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أحمد رفيق أبو ضلفةإعداد:   
  منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير اإلستراتيجي

 تعليق االعتراف بإسرائيل
 بين التكتيك والتنفيذ
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 مقدمة

ّّأقرّ  ّالمجلس  
ّّالوطن   

ّّالفلسطين   
 
ّّف ّالثالثة ّبتاري    خّودورته ين 3/5/2018ّّالعشر ّعدةّخطوات،

كاّلجراءاتّلمواجهةّاّل ومنهاّّ،تصفيةّالقضيةّالفلسطينيةإىلّالمتالحقةّالهادفةّّالرسائيليةّ-ّيةمير

الفلسطينيةّبتعليقّ افتكليفّاللجنةّالتنفيذيةّلمنظمةّالتحريّر ّّإىلإرسائيلّبدولةّّاالعير افحير  ّهّااعير

ّ ّحزيران ّمن ّالرابع ّحدود ّعىل ّفلسطير  قية1967بدولة ّالقدسّالشر ّقرارّضم ّوإلغاء ووقفّّ،،

ّّاالستيطان 1ّّ.الرسائيىل 

ّ ّالمجلس ّأقر ّّالمركزيكما  
 
ّبتاري    خّف ين ّوالعشر ّالتاسعة ّاللجنةّّ،17/8/2018ّدورته توصيات

،بتنفيذّقراراتّالمجلسّّالخاصةالتنفيذيةّ  
افّبدولةّّالوطن  ّإرسائيل.ّبماّيشملّتعليقّاالعير

ّّير ّجاءتّقراراتّالمجلس  
ّتواجههاّّ،والمركزيّالوطن   

ىّالنر تحتّوطأةّالضغوطّوالتحدياتّالكير

ّتستهدفّ  
النر أفقّالتسوية،ّوالسياساتّوالجراءاتّالرسائيليةّ، نتيجةّالنسداّد القضيةّالفلسطينيةّ،

ّلحلّالرصاعّمنّطرف ّّفرضّالتصورّالرسائيىل  ّإىلّجانبّقراراتّوسياساتّإدارة الرئيسّواحد،

ّ ك  ّوالمنظمة،ّدونالدّالمير ّترامبّبشأنّالقدسّوالالجئير   
يكّالنر ّإىلّانتقالهاّإىلّموقعّالشر تشير

ّتنفيذّمخططّتصفيةّالقضيةّوالحقوقّالفلسطينية.ّّّبنيامير ّّلحكومة  
 
ّنتنياهوّف

افّالمتعلقةّبتعليقّااّلّقراراتّمجالسهّالتنفيذّلمّتطرحّالقيادةّالفلسطينيةّخطةّعملّحقيقيةّ عير

ّالحالةّّ،بإرسائيل ّالتساؤاّلهّولجانّوهيئاتّمختلفة،ّلواتبعتّأسلوبّالتسويفّعير يثير مّا ّحولّّتّو

ّتهاّجديّمدى  
 
افف ّالقرارّعنّتوجهّجديّلفكّاالرتباطّبإرسائيلّهلّ:ّتنفيذّقرارّتعليقّاالعير يعير

اماتّأوسلّو ّيندرجّأمّأنهّّ،والتحللّمنّالير   
 
وطّالعودةّإطارّّف ّرسر ّبهدفّتحسير  التكتيكّالسياس 

                                                           
 bit.ly/2D0ZgYc. 4/5/2018، (وفا)الفلسطينية  والمعلومات ختام دورته الثالثة والعشرين، وكالة األنباء فيالفلسطيني  الوطنيبيان المجلس  1

https://bit.ly/2D0ZgYc
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ّّو ّللمفاوضات ّالداخليةاحتواء ّالفعل ّردود ّالفلسطينية ّالقيادة ّتستطيع ّوهل افهاّ؟ ّاعير تعليق

ّ  
 
امهاّبّاستمراّرّظلّبإرسائيلّف  ؟أوسلّوّعمليةّالتسويةّواتفاقالير 

ّ

 املتبادل  االعترافورسائل  أوسلواتفاق 

ّمدينةّأوسلوّّ،المفاوضاتّالشيةبعدّجوالتّمنّ  
 
ّعقدتّف  

ويجيةّالالنر ّي  ّعنّبير  منظمةّممثلير 

الفلسطينيةّ حولّترتيباتّّالمبادئّإعالن)توصلّالطرفانّإىلّاتفاقّأوسلّوّإرسائيل،حكومةّّوالتحريّر

ّواشنطنّّّا،ّالذيّجرىّتوقيعهّرسميّ الحكومةّالذاتيةّالفلسطينية(  
 
ّنص ّّو،13/9/1993ّّبتاري    خف

ّالطرفير ّنّعىلّ"إنهاءّعقودّم اعّوالمواجهة"ّبير  ّفلسطينيةحكومةّذاتيةّانتقاليةّسلطةّ"إقامةّ،ّّوالي  

ةّانتقاليةّالّتتعدىّّغربيةّوقطاعلالضفةّاعىلّأجزاءّمنّإقليمّ ّإىلوتؤديّّ،خمسّسنواتغزة،ّلفير

2ّ"ّ.338و242ّمجلسّالمنّّيتسويةّدائمةّعىلّأساسّقراّر

ّوبموجبّ ّالرئيسّيارسّعرفاتّورئيسّالوزراء ّبير  افّالمتبادلّما ّرسائلّاالعير قّاسحإّالرسائيىل 

ّسالمّوأمن"،ّّ،رابير ّ  
 
ّالعيشّف  

 
فتّالمنظمةّ"بحقّإرسائيلّف ّكلّالقضايّااعير وألزمتّنفسهاّبحل

ّو ّالمفاوضاتّ، ووافقتّعىلّشطبّّوّ"الرهاب"أدانتّاستخدامّالساسيةّعير أعمالّالعنفّالخرىّ،

اماتّالواردةّبنودّال ّالوجود،ّأوّتتعارضّمعّااللير   
 
ّتنكرّحقّإرسائيلّف  

ّالنر  
ّالفلسطين   

ميثاقّالوطن 

ا ّخطابّاالعير  
 
3ّفّ.ف

                                                           
 bit.ly/2OHlqn4(. فا)و  الفلسطيني الوطنيمركز المعلومات  ،أوسلوتفاقية ا 2
 bit.ly/2QHxeUC. الوطني، مركز المعلومات بإسرائيلطاب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية خ 3

https://bit.ly/2OHlqn4
https://bit.ly/2QHxeUC
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ّ  
 
فتّ،ّالمقابلف ّبمنظمةّالتحريّرّحكومةّإرسائيلاعير  

الممثلّللشعبّالفلسطين  متّّ،باعتبارهّا والير 

ّمفاوضاتّببدءّال  
 
ّعمليةّالسالمّّإطاّرّمعهاّف  

 
قّف 4ّطّ.الوسّالشر

ّ
 
ّش
 
افّفرصةّنادرةّتوقيعّاتفاقّأوسلوّوتبادلّّلّ ك ّّ،ماّسعتّلجلهّاطاللرسائيل،ّرسائلّاالعير وه 

افّ ّّإرسائيلّبحقمنظمةّالتحريرّاعير ّالوجود،  
 
ّوتقديمهاّتنازالتّجوهريةف دونّأنّيقابلّذلكّ،

ّبب افّإرسائيىل  ّالاعير ّحقوق  
ّللشعبّالفلسطين  ّالساسية ّّّوأ، ّعىل ّتؤديّالحصول ّبأن ضمانات

ّّوّإىلالمفاوضاتّ ّالدولية، عية ّتكفلهاّقراراتّالشر  
ّالحقوقّالنر وتقريّرّ،بخاصةّحقّالعودةتلبية

ّ ّكاملةّالسيادةالفلسطينيةّالدولةّالّوإقامةّ،المصير ّّ.1967ّعىلّحدوّدّوعاصمتهاّالقدسّمستقلة

ّ  
ّالذاتر ّالداري ّالحكم ّسلطة ّوإقامة ّأوسلو ّاتفاقية ّتوقيع ّعن ّالناشئة ّالحالة ّإرسائيل استغلت

ّالعاّالفلسطينية ّدولة1994ّّّم ّقيام ّتمنع ّوقائع ّعىلّخلق ّيقوم ّالذي ّلتمريرّمخططها، كغطاء

ّالضفةّفلسطينيةّمستقلةّومتصلةّجغرافيّ   
عىلّأراض  ّمنظومةّمتكاملةّمنّالقطاعالّوّا سياساتّ،ّعير

ّالهادفةّإىلّفرضّنظامّسيطرةّأمنية،ّوتقطيعّأوصالّالضفةّالمحتلةّوتحويلهاّ والجراءاتّوالقوانير 

ّمنفصلة ّمعازل ّّإىل ، ّللفلسطينيير  ّقطاعالوفصل ّوالتوسعّ، ،  
ّالراض  ّومصادرة ّالقدس، وتهويد

ّللضفة ّعىلّطريقّالضمّالكىل  ،  
ّحيثّّواالستيطات  ّمنها، ة ّكبير ّأوّلجزاء المستوطناتّصلّعددّ،

ّالضفة  
 
بؤرةّاستيطانية،220ّّبالضافةّإىلّّ،مستوطنة198ّّإىلّ،2018،ّبحلولّالعامّالرسائيليةّف

اّمنهم318ّّّ،مستوطنألف824ّّسكنهاّي
 
ّاألف  

 
5ّّةّ.لقدسّالمحتلف

ّ ّنتيجة ّالمفاوضات، ّأفشلتّإرسائيلّعملية ّبتطبيقّاالتفاقاتّالموقعة،ّكما امها ّالير  ّوعدم تعنتها

تهاّإضافةّإىلّمطالبّوقفّاالستيطانّأوّاعتمادّمرجعيةّقراراتّالممّالمتحدةّللمفاوضات،ورفضهاّ

                                                           
 bit.ly/2xkWxn1. الوطنيبمنظمة التحرير الفلسطينية، مركز المعلومات  إسرائيلعتراف ا  4
ركز الفلسطيني السابع  الذي نظمه الم السنوي  لمؤتمرإلى الية مواجهتها، ورقة مقدمة آة، منظومة االستيطان اإلسرائيلي: أبعادها و يوسهيل خليلسحق إاد ج 5

نهوض بعنوان: نحو خطة ، 12/5/2018-11بتاريخ ألبحاث السياسات  والدراسات اإلستراتيجية )مسارات( في قاعتي الهالل األحمر في البيرة وغزة 
 ة.وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطيني

https://bit.ly/2xkWxn1
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افّبإرسائيلّ طّللعودةّّّ"دولةّيهودية"القيادةّالفلسطينيةّباالعير ّاإىلّكشر  
 
لمفاوضات،ّوإمعانهاّف

الفصلّالعنرّص جداّر قيةّوبناّء القدسّالشر قطاعّغزةّ،ّيتهويّد ّوحصاّر
ا
سنّ"قانونّالقدس"ّعنّفضًل

ه ّالعنرصية.ّّمو"قانونّالقومية"،ّوغير ّاّمنّالقوانير 

ّسدةّترامبّإىلّبعدّوصولّ  
ينّالثات  ّتشر  

 
كتحولتّالدارةّاّلّ،2016الحكمّف الوسيطّمير يةّمنّدوّر

ّ يكّلدولةّاالحتاللّالرسائيىل  يهّلعمليةّالسالمّإىلّرسر ّالي   لتصفيةّالقضيةّالفلسطينيةغير ّسعيهّا  
 
،ّّف

بالقدسّعاصمةّلرسائيل،ّونقلّسفارتهّا افهّا ّاعير لقدس،ّوقطعّإىلّامنّتلّأبيبّوترجمتّذلكّعير

ّواشنطن،ّ  
 
ف للسلطةّالفلسطينية،ّوإغالقّمكتبّمنظمةّالتحريّر ّتقدمهّا  

إضافةّإىلّالمساعداتّالنر

ّالفلسطينيير ّوكالةّالممّالمتحدةّلغاثةّوتشغيلّالالجئوقفّتمويلّ ّإطارّمخططّّير   
 
"أونروا"ّف

ّو ّالإلغاءّصفةّلتصفيتهّا ئ .ّّالالجر  
ّفلسطين 

افّبإرسائيلّدونّتحديدّّتقّرّالقيادةّالفلسطينيةّصدرتّمواقفّمنّأوساطإزاءّذلك،ّ بخطأّاالعير

ّبالدولةّالفلسطينيةّعىلّحدّو افّإرسائيىل  نّذلكّباعير أشاّرفقد6ّّّ.1967دّحدودها،ّودونّأنّيقير

ّرّسصائبّعريقات،ّ ّىلّأنّالقيادةّإاللجنةّالتنمفيذيةّلمنظمةّالتحرير،ّّأمير   
 
الفلسطينيةّطلبت،ّف

ّ
 
اف ّرفضإرسائيليّ ّّامفاوضاتّأوسلو،ّاعير وكانّالخطأّّ،اّبالدولةّالفلسطينيةّولكنّالجانبّالرسائيىل 

ّ افّبالدولةّالفلسطينيةّأضافّوّّ.الساس  ّاالعير افّبإرسائيلّإىلّحير  :ّ"اآلنّالّبدّمنّتعليقّاالعير

المجلسّالمركزيّلمنظمةّالتحرير ّقراّر  
 
7ّ"ّ.كماّجاءّف

ّ

                                                           
 bit.ly/2PNTpa7. 8/6/2013، ا من المفاوضات، أخطأنا باالعتراف بإسرائيل قبل تحديد حدودها، دنيا الوطنعام   22ريقات يائس بعد ع 6
 bit.ly/2xwWKDf. 7/9/2018م، عالخطأ أوسلو األساسي غياب االعتراف المتبادل، موقع أمد لإل أن   يعريقات يد  ع 7
 

https://bit.ly/2PNTpa7
https://bit.ly/2xwWKDf
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 ... خيوط متشابكة  تعليق االعتراف

ّيقولّ
 
ّّ،اّعيىسحن ّ"لمّيعرفّالقانونّالدوىل  : ّالقانونّالدوىل   

 
ّف افّالخبير ،ّمصطلحّتعليقّاالعير

اف افّأوّسحبّاالعير ّالدولّقائمةّإماّعىلّاالعير القيادةّقولّبأنّ".ّلذلكّيجوزّال8فالعالقاتّبير 

،ّمالفلسطينيةّ ّاستخدمت،ّبوع  ّّّاصطلح 
ا
اف،ّعىلّحقلّالعالقاتّالدولية،ّّدخيًل أيّتعليقّاالعير

ّك ّونه ّّوصيغة افغامضة ّعنّسحبّاالعير ّمخففة ّتدركّا؛ ّلتناقضّذلكّأنها ّبير  سحبّالجىل 

افّ بعمتأكيدّواستمراّرّبإرسائيل،االعير امهّا تقديرهاّإىلّجانبّّليةّالتسويةّومرجعيةّاتفاقّأوسلو،الير 

ّحالّوليةّالملّالرسائيليةّوالدافعلردودّال  
 
افّبإرسائيلّ.توقعةّف ّإقدامهاّعىلّسحبّاالعير

ّ ّإحالةّالتنفيذّللجنةّالتنفيذية،ّوإحالةإىلّاّلجوءّالقيادةّالفلسطينيةّولعلّهذاّيفش  ّلتسويف،ّعير

تبّعىلّذلكّ ةّالمرّلحكومةّالسلطة،ّأوّللجانّتقومّبدراسةّسبلّتنفيذّالقرار،ّدونّأنّيير الخير

سبلّمواجهةّالتداعياتّوردودّالفعلّالمتوقعةّ،ّرخطةّمحددةّلتنفيذّالقرا ّاالعتباّر ،ّثمّوتأخذّبعير 

ليسّجهةّتنفيذيةّيناطّبهاّتنفيذّالقرار،ّمماّيدللّعىلّعدمّهّأنّعملمجلسّالمركزي،ّاإىلّالعودةّ

ّالمماطلةّوالتسويفاّلالجديةّّو  
 
ّّّّ.معانّف

افّبإرسائيلّعىل ةتشابكاتّوتعقيداتّكّينطويّتنفيذّقرارّسحبّاالعير ّّ،ّخاصةثير
 
تفاقّأوسلّواّأن

ّكبّ  اماتّالسياسيةّواالقتصاديةّوالمنية،ّلفلسطينيةّالسلطةّالّوملحقاته قّوعمّ بالعديدّمنّااللير 

ّبإرسائيل ّماليّ ّّّ.ارتباطها ّالسلطة، ّبدعم ّالدوىل  ام
ّااللير  ّأن ّوسياسيّ كما ّّا،ا

 
وط ّبعملّمشر امها يةّبالير 

افّالتسوية ّذلكّاالعير  
 
ّبإرسائيل:ّ،ّبماّف

ّ

                                                           
 . 8/10/2018، نا عيسى، خبير العالقات الدولية، مقابلة شخصيةح 8
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امات ز  : واألمنيةالسياسية  االلت 

ّرّ 
 
ّت افّالمتبادلّوضعّ ّب  ّّّاسياسيّ ّّااالعير

 
افعىلّّ،ّيقومّاجديد ّبّاالعير  

ّّإرسائيلدولةّحقّالفلسطين   
 
ّف

ّمقابلّوالعيشّبأمنّوسالمّواستقرار،ّّالوجوّد  
 
اف ّفّاعير امّبمنظمةّالتحريّرّإرسائيىل  ،ّإىلّجانبّالير 

ّالمفاوضات،ّوبذلكّ ّبحلّجميعّالقضاياّعير ّالطرفير  ّالجانبير ّّتّالعالقةتغير  عداوةّمنّعالقةّّبير 

ّعمليةّ  
 
كاءّف ّ"رسر ،ّإىلّعالقةّبير   

وطن  ّدولةّاحتاللّاستعماريّوحركةّتحرّر ّّ."سالمورصاعّبير 

ّسحبّفإنّّ،لذلك  
افّيعن  ّّ،االعير

 
ّّ،ّاضمن  

 
اماتّالواردةّف افّالتحللّمنّااللير  ،ّبإرسائيلّرسالةّاالعير

ّ  
ّذلكّالتنسيقّالمن   

 
ّهذهّالحالة،ّوّّ.ومنعّتنفيذّهجماتّضدّأهدافّإرسائيليةّ،بماّف  

 
تردّقدّف

إىلّتقويضّ ّالمستبعدّأنّتلجّأ بالمنظمة،ّومنّغير افهّا
الحكومةّالرسائيليةّبالمثل،ّوتعلنّسحبّاعير

ّأوّإعادة ّوفرضّالحصارّعليها، ّالمنيةّّمؤسساتّالسلطة ّوفرضّسيطرتها ّالضفة ّمدن احتالل

 ّّ.الكاملة

امات االقتصادية:  ز  االلت 

،ّوجعلتّإ ّلالقتصادّالرسائيىل   
ّرسائيلكرستّاتفاقيةّباريسّاالقتصاديةّتبعيةّاالقتصادّالفلسطين 

حركةّتنقلّالبضائعّوالموالّلمناطقّالسلطة،ّوهوّماّتستغلهّإرسائيلّالطرفّالمتحكمّبالمعابرّّو

لدومّ  ازهاّسياسيّ ّا ّاّ.لضغطّعىلّالسلطةّوابير 

ّ)أموالّ ّالعائداتّالجمركية ّعىل ، ّرئيىس  ّبشكل ّالسنوية، ّموازنتها  
 
ّف ّالفلسطينية ّالسلطة تعتمد

ّّالمقاصة( ّتحولهاّحكومةّاالحتاللّلخزينةّالسلطة،ّوتشكلّحواىل   
بلغّّو9ّّ.منّالموازنةّ.655ّالنر

                                                           
 bit.ly/2BYWArW. 17/8/2018 يتونة للدراسات واالستشارات،(، مركز الز 2017-2016رز المؤشرات االقتصادية للسلطة الفلسطينية )أب 9

https://bit.ly/2BYWArW
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ّالعامّ  
 
ّإيراداتّالمقاصةّف 2017ّإجماىل 

 
وفق لّ، ،10ّملياّرشيكل966.8ّةّالفلسطينيةّ،نّزوامعطياتّالمّا

ّ  
 
2018ّّالثمانيةّالوىلّمنّالعامّّالشهوّرّوبلغتّف شيكل275.5ّحواىل  11ّّ.ملياّر

ّقراّرمنّالمرجحّأنّتردّحكومةّإرسائيلّعىلّ ّحالّاتخاذه،ّبمعاقبةّالسلطة،ّعير  
 
اف،ّف سحبّاالعير

ّالعائداتّالجمركية ،ّّ،وقفّتحويل  
ّالفلسطين  ّالسوق  

 
ّف ّمتداولة ّكعملة ّالشيكل ووقفّتحويل

ّومحارصةّالسلطةّاقتصاديّ  الدولّالمانحة،ّوبالتاىل  ّتقدمهّا  
ا،ّومنعّوصولّالمساعداتّالخارجيةّالنر

ةّتؤديّإىلّتقويض ّكبير ّّ.السلطةّخلقّأزمةّاقتصادية

ّ

 املؤثرةالدولية طراف األموقف  

ّالق ،لدىّالمجتمعّّهتماماالضيةّالفلسطينيةّمنّالقضاياّمحلّتعتير باستقراّرّالرتباطهّااّنظرّ ّالدوىل 

ّلذلكّوّ ككل،ّّّمنطقةّال
 
ّظ ّّف  حلّّإيجاّدهائلةّلدعمّعمليةّالتسوية،ّبهدفّّإمكاناتالمجتمعّالدوىل 

ّ ّللرصاعّالعرتر  ّللسلطةّالفلسطينيةّولكنّّّ.الرسائيىل  امهاّبعمليةّالارتبطّالدعمّالدوىل  تسويةّبالير 

ّّبمرجعيةّاتفاقّأوسلوّ.ّوالمفاوضات

ّدأبتّالقيادةّالفلسطينيةّعىلّالتنسيقّوالتشاورّ  
 
ّخاصةّ،الفاعلةّالدوليةلقوىّاّكافةّقراراتهاّمعّّف

ّالدولّالعربيةّوااّل ّوالوالياتّالمتحدةّاّلوروسياّوالّتحادّالوروتر  كصير  بهدفّحشدّالدعمّ،ّيةمير

ّخاصةّّ،الالزمّلتلكّالقرارات  
 
ّظلّاالعتمادّّف ّللسلطةّعىلّالدولّالمانحةّالماىل  إىلّ،ّوحاجتهاّالكبير

ّلمواجهةّالسياساتّالرسائيليةا ّالدوىل  ّّ.لدعمّالسياس 

                                                           
 bit.ly/2BWvZvL. 31/1/2018موقع االقتصادي، ، 2017 يالمقاصة ف أموالمليار شيكل  من  1.29تقتطع  سرائيلإ 10
 bit.ly/2BXH2Vw. 27/9/2018ي، القتصاد، موقع اشهور 8 فيمليار شيكل  1.1ـالمقاصة تتراجع ب إيرادات 11

https://bit.ly/2BWvZvL
https://bit.ly/2BXH2Vw
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ّ افّمرهونّبالموقفّتعليقّقراّرّأنّمراقبونيعتير ،االعير بحاجةّفّالدوىل  ّإىلّهّو منّالدولّّدعمّفعىل 

ّ 12ّوالوروبيةّوالسالميةالعربية ّبحالة ّوهوّقرارّمتصل ،ّ
 
ّوليسّمرهون ّبالقراّرالعالقاتّالدولية ا

ّفقط  
ّعليهّمنّتداعياتّعىلّالرصاعّّينطويّأناّلماّيمكنّنظرّ ّ،الفلسطين  ،ّقدّّالعرتر  الرسائيىل 

 ّ.أوسلّوّتوقيعّاتفاققبلّكانّعليهّماّّّإىلّهتعيد

ّالمتوقعّأنّتشجعّ تالقيادةّالفلسطينيةّفاعلةّالالدولّالعربيةّمنّغير افّعليقّااّلعىلّاتخاذّقراّر عير

تبّعليهّلمّاّبإرسائيل، .ّلتفجّرمنّيمكنّأنّيير ألوضاعّواندالعّمواجهةّمعّقواتّاالحتاللّالرسائيىل 

ّستطالبهاّباتخاذّمواقفّداعمةّبّهذاّماّالّترغبّو  
هّتلكّالدول،ّلنهّسيحرجهاّأمامّشعوب  ها،ّالنر

ّ، هاّمنّانتقالّ"العدوى"ّإىلّبلدانها،ّهتخوفإضافةّإىلّللفلسطينيير  ّّالمرّالذيّتعتير
 
لمنّّّاتهديد

ّ.ّّاهواستقراّرأنظمتهاّ

ّ ّالقرارّربما ّحالّاتخاذهّ-يلقر  
 
ّّرّّ-ّف

 
ّوالوالياتّالمجتمعّاّمنّفض ّالممّالمتحدة ّخاصة ، الدوىل 

ّالمتحدةّ ودولّاالتحادّالوروتر 
لةبمّوّ،الجانبّيأحادّّا،ّباعتبارهّقرارّ  ّمنّالّي    

اماتتنصلّفلسطين  ّير 

ّالمنطقة،ّتدهورّإىلّقدّيؤديّمليةّالتسوية،ّّوتفرضهاّع  
 
ّالوضاعّف  

 
ّّملفاتانشغالهاّبظلّّف ّأكي 

ّالوقتّالراهنّهّايلإبالنسبةّّأهمية  
 
ّالسوريف ّكالملفير  ،ّ.ّ  

الطرافّتمارسّهذهّقدّّوّوالنوويّاليرات 

ّ
 
بإرسائيل،ّضغوط افهّا ّتمنعّسحبّاعير عىلّالقيادةّالفلسطينيةّحنر ّّا وقفّالمساعداتّبالتهديدّعير

ّّّ.عقوباتالوفرضّ

ّ

ّّ

                                                           
 bit.ly/2O74iYp. 12/1/2018، التركية األناضول، وكالة المركزي خالل اجتماع  بإسرائيلل يستطيع الفلسطينيون سحب االعتراف ه 12

https://bit.ly/2O74iYp
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 خاتمة

سبق،ّيمكنّالقولّ ّأببناءّعىلّمّا
 
افّبدولةّّن الهيئاتّالقياديةّالفلسطينيةّبتعليقّاالعير ّإرسائيلقراّر

ّلنّيكونّمحلّتطبيقّ  
 
ّالمدىّالمنظوّرّف

 
لمّتضعّخطةّواضحةّالمعالمّادةّالفلسطينيةّيالقّ،ّلن

ّاالعتبارّمواجهةّ تبّعليهّلتنفيذّالقرار،ّتأخذّبعير  ةّمنّماّسيير ،ّعليهّاردودّفعلّوتداعياتّخطير

ّسواءّردّالفعلّ ،ّّالرسائيىل  ّبتشجيعّأوّجانبّّإىلأوّالدوىل  ّغطاءّوعيهاّبأنّقرارهاّلنّيحظ  عرتر 

ّ. ّرسم 

ّ
 
ّتواجههّاتحتّوطأةّالضغوطّالقراّرّتاتخذّالقيادةّالفلسطينيةّالرجحّأن  

ىّالنر ،ّوالتحدياتّالكير

ّوالمنظمةّوالسلطة،ّخاصةّبعدّقراراتّ ّالسياسيةّترامبّبشأنّالقدسّوالالجئير  بهدفّالمناورة

وطّّو ّرسر ّّّ.بمرجعيةّأوسلّوّلمفاوضاتّالثنائيةرعايةّاتحسير 

افيدللّعىلّذلكّاستخدامهاّلمصطلحّ مصطلحّدخيلّعىلّقاموسّالعالقاتّّ،ّوهّوتعليقّاالعير

العزمّوالجديةّلدىّالقيادةّالفلسطينيةّوغامضةّوفضفاضة.ّفلصيغةّّوالدولية،ّ ّا،ّالتخذتّقرارّ توفّر

افّبإرسائيل،ّ ّّوبررتّبسحبّاالعير ّكونّإرسائيلّذلكّأمامّالمجتمعّالدوىل   
اماتّالنر لمّتنفذّااللير 

ّأمنّوسالم.ّ  
 
بحقهاّبالوجودّف فتّمنظمةّالتحريّر ّبموجبهاّاعير

ّ ّلتنفيذّالقراّريضافّإىلّماّسبق، ّوتعمّدعدمّوضعّخطة ّاّلالتسويفّّوّ، إىلّهيئاتّولجانّحالة

امهّبعمليةّالتسويةّوالمفاوضاتّالثنائيةّبمرجعيةّاتفاقّمحمودّعباسّّتأكيدّالرئيسمختلفة،ّّو الير 

ّملزمة،ّ ّالمبادرةلعنفّبكلّأشكاله،ّاّورفضأوسلو،ّمعّصيغةّرعايةّدوليةّفضفاضةّوغير ّوذلكّعير

ّ  
ّالنر ّبتاري    طرحها ّالدوىل  ّمجلسّالمن ّأمام 20/2/2018ّخ ّأمامّّوجدّد، ّكلمته  

 
ّف ّعليها التأكيد

ّّّّ.27/9/2018بتاري    حّّمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةالج
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ّ ّّإنخالصةّالقول: ، ّوالوىل  افّبإرسائيلّهوّالردّالمناسب، ّسحبّاالعير  
لمواجهةّالتحدياتّالنر

ّالسياسات ّواّلّوّتفرضها ّالرسائيلية كالجراءات ّّيةمير ّتصفية ّإىل الوطنيةّّالحقوقالهادفة

ّّالفلسطينية.ّ

ّّّ:يتطلبهذّاولكنّ
ا
اكةّالوطنيةّالكاملةوطنيةّوحدةّالالاالنقسامّواستعادةّّإنهاءّ،أول ّ،عىلّأسسّالشر

ّّوإعادةّ،منظمةّالتحريّرالتمثيليةّالشاملةّلمكانةّاللدورّّولاالعتبارّشملّإعادةّبماّي  
 
وظائفّالنظرّف

ّعىلّّوالتوافقّالسلطة، اّبمقاومةّتمسكّبالحقوقّالوطنيةّوحقّشعبنيقومّعىلّالبرنامجّسياس 

ّفكّاالرتباطّخطةّوطنيةّلبناءّا،ّنيّ ثاّوّّ.االحتالل تقومّعىلّالتحللّمنّّ،معّدولةّاالحتاللالتدريجر 

افّبإرسائيل،ّوإعادةّملفّالرصاعّلألممّالمتحدة اماتّأوسلو،ّوسحبّاالعير والمطالبةّبتنفيذّّ،الير 

ستعماريّااّلحتاللّشاملةّمعّااّلمواجهةّاّمنّبرنامجّجزءّ باعتبارّذلكّالتفاوضّحولها،ّّقراراتها،ّاّل

ّ  
ّتّاتوالمخططّ،الصهيوت   

ّ.ّستهدفّتصفيةّالحقوقّوالقضيةّالفلسطينيةالنر


