جور  األميركي الر ي  خطاب في حرفي ا جاء كما" اإلرهاب" وتحارب بالسالم
3003. 

ا عرفاا ، ياسار حكام سانوا  أواخر في العالقة تطير  لقد  الدولياة "الطرياق خارطاة" طار  بعاد وتحدياد 
 عليهاا يترتاب وماا ،"ساالم عملياة" مور ا سامي  سياساية عملياة في شركاء عالقة من ،3002 العام في
 الفلساااطيني الجاناااب فيهاااا يقاااوم دونياااة، عالقاااةإلاااى  ليةسااارا ياإل الخروقاااا  رغااام متبادلاااة التماماااا مااان 
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 ويلااا  ممالااال، ليإسااارا ي باااالتمام يلااا  ياااتم أن اشاااترا  دون  ياااة،مناأل سااايما ال التماماتااا ، بتنفياااي باااااللتمام
اااا، المطلاااوب عكااا   مااان التحااارر األقصاااى انتفاضاااة وغاااداة عشاااية والمطلاااوب الممكااان كاااان حيااا  تمام 

 إلطا ا  إعاالن دون  مان ليةسارا ياإل الحكوماا  تجاومتا  أن بعاد ،"أوسالو اتفا " في المجحفة االلتماما 
 بااين العالقااا  فااي والتبادليااة النديااة واشااترا  فياا ، ليةساارا ياإل االلتمامااا  تطبيااق اسااتمرار تضاامن حتااى

 التاي الصاالحيا  لطاءا  و  ،الضفة احتال  بنعادة لإسرا يام  ق حي  لي،سرا يواإل الفلسطيني الجانبين
 للسااااكان الحياااااة شاااالون  دارةإ عاااان المساااالولة" المدنيااااة دارةاإل" عاااااد أ  أنهااااا لدرجااااة ،للساااالطة منحتهااااا

 .تشاء ما وتفعل تشاء متى تقتحمها المحتلة لقوا فبات  ا السلطة، مناطق واستباح  الفلسطينين،

 جااادار وبنااااء ة،المدنيااا ةدار اإل حيااااءا  و  ة،الضاااف احاااتال  ةعاااادة التاااي شاااهد  إ الفتااار  تلااا  فاااي يمكااان كاااان
 وقا  عاالنإ  ؛عرفاا  ياسار الار ي  ةومحاصار ى الضافة والقطااع علا العادوان وشن ،العنصر   الفصل

. رضاأل على تجسيدهافي  والشروع ة،الفلسطيني ةبالدول الدولي االعتراف على والعمل ،"أوسلو اتفا "
 بمباادأ االلتاامام سااا أ علااى وتطبيقهااا "الطريااق ةخارطاا" علااى ةالموافقاا رباا  ،قاالاأل علااى ،يمكاان وكااان
 والدوليااة واإلقليميااة ةوالعربياا ةالفلسااطيني الظااروف كاناا  حياا  االلتمامااا ، تطبيااق فااي ةوالتبادلياا ةالندياا
 .االن علي  هي مما اسوء   قلأأو  فضلأ

 السالطة بقااء" مفادهاا جدياده معادلاة لإسارا ي فرضا  حيا  المعااك ، باالتجاه اللعبة قواعد تطير  لقد
 اللجناااة وأطاااراف الااادولي المجتمااا  وحااااو  ،"ياااةمنواأل واالقتصاااادية السياساااية بالتماماتهاااا وفا هاااا مقابااال
 الفتارة هايه فاي وُطر حا  ،"الساالم عملياة" سامي مماا تبقاى ماا إنقااي الفتارة هيه في شكل  التي الرباعية
 ابنااد   تضاامن حياا   الاادولي، المسااتو   هاايا علااى فلسااطينية دولااة بنقامااة اعترفاا  التااي الطريااق خارطااة
 يلاا  فااي بمااا االسااتيطان، بوقاا  يطالاابإضااافة إلااى بنااد آخاار  ،ةملقتاا حاادود يا  ةدولاا ةباقاماا يساامح
 .القد  في الشر   بي  بفتح طالب  كما .الطبيعي التكالر وق 
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 التزام فلسطيني أحادي الجانب ... خارطة الطريق 

 تفعال لام ةالرباعيا اللجناة أطاراف نأل ،لهاا معناى ال ةيجابيإ نقا  من "الطريق ةخارط" تضمنت  ما إن
 للوفااااء الفلساااطينيين علاااى الضاااط  مارساا  بااال ،لقبولهاااا ةليسااارا ياإل ةالحكوماا علاااى للضاااط  يكفاااي مااا

 شااارون  حكومااة طرحاا بينماا  الطريااق، بخارطااة ليإسارا ي التاامام دون  ماان ،دواحا جانااب ماان بالتمامااتهم
 .ليةإسرا ي طريق خارطةإلى  وحولتها الجوهر حي  من نسفتها عليها تحفظ ا عشر أربعة

 يلاا  كاال انتهااى حياا  ،"الطريااق خارطااة" فااي جاااء بمااا واحااد جانااب ماان الفلسااطيني الجانااب التاامم لقااد
 ضاااعافإ بهااادف الحكوماااة، ر اااي  منصاااب اساااتحدا  خاااال  مااان الفلساااطيني السياساااي النظاااام بتطييااار
يجاد ،عرفا  ياسر وتقييد رهااب" وتحاارب بالساالم ةملتمما أكلار معتدلاة فلساطينية قيادة وا   وعنادما ،"اال 
إلاى  تالد  لان أنها أدر  ماحين تنفييها في شوط ا قط  أن بعد الخارطة هيه على عرفا  ياسر انقلب
 .تسميم  عبر من  التخلص تمّ  جادة عملية إطال إلى  وال عن  الحصار رف 

 ،المفاوضااااا  اساااات ناف قباااال تااااوفيره األهاااام الشاااار  هااااو ليساااارا ياإل مااااناأل "الطريااااق خارطااااة" جعلاااا 
 وهاايا سااالم، كشااري  ولقبولهااا ودعمهااا بهااا االعتااراف فااي الساالطة جاادارة علااى للحكاام األهاام والمرجعيااة

 اعتمااد خاال  مان ،أوسالو ملل  الي  الهاب  السق  عن الفلسطيني السياسي بالسق  الهبو إلى  أد 
أو  قواعادها تطييار دون  ومان ،ليهااإ انتها  التاي ةالنقطا مان المفاوضاا إلاى  العاودة علاى تقاوم مقاربة

 الملسساااا  وبنااااء الجااادارة إلباااا  علاااى التركيااام وعلاااى والتبادلياااة، الندياااة مبااادأ اعتماااادأو  مرجعياتهاااا،
قامة االحتال  إلنهاء كطريق  يتحمال الادولي المجتما  سايجعل يلا  في النجا  أن أمل على ،الدولة وا 

 .سيادتها وممارسة القيام من الفلسطينية ةالدول تمكينل لإسرا ي على ويضط  مسلوليات 

 عاادم عاان المساالولية االحااتال  ولااي  الضااحية وتحماال الحصااان، أمااام العربااة تضاا  المقاربااة هاايه إن
سارا يو  ينتهاي، ال الجادارة لتطبياق اختباار أمام وتضع  لحقوق ، االستجابة  العالماا  تضا  مان هاي لا 
 تحاااا  الدولااااة ملسسااااا  إقامااااة يمكاااان الفاااا. ال مأ لسااااالمل اشااااريك   باعتباااااره اجاااادير   صاااابحأ هاااال وتحديااااد

 .الصراع انتهاء بعد فعل  يتوجب بما نقوم أن الصراع يروة في ونحن يمكن وال االحتال ،
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 تبنايإلاى  بادر "الطريق خارطة" في للفلسطينيين بالنسبة اإليجابية الجوانب قبر شارون  يضمن وحتى
 خطاوة واالنساحاب والقطااع، الضافة باين الفصال اساتهدف  التاي غامة، قطااع عان" االرتباا  فا " خطة
 فلساطينية، دولاة قياام علاى الطرياق وقطا  الضافة، فاي خطاوا  عشار التقادم مقابال غمة في الوراءإلى 
 . لسرا يإل مناسبة غير وبدا ل خيارا  اعتمادأو  جادة سالم عملية انطال  وعلى

 سياساااي وانقسااام اقتتااا  ماان حصاال مااا حصااو إلاااى  غاامة فااي" االنتشااار إعااادة" خطااة تطبيااق وساااهم
. غاامة قطاااع فااي واألخاار   الطربيااة الضاافة فااي واحاادة متنااامعتين، ساالطتين قيااامإلااى  انتهااى وجطرافااي،
 باااين ماااا تساااتمر بهااادن اللانياااة تااارتب  بينماااا ي،منااااأل التنسااايق أهمهاااا بالتماماااا ، تااارتب  منهماااا األولاااى
إلااى  التوصاال إمكانيااة لفحااص محاااوال  ماان األخياار العاادوان بعااد شااهدناه مااا ماا  واألخاار ، المواجهااة

 .مباشرة غير مفاوضا  عبر غمة قطاع في السلطة على الحفا  مقابل طويلة هدنة

ية علاى أساا  عقيادة جديادة سامح  بوجاود ماا منإعادة بناء األجهمة األوتم في سيا  خارطة الطريق 
  أن األجهامة وهايه نقطاة مهماة إلدرا". الفلسطيني الجديد"أطلق علي  المبعو  األميركي كي  دايتون 

كماا شاارك  الحالية أو بن  انتفاضة قادماة  "االنتفاضة"ية لن تشار  ببساطة وسهولة بكلافة في مناأل
كماااا أن القياااادة . فاااي االنتفاضاااة اللانياااة، حيااا  سااااهم  فاااي الكليااار مااان عملياااا  المقاوماااة المسااالحة

وساااّهل  هااايا الااادور، أماااا اآلن فالقياااادة ليسااا  باااوارد إعطااااء الضاااوء األخضااار  ساااابق ا السياساااية باركااا 
 .ية للمشاركة في المقاومة، التي لم تعد مستعدة كما كان  في السابقمنلألجهمة األ

 ةالسياساااي ةالمقاربااا تطييااار عااان بمعااام  يمنااااأل التنسااايق تعلياااقأو  وقااا  يمكااان ال تقااادم، ماااا ضاااوء فاااي
 وهاااو) ةشااكلي ةدوليااأو  ةيااأميرك برعاياا  اللنا يااة المفاوضاااا  علااى الرهااان اسااتمر فاانيا كليااا، المعتماادة
 تعليق ايض  أ يمكن وال. للضط  ةمناور  مجرد بوقف  التهديد وسيكون  ،يمناأل التنسيق سيستمر( مستمر
 مااا  عالقاتهاااا وتحااادد السااالطة تكونهاااا التاااي األخااار   المركباااا  مختلااا  عااان بمعااام  يمنااااأل التنسااايق
 مساااا  وأ  ياااة،أمنو  واقتصاااادية سياساااية التماماااا ، علاااى الجاااوهر حيااا  مااان تقاااوم فالسااالطة ل،إسااارا ي
 .األخر   االلتماما  على حتم ا سيللر منها بواحد
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 ةالموجا انادالع مانو  المركام   المجل  قرارا من  رغمبال يمناأل التنسيق استمر لمايا يفسر هيا ولعل
ة جهام أ ننبا ةياأميرك ةصاحيف ما  ةمقابلا فاي باارم يأمنا قا اد لساان علاى اإلعاالن حادإلى  ،ةنتفاضياال

 ةالموجاااا انااادالع منااااي ةعمليااا 300 وأحبطاااا  ة،ليسااارا ياإل مااااناأل ةجهااام أ ماااا  تتعااااون  ةياااامناأل ةالسااالط
 عملياااا  تنفيااايبسااابب أن  ةفلساااطيني ةمصااالح يحقاااق -وفاااق القا اااد األمناااي  –ن هااايا أل ة،نتفاضاااياال

 وفلتااان فوضااى حاادو  علااى ويساااعدة، الساالط عجاام يظهاار الي  إساارا ي اوسياسااي   اعسااكري   ارد   يسااتدعي
 إعطاااء ويفاارض المساانلة، تعقيااد حوهاايا األماار يوضاا .ةالساالط علااى لالسااتيالء "حمااا " توظف ساا يأمناا
 .يمناأل التنسيق الستمرار اضافي  إ اسبب   هءبقا يعطي ال حتى االنقسام إلنهاء ةولوياأل

والحصو   التجديد آليةو  ةالسياسي ةالحيا وغياب الملسسا  وشلل المتبعة والخيارا  ةالبني استمرار إن
 ةليساارا ياإل -ة الفلسااطيني العالقاا  بقاااءإلاى  ساايلد  ؛لااانو   بتطييارأو  تطيياار دون مان علاى الشاارعية 

 مان ،جدياد أفاق فاتح علاىة قاادر ة جدياد خياارا  بنااءفاي  الشروع المفروض من ليا علي ، هي ما على
ة نوعياا خطااوا  التخاااي االسااتعدادفياا   يجاار   الااي  الوقاا  نفاا  فااي للتنفيااية قابلاا خطااوا  تنفيااي خااال 
 نأ ويجابة مساتحيل ليسا  نهااأ ما  ة،صاعبة الوطنياة الوحاد كانا  يانفا. المناساب الوقا  يحين عندما
صااالح التحرياارة منظماا تفعياال يمناا  الااي  فماااة، ولوياااأل تعطااى  وطنااي مجلاا  تشااكيل حااينها إلااى وا 
ة قبضاا خااار إلااى ة المنظمااة وقياااد ودوا اار ا مقاارّ  معظاام نقاال يمناا  الااي  مااا  الجمياا ة بمشااارك جديااد

 .ةوخيم عواقب ون فعل  وحدنا د يمكن مام فيض من غيض سبق ما  االحتال 

أو  مواجهاة، غماار فاي كليهمااأو  لإسرا يأو  الفلسطينية القيادة من بمبادرة حلهاأو  السلطة انهيار إن
 مسااتبعد   دولاي؛ تاادخل يلا  عاان يانجم ولاام اختيارهماا، دون  ماان يلا إلااى  تالد  تطااورا  حادو  نتيجاة
 مان تشاكيلها إعاادة علاى السالطة بوجاود المعنياة األطراف وستحرص الراهنة، المعطيا  ظل في حالي ا
ا جدياد،  االنفصااا  وترياد الفلساطينيين، عان مباشارة المساالولية تتحمال أن ترياد ال لإسارا ي أن اخصوص 
 خطااار ومواجهاااة لإسااارا يإلاااى  ضااامهم ترياااد وال ،(األقااال علاااى اآلن حتاااى) طاااردهم تساااتطي  وال عااانهم،
 .القومية لنا ية الواحدة الدولة

 السالطة استمرار المرجح من فنن  ،الطربية الضفة في ُحل أو  السلطة انهار  سواء ،الحاال  كل في
 االنقساااام اساااتمرار ومااان غااامة، قطااااع عااان انفصاااالها مااان جماااة فوا اااد تحقاااق لإسااارا ي كاااون  غااامة، فاااي



19 
 

 نتاا   وخبارة المقاوماة أساباب تاراكم بعاد نمهاة لي  غمة احتال  إعادة ألن يل ، عن الناجم الفلسطيني
 مكلفااة سااتكون  غاامة لقطاااع ليإساارا ي احااتال  إعااادة أ  أن ألبتاا  التااي السااابقة، ليةساارا ياإل العاادوانا 

ا  .جد 

 

 البحث عن مسار جديد

 بلااورة خااال  ماان جديااد مسااار اعتماااد "أوساالو اتفااا " توقياا  بعااد إلياا  انتهينااا الااي  الواقاا  ماان المخاار 
 عملياة إطاال إلاى  تلد  ،اآلن حتى المعتمدة اإلستراتيجيا  عن مختلفة ونضالية سياسية إستراتيجية
ا، الساااي  الواقااا  األمااار مااان تنطلاااق بطي اااة تراكمياااة جديااادة  عبااار نرياااد مااااإلاااى  تطييااارهإلاااى  وتهااادف جاااد 

 عملياااة" سااامّي  ومماااا ياااة،منواأل واالقتصاااادية السياساااية الطليظاااة، بقياااوده" أوسااالو اتفاااا " مااان الاااتخلص
 وحال ،التاريخياة الحقاو   إنجام النها ي هدفها كاملة عمل وخطة شاملة رلية وض  خال  من ،"سالم
 الحاالإلااى  وصااوال   مرحلاة كاال فااي ممكاان هاو مااا كاال إنجااام الاراهن وهاادفها الفلسااطينية، للقضااية جاير  

إلاى  واالنتقا  ل ، المناسب الوق  في خيار واعتماد الخيارا  كل فتح من يل  يقتضي  وما التاريخي،
 خياار مان لالنتقاا  واالساتعداد بالمروناة التحلي أ  خيارا ، ةعد بين والجم  األمر، اقتضىإيا  آخر
 .والظروف للتطورا  وفق ا آخرإلى 

حياء المفاوضا  است ناف القيادة حاول  عندما  عقاد بعاد 3000 عاام فاي" الساالم عملياة" سامي ما وا 
 مفاوضااا  عقااد وفااي أولماار ، أيهااود حكومااة فتاارة خااال  ،3007 العااام أواخاار فااي "نااابولي أ ماالتمر"

 لفشاال وصااوال   التاليااة األعااوام وفااي ،3010 العااام فااي واشاانطن فااي ومفاوضااا  عمااان فااي استكشااافية
 باد ال التاي اللحظاةإلاى  ماوراأل وصال  ؛3014 العاام في كير   جون  األميركي الخارجية ومير مهمة
 خاال  مان جديادة مقارباة تبنيأو  الطاية، هو السلطة بقاء يظل أن في االستمرار فنما القرار، من فيها
 توقيا  مناي ليةسارا ياإل – الفلساطينية العالقاا  حكما  التاي اللعباة لقواعاد وحاسام جاوهر   تطييار إجراء
 .اآلن وحتى أوسلو اتفا 
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 اتخااايأو  الفلسااطينية، المصااالحة نجااامنبأو  الساالطة، بحاال اللفظيااة بالتهدياادا  االكتفاااء ينفاا  ال ،وهنااا
 الادولي البعاد وتفعيال والمقاطعاة الشاعبية المقاوماة ملال لتطبيقهاا، الاالمم اللقل وض  دون  من خطوا 
 مان وتنكيادها المركام   المجلا  قارارا  اتخااي وأخيار ا الدولياة، والقارارا  والمحااكم الملسسا  واستخدام

 سابق ماا كال أن يعناي فهايا تطبيقهاا، علاى عاام مرور من بالرغم تطبيق دون  من التنفييية اللجنة قبل
 تطييرأو  ،تحسينهاأو  السابقة، القواعد وفق المفاوضا  است ناف تستهدف للضط  خطوا  مجرد هو

 . جوهرية تطييرا  إجراء دون  من بعضها

 مان الادولي المجتم  وعلى المتحدة الواليا  وعلى المفاوضا  على تراهن الفلسطينية القيادة بقي  إيا
 مصااادر باعتبااااره الفلساااطيني الشاااعب لاااد  القاااوة عوامااال واساااتنهاض ،الفلساااطيني البيااا  ترتياااب دون 

 انتصااارها؛إلااى  ياالد  أن يمكاان والااي  حيااة، أبقاهاا الااي  الفلسااطينية للقضااية والمناعااة والقااوة الشارعية
 .ةالكارلإلى  وصوال   أسوأإلى  سي  من وسينتقل ،الفلسطيني الوض  سيتفاقم

 والعمال، النضاا  أدوا  فيهاا تتكامال ونضاالية سياساية ساتراتيجيةإ تبناي مان باد ال تقادم، ماا على بناء
 جعاال خااال  ماان القااو   مااوامين تطيياار علااى العماال أجاال ماان متااوامن، وبشااكل جناابإلااى  اجنب اا وتسااير

ااا االحااتال   ماان األدنااى الحااد تحقااق بتسااوية تنتهااي مفاوضااا  فااي الاادخو  تقباال حتااى ،لساارا يإل مكلف 
 .الفلسطينية الحقو  

 منظماة وتهماي  والبنياة، القياادا  وتقاادم الخيارا  خفا إ ظل في شامل منم   في الفلسطيني الوض 
 مااان ملاااله ياااتم جدياااد فضااااء وجاااود بااادليل والفصاااا ل، والقياااادة الشاااعب باااين المتمايااادة والهاااوة ،التحريااار
 الفلسااطينية القيااادة مطااادرة حااينإلااى  االنتظااار فااي االسااتمرار علااى قااادرين يعااودوا لاام جاادد منتفضااين
 أ  فااي ومسااتمر ومواظااب جااد  بشااكل شاايء عماال دون  ماان البقاااء محورهااا التااي االنتظاريااة ةللسياساا
 .وغيرهم فلسطينيين من غيرها العبون  يمأله نأ يمكن فراغ حدو إلى  أد  ما المجاال ، من مجا 

 وكان اآلن، علي  هو مما أفضل وض  في سنكون  وكنا ،"أوسلو اتفا " على التوقي  رفض يمكن كان
 النديااة مباادأ تحقيااق علااى يصاارّ  مختلاا  أوساالو اتفااا  توقياا  بعااد فلسااطيني أداء هنااا  يكااون  أن يمكاان

 غير وأصبح  حاسم بشكل تجاومت  لإسرا ي أن لب  عندما أوسلو من التحرر يمكن وكان والتبادلية،
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 التياااار هاااو لإسااارا ي فاااي المركااام   التياااار أصااابح نأ بعاااد الشااا ، تقبااال ال بصاااورة تساااوية أل  مساااتعدة
 واليماين اليماين باين هاو فيهاا الادا ر التنااف ال سيما أن  ،"ةالكامل لإسرا ي" إقامة خطة بنحياء الملمن
 أحادياة خطوا  عبر االنفصا  ودعاة(  ) ومناطق" االستيطانية الكتل" ضم دعاة بين تطرف ا، األكلر

 تطبيااق علااى للعماال ومسااتعد فلسااطينية دولااة بنقامااة برنامجاا  فااي يناااد  حاامب أ  يبااق لاام إي الجانااب،
 .الصطير" ميرت " حمب سو   يل 

 ياالد  أن سااابق وقاا  أ  ماان أكلاار فياا  المسااتحيل ماان أصاابح إي مختلاا ، وضاا إلااى  وصاالنا اآلن،
 وأصااابح  تجاومتااا ، فاألوضااااع فلساااطينية، دولاااةإلاااى  التوصااالإلاااى  أوسااالو باتفاااا  االلتااامام اساااتمرار
 أوجاد  فلساطينية ومصاالح واقتصادية سياسية أوضاع ونشن  االحتال ، على اعتمادية أكلر السلطة
ا  ال بصااورة ونفااوي ا لااروة مادتهاام الساالطة هاايه ألن هااي، كمااا الساالطة بقاااء األساسااي هّمهااا وشاارا ح أفااراد 
 الرشاايد الحكاام أركااان ويفقاادها القا مااة، الساالطة يكاار  يلاا  فكاال. ساايادة يا  بلاادان فااي مللهااا تحااد 

( السالطة) القياادة أصابح  إي ،(إلا ...  الفسااد وانتشاار القاانون  وسيادة والمشاركة والفصل المحاسبة)
  .شرعية من لها تبقى وما مصداقيتها يضع  وهيا الواق ، عن منفصلة

 أن المفتارض من كان الي  المفاوضا  بداية في تريده ما كل تقريب ا أخي  لإسرا ي أن يعني سبق ما
 حلقاااة فاااي تااادور المفاوضاااا  وجعااال الفلساااطيني، المفااااوض أضاااع  الاااي  األمااار نهايتهاااا، فاااي تنخااايه
 الحااال تجعااال التاااي وسياسااااتها مخططاتهاااا تطبياااق علاااى للتططياااة لإسااارا ي اساااتخدمتها بينماااا مفرغاااة،

 .عملي ا والممكن المطرو  الوحيد الحل هو المتعددة بصيط  ليسرا ياإل

ا" أوسااالو اتفاااا " ناااص كاااان لاااو حتاااى  ألنااااء ساااتحاو  لإسااارا ي لكانااا  الفلساااطينية الحقاااو   ويجساااد جياااد 
 واسااتفرادها لصااالحها، القااو   مااوامين فااي الفاااد  االخااتال  مسااتطلة مضاامون ، ماان تفرغاا  أن التطبيااق

ا بالفلسطينيين  األمم وقرارا  الدولي القانون  وعن الدولي واإلنساني واإلسالمي العربي عمقها عن بعيد 
 .حقوقهم من األدنى الحد تجسد التي المتحدة
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 يمنعواقب وقف التنسيق لا 

مااان نااا  أل :ال : ةمااان الناحياااة العمليااا( هااال يمكااان وقااا  التنسااايق األمناااي)ة سااالا  الورقااا نعاااة جابااااإل
إلى  ويرج  يل  ،ةالفلسطينيالقرارا  ة ي وتنفيي بقيمنوق  التنسيق األأو  قدام على تعليقالمستبعد اإل

 : أسباب عدة، أهمها

ة ابتادأ  مناي فتار  ،ةلضاطو  سياساية وشاعبية في سيا  االساتجابي منقرار وق  التنسيق األ خياتُ  .واًل أ
جون ة فبعد فشل مبادر  ،السياسيةة حياء المسير إلة ا الجهود الراميوتصاعد  عندما توقف  تمام  ة طويل

نهااا لاان تسااتنن  أوبامااا أة دار إعااالن إ ة لدرجاا ،لاام نشااهد جااوال  تفاوضااية 3014العااام  كياار  فااي أوا اال
والحد  ،ةهو تشجي  األطراف على التهد   تقوم بأن  ن كل ما يمكنأو  ،عام جهودها حتى رحيلها بعد

ة وبناء اللقة واتخاي خطوا  لتحسين شرو  الحيا ،ةالشاملة المواجهإلى  وعدم دف  األمور ،من التوتر
  .ةالسلط ومن  انهيار

جال الضاط  لتحساين شارو  المفاوضاا  لام فاي سايا  تحساان أساتخدم مان التهدياد باالقرارا  ي أنّ  كماا
 بادليل ،انها ي اة التساوية غاال  بااب عملياإ ة بضارور ة قناعاة طر  نتيجولم تُ  ،ةشرو  بقاء وعمل السلط

طااار  فاااي وسااااهم  ،ةالفرنسااية أياااد المباااادر ، فقااد باسااات ناف المفاوضاااا   مطالباا االاار ي  يكااارر مااارار  أن 
لطار  ة مبادرا  عربيوجود إلى  ، إضافة"سالمة عملي"حياء ما سمي  إإلى  مشروع قرار عربي يهدف

مبادرا   عن بعض األس  التي حكم  الن اختلف  قليال  ا  و  ،منخر  على مجل  األأمشاري  قرارا  
لاام إيا  اللفظااي المتكارر باتخااي إجاراءا ، ما  أن التهدياد ا عنهااا وجوهري الام تخار  كلي ااالساابقة إال أنهاا 

 .يحصل كيا وكيا، وعدم تنفييها رغم عدم حصول  ينتي بنتا   أسوأ من عدم التهديد على اإلطال 

وهايا يتنااقض ما   ،البقااءة خار أولويايء آ  شاأكلر من أالمرحلة هيه في ة ما يميم سياسة السلط نّ إ
برم من كال فالهدف األ ،ا م  االحتال جوهري  ة لعالقملل تطيير ا ،ةيهدد السلطيء   شأقدام على اإل

المعااار  التااي تخاااض ضااد الخصااوم السياساايين ماان دلياال يلاا  و  ،ماان البقاااءة يلاا  هااو تمكااين الساالط
وعاادم  ،ةوالمنظمااة لترتيااب البياا  الااداخلي فااي فااتح والساالطة والمساااعي الرامياا ،وخارجهااا "فااتح"داخاال 

  أتشتد في أن  واالستعداد لمعركة الخالفة التي بدأ  ويمكن ،اء الخالفا جرّ اآلن  النجا  فيها حتى
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حباطااا فاااي السااان ا لتقااادم الااار ي وقااا  نظااار   وعقاااد المجلااا   "فاااتح"علاااى تنجيااال مااالتمر   وعااادم قدرتااا  وا 
  .داألبإلى  الوطني

حتاااى لاااو نّفاااي  السااالطة قراراتهاااا، فهااايا ساااتكون لااا  نتاااا   وخيماااة، ال سااايما إن الباااديل غيااار جااااهم، 
 .مستمر، واللقة بين الشعب والقيادة مفقودة، بينما المنظمة في أسوأ أحوالهاواالنقسام 

ًًً ااا 33لااار مااان أكالمساااتمرة مناااي  أوسااالوة مساااير ن إ .اثانًي سياساااي  ،ب عليهاااا واقااا  جديااادا أد  وترتّاااعام 
 اهااامنة ا مساااتفيدوشااارا ح واساااعة نسااابي   اأفاااراد    وجااادأو  ،لقاااافي ملسسااااتي حيااااتي اجتمااااعياقتصااااد  
شاارة نمااا منتا  و  ،فقاا ة الف ااا  ليساا  موجااودة فااي داخاال ملسسااا  الساالطهاايه و  ،اهااللاادفاع عنة ومسااتعد

 .القطاع الخاص وما يسمى المجتم  المدني، بما في يل  وخارجهاة داخل السلط

وضااو  فشاال المسااار السياسااي منااي ماان  رغمبااال  ن عاادم بناااء البااديل وعاادم االسااتعداد الجااد  لااإ .اثالًثًً
فاالخوف مان المجهاو  اآلتاي فاي ظال ماا يجار   . بلسا ما مر الواقا  استمرار األيخدم ة سنوا  طويل
أو  ومان قياام قاو  ظالمياة ،يمنامان الفوضاى والفلتاان األة حالاإلاى  ومن االنمال ة العربية في المنطق

مان و غيرها بملء الفراغ الناجم عان فشال العملياة السياساية مان دون حلاو  مساار سياساي باديل منهاا، 
كلاا   ؛لي والعرباي واإلقليمااي والاادوليساارا يوالتااداخل اإل مراكام القااراراإلسااتراتيجيا  و الساالطا  و ة تعدديا

انتشااار إلااى  وهاايا ساايلد  ،ا كااان مفعااوال  أماار   يقضااي هأن إلااى  الحااالي اسااتمرار الواقاا علااى يساااعد 
ما دام  أكبر دون ربط  بنفق أوس  وهدف هوخسا ر  هوتقليل أضرار  ،مر الواق أفكار من نوع تحسين األ

 .اوقد يكون مخيف   ،غير واضح وال ناض  من البديل 

 اجاد  ة لا  ساي حُ أو  انهاار إيا  ةتحال محال السالطأن  التاي يمكانة حاوا  المنظماأأن  ا سابقميعمم م
ولام  ،وتالشاى دورهاا ،وغاب  ملسسااتها ،تآكل  شرعيتها، فقد وال تختل  عن السلطة إن لم تكن أسوأ

ال يعنااي  هن عقاادأماا   ه،المساااعي لعقااداآلن  ولاام تاانجح حتااى ،المجلاا  الااوطنيلعقااد ة تاانجح المحاولاا
لم يعقد بعد التحضيرا  الضرورية د  المسمار األخير في إيا  بل قد يعنية، لمنظماحياء إة بالضرور 
 .نعشها
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لماايا نريااد عقاده ولتحقيااق أياة أهااداف، : المطلاوب عقاد المجلاا  الاوطني فااي سايا  اإلجابااة عان ساالا 
ال  فيصال، بينماا الضارور  إعاادة أو  سيصبح عقده هندساة لملسساا  المنظماة علاى مقاا  شاخصوا 

 .بنا ها على أسا  القواسم المشتركة، أ  على مقا  الشعب الفلسطيني ومصالح  وحقوق  الوطنية

اتفاااا  "وفشاال كاال الجهااود و ،اا وعمودي ااافقي اا  أاسااتمرار االنقسااام السياساااي والجطرافااي وتعمقاا نّ إ .رابًعًًا
المتعلقاة بتطييار العالقاة ما   ةا في منا  تطبياق قارارا  القيااديلعب دور    ؛والمالحق المنبلقة عن "القاهرة

فاي قياادة  "فاتح"الطامحاة للحلاو  محال  "حماا "ستفيد تأن  يخشون من "فتح"ن الر ي  وأل ،االحتال 
ماان مسااار المعتمااد ن تطبيقهااا اعتااراف صااار  بفشاال الأل ،القاارارا هاايه ماان تطبيااق الساالطة والمنظمااة 
ة ضاع  قياادالمميد مان إلى  ما يلد  ،ااعتماد مسار جديد مختل  كلي  خصوص دون وضو  ممالل ب

بمااا فيهااا  ،"سااالميةاإل"وغيرهااا ماان الفصااا ل  "مااا ح"ه مااألتأن  لااى نشااوء فااراغ يمكاانا  و  ،"فااتح"عباا  و
 .عنهاة نسخأو  "داع "

ًًًا هااايه طاااوا   االساااتمرار مااانا ومكنتهاااة السااالطدعمااا  أو  األطاااراف والااادو  التاااي أوجاااد إّن  .خامًس
ة حياااااء القضاااايإإلااااى  قااااد ياااالد ة ن انهيااااار الساااالط، ألباسااااتمرارها ودعمهاااااة الساااانوا  ال تااااما  ملتمماااا

تقاديم خيااارا  وبادا ل أخاار  إلاى  ساايلد و  ،حالي اا قادمها علااى حسااب القضاايا المتصاادرةوتة الفلساطيني
على  –يمكن ة لو انهار  السلطحتى ليل   ،ةودولية قليميا  و ة هيا يضر بنطراف عربيغير مرغوبة، و 

تكون مطواعة أكلار وعلاى مقاا   ةجديدة بناء سلطأو  ،االعمل على بنا ها مجدد  أن يجر   –األرجح 
 .لإسرا يالحكم الياتي المحدود الي  يجسد السق  األعلى لما تريده 

 

 بقاء السلطة جيد بالنسبة إلسرائيل

أن  ال تاما  تار   ،األخيارة فاي اجتماعاا  حكومتهااة فاي النقاشاا  الادا ر  وكما جاء ،اآلن ل حتىإسرا ي
هاايا التقاادير سيسااتمر مااا داماا  أن  عتقاادأ و  .ل ماان انهيارهاااساارا يإل ا،قاال سااوء  أأو  ،جياادة بقاااء الساالط

ة يامناألة وم  األجهام  ،ةنتفاضامان خاال  دعام وتطاوير اال ،لإسارا ية لم تلاق بلقلهاا فاي مواجهاة السلط
ملااااال الااااادفاع عااااان الماااااواطنين عنااااادما يتعرضاااااون العتاااااداءا  المساااااتوطنيين  ،بعضاااااهاأو  بفعالياتهاااااا
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ة، تلال هاي المحإسارا يل ولي  للمستوطنا  فق ، ألن سرا يإل وتبني المقاطعة ،المستعمرين المسلحين
تنيياد بعاض مجااال   ،األصاحأو  ،لفظي اا وعادم االقتصاار علاى تنييادها ،وهي التي تبني المستوطنا 

وتقاديم دعااو  ، منتجاا  المساتوطنا  دون باي  المطلاوب حتاى فاي هايا الميادانة لل مقاطعم ،عملها
ل إساارا ي ةوالتعاماال ماا  هاايا الملاا  وكاال مااا يتعلااق بمالحقاا ،الجنايااا ة محكمااإلااى  ولااي  فقاا  شااكاو  

اسات ناف مان أجال تهدياد وتلاويح كن التعامال معهاا بشاكل تكتيكاي و أل ،ةمختلفاة ا بصور ا وسياسي  قانوني  
 .امختل  جد  يء شة ستراتيجية جديدإوالتعامل معها كندوا  في  ،يءالمفاوضا  ش

أقاو  ي، منابماا فيهاا اساتمرار التنسايق األ يد  ما سبق على أن العوامل التي تدف  لبقاء السالطة قوياة،
طال  نباأو  حلهاا، ولكان فقادان األمال بالمساار السياساي وباسات ناف أو  حتى اآلن مان عوامال انهيارهاا
المميااد ماان التعناا  والتطاارف، وتكلياا  تطبيااق مخططاتهااا إلااى  لإساارا يمسااار سياسااي جديااد، واتجاااه 

كتااااال "العدوانياااااة واالساااااتيطانية والعنصااااارية، ومياااااادة احتمالياااااة اتخايهاااااا إلجاااااراءا  كبيااااارة، ملااااال ضااااام 
أو  ، وتطيياار جااوهر  لألماار الواقاا  فااي القااد ، وخاصااة المسااجد األقصااى،( )مناااطق أو  "اسااتيطانية

احتماليااة اسااتمرار وتصاااعد الموجااة االنتفاضااية والضااط  إلااى  تنفيااي مجااامر ضااد الفلسااطينيين، إضااافة
أو  وتنفياي عمليااة ،ياة فااي عملياا  المقاومااةمناألجهاامة األمان السياساي والشاعبي وانخاارا  متماياد ألفااراد 

سارا يلسالطة و كل يل  سيجعل من الصعب علاى ا ؛لية كبيرةإسرا يعمليا  استشهادية توق  خسا ر  ل ا 
تعليااق إلااى  مواجهااة لااي  بالضاارورة ماان اختيارهمااا، مااا ياالد إلااى  احتااواء الوضاا ، وقااد ياادف  الطاارفين

 –حاد كبيار، األماار الاي  سايفتح الباااب لتصااعد المواجهاة الفلسااطينية إلااى  تخفيفا أو  يمناالتنسايق األ
 .حلهاأو  لية أكلر، وسيميد من احتماال  انهيار السلطةسرا ياإل

صاادرها المجلاا  المركاام  فااي شااهر آيار أعلااى تطبيااق القاارارا  التااي ة الفلسااطينيية أقاادم  القيااادإيا 
أن  وأعلان صاا ب عريقاا  ،لاانيالالرابا  مان شاهر تشارين ة فاي الماضي وأكد  عليها اللجناة التنفيييا

 لي سرا يفمايا سيكون الرد اإل ،العمل جار  لتنفييها

 :القرارا هيه ننع  الياكرة باستعراض أن  ال بد ،لسرا ينتعرض للرد اإلأن  قبل
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 "فلساطين دولة في الفلسطيني الشعب تجاه كافة مسلولياتها( لإسرا ي) االحتال  سلطة تحميل 
 .الدولي للقانون  وفقا   احتال  كسلطة المحتلة

  التمامهااا عاادم ضااوء فااي ليساارا ياإل االحااتال  ساالطة ماا  كافااة بنشااكال  يمناااأل التنساايق وقاا 
 .الجانبين بين الموقعة باالتفاقيا 

 بقااارارا  االلتااامام تجدياااد يضااامن أن يجاااب ماااناأل مجلااا  فاااي جدياااد قااارار أ  أن علاااى التنكياااد 
 يضاامن وبمااا لي،ساارا ياإل الفلسااطيني والصااراع الفلسااطينية بالقضااية الخاصااة الدوليااة الشاارعية
 .االحتال  إلنهاء ممني سق  تحديد

 وجاود أ  إبقااء شاننها مان صيغ وأ  ،ةالملقت الحدود يا  والدولة اليهودية الدولة فكرة رفض 
 .فلسطين دولة أراضي من جمء أ  على ليإسرا ي استيطانيأو  عسكر  

 الدولياة الجنا ية المحكمة م  للمتابعة العليا الوطنية اللجنة عمل بمتابعة التنفييية اللجنة تقوم 
 يتعلااق فيمااا وخاصااة عنهااا، المساالولين ومحاساابة ليةساارا ياإل الحاارب جاارا م مالحقااة أجاال ماان

 .غمة قطاع على العدوان خال  المرتكبة الحرب وجرا م االستيطان، بجريمة
 الشعبية المقاومة أشكا  من كشكل ليةسرا ياإل المنتجا  مقاطعة حملة في االستمرار." 

التااااي حكماااا  العالقااااا  ر القواعااااد طيّ تساااات  نفااااي  ماااا قررتااااإيا  ةالفلسااااطينية القيااااادأن  ساااابق يعنااااي ماااا
ة الحماياة الدولياأو  ةتحر  دولي عاجل بفرض الوصايإلى  يا لم يلد يل ا  و  ،ةليسرا ياإل -ة الفلسطيني
ل ساتقوم إسارا ين نفا ،حاد بعيادإلاى  ضمن المعطيا  الراهنة مر مستبعدأوهيا  ،راضي المحتلةألعلى ا

، ولكان هايا ال يعناي نهاياة ةكلر من مار ا أكما هدد الر ي  سابق  لم تحل نفسها بنفسها إيا  بحل السلطة
ل ترياااد سااالطة مسااالولة عااان الفلساااطينيين، ماااا يعناااي أنهاااا ساااتفكر فاااي إعاااادة تشاااكيل نسااارا يالمطااااف، ف

 .لإسرا يسلطا  جديدة تتناف  فيما بينها وتسعى كل منها لكسب ود أو  بناء سلطةأو  السلطة
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حتملة
ُ
  السيناريوهات امل

 يمنومن ضمنها وقف التنسيق لا  املجلس املركزي، على تنفيذ قراراتة القيادإقدام في حال 

عادة تركيبها :ولناريو األ يالس  فك السلطة وا 

كلار أفيهاا عناصار ة بحيا  تتباوأ القيااد ،هااوتركيبة فا  السالطإلاى  ل ضمن هيا السيناريوإسرا يتسعى 
أن إدارة الصاراع ولاي  حلا ، و  برماأل  والي  عنوان ،لإسرا ي  ا للتعاي  م  الواق  الي  تفرضاستعداد  

، ن هاايا هااو الحاال النهااا يأو  ،ن هااو حكاام ياتااي محاادودو الفلسااطين  يحصاال عليااأن  أقصااى مااا يمكاان
ولكاان يمكاان فااي  ،الكيااان الااي  سااينجم عاان هاايا الحاال ليساا  محسااومةة تساامية مساانلفضااال  عاان أن 

ة سااايقام علاااى جااامء مااان الضاااف  ولكنااا ،"ةالفلساااطينية الدولااا"ا بااا  ل علاااى تساااميتإسااارا يتوافاااق ة أن النهايااا
ل كماا يظهار مان تصاريحا  نتنيااهو إسارا يفاي ياد ة وستكون الساياد ،ةوجمء من القد  الشرقية الطربي
ة داخااال الدولاااة تبقاااي علاااى تواجااادها فاااي منااااطق حيوياااأن  مااان حقهااااة ليسااارا ين القاااوا  اإلنباااة المتكااارر 
يا وا  . ا عليهااان هنااا  مااا يشااكل خطاار  نباا ر قاادّ أو  شااعر إيا  وتحااتفظ بحااق التاادخل فيهااا ،ةالفلسااطيني
هاااي العنصااار ة ن السااايادأل ،لاان تحمااال مااان مقوماااا  الااادو  سااو  االسااامة الدولاااه هااايا فااانن هاااي حصاال

 .خر  التي تشكل الدو الحاسم التي يعطي المعنى للعناصر األ

  أعاادم حصااو  يلاا  لاان يجعاال ة أن الكيااان بالدولااة علااى تساامية لموافقاالل مضااطرة إساارا يمااا يجعاال 
إلاى  إضاافة، لإسرا ي هتقود الحكم الياتي مللما تريدأن    دعم حقيقي تقبلنتتمت  بة ناصر فلسطينيع

 ةلنا يااة ساايجعل الدولااة دولااة قاماان  حاال يساامح بأالوحياادة دون ة هااا الدولااءبقاأن  ل ماانإساارا ية خشااي
أناااا  ينخااايون  هااااسااايطر عليأو  ،مااان الفلساااطينيينة عاااداد كبيااار أ لطااارد ة وجاااد  طريقاااإيا  ال، إةالقوميااا
علاااى ة الفلساااطينية النظااار التاااي يطرحهاااا بعاااض العناصااار اليمينياااة والتاااي تطالاااب بحااال القضاااية بوجهااا

خار  تطالاب بعادم إعطااء الفلساطينيين أصار اوعن ،لإلاى إسارا ي ةالطربية بضم الضف، و ردنحساب األ
سيساااهل علاااى تمييااام عنصاار  ة دولااة قاماااإوهااايا يعنااي  ،ةمتسااااوية ماا  اليهاااود بعااد ضااام الضااف احقوق اا

 .الفلسطينيين الكفا  ضدها
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ة وضام المنطقا ،ولاىا تطالب بضم الكتل االستيطانية الكبيارة فاي المرحلاة األنا  عناصر أوس  نفوي  ه
ياااارتب  ماااا  المعااااام  ة مركمهااااا غاااام ة فلسااااطينية دولااااة قامااااإوتشااااجي   ،ةلانيااااة فااااي مرحلاااا ( )ة المصاااانف

 .ةالمنفصلة عن بعضها البعض في الضف

سايتبعها ة بف  االرتبا  عن قطااع غام   شارون الي  كان  خطوته أر يل الحل فكر بتنفيين ملل هيا إ
ة فهاو كاان صااحب نظار  ،ولكان المارض قطا  الطرياق عليهاا ،ةاالنطواء في الضافة تطبيق خطة خطو 
ال  فرض عليهاا حالسايُ  ،ولاو مان جاناب واحاد، لإسارا ي  دون حل ماا تطبقا  أن  من ستراتيجية إلدراكإ

تميياام ة دولااإلااى  التااي تقااودة القومياا ةلنا يااة بالدولاايتملاال  ،دون تاادخلماان أو  بتاادخل دولااي ،يناساابها
 .ليينسرا يستراتيجيين اإلبل كابو  بنظر اإل ،ليس  حال  هي و ، عنصر  

ل إسارا يفي ة اقتناع اتجاها  مركميإلى   سبابأحد أيعود في ة فلسطينية دولة ل إلقامإسرا يرفض ن إ
ااة علااى معظاام مساااحأو  ،ل علااى كاال فلسااطينإساارا ية دولااة قامااإلة ن هنااا  فرصاانباا ا فلسااطين تطبيق 

كباار أ"للشااعار القااديم الجديااد الااي  رفعتاا  الحركااة الصااهيونية منااي باادء تطبيااق مشااروعها االسااتعمار  
 ."سكانرض وأقل عدد ممكن من المن األة ممكنة مساح

 ةفلسااطينية دولاة قامااإن تراجاا  إمكانياة أل ،التاارو  قلايال  ة واحادة دولااة قاماإإلااى  علااى الاداعين ،ن هنااما
 سااتلد التااي " ل الكباار  إساارا ي"ة قاماانمااا إلا  و  ،الواحاادةة الدولااة قامااحااد التالشااي ال يفااتح الطريااق إلإلااى 
 .صحاب البالد األصليينأعدد ممكن من الفلسطينيين طرد أكبر إلى 

اافيتحكم تااة ساالطا  محليااة يحاال محاال الساالطأن  لإساارا يقااد تفضاال  ساايناريووضاامن هاايا ال ا هااا جميع 
 .وتطي  تنافسها وصراعها م  بعضها البعض ،االحتال ة سلط

ا ،محتمال سايناريون ملل هايا الإ السياساا    لماا أوجدتاة واساتجاب ايملال اساتمرار  نا  أل ،اوال أقاو  مرجح 
م قااد  ل لاان تُ إساارا يتتعاامم احتماليتاا  ماان تاايّكر أن و . رضماان حقااا ق علااى األة ليساارا يوالمخططااا  اإل

حادل  هاّما  ومالم   حتاى عنادماانهيارهاا أو  أن تقوم السلطة بحل نفسها بنفسهاأو  ةحل السلط على
ة األجهاام شااهدنا فيهااا مواجهااة مساالحة فااي االنتفاضااة اللانيااة، حياا  تاام فيهااا تاادمير ملسسااا  الساالطة و 
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 تحويلهاا علاى أمالة السالطعلى بق  أل إسرا ي ولكن ،اآلالفا  الم ا  من أفرادها واعتق وقتلة يمناأل
  .حد معقو إلى  راد أولقد كان لها ما  ،خر  أة سلطإلى 

رم ما يميم ه، وأبالتي كان  في عهدة عن السلطة التي قام  بعد رحيل ياسر عرفا  مختلفة السلطف
 ،هاالابعض التمامات السالطة تجاومإلى  ل على الوفاء بالتماماتها أد إسرا يقدام إعدم أن  بين السلطتين
ضااااد ة ودعاااام ياساااار عرفااااا  اسااااتخدام المقاوماااا ،ضااااع  مسااااتو  أإلااااى  يمنااااالتنساااايق األحياااا  تراجاااا  

ة مان عمليا اياسار عرفاا  جامء  عهاد  ي فايمناكاان التنسايق األ، فاالحتال  لتحسين شرو  المفاوضا 
ة ي في عهد محمود عبا  فكان عربون صاداقمنما التنسيق األأ ،ومرفوضة ّلةن كان  مختا  سياسية و 
نجام الدولة الفلسطينية، وانتهى السياسيةة يساهم في إطال  العمليأن  لا على أميقدم مسبق   أن إلى  وا 

 .يكون سقف  بقاء السلطة

 :ضمن هذا السيناريو يمكن أن تتفرع عدة سيناريوهات، مثل

 .أكثر قليًل أو  إقامة دولة ذات حدود مؤقتة تكرس الوضع القائم . أ
الدولة الفلسطينية وتتب  إليهاا المعاام  اآلهلاة سواء بنن تكون غمة مركم إقامة دولة في غزة،  . ب

كيااان سياسااي فااي غاامة ماان دون راباا  ماا  أو  دولااة فلسااطينيةأو  بالسااكان فااي الضاافة الطربيااة،
يا نجحااا  المفاوضاااا  غياااار إيا  ويكبااار هااايا االحتمااااا  .الضااافة اساااتمر االنقساااام وتعمااااق، وا 

ساارا يفااي غاامة و المباشاارة التااي جاار  وماان الممكاان أن تجاار  بااين الساالطة القا مااة  ل، ضاامن ا 
 .هدوء مقابل هدوء"معادلة 

شاكل أو  وبالايا  عربياة، مماا قاد يعياد الخياار األردناي،حًل بماًاركة إقليميًة، إلًى  التوصل . ت
 .(كنفدراليةأو  فدرالية،) من أشكا  العالقة الفلسطينية األردنية

 

 انهيار السلطة  :الثاني سيناريوال

حتاى اساتمرار الوضا  أو  ةمان قارارا  السالط هي وغيار منالتنسيق األق  يقوم هيا السيناريو على أن و 
انهيار إلى  قد يلد على ما هو علي ، حي  نشهد تآكل في األرض والحقو  والملسسا  والشرعية، و 
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الفوضاى والفلتاان إلاى  ، وهايا قاد يالد ةنساي  السالطماا كانا  عليا  قبال تإلاى  وعودة األمورة السلط
 .ومصادر القرار الفلسطيني أكلر مما هو قا م اآلن ي وتعددية السلطا مناأل

تفضال اساتمرار  لإسارا ين ألا، و يعني فتح أبواب المواجهة على مصااريعه  نأل مستبعد سيناريووهيا ال
تتحماااال أن  ال تريااااد كمااااا أنهااااا. لساااارا يالساااالطة، ألن أ  بااااديل عنهااااا ساااايكون علااااى األرجااااح سااااي  ا إل

ن المجتما  الادولي والادو  المانحاة ساتوق  تمويال االحاتال  لا  ألوي ،عان احتاللهااة الكاملة المسلولي
ا ،عبااءما سيلقي بكل األ ،ةعن طريق تمويل السلط ن ساتكو وعنادها  ،ا المالياة علاى االحاتال خصوص 

ماا إأقساام واساعة منهااأو  معظمهااأو  ةماا ضام الضافإ: اتخااي قارار مصاير  أماام ل إسرا ي حيااء ماا ، وا 
 ".السالمة عملي"سمي  

 

 حل السلطة: السيناريو الثالث

أفضال طريقاة لتجسايد القارار الادولي بااالعتراف وجد  القياادة الفلساطينية أن إيا  يتجسد هيا السيناريو
ل والمجتما  الادولي سارا يبالدولة الفلسطينية حال السالطة التاي يجعال بقاءهاا ضامن التماماتهاا يريعاة إل

يا وجااد  أن . لإساارا يدولااة عاان طريااق المفاوضااا  المباشاارة ماا  إلااى  بننهااا يمكاان أن تتحااو  ماان وا 
 مصالحتها ومان مصالحة إحيااء الجهااود إلقاماة الدولاة الفلساطينية تحوياال التهدياد اللفظاي بحال الساالطة

 .خيار يمكن األخي ب إلى 

حااال السااالطة عااان انهياااار السااالطة، ألن االنهياااار ال يمكااان أن يساااتخدم سياساااي ا، ألن يحاااد  يختلااا  
ااا عاان القيااادة، أمااا الحاال فاايمكن أن ياالد  قباال تنفياايهب مفاوضااا  إلااى  بعااد يلاا أو  صااورة تلقا يااة رغم 

ا ا م  التلوي  بخياار الدولاة الواحادة، ماا يليار حساساية إيا  تنتهي بتسوية، خصوص  ل إسارا يترافق أيض 
، إي ساايتحو  "ةيهودياا"ى ماان خطاار القنبلااة الديمطرافيااة الناااجم عاان فقاادانها لطابعهااا كدولااة التااي تخشاا

 .أغلبية خال  سنوا  قليلةإلى  الفلسطينيون في الدولة الواحدة
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 الدولة الفلسطينية: السيناريو الرابع

ةطني لاو تطيير المقارباة الفلساطينية، بحيا  يمكان الخارو  مان المانم  ايتجسد هيا السيناريو من خال  
البنااى والقيااادة والملسسااة، وانعاادام  الشااامل الااي  يظهاار ماان خااال  إخفااا  الخيااارا  المعتماادة، وتقااادم

 .استمر الوض  على ما هو علي إيا  إمكانية التطيير السياسي

تطييار العالقاة ماا باين الفلساطينيين طر  أفق جديد علاى أساا  في لهيا السيناريو شر  النجا  يتملل 
، وأن (تحتاا احااتال  وشااعب واقاا  )عالقااة بااين أعااداء إلااى  ليين ماان عالقااة بااين شااركاء سااالمساارا يواإل

المرحلة التي يمار بهاا الشاعب الفلساطيني هاي مرحلاة تحارر وطناي، وليسا  مرحلاة إقاماة دولاة، علاى 
 ال بااد ماان هأسااا  أن الدولااة الفلسااطينية ال يمكاان أن تقااوم ماان دون دحاار االحااتال ، وماان أجاال دحاار 

هماتهاا ، ونقال مميةسلطة خدإلى  هاتحويلإعادة النظر في دور السلطة وشكلها ووظا فها والتماماتها، و 
علاااى أساااا  العمااال مااان أجااال إعاااادة بنااااء الحركاااة الوطنياااة والتمليااال  وصاااالحيتها السياساااية للمنظماااة،

بحي  تضم مختل  ألوان الطي  السياسي واالجتماعي باعتبارها الجبهاة  ،وملسسا  منظمة التحرير
 .لوطنية الفلسطينيةالوطنية العريضة التي تناضل من أجل االستقال  والسيادة وبقية الحقو  ا

ة بوصافها قضاية القضايا عاادة و  ،لحقاو  التاريخياةلو ة لروايالاالعتباار إعاادة إن تحقيق ما سبق يتطلاب 
ااأو  اولااي  خالف اا ،حقااو  ة تحاارر وطنااي واسااتعاد بااين أو  ،السااالمة طبيعاا حااو أو  ،رضا علااى األنماع 
ة نهاياا هعامال ما  الممكان باعتباار تالأو  ، يمكان تحقيقاأو  ماا تحقاقة ضااعإوعادم  ،االعتادا  والتطارف

 .المطاف
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 التوصيات

ة بلور  سا أ على ،اجوهري   اتطيير   "أوسلو اتفا " مني المعتمدةة السياسية اللعب قواعد تطييرة ضرور  .أواًل 
أن إلااى  وتسااتند ،نريااد مااا نحقااق وكياا الوصااو ،  نريااد أياان لااىا  و  ،ناآل نقاا  أياان تحااددة جدياادة رلياا
لى سالم شري م   ولي  عدو م  عالقة لإسرا ي م ة العالق  تتخلى وال ،التاريخية والحقو  ة الرواي، وا 
 يمكاان مااا تحقيااق سااا أ علااى، المرحليااة الحلااو  إسااقا  دون ماان  تاااريخي حاال إلنجااام النضااا  عاان
 ساااتراتيجيةإ ووضااا  ،ةالفلساااطينية الدولاااة قاماااإ بهااادف التمسااا  يلااا  فاااي بمااااة، مرحلااا كااال فاااية تحقيقااا
 تطيياااركماااا تركااام الرلياااة الجيااادة علاااى . ةالالممااا المتنوعاااة األدوا  تساااتخدمة متعاااددة ونضاااالي سياساااية
 .لسرا يإل امكلف   االحتال  جعل خال  من القو   موامين

 تتناسابيجياة تدر ة عمليا ضامن  لاة الضاار  واإلفاراما  "أوسالو اتفاا " نهاءإ تستهدفة خط وض  .اثانيً 
 الخطاوا  خاال  مان تحقيقهاا يمكان التاية والنديا التبادلياة أدبمبا بالتمسا  وتبدأ ،ةبديل خيارا  بناء م 
 :تيةاآل

 اا ،يمناااأل التعاااون  بتخفياا  الباادء   تعليقاا إلااى وصااوال   ،المعلومااا  تباااد  مجااا  فااي اخصوص 
 تنفيااي رباا  خااال  ماان يلاا  تطبيااق يمكاانو . التماماتهااا ماان لإساارا ي تحاارر علااى ارد   اكلي اا  ووقفاا

 تفعال كماا التماماتهاا لإسارا ي تجااوم  فنيا ،ةليسرا ياإل االلتماما  الفلسطينية بتنفيي االلتماما 
 .التماماتهم ن و الفلسطيني يتجاوم

 وكاا ّ  ،يااةمناألجهاامة األ أيااد  ماان خراجهاااا  و  السياسااي المسااتو   يااة فاايمناأل العالقااا  حصاار 
للقيااااادة  اخاضااااعة كلي اااا تكااااون أن  جهاااامة يجاااابأ فهااااي ،السياسااااي األجهاااامة بالعماااال ههااااي تاااادخل

 .السياسية
  المااوارد وتحوياال ،ماانموامنااة األ تقلياال، والعماال علااى الساالطة الساانوية موامنااةفااي  عااادة النظاارإ 

 صاامود ودعاام ،الوطنيااة الصااناعا  ودعاام ،الصااحية والتعلاايم ملاال ،خاار  أ بنااود إلااى صااةالمقلّ 
 .ةليسرا ياإل المعرضة لالعتداءا  والمناطق المواطنين
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 امهنية وطنياة بعياد   أس  على عادة بنا هاا  األجهمة المتبقية و  ودم  ،كلرأأو  يأمن جهام حل 
 .الحمبية عن

 اإلنساانية يجاب تلبياة االحتياجاا أن  ساا أ ياة والمدنياة علاىمناأل االلتماماا  بين ما الفصل 
 والكاوار  ماراضواأل واألوب ة الجرا م نواعأ مكافحة مختل  مجا  في التعاون أن و  ،تستمرأن 
 .عن  غنى ال مرأ

 السااالطة  لمنااااطق االحاااتال  لقاااوا  اقتحاماااا   أل بالتصاااد  ماااناأل جهااامةأل تعليماااا  إعطااااء
 .(أ)المصنفة 

  لجان" تشكيلبر ع المستوطنين العتداءا  تتعرض التي والمناطق القر   أهالي ودعم تشجي 
 .وممروعاتهم وممتلكاتهم األهالي عن الدفاع مهمتها "حراسة

 الحيااة  أساباب تاوفير يلا  فاي بماا ،االحاتال  سالطا  فعال وردة االحتماال  لجمي  االستعداد
 مإلاايه بحاجااة لإساارا يأن  ماا  ،والمسااتوطنا  لإساارا ي فااي يعملااون  الاايين للعمااا  عماال وفاارص
، ألنهاا للسايطرة المباشارة تعاودأن  لهاا يحاد أن  يمكان ماا أساوأ نأل ،السالطة استمرار ويهمها
 بادال   هءعبااة أ المانحا الادو  لتحّما اءجارّ   من األربا  جني عن تك سو  ،االحتال  لمنستدف  
 .لإسرا ي من

 السااااعي يلااا  فااااي بماااا ،وقانونيااااا االساااتيطاني سياسااايا االسااااتعمار دانااااة وعااام إ علاااى التركيااام 
 ، االساتيطانية اإلجاراءا  قانونياة وشارعية كال عدم على يلكد مناأل مجل  من قرار صدارإل

 .الفلسطينية المحتلة راضياأل على "الرابعة جني " اتفاقية المطالبة بتطبيقإضافة إلى 

ًًً ة مجااااور ة سااالط - قااالاأل علاااى -، لتكاااون والتماماتهاااا هااااووظا ف هاوشاااكلة السااالطة طبيعااا تطييااار .اثالًث
 وماا ،ةالمنظما أدوا  مانة أدا تكاون و  ،الاوطني البرناام  تخدم، و للتطبي ة ومقاوم ،ةوالمقاطعة للمقاوم
 .ةللمنظمة السياسي هاوصالحيات السلطة مهما  نقل من يل   يقتضي

 المفاوضاا ، طااقم اخصوص  ، ةالطربية الضف لخار ة المنظم وقيادا  ودوا ر ا مقرّ  معظم نقل .ارابعً 
نو ة المصالح إتمام وبعد  .ةغم  قطاعفي  والدوا ر المقرا  بعض تكون أن  يمكن االنقسام هاءا 
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 يلا  فاي بماا آخار،إلاى  خياار مان لالنتقاا  واالساتعداد ،بينهاا ماا والجما  الخيارا  جمي  فتح .اخامسً 
 .من ة المرجو  هدافاألة السلط وظا   تطيير خيار يحقق لمإيا  ةالسلط حل لخيار االستعداد

ة ضااارور ة الوحااادأن  ساااا أ علاااىة الوطنياااة الوحااادة واساااتعاد االنقسااام إلنهااااءة ولويااااأل إعطااااء .اسادًسًًً
 .عنها غنى الة وطني

، حقيقيااةة وشااراك توافقيااةة وديمقراطيااة وطنياا أساا  علااى التحرياارة منظماا ملسسااا  بناااءة عااادإ  .اسًًابعً 
 وفعاال   قاوال   وتكاون  ،واالجتمااعي السياساي الطيا  ألاوان مختلا  تضام، لةالمشترك القواسم سا أ على
 .تواجده أماكن جمي  في الفلسطيني للشعب الوحيد الشرعي المملل

 


