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  ملخص تنفيذي

ويف الذكرى الستني .  مرحلة حرجةللسالم" انابوليس" املفاوضات احلالية ضمن مبادرةوصلت  •
 أساسولة فلسطينية على مرور عشرين عاماً من املفاوضات غري املثمرة إلقامة دبعد للنكبة الفلسطينية، و

، فقد حان الوقت ليقوم إسرائيل بوجود دولة 1988االعتراف التارخيي ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 
 أنوبالرغم من .  الوطنيةأهدافهم النظر يف هذا املسار االستراتيجي برمته بشكل حيقق بإعادةالفلسطينيون 

نصوص عليها يف قرار اهليئة العامة لألمم املتحدة رقم  جتاوزت وبشكل كبري النسبة األصلية املإسرائيل
 من 78% دالالت لقبول حىت ما نسبته أية ال تبدي فإا، 57%، والبالغة 1947 يف العام 181

واستمرت يف جتاوز هذه النسبة خللق حقائق جديدة . 1967فلسطني التارخيية واليت تقع ضمن حدود 
 دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على ما تبقى من األرض إجيادع  متنأنعلى األرض تدرجييا من شأا 

ثبت الرأي العام االسرائيلي املنقسم على نفسه عدم بينما أو.  من فلسطني التارخيية22%والبالغة نسبتها 
جاهزيته للمخاطرة بالوصول اىل اية حلول، تواجه حكومة اسرائيل الضعيفة مقاومة داخلية قوية ضد اية 

كما ترفض اسرائيل وبشكل مستمر حقيقة اا قوة حمتلَة مع ما يصاحب ذلك . ل تسوية مهما كانتحلو
وبدال من ذلك، تفترض اسرائيل ان التفاوض على اساس . من واجبات ملزمة كما ميليه القانون الدويل

م متاح لألبد، وتظن اا تستطيع على الدواعرض  هو - 1988 نتيجة عرض عام -حل الدولتني 
 على افتراض ان اإلسرائيليويعتمد املوقف . احلصول على ما هو خري من تسوية قائمة على التفاوض

ان اسرائيل وباختصار، .  بشكل مطردمالة التوازن االستراتيجي لصاحلاالستمرار يف املماطلة سيعمل على إ
 . ليست طرفاً تفاوضيا جاداً

 االستراتيجية خاطئة، حيث بالغ إسرائيل املقترح الرئيسي يف هذا التقرير هو ان حسابات •
 أمام يف تقدير قوم، وقللوا من شأن الفرص االستراتيجية املتاحة اإلسرائيليوناملخططون االستراتيجيون 

وتشجعها على تعطيل  للوصول التفاقية، إسرائيل بدائل حمتملة رئيسية تفضلها أربعةهناك . الفلسطينيني
من أهم أهداف الفلسطينيني إفهام إسرائيل أن ن وعليه فإ. لشروط املطروحةائية با تسوية إىل التوصل

 :وهذه البدائل هي.  هذه البدائل األربعة ليست مطروحة وال مقبولة أساساً

تعليق ، وأن " تقدمإحراز" أجل غري مسمى، بادعاء إىل املفاوضات أمداخليار السائد بإطالة : اوالً �
قليل من االعتداءات، مع  يف التوغالت اإلسرائيلية وذات الوقت، واالستمرار يف التفاوض مؤقت

  .ة نتيجة الستمرار االحتالل مبنافع مالية عاليهااحتفاظاألعباء على إسرائيل و
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على تقوية السلطة  مع التأكيد )الدولة ذات احلدود املؤقتة (حل الدولتني الشكلي: ثانياً �
 إسرائيل يف صورة حكومة فلسطينية، يف حني تقوم الفلسطينية، وتقييدها يف ذات الوقت، ولتأيت

  .واالحتفاظ بالسيطرة الدائمة" القضايا التارخيية"تشتيت وتغييب و بتأجيل
  .                                                                 إسرائيل اجلانب من قبل أحادي فصل :ثالثا �
 . احملتلة سيطرة األردن ومصر على األراضي:رابعاً �

 على حممل اجلد التطلعات الوطنية تأخذ هذه البدائل األربعة غري مقبولة للفلسطينيني، حيث اا ال إن •
وهلذا، اذا .  واحدآنالفلسطينية، بل تسعى اىل تقويض اهلوية واحلقوق الوطنية املشروعة للفلسطينيني يف 

 الدولتني، فان الفلسطينيني يستطيعون رفضت اسرائيل التفاوض جبدية وبنوايا صادقة وفق معطيات حل
 توجهات أربعة استراتيجية بديلة مكونة من إىلالبدائل األربعة بالتحول بسد الطريق أمام وسيقومون 

  :وهي.  مجيعها معاأو اآلخرمترابطة، والشروع ا واحدا بعد 

يف مؤمتر  1991، وبشكل قاطع، اخليار التفاوضي الذي بدأ يف العام وإاء إيقاف: أوالً �
والذي طاملا انتهك من قبل اسرائيل، األمر الذي سيؤدي اىل إاء وجتميد البديلني مدريد 

  .املفضلني، ويعمل على دعم اتفاق تفاوضي حقيقي اإلسرائيليني األولني
 املستقبلية املتمثلة اإلسرائيلية تشكيل السلطة الفلسطينية حبيث ال ختدم املصاحل إعادة: ثانياً �

الشرعية على االحتالل واستمراره، وتنصل اسرائيل من حتمل مسؤولياا الكاملة عن  بإضفاء
وسينهي هذا التوجه البديلني ). وقد تصبح سلطة مقاومة فلسطينية(كلفة االحتالل 

  .، ويساهم يف جتميد البديل الثالثأيضا املفضلني األولنياالسرائيليني 
على املفاوضات كوسيلة أساسية للفلسطينيني، وتقدميها " الذكية"املثمرة  املقاومة اعتماد :ثالثاً �

 على الوحدة الوطنية من خالل إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ومتكني التأكيد إعادةمع 
إن اهلدف الرئيسي .  والدولية وبشكل خالقاإلقليمية األطرافالفلسطينيني، وانتزاع دعم 

حتالل اإلسرائيلي، وجعل احتمالية االنفصال من هذا التوجه هو مضاعفة كلفة استمرار اال
  . غري قابلة للتطبيق حسب االمالءات اإلسرائيليةمن جانب واحد

 أوثنائية القومية ( حل الدولة الواحدة سواء كانت إىلالتحول عن مسألة حل الدولتني : رابعاً �
 لوجود لدى الفلسطينيني، مما سيشكل حتدياكخيار استراتيجي مفضل ) دميقراطية موحدة
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 فعالية مما كان عليه احلال وأكثر يف شكلها احلايل، ولكن على حنو جديد متاما إسرائيلدولة 
  . 1988قبل عام 

 التوجه    رسمإعادةولكن، هل هذا ما تريده اسرائيل؟ ال تستطيع اسرائيل منع الفلسطينيني من 
  سطينيني باجتاه اختاذ هذه اخلطوات؟هل تريد اسرائيل فعال الزج بالفل. االستراتيجي وفقا هلذه اخلطوط

 تشكيل التوجه حنو استراتيجية فلسطينية ستكون اسوأ بكثري بالنسبة السرائيل من إعادة نتيجة إن •
وبالرغم من ان العديد من .  القائمة1988املفاوضات الرامية اىل حل دولتني حقيقي على اساس عرض 

 الدولتني بشكل حقيقي، اال ان فشل مبادرة انابوليس الفلسطينيني ما زالوا يفضلون مفاوضات اتفاق حل
وبالتايل، فمن املرجح ان يقتنع معظم . احلالية سيعزز بقوة موقف اولئك الذين يعارضون هذا احلل

ومما ال شك فيه، ان التراجع عن عرض عام . الفلسطينيني بعدم امكانية الوصول اىل اي اتفاق تفاوضي
ديلة هو الوضع املفضل للفلسطينيني عن البدائل االسرائيلية االربعة  مع اعتماد استراتيجية ب1988

فاذا فشلت املفاوضات احلالية، سيضطر الفلسطينيون اىل استبدال عرض عام . للوصول اىل اتفاق ائي
عندها، سيكون حل الدولتني التفاوضي ملغيا .  باستراتيجية جديدة، ليس فقط لفظيا بل واقعيا1988

 وسيكفل الفلسطينيون عندها حتميل اسرائيل املسؤولية عن سحب عرضهم الذي استمر وبشكل ائي،
طيلة عشرين سنة، وستخسر اسرائيل فرصة تارخيية ال تتكرر الاء الصراع وتأمني بقائها املستقبلي 

 . الشروط املتاحة هلابأفضل

األربعة مجيعها حنو حل  اإلسرائيلية البدائل  وباختصار، قادرون على منع وسدان الفلسطينيني، •
 ان تعرقل هذا التوجه إسرائيلال تقدر . األساسي تشكيل للتوجه االستراتيجي إعادةتفاوضي حقيقي عرب 

 بالنسبة للفلسطينيني وأفضل بالنسبة هلا من اي حل تفاوضي حقيقي، أسوأاجلديد الذي نتيجته ستكون 
 مل يعد ممكنا الوصول إىل حل بأنهفلسطينيون وهلذا، وعندما يدرك ال. اإلسرائيلية البدائل أفضلمن 

 وسيعمدون تفاوضي حقيقي، فسوف يقومون بال شك بإعادة توجههم االستراتيجي واقعيا وليس لفظيا،
    . الذي استمر عشرين عاماأخريا إىل إاء عرضهم

ديد هذه ان لدى الفلسطينيني، بناًء على ذلك، ثالثة مهام استراتيجية رئيسية ملحة ومتوازية، وحت •
 .  من هذا التقريراألساسياملهام هو الغرض 

إعادة توجه أساسي و هي العمل وبشكل مفصل على صياغة :املهمة االستراتيجية االوىل �
إلستراتيجية فلسطينية على غرار اخلطوط املبينة أعاله متضمناً املسار االستراتيجي املفضل 
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 التعليق على هذا املوضوع يف اجلزء وقد مت. اجلديد وجمموعة كاملة من وسائل التنفيذ
جيب ان تؤخذ هذه املهمة على حممل اجلد وعلى افتراض أن املفاوضات . األساسي للتقرير

احلالية سوف تفشل، حىت لو استعملت فقط كتهديد استراتيجي إلجبار إسرائيل على 
 حال فشل التفاوض جبدية، مع بقاء النوايا احلقيقية لتطبيق االستراتيجية اجلديدة يف

إن التهديد الفارغ ليس ديداً من الناحية االستراجتية، وجمرد اخلداع ال جيدي . املفاوضات
وهلذا، فان لدى الفلسطينيني اآلن أولوية طارئة وهي االتفاق والعمل وبشكل مفصل . نفعا

 ن عنه بأقرب وقت ممكن وفرضهعلى وضع البديل عن اتفاق التفاوض والعمل على اإلعال
جيب أن يكون هذا هو مركز االهتمام الفوري للتخطيط االستراتيجي .  أمام إسرائيلبقوة

الوطين املوحد الذي يضم كافة الفلسطينيني من اجلنسني ومن خمتلف اخللفيات، واألجيال، 
 . احملتلة أو أي مكان آخراألراضيواالنتماء السياسي سواء كانوا يف 

 أساسهالشروط اليت ال يزال على كد من فهم إسرائيل ل هي التأ:املهمة االستراتيجية الثانية �
 قائماً لدى الفلسطينيني، وان يكون واضحا هلا ما يستطيع الفلسطينيون عمله 1988عرض 

فهل قدمت أية حركة وطنية . أو ما سيعملونه، يف حال عدم االلتزام يف هذه الشروط
تمر إسرائيل عند املفاوضات ؟ تس1988تنازالت على النطاق الذي قدمه الفلسطينيون عام 

ما . ، وهذا عكس احلقيقة متاما"يأخذون فقط نعطي والفلسطينيون فقط حنن"بترديد مقولتها 
 من أرضهم التارخيية، وإسرائيل هي من 22%زال الفلسطينيون يطالبون مبا ال يزيد عن 

 22 % املستوطنني املدعومة من احلكومة على نسبةتأخذت وبشكل مستمر وعرب اعتداءا
وهلذا، فان املهمة االستراتيجية الثانية للفلسطينيني هي حتديد احلد األدىن من الشروط . املتبقية

، والتفسري وبشكل 1967املقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مستقلة متاما على حدود 
واضح ال لبس فيه بان هذا العرض هو أفضل ما ميكن أن حتصل عليه إسرائيل، مبا يف ذلك 

ويضع الفلسطينيون جدوال زمنيا . انات ألمنها املستقبلي مع الدول العربية ااورةضم
الفلسطينيون هم من . واضحا للحكم على ما مت حتقيقه أو إذا ما كان قابال للتحقيق

، وهم من سيقرر مدى فترة االستمرار يف املفاوضات، وحتديد "النجاح"سيحكمون على 
  .تراتيجية متامااللحظة املناسبة لتغيري االس

 هي ضمان أن يكون اخلطاب الفلسطيين هو قاعدة وإطار :املهمة االستراتيجية الثالثة �
إن اهلدف . النقاشات الدولية فيما يتعلق باملستقبل الفلسطيين، وقد مت توضيح هذا يف التقرير
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من ذلك هو التوضيح لألطراف اإلقليمية والدولية أن الفلسطينيني ملتزمون باحللول 
لقد استمر الفلسطينيون باإللتزام وملدة . التفاوضية، يف حني ال يلتزم االسرائيليون بذلك

وهلذا السبب، فان . ، ورفضت اسرائيل احترامه1988عشرين عاما بعرضهم التارخيي للعام 
مل تعط إسرائيل خيارا . االحتجاجات اإلسرائيلية مل تعد ذات مصداقية للفلسطينيني

لبحث باجتاه آخر لتحقيق تطلعام الوطنية، فيما تتحمل اسرائيل كامل للفلسطينيني سوى ا
 .املسؤولية يف حال فشل املفاوضات

ويف اخلتام، جيب أن يكون واضحا أننا حنن الفلسطينيون لن نسمح أبدا إلسرائيل مبواصلة انتهاكاا  •
دائل أفضل متاحة أمامها، وسيطرا حتت غطاء التظاهر مبفاوضات غري جادة، وان ال تتخيل ان هناك ب

وعلى إسرائيل أن تقرر إذا ما كانت ستقبل أو ترفض عرض التفاوض احملدد زمنيا، والذي من اجللي انه 
  . بالوقت الذي حندده وبالطريقة اليت خنتارهابعا لذلك، سنتصرف حنن الفلسطينينيوت. يف مصلحتها العليا

م املبادرة االستراتيجية، والسيطرة على مصري مصلحتنا األمر اآلن متروك لنا كفلسطينيني الستعادة زما
بشكل ائي إن الفلسطينيني الوطنية، وجيب على إسرائيل واألطراف اإلقليمية والدولية أن تفهم و

 يف أهدافهم االستراتيجية، وان الشعب الفلسطيين عاقد العزم وثابت، ولن يتخلى أبدا عن موحدون
  .كفاحه الوطين
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  املقدمة

  : الراهنالوضع

جيد الفلسطينيون أنفسهم، يف الذكرى الستني للنكبة، بعيدين كل البعد عن حتقيق أهدافهم الوطنية 
فالتوقعات من املرحلة احلالية للمفاوضات واليت بدأت يف السنة األخرية من إدارة الرئيس . االستراتيجية

كوا جمرد وعود ال أكثر، على  مبادرة انابوليس إىلوينظر .  إن مل تكن معدومةبوش، منخفضة جدا
ولكنها اقل جدية من احملاوالت السابقة كتلك اليت جرت يف السنة األخرية من إدارة الرئيس األمريكي 

عوامل مشروطة متناقضة وغري مقبولة للفلسطينيني مثل " خارطة الطريق"حيث مشلت . السابق كلينتون
رسالة "والذي تضمنته " احلقائق على األرض"مبسألة تغيري  املستمر واإلقرار، "احلدود املؤقتة"احلديث عن 

، والتحوالت العميقة لينيياإلسرائومع رحيل اجليل األول من الزعماء . 2004 عام األمريكية" الضمانات
 إسرائيليدولوجي،  تفتقر أمناط اهلجرة وااللتزام األ، عرب تغري اإلسرائيلييف التركيب الدميغرايف للمجتمع 

 اتفاق حل الدولتني احلقيقي الذي هو احلل الوحيد إىلدة والقيادة القوية الالزمتني للوصول  الوحإىل
 هناك أن ال ترى إسرائيلواألهم من ذلك وكما ذكر يف املوجز التنفيذي، فأن . املقبول للفلسطينيني

قاد بان هناك ويف حاجة للقيام بذلك نظرا للفرضية الشائعة بان حل الدولتني سيكون متاحا دائما، واالعت
  .  حل تفاوضيإلجناز مفتوحة أخرىو بدائل مقبولة األحوالكل 

اموعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجية اآلثار االستراتيجية ويف ظل هذه الظروف، ناقش فريق عمل 
م  تقييإلعادة هناك حاجة ملحة للفلسطينيني أن إىل، وخلص للفلسطينيني الوضع الراهن املترتبة على

 تفرزه أناستراتيجيتهم الوطنية قصرية وطويلة املدى ليتمكنوا من الرد بطريقة موحدة على ما ميكن 
  .حمادثات انابوليس حبلول اية هذا العام
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  : اموعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجية

يتشكل املشاركون .  احملتلة، ويف الشتاتاألراضي، ويف إسرائيلفريق من فلسطينيني يعيشون يف اليتكون 
من عينات واسعة من اجلمهور الفلسطيين ليتم متثيل اكرب عدد ممكن من قطاعات اتمع الفلسطيين، كل 

  عنعربت أن يؤدي اختالف اخللفيات واالنتماءات إىل التوصل إىل نتائج  نفسها، ومن املأمول/ ميثل نفسه
  . طيف واسع من الرأي الفلسطيين

، لتحليل ومناقشة اخليارات االستراتيجية للفلسطينيني، وذلك خالل عملورشات وقد عقد الفريق 
 كانت هذه السنوات الستون طويلة ومريرة بالنسبة . اليت سبقت الذكرى الستني للنكبة القليلةاألشهر

هي اخليارات   للفريق كان على املستقبل وليس على املاضي؛ مااألساسيولكن التركيز . للفلسطينيني
حتقيق النجاح يف  الطرق من وبأفضل؟ وما هي االستراتيجية الشاملة اليت متكن الفلسطينيني مامناأاملتاحة 

 األهدافعزمهم الثابت على حتقيق االستقالل الوطين؟ كيف ميكن للفلسطينيني التركيز من جديد على 
ن التحدث بصوت  على برنامج مترابط ميكّن الفلسطينيني ماإلمجاعاالستراتيجية املشتركة؟ وهل ميكن 

   وعاملياً؟ هل يستطيع الفلسطينيون استعادة زمام املبادرة يف تقرير مصريهم؟إقليمياواحد 

ألن حتليل " مؤقتة"ونقول . جز التقرير النتائج املؤقتة للمجموعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجيةيو
تمرة، ومن املتأمل ان يتوصل القادة اخليارات االستراتيجية، وصياغة استراتيجية متفق عليها هي عملية مس

مل أن عم كافة الفلسطينيني، كما يؤ وضع استراتيجية فلسطينية متكاملة حتظى بدإىلالفلسطينيون معا 
  . االنتماءات واألطياف الفلسطينيون من كافة إخوتنايشارك فيها 
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  أهداف التقرير

  : أمرينإىليهدف هذا التقرير 

جية فلسطينية موحدة وشاملة إلاء االحتالل، األمر الذي يتطلب تشجيع تطوير استراتي: اوالً �
فمعاناة الفلسطينيني وحرمام من طموحام العادلة لتقرير مصريهم . دعم كافة الفلسطينيني

ولتحقيق هذه الغاية، ينظر التقرير يف اخليارات االستراتيجية، ويطور . ا طويالالوطين قد استمر
واهلدف هو حتقيق اكرب .  املسلك االستراتيجي االمثلذه اخليارات، وحيددلتقييم ه حتليلية أدوات

  .قدر ممكن من الوضوح لتلك املهام التحليلية
يعترب هذا التقرير، حبد ذاته جزءاً من تلك االستراتيجية، وتلك وظيفة العملية االستراتيجية، : ثانياً �

 االستراتيجية املوضوعة داخلها، تعترب جزء ال يتجزأ من  ادوارتأدية إىلفهو يهدف كنص، 
  .وميكن مالحظة ذلك من خالل الطريقة اليت خياطب ا التقرير مجاهري متعددة

 إجياد اجلمهور املستهدف هو مجهور فلسطيين، وهنا، وكما ذكر آنفاً، فان الغرض من التقرير هو إن
واهلدف هو دعم .  املوحدمية صو الفلسطينيني من اجل تعزيز فاعل مشتركة من شاا توحيدأرضية

 وأدوات واضحة أهداف صياغة برنامج وطين متفق عليه مع إىلالقيادات الوطنية يف جهودهم الرامية 
  .للتنفيذ

 إىل حاجة أيضا، هناك أدناهطبيعة االستراتيجية كما هو مبني ل مجهور آخر، ونظرا لأيضاومع ذلك فهناك 
 املهمة الرئيسية من أنومبا .  الثالثةواألطراف اخلصوم -آخرين اآلثار احملتملة للتقرير على قراء إدراك

التقرير هي تعزيز اخلطاب الفلسطيين، والذي ما زال غري معروف نسبيا،  ليكون اخلطاب السائد، فان 
  . سوء متثيل ذلك اخلطابأواهلدف املهم اآلخر هو تقليل سوء فهم 

 ما دامت تعرب عن أفضلمال اللغة البسيطة واملباشرة  متخصصة، فاستعأو أكادمييةمل يكتب التقرير بلغة 
 يف هذا التقرير مل يطرح بتقنية مفرطة يوالضرور نوع التفكري االستراتيجي إن.  الرئيسية بقوةاألفكار

  يكون مفهوما بشكل واضح من قبل مجيع الفلسطينينيأنعلى العكس متاما، على التقرير . يتعذر فهمها
  . درجااأقصى إىل، مما يعزز هدف رفع مشاركة الفلسطينيني قضيتهمالذين صيغ للتباحث يف 
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.  يف تفعيل االستراتيجيةأمهيتها تفاصيل االستراتيجيات الثانوية والتكتيكات رغم أدقمل خيض التقرير يف 
، ولكن حجم "مقاومة"فعلى سبيل املثال، هناك جمموعة ضخمة من التفاصيل تقع ضمن العنوان العريض 

ن م على حدة، وهذه مهمة الحقة ضقرير ال يسمح بتحديد وتقييم وجتميع هذه التفاصيل كالًهذا الت
  .  الحقاإضافية النص مفتوحا ألية مسامهات  ليكون فيهاأخرى وطريقة -سياقات حمددة

وخباصة ( تستمر بعض عناصر التقرير أنأما بالنسبة ملهمة التحديث والتنقيح املستمرة، فمن املتوقع 
 من خالل أو غري متوقعة، أحداث عرب حصول إما أخرى عناصر ، بينما تعدل)األمد طويلة فاألهدا

  .وتعديالا املتالحقة) 2008مثل مبادرة بوش احلالية للسالم، ( املتوقعة ملراحل حمددة زمنياً األحداث
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  بنية التقرير

 يف فريقالشاورات راتيجي الذي قاد مق التفكري االست الالحقة من هذا التقرير على منطاألجزاءتعتمد بنية 
 بطريقة إلتباعه، وهو املسلك الذي ندعو القراء الفلسطينيني اموعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجية

ويف حال عدم االتفاق مع هذا .  يتفق القراء مع التوجه الرئيسي لالستراتيجيةأننقدية، آملني، بالطبع، 
 الذي يعين مشاركتهم وحتكمهم األمر يقوموا باقتراح تعديالت اجيابية، أن نأمل فإنناالتوجه الرئيسي، 

  .بالعملية برمتها
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  تعريفات

  :الشروط املسبقة .1

يف عمل الوقد حدد فريق .  استراتيجية فلسطينية فعالةإىل الواجب توفرها مسبقا للوصول األشياءهي تلك 
  .ثالثة شروط مسبقةاموعة 

  : االستراتيجيةاألهداف .2

عى االستراتيجية برمتها  الرئيسية اليت تساألهداف وهي –" االستراتيجيةاألهداف"ألهداف هنا ا بنعين
 االستراتيجية الوطنية األهداف مجيعا مع الفلسطينيون يتفق أن مل الفلسطيينعال فريق ويأمل. لتحقيقها

  .الثالثة احملددة هنا

  :السيناريوهات .3

.  اطر سياسية حمتملة يتم ضمنها حتديد االستراتيجيةأاذا يعين السيناريوهات هي املستقبل احملتمل، وه
 يتم النظر يف جمموعة واسعة ومتنوعة من السيناريوهات لبناء جمموعة مرنة من االحتماالت أنومن املهم 
 )رغوب فيهااملغري (والغري مفضلة ) املرجوة( التحليالت املقارنة، وحتديد النتائج املفضلة وإجراءالطارئة، 

وبأي (، والطرف الثالث، من اجل العمل على كيفية تعزيز بعضها واإلسرائيلينيمن قبل الفلسطينيني، 
  .مثل واملسارات البديلةهائية وضع املسلك االستراتيجي األوباحملصلة الن. اآلخروحجب بعضها ) ترتيب

  :التوزيع النسيب للقوة .4

 األهدافيجي، وهي الصلة الرئيسية بني يكمن حتليل القوة النسبية يف صميم التفكري االسترات
 خارج أو إمكانيات حتليل القوة يعيد تقييم السيناريوهات لتحديد ما هو ضمن إن.  واالستراتيجيات

 عرب أو بأنفسهم الثالثة، وما ميكن حتقيقه واألطراف واإلسرائيليني كل من السلطة الفلسطينية، إمكانيات
 واقع، إىل تطلعام  على حتويلاألطرافوة على تقييم قدرة ويساعد حتليل الق. آخرينتدخالت من 

وحيدد هذا التحليل العقبات الرئيسية اليت تعوق .  حيز املمارسةإىلويدخل الواقعية برغم صعوبتها 
  .إزالتها أو ما ينبغي القيام به للحد منها أواملسارات االستراتيجية املفضلة، وتقترح ما ميكن 
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  :ة واملسار االستراتيجي املفضلاخليارات االستراتيجي .5

تعترب التقييمات واملقارنات للخيارات االستراتيجية ذروة التحليل السابق ذكره، ويستطيع التفكري 
االستراتيجي، يف هذه املرحلة، وزن البدائل من حيث االفضليات النسبية والقدرة على فهم الروابط فيما 

  .سلسل االولويات االستراتيجيةبينها، واختاذ قرارات واعية بشان ترتيب وت

ان املسار االستراتيجي املفضل هو الطريق االستراتيجي النهائي املختار من الوضع احلايل وصوال اىل 
  .اهلدف االستراتيجي املنشود

  :وسائل التنفيذ .6

 السياسات املتاحة للفلسطينيني للسري قدما يف املسار االستراتيجي املفضل حنو أدواتهي جمموعة من 
 أهمومن . أدناهاليت مت مناقشتها "  القوةأنواع"وهي تتراوح يف نطاق كافة .  االستراتيجيةأهدافهمحتقيق 
لة زيادة  مجيع وسائل التنفيذ تركز على مسأأن هنا هي اإليه نسعى لتحليالت االستراتيجية اليتفوائد ا

 جهد وطين واحد متكن مجيع طارإالضغط على النقاط املختارة من قبل الفلسطينيني، ويتم تنسيقها يف 
  .الفلسطينيون ومن كل مستويات اتمع من املسامهة يف وضعها

  :نقاط مراجعة وتقييم للبدائل .7

ويف ضوء ما سبق، ميلك الفلسطينيون مراحل انطالق، متفق عليها مسبقا، حيث يستطيعون استعراض 
 إىلوميكن التوصل .  جناحا يف كل حالةالتقدم احملرز، وقد حدد الفلسطينيون وبشكل واضح ما يعتربونه

كما مت التفكري .  تغيري طريقة العملأوقرارات حول توقيت وتقييم احتمالية املضي قدما يف اجتاهات معينة 
  . املؤقتة البديلة واملسارات االستراتيجيةاألهداف، حيث مت جتهيز وإعدادهاباملواقف االحتياطية 

  جيةاخلطوط العريضة خلطة عمل استراتي .8

  .  الالزمة لبدء تنفيذ اخلطة االستراتيجيةاإلجراءاتوضع خطة عمل مقترحة لتسلسل 
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  الشروط املسبقة

 إىل أن الشروط الثالثة التالية ضرورية من اجل الوصول إىل  العمل للدراسة االستراتيجيةيشري فريق
ويستطيع . ولة للعامل اخلارجي بسهإيصاهلااستراتيجية وطنية فلسطينية فعالة موحدة، مصاغة بقوة، وميكن 

كما يدعو التقرير الفلسطينيني كافة للعمل .  هذه الشروط، والتعامل معها بشكل فوريإجنازالفلسطينيون 
  .على حتقيق ذلك

  متطلبات اخلطاب الفلسطيين اجلديد

تنام  صياغة اخلطاب الفلسطيين، الذي يناقَش ضمنه مسألة االستقالل الفلسطيين، متطلب ضروري الغإن
  .ةاالستراتيجيفرصة املبادرة 

ويف .  يفهمأنميكن قوله، وكيف ينبغي  د ما ميكن وما اليدلغوي يتم من خالله حت إطارواخلطاب هو 
الوقت الراهن، يتم مناقشة الكفاح الوطين الفلسطيين وبشكل دائم تقريبا وفق خطابات تعود ألناس 

هي دائما مباراة  حسب تسديدات الفريق اآلخر؛ ووهذا يشبه لعب مجيع مباريات كرة القدم. آخرين
جيب على الفلسطينيني رفض املشاركة ذه . اللعب دف خاسرب يتم البدء حيث –على ارض اخلصم 

 اليت يتم وفقها األساسيةه ليكون اللغة وعزز وي ماخلطاب اخلاص وافسري عليهم أنالشروط، كما جيب 
  .مناقشة القضية الفلسطينية

طابان دوليان حتديدا، غري مناسبني للقضية الفلسطينية ويعتربان، ولألسف، اخلطابان املعتمدان وهناك خ
  . عادة من اتمع الدويل

بني طرفني على قدم " صنع السالم" املشكلة تكمن يف أن، الذي يفترض خطاب صنع السالم هو األول
وهذا هو اخلطاب اخلطأ، ألن . اثلة متما مصاحل واحتياجات وقيم ومعتقداتاملساواة، لدى كل منهم

فهناك قوة احتالل، وشعب مقموع ومشتت ال يسمح له حىت . اجلانبني ليسا طريف نزاع متكافئني
  . باحلصول على اعتراف شرعي ويته
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على غرار ما حصل يف " بناء الدولة" املشكلة تكمن يف أن الذي يفترض خطاب بناء الدولة هو الثاين
وهذا هو اخلطاب اخلطأ بسبب عدم وجود . أفغانستان حىت أو موزمبيق ـ أودور السلفاأو كمبوديا 

  . أصالدولة فلسطينية 

هي عدم )  السائدةاإلسرائيلية - األمريكيةناهيك عن اخلطابات ( نتيجة هيمنة هذين اخلطابني إن
  .االعتراف أصال جبوهر املسألة الفلسطينية، وهذا كارثي للقضية الفلسطينية

برفض بأيديهم أمورهم ميتلكوا زمام أن الفلسطينيني موعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجيةحتث ا 
الدخول يف هذه اخلطابات حىت حيني الوقت املناسب لذلك، وتركيز طاقتهم الكاملة على توضيح وتعزيز 

 لغة الدولة، بل بناء أو اخلطاب املناسب ال يستخدم لغة صنع السالم إن. اخلطاب الفلسطيين آنف الذكر
 واحلرية، والتخلص من االحتالل، واحلقوق الفردية واجلماعية، ولغة وحق تقرير املصري، االستقالل الوطين

ولويات احملددة األوعندما يتم االعتراف ب.  يكون عليه اخلطاب األساسيأنالقانون الدويل، وهذا ما جيب 
 التحرر، ميكن عندها للخطابات الثانوية مثل إىل اخلطاب الفلسطيين األساسي اهلادف إطاراليت هي يف 

  .  تطرح يف السياق املناسب والواقعيأنصنع السالم وبناء الدولة 

 االحتالل االستيطاين، وحيتاج هذا اخلطاب بإاء اخلطابات مالءمة للمقارنة هو اخلطاب املتعلق أكثرولعل 
 يف األساسيبيل املثال، مل يكن خطاب غاندي فعلى س.  يكون مفهوما بوضوح من قبل اتمع الدويلأن

 مل يكن يصنع سالما مع بريطانيا، بل كان ألنه، خطاب صنع سالم 1947اهلند، قبل التحرر يف العام 
 مل يكن هناك دولة ألنهومل يكن خطابه كذلك خطاب بناء الدولة . اإلجنليزي االحتالل إلاءيكافح 

 ينطبق على أن حنو التحرر والنضال الوطين، وهذا ما جيب اًوجهلقد كان خطابه األساسي م. هندية بعد
 جاهزية من أكثر الفلسطينيني مستعدون للدخول يف مفاوضات جدية، وهم إن. اخلطاب الفلسطيين

 حتقيق إىل تأيت ضمن سياق يهدف أنولكن، من املتوجب على عملية صنع السالم هذه، . اإلسرائيليني
 اقل من ذلك ال يعد عملية صنع سالم بل هو تشريع الستمرار شيء وأيية، التطلعات الوطنية الفلسطين

  . االحتالل والقمع

خطاب صنع  مواجهة فكرة حمورية يف أمهية إىل باإلشارة إال، أكثرال جمال هنا ملتابعة هذه القضية بتفاصيل 
 هناك رواية أن وال شك ".ورواية فلسطينية" "إسرائيليةرواية "، متكافئتني" وجود روايتني"السالم وهي 

 سلسلة وإمنا، ولكن املسألة اجلوهرية للقضية الفلسطينية ليست جمرد الرواية، إسرائيلية وأخرىفلسطينية 
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 مثل حقائق الطرد، واالستبعاد، واهليمنة، واالحتالل الذي يعيشه -من احلقائق اليت ال خالف عليها 
هذه . ستني املاضية، وال يزال مستمرا حىت وقتنا احلاضرالفلسطينيون مبرارة يوم بعد يوم عرب السنوات ال

 هذا إلاء استراتيجية أفضل إجياد الغرض الرئيسي من هذا التقرير هو إن. ليست برواية، بل واقع معاش
  . ما مت نقاشه آنفا هو جزء كبري من ذلك اجلهدأساسالواقع املرير، وحتويل اخلطاب الفلسطيين على 

 كان هناك 1922لعام يف ا:  على سبيل املثال ال احلصرإنكارهاائق اليت ال ميكن فيما يلي بعض احلق
 إىل، وارتفع هذا الرقم ليصل )اإلحصاءوفق بيانات ( يعيشون يف فلسطني  يهودي84,000
، كانت معظم هذه الزيادة نتيجة سياسة متعمدة لرفع عدد اليهود 1947 حبلول عام 608,000

 كان عدد الفلسطينيني) 1947(الوقت يف ذات . ولة اليهودية يف فلسطنياملهاجرين دف بناء الد
ويف .  اليت عاشوا عليها لقروناألرض من 95 %وكان الفلسطينيون ميلكون ما نسبته. 1,364,000

 األرض تقسيم إىل 181 املتحدة رقم لألمم دعى قرار اجلمعية العامة 1947 من عام أولشهر تشرين 
 حني حيصل الفلسطينيون على النسبة ، يف 57.12%املمنوحة للدولة اليهودية  األراضيلتبلغ نسبة 
 اليهودية إسرائيل عن دولة اإلعالنمت . األمن من جملس  ، ومل يكن هذا القرار42.88%لغة املتبقية والبا

 على ما نسبته إسرائيل، سيطرت 1949  النار يف عامإطالق، وحبلول موعد وقف 1948 أياريف 
 1949 خط هدنة عام إن. األرض املتبقية من 22 %للفلسطينينيلسطني التارخيية، وتركت  من ف%78

 األمملعضوية " اليهودية" وليس الدولة إسرائيلومت ضم . هو ليس حدودا سياسية قانونية ومل يكن كذلك
وحتول  .1949 من عام أياريف شهر ) 3 (273 رقم  املتحدةلألمماملتحدة وفقا لقرار اجلمعية العامة 

 املتحدة رقم األمم انظر قرار - من نصف عدد السكانأكثر( الجئني إىل فلسطينيا 750,000قرابة 
  . من فلسطني التارخيية22% ونسبته األرض ما تبقى من إسرائيل احتلت 1967عام ويف ). 194

ثاين من عام قامت منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين، يف تشرين ال
، وتصميمها على بناء دولة فلسطينية إسرائيل، بتقدمي تضحية غري عادية بقبول وجود دولة 1988

البيان  (338 و 242 األمنة من فلسطني التارخيية وفقا لقراري جملس  املتبقي22 %مستقلة على ما نسبة
 حركة وطنية أيةهل قدمت ف). 1988 تشرين ثاين، 15السياسي للمجلس الوطين الفلسطيين، اجلزائر، 

 يشكل، حىت يومنا هذا، 1988تنازالت على هذا النطاق الذي قدمه الفلسطينيون؟ ال يزال عرض 
ومع ذلك، مل يتم حتقيق هذه األهداف طيلة فترة .  لألهداف االستراتيجية الفلسطينية الرمسيةأساسا

  ملاذا؟ . عشرين عاما
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، وهذا "أخذون فقطحنن نقدم كل العطاء والفلسطينيون ي"لتها ضات بترديد مقوو عند املفاإسرائيلتستمر 
 وإسرائيل التارخيية، أرضهم من 22%ما زال الفلسطينيون يطالبون مبا ال يزيد عن . عكس احلقيقة متاما

 22% ما نسبته  املستوطنني املدعومة من احلكومة علىتاعتداءا وبشكل مستمر وعرب استولتهي من 
  .ةاملتبقي

وحىت وقت كتابة هذا التقرير، ال تزال اعتداءات . ، بل حقائق"رواية فلسطينية"جمرد هذه ليست 
يعلم .  مستمرة بال هوادة بالرغم من املفاوضات اجلاريةاإلسرائيليةاملستوطنني املدعومة من احلكومة 

لواقع سيتم  احلقائق، وهذا الفهم لوبناًء على هذه. يكا تفاوضيا جادا ليست شرإسرائيل أنالفلسطينيون 
  .بناء األهداف االستراتيجية للفلسطينيني كما سريد يف القسم التايل
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 متطلبات الوحدة الوطنية 

سيكون .  البيت املنقسم على نفسه ال يستطيع الصمودأنالشرط املسبق الثاين هو الوحدة الوطنية، حيث 
غري قادر على التحدث بصوت واحد  كان الشعب الفلسطيين إذاالعمل االستراتيجي الفلسطيين مستحيالً 

.  إلغاء السياسة الفلسطينية الداخليةأو، شيء واحدة، وهذا ال يعين االتفاق على كل بإرادة التصرف أو
 بصياغة وتشريع خطة وطنية هلا عالقة بالعامل اخلارجي، جيب على األمر يعين انه عندما يتعلق وإمنا

  . املطالب العليا مثل املصري املشترك ووحدة اهلدف إىل السياسة الداخلية إخضاعالفلسطينيني 

ظهور انقسامات داخلية عميقة، وال سيما بعد حملتملة، ليس من املستغرب، وحتت ضغوط االحتالل غري ا
 – قوى خارجية أن أيضاوصحيح . غياب القائد الوطين الراحل ياسر عرفات بشخصيتة الكارزمية

أن يشكل هذا كله سببا جيب ". فرق تسد"د اعتمدت سياسة  ق-أيضا آخرون وهناك إسرائيلالسيما 
 للترفع عن مثل هذه اخلصومات، والضغوط واالستفزازات عند صياغة استراتيجية للتحرير للفلسطينيني

  .أيدينا واملستقبل ذا الصدد هو بني. وطينال

 نزيهة يف كانون ثاين  انتخابات حرةإجناز أعقاببعد تولد اآلمال بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف 
ال يوجد . ة الفلسطينية مبثابة ضربة قاصمة للوحدة الوطني2007 حزيران أحداث، جاءت 2006

 اللوم على احد، وليس من إلقاء يف للدراسة االستراتيجية  العمل يف اموعة الفلسطينيةقمصلحة لفري
، مجيع وباإلمجاعولكن الفريق يناشد، .  ببيانات عن السياسات الداخلية الفلسطينيةاإلدالءضمن عملها 

 السياسة الداخلية بطريقة جتعل الشعب الفلسطيين موحدا يف مواجهة العامل بإدارةالقادة السياسيني 
وحنن مدينون بذلك . والفريق على قناعة بان هذه رغبة الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيين. اخلارجي

 أيضا ضروري أمروهذا . ات عظيمة لصاحل القضية الوطنيةجلميع الذين ناضلوا طويال وقدموا تضحي
فكيف ميكن للشعب الفلسطيين اختاذ قرار .  استفتاء وطين بشان املفاوضات اجلاريةإجراءبسبب احتمال 

 الوطنية العليا دون حوار وطين واسع ومكثف، يسمو فوق املصاحل األمهيةمستنري بشان مسألة ذه 
  .  التقرير هو حماولة لتشجيع هذا النوع من احلوار هذاإنالسياسية احلزبية؟ 
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  متطلبات التفكري االستراتيجي

املتطلب الثالث، وجوب مشاركة الفلسطينيني يف مهام التحليل االستراتيجي، واخليار االستراتيجي، 
 العملويف هذا التقرير يدعو فريق . أطيافهموالعمل االستراتيجي، بأوسع شرحية ممكنة على اختالف 

 األساسية الوسيلة العتبارها للمشاركة وبنهج استراتيجي، يف املشروع الوطين اجلمهور الفلسطيين
  .لتحقيقه

 إبقائها وطنية واضحة ويواظب على أهدافاالتفكري االستراتيجي هو نوع معني من التفكري الذي يصيغ 
 عن أيضاجيه التحليالت ويتم تو. األهداف طوع حتقيق هذه شيءويصبح كل . حتت اهر طوال الوقت

 ما يستطيع وما ال يستطيع الفلسطينيون وغريهم القيام به –طريق التقييم الصارم لقدرات القوة النسبية 
 الثابت موعة من واإلدراكجيمع التفكري االستراتيجي بني الرؤية النهائية .  جمتمعنيأو بأنفسهم

  . العمليةاإلمكانيات

 يف السياسة، ومت مناقشته أساسيايعترب مفهوم القوة مفهوما .  باالستراتيجيةاألهدافتربط حتليالت القوة 
القدرة على احلصول على  معانيه باعتباره بأبسطولكنه سيطرح هنا .  السياسةأدبياتوبشكل موسع يف 

   .ما تريده

  . متلك القوة، والعكس صحيح متامافأنت ما متكنت من احلصول على ما تريده، فإذا

 بعني االعتبار عند قراءة هذا أخذها جوانب مهمة للقوة يف التفكري االستراتيجي، وجيب عةأربهناك و
  . قد وجهت صياغتهأاالتقرير حيث 

  :) القوةأنواع (طبيعة القوة: األول

 ممارسة أنى وير". القوة اللينة" و" القوة الصارمة" جوزيف ناي ما بني األمريكيميز احمللل السياسي 
، حيث ميثل اللوح العلوي القوة ألواح ذات الثالثة األبعاد بلعبة الشطرنج الثالثية أشبهلية السياسة الدو

 لوح أيوهيمنة .  اللوح السفلي فيمثل القوة الثقافيةأما القوة االقتصادية األوسطالعسكرية، وميثل اللوح 
فعلى سبيل . املوقف النجاح االستراتيجي، وهذا يعتمد على طبيعة إىل ال تضمن الوصول اآلخرعلى 

املثال، استثمر االحتاد السوفيييت يف الثمانينيات وبشكل هائل، يف قوته العسكرية ولكنه كان ضعيفا يف 
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 مسالة استعمال احلدود أنسقوط االحتاد السوفيييت وبني . ية وكما خسر قوته الثقافيةقوته االقتصاد
  .اإلطالق ليست قوة على أا يثبتالقصوى للقوة العسكرية وحدها ولفترة طويلة 

  ".قوة التكامل"، و"قوة التبادل"، و"قوة التهديد" كما ميز كينيث بولدينغ، وبطريقة مشاة، بني 

، ويعتمد هذا النهج على القوة والتهديد " ما ال تريدسأفعل وإال أريدافعل ما "تنص قوة التهديد على  �
 .باستعمال القوة

 .، ويؤكد هذا النهج على املساومة والتسوية" ما تريدوسأفعل دأريافعل ما "تنص قوة التبادل على  �

كسب "، ويركز هذا النهج على "أيضا ألن هذا ما تريده أريدافعل ما "تنص قوة التكامل على  �
 ".القلوب والعقول

 قل فعالية من قويت التبادلفعالة على املدى القصري، ولكنها أ قوة التهديد قد تكون أن إىلويشري بولدينغ 
 قوة التكامل هي أنيرى بولدينغ .  يستمرأن ال ميكن  وحدهفالتهديد. ل على املدى املتوسطوالتكام

ويف اية املطاف .  قوة الشرعية، والوالء، واهلوية الثقافية، والثقةإا -األكثر فعالية على املدى الطويل
  . واألديان على قوة التكاملواألمميعتمد بقاء األسر، واتمعات، 

 جمموعة أي أو( فعالية األكثر ختتار نوع القوة أن املعنية األطرافوعند التخطيط االستراتيجي، جيب على 
  .األمر حيثما اقتضى آخر إىل يكونوا مرنني بالتحول من نوع أنوفقا للمواقف املختلفة، على ) من القوى

  ). من ميلك القوة (مراكز القوة: الثاين

ما ال يستطيع الفلسطينيون القيام به  تقييم ما يستطيع وأساسالالحق، على يعتمد التحليل االستراتيجي 
 حتليالت مشاة إجراءوقد مت .  التحديات املختلفةبأنواع، فيما يتعلق آخرين باالشتراك مع أو بأنفسهم

الصلة مبا  والدولية الفاعلة ذات اإلقليمية خياراا، وكذلك األمر بالنسبة لألطراف النسبية وإسرائيللقوة 
  . فيها الواليات املتحدة

 بعني االعتبار وبشكل مستمر منظور اخلصم لرقعة نأخذ أن، وري جدا يف التفكري االستراتيجيومن الضر
 رقعة الشطرنج إىل وينظر - الالعب الذي ال يقوم بذلك إن. أساسي أمرالشطرنج االنفة الذكر، وهذا 

 الغرض االستراتيجي هو ممارسة الضغط املتراكم أن.  لن يكون بارعا وسوف خيسر-كما هي واقعيا 
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 قوته  فهمنا رغبات وخماوف اخلصم، ومصادرإذا إال يتم أنوهذا ال ميكن . على اخلصم لعمل ما نريد
  . تتصرف بالطريقة اليت نريدهااألطراف بقية  على جعلوينطبق الشيء ذاته. وحدودها

  ):واإلغراءات للتهديدات  االستراتيجياالستخدام ( القوةتطبيق: الثالث

بفعالية من اجل ) سياسة العصا واجلزرة (واإلغراءاتيستطيع الالعبون االستراتيجيون استعمال التهديدات 
ية عالية لتكون  تكون هذه التهديدات االستراتيجية ذات مصداقأنوجيب . اآلخرين على سلوك التأثري
 يكونوا أنولذلك جيب على الفلسطينيني .  جمرد خدعة تكونأن ال ميكن اأ بالتأكيد وهذا يعين. فاعلة
وسوف يتم التحدث باستفاضة .  اخلصم بدا غري مبال اإن االستعداد لتطبيق التهديدات يف حال أمتعلى 

  .أدناهعن هذا املوضوع يف القسم السابع 

  :) استراتيجيةأهدافكيفية استعمال القوة لتحقيق  (استخدامات القوة: الرابع

وميز .  القوة املختلفةأمناطلنهاية، يعود التفكري االستراتيجي للطريقة اليت يتم مبوجبها استعمال ويف ا
  : اوليفر رامسبوثان، على هذا الصعيد، بني السياسي، وصاحب الرؤية، ورجل الدولة يف هذا السياق

 أوغري قادر نه جل احملافظة على مركزه، ولكيدرك رجل السياسة كيفية التالعب مبراكز القوى من ا �
ويف اية املطاف، فان استعمال هذا النوع من .  استراتيجيةأغراضراغب يف استعمال القوة دائما لتحقيق 

 .القوة ال جيدي نفعا

هلام ويستطيع إ. ستراتيجية طويلة األمد نصب عينيه االاألهدافوباملقابل، فان صاحب الرؤية يبقي  �
 ال يضع نصب عينيه عوامل القوة قصرية ولكنه.  عن الرغباتيستطيع التعبري للتطلعات كما واآلخرين

 .ويف اية املطاف، فان استعمال هذا النوع من القوة غري فعال. اإلجنازاألمد وبالتايل ال يستطيع 

.  االستراتيجية نصب عينيه دائما، ويدرك متاما عوامل القوة السياسيةاألهدافل الدولة، فيضع  رجأما �
د للتوقيت، ويستشعر الفرص  فهم جي، ولديهاألمام إىل من اجل القفز قدما أحياناتراجع وهو قادر على ال

.  غري املتوقعةواألحداثكما انه يتحلى باملرونة والتصميم معا يف مواجهة النكسات . ويتصرف بناء عليها
ا  يتركهالعقبات اليت تسد طريقه، بل طريق مسدود، ال يبقى متشبثا بإىلوعندما يصل رجل الدولة 

ويظهر فجأة من حيث ال يتوقع احد ليقلب املوازين يف وجه .  حول احلاجزآخرويبحث عن طريق 
ولديه . يفاجئ رجل الدولة خصمه، ويتصرف عكس توقعاته. إيقافه متكنوا من أم  الذين اعتقدواأولئك

 .ا حيقق نتائج دائمةوهذا النوع من استخدام القوة هو م.  يفكر ويعمل بشكل استراتيجيأنالقدرة على 
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 أنأمل وتت. القادة الفلسطينيون رجال دولة يكون أندراسة االستراتيجية  اموعة الفلسطينية للتمىنوت
  .يساهم هذا التقرير يف توضيح مستلزمات ذلك
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  األهداف االستراتيجية

  .نهائية لالستراتيجيةهي األهداف الشاملة اليت تلهم مشروع التفكري االستراتيجي بكامله، وهي الغايات ال

وهي مشتركة بني مجيع الفلسطينيني . وهناك ثالثة أهداف استراتيجية رئيسية ومتصلة ختص الفلسطينيني
  .وتوجه هذه األهداف االستراتيجية كل ما يتبع الحقاً. وباإلمجاع

 1967م  احملتلة عااهلدف االستراتيجي األول هو إاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية •
  .وحتقيق االستقالل الوطين

 حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين الذي يتضمن حقه بإقامة إقرار  هواهلدف االستراتيجي الثاين •
  .دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس

  .هو حل مشكلة الالجئني حال عادال مبا يضمن حق العودة والتعويضاهلدف الثالث  •
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  السيناريوهات

يتم من خالهلا حتديد هذه  ريوهات هي خطط مستقبلية حمتملة، تقع ضمن أطر سياسيةالسينا
  . اإلستراتيجيات، ومفاضلتها وإجياد الروابط فيما بينها

ويف حال وجود أية شكوك، جيب إدراج سيناريوهات، حىت لو كانت تبدو غري واردة، ليتم التفكري 
له عالقة بالقدرة على احلكم ) كيفية تقسيمها(السيناريوهات إن التمييز بني خمتلف . باآلثار النامجة عنها

على األمور، كحال األسئلة املتعلقة فيما إذا كانت العالقة بني هذه السيناريوهات تبادلية صرفة، أو فيما 
وقد يعتقد البعض . إذا كان من املمكن إجياد طرق ألن تكون عالقة تسلسلية حيث واحدة تقود لألخرى

. م السيناريوهات املذكورة هنا بطريقة خاطئة، أو إن هناك سيناريوهات أخرى غري مذكورةانه مت تقسي
  .ويف هذه احلالة، هم مدعوون القتراح طرق لتطوير هذه القائمة أو إمتامها

، فضالً عن تلك اليت )سيناريوهات غري مرغوب فيها(م أن نضيف السيناريوهات اليت ال نرغبها ومن امله
ألن اهلدف من االستراتيجية هو إاء السيناريوهات السابقة وتعزيز ) يوهات مرغوب فيهاسينار(نرغبها 

إن أفضل السيناريوهات بالنسبة للفلسطينيني، يف أي وقت من األوقات، هو الذي . الالحقة وبنفس القدر
ة اختيار السيناريو فعلى سبيل املثال، إن مسأل. جيدونه األكثر تفضيالً وقابليةً للتطبيق يف ظل هذه الظروف

ويربز هذا يف عملية االختيار ما بني سيناريو مرغوب جدا . املفضل ختضع للقدرة على احلكم على األمور
  .وقد يتغري هذا مبرور الزمن. ولكن إمكانية حتقيقه ضئيلة، وآخر أقل رغبة ولكن إمكانية حتقيقه عالية

.  تلوح يف األفق احتماالت استراتيجية ال تلبث أن ختتفيتلعب السيناريوهات أدواراً خمتلفةً ومتغريةً عندما
ألن ذلك سيناريو (فعلى سبيل املثال، إذا ما كان االختيار املفضل للفلسطينيني هو سيناريو حل الدولتني 

ألنه أكثر تفضيال (، عندها ميكن بداية استعمال سيناريو حل الدولة الواحدة )مفضل وقابلية تطبيقه عالية
كتهديد استراتيجي إلقناع إسرائيل للتفاوض وبشكل جدي على اتفاقية حل ) لية تطبيق أقلولكن بقاب

 - بسبب أن إسرائيل ال تفاوض جبدية-فإذا ما وجد الفلسطينيون أن هذا التهديد قد يفشل . الدولتني
اد هذا احلل فإن قابلية حتقيق خيار حل الدولتني سوف يتالشى إىل نقطة يعمد الفلسطينيون فيها إىل استبع

ويكف سيناريو حل الدولة الواحدة عن كونه . وتوجيه أولويام املفضلة حنو سيناريو حل الدولة الواحدة
  .يف حيز االحتياط وجمرد ديد ليصبح هو نفسه اخليار املفضل واهلدف االستراتيجي للفلسطينيني 
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عون إلائها، خاصة إذا ما كانت يوجد أيضا سيناريوهات ال يرغبها الفلسطينيون يف كل الظروف ويس
أية مفاوضات جادة، وستكون ى عدم اخلوض هذه السيناريوهات مفضلة لإلسرائيليني وتشجعهم عل

 وأن لدى –ن هذه السيناريوهات غري قابلة للتحقيق ستراتيجية الفلسطينية، عندها التوضيح إلسرائيل أاال
  . الفلسطينيني القوة والتصميم ملنعها وإيقافها

يتبني مما سبق أنه من املفيد القيام بوضع قائمة بالسيناريوهات، وتصنيفها حسب درجة الرغبة أو عدم و
ومن هنا، وباإلضافة إىل التحليالت املقارنة األخرى، ميكن تصنيف السيناريوهات إىل ثالث . الرغبة ا

  :فئات

 .السيناريو املفضل حىت وقت كتابة هذا التقرير، وسيتم تعزيزه �

 ينتهي ا األمر لتصبح خيارات مفضلة، أوميكن استعماهلا كتهديدات، و ريوهات مقبولةسينا �
  .كاحتياطوحتفظ 

 .إيقافهاسيناريوهات غري مقبولة يتم  �

اخليارات االستراتيجية، واملسار االستراتيجي (وسنتناول هذه املهمة يف اجلزء السادس من التقرير 
  ).املفضل
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  نينيسيناريوهات مقبولة للفلسطي

  :اتفاق حل الدولتني  - أ

 وثيقة إعالن السيناريو السائد منذ  يف فترة السبعينيات، وأصبحريو اتفاق حل الدولتنيظهر سينا
السلطة الفلسطينية / بني منظمة التحرير الفلسطينيةمفاوضات  جرت ، واليت1988 عام االستقالل
 لدى وقة، حيث فقد مصداقيتهط غري مسب لضغواآلن  حل الدولتنيضعوخي. ا على أساسهوإسرائيل

.  شريكاً تفاوضياً جاداًإسرائيلمل يعودوا يعتربون فهم الفلسطينيني بعد مرور عشرين عاما من الفشل، 
 مل يكن إذا 1988ال جدوى من التضحية اليت قُدمت عام . أصال نستمر ذا السيناريو أن علينا فهل

  . ملفاوضات هو إطالة أمد االحتالل وتوطيدهوكل ما قامت به ا. هناك باملقابل دولة فلسطينية

 الدخول بتفاصيل املفاوضات إىلال يهدف فريق عمل دراسة االستراتيجية الفلسطينية، يف الوضع الراهن، 
 ما إن السلطة الفلسطينية، ولكنه يصر على التأكيد /الرمسية اجلارية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية

 يف إطار سيناريو حل الدولتني، يتم تفسري األهداف.  عليه من قبل الفلسطينينيسيتم احلكم" جناحا"يعترب 
 نالفلسطينيو، وذا يكون 1988 عام إعالن املذكورة أعاله على ضوء الفلسطينية االستراتيجية الثالث

نه سيتم إن إاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، من املفهوم ا. قد قدموا التضحية الكربى
 يقدموا أن الفلسطينيني التايل ال يوجد هناك مسؤولية علىوب. 1967التعامل معها على أساس حدود 

  . تسويةإىل يتحمل املسؤولية للوصول أن هي من جيب إسرائيل إن.  من ذلكأكثرتنازالت 

، على سبيل املثال لقد مت توضيح مجيع األسئلة التفصيلية املتعلقة بسيناريو حل الدولتني مراراً وتكراراً
 كلينتون وحمادثات طابا واليت مشلت ، واقتراحات2000-2001يفيد يف الفترة مناقشات كامب د

وضع القدس، ومسائل أمنية واقتصادية، ومسألة املوارد، والوحدة وأسئلةً حول احلدود ومقايضة األرض، 
ى اخليارات املتاحة لتنفيذ حقوق الالجئني اجلغرافية للدولة الفلسطينية مبا يف ذلك الروابط بني شقيها، ومد

 األطراف إن طاملا  موانع كبريةأيةهنا،  ،ق دراسة االستراتيجية الفلسطينيةوال يرى فري. الفلسطينيني
  .  السياسية للتغلب عليهااإلرادة لديها -إسرائيل وأوهلا –املتفاوضة 

فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية على  اإلرادة السياسية للقيام بذلك؟ إن إسرائيلولكن، هل متلك 
ولكن لألسف، . و حىت اآلن من املنظور اإلسرائيليقناعة بأن نتائج اتفاق حل الدولتني هو أفضل سيناري

 تعتقد بأن هناك سيناريوهات إسرائيل أن إىلفإن إسرائيل مل تفهم هذا بعد، ويرجع السبب الرئيسي 



 
 

30 

 حل الدولتني سيكون متاحاً دائماً،  وبالتايل ال يوجد دافعية للقيام وتفترض بأن. أخرى بديلة ومفضلة هلا
  . تنازالٍت ضرورية واختاذ املخاطر الالزمة اليت ال ميكن فصلها عن أية تسوية وبإحلاح كاٍفبأية

 قرر الفلسطينيون بأن حل الدولتني ال يزال هو اخليار املفضل إذا حيدث الحقًا، أنولنتكهن مبا ميكن 
أن جيب . اإلسرائيلية فإن اهلدف االستراتيجي الرئيسي هنا، يكون بتغيري التصورات واحلسابات لديهم،

.  بديلة بالنسبة هلاأخرى أنه ال يوجد هناك سيناريوهات مفضلة إسرائيلون على إفهام يعمل الفلسطيني
  . سنعود إليها بالتحليل قريباأساسيةوهذه نقطة 

  :حل الدولة الواحدة  - ب

ويؤخذ عليه، حتديداً عدم . الفلسطينينيولة الواحدة زمخاً جديداً يومياً بني صفوف يكتسب حل الد
، حيث انه احنسر يف ظل احتماالت )انظر القسم التايل(توافره نسبيا بالرجوع ملسألة توزيع القوة النسيب 

 بشكل كاف،  مل تبحثأخرى املزيد من التفكري الحتماالت إعطاء اتفاق حل الدولتني، ومت إىلالوصول 
عة من املخططني وتقوم جممو). أدناهانظر ( السلطة الفلسطينية إلغاء حىت أومثل إعادة تشكيل 

 مجود وتدهور - يكون البديل لذلكأنبالترويج هلذه السيناريوهات على ضوء ما ميكن االستراتيجيني 
  .هاراون فيها خيار حل الدولتني من يكأخرى سيناريوهات أودائمني للوضع احلايل، 

 ويف صفوف إسرائيلبني املواطنني الفلسطينيني يف خصوصا ولكن، يلقى حل الدولة الواحدة دعماً جيداً 
 .وقد قام فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية بطرح وجهات النظر هذه وبقوة. فلسطينيي الشتات

دعم اثنني يلقى كالمها الوهناك، يف الواقع العديد من سيناريوهات الدولة الواحدة، وسوف نذكر منها 
  .الكبري يف صفوف الفلسطينيني

  :ثنائية القومية: الدولة الواحدة

 مشاة خمتلفة أمثلةيؤكد املدافعون عن فكرة حل الدولة ثنائية القومية على احلقوق اجلماعية، ويتناول 
النماذج الفيدرالية وهناك العديد من . لتقاسم السلطة كما هو احلال يف بلجيكا، وكندا و أماكن أخرى

وال يتناقض سيناريو الدولة ثنائية القومية مع سيناريو حل الدولتني، فبعد ترسيخ مسألة . والكونفدرالية
قد يبدو هذا السيناريو غري وارد يف ظل .  تتحدا يف وقٍت الحق كونفدرالياًأنحل الدولتني، ال ضري من 
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دة واليت ميكن من خالهلا، باستعمال التفكري اإلبداعي،  املعقاألساليبالظروف الراهنة، ولكنه مثال على 
تضمني بويوصي فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية .  عالقات تبادلية ما بني السيناريوهات املختلفةإجياد

وهناك متغريات أخرى مثل أشكال .  خالقةوأفكارامناقشات االستراتيجية الفلسطينية نظرةً مستقبليةً 
 األردن يشمل أن أيضا، بل ميكن وإسرائيلستقبل، والذي ال يقتصر فقط على فلسطني االحتاد يف امل

  .وسوريا ولبنان
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  :دميقراطية موحدة: الدولة الواحدة

 ألن املسألة اإلسرائيلينيويشكل كابوساً ملعظم . يستند هذا السيناريو على احلقوق الفردية وليس اجلماعية
 إسرائيلحيث يزيل هذا السيناريو فكرة وجود دولٍة يهوديٍة يف . السيناريوالدميغرافية هي السائدة يف هذا 

 األفكار إىلومع هذا، فهو السيناريو األكثر منطقية بالنظر .  سكاا من اليهودأغلبية حىت دولة يكون أو
صورة (ة  املبهماإلشارةوهو يشكل .  عن احلرية الفردية، وسيادة القانون والدميقراطيةاألساسيةالغربية 
.  عجلة األحداث دارت بشكل خمتلفأن تكون عليه فلسطني الدميقراطية التعددية لو أنملا ميكن ) مبدأية

 واإلجراءاتواليت هي، بالنسبة للفلسطينيني رؤية مؤثرة ومل تكن، تارخيياً، قابلة للتطبيق بسبب السياسات 
  .عبة من االنتداب الربيطاينالربيطانية خالل السنوات الص)  إجراءاتأية عدم ممارسة أو(

وبالنسبة للعديد من الفلسطينيني، فان أفضل مساٍر استراتيجي حنو هذا احلل هو إعادة تشكيل السلطة 
  .الفلسطينية، على النحو املبني أدناه

  :)مرحلة مؤقتة( تقومي السلطة الفلسطينية إعادة  - ت

ن األشكال، تتراوح من إعادة توجيٍه بسيط،  تأخذ عملية إعادة تقومي السلطة الفلسطينية عدداً مأنميكن 
هي و تقومي السلطة الفلسطينية إعادةكون وست. إلغائها حىت أو إعادة تشكيل السلطة جذرياً إىل

 منها سيناريو مستقل حبد ذاته ألا تنسجم مع عدد من نتائج احلل أكثر مؤقتة، إجباريةاستراتيجية 
  .أدناهم السلطة الفلسطينية كما هو مبني يف القسم السابع وهناك دعوات قوية إلعادة تنظي. النهائي

وهو الوسيلة الفلسطينية .  املُؤثرة هذا التوجه عرب أشكال خمتلفةةالفلسطينيتدعم جمموعةٌ من الشخصيات 
 كتهديٍد استراتيجي للضغط أيضاوميكن استعماله ). د-ج (أدناهاألساسية لوقف السيناريوهات املبينة 

 للتفاوض جبدية على اتفاقية حل الدولتني، وكجزء أساسي الستراتيجيٍة فلسطينيٍة بديلة يف إسرائيلعلى 
  . مثال، كمرحلة على طريق بناء الدولة الواحدة-حال الفشل

الفكرة الرئيسية هي أنه يف ظل غياب نتائج مرضية حلل الدولتني، فإن على السلطة الفلسطينية الكَف عن 
حيث تتراكم الضغوطات اخلارجية على الفلسطينيني . غري ناضجةأو طينيةٌ وليدة التظاهر بأا دولةٌ فلس

 اإلسرائيليني تعزيز االحتالل وخدمة إىل، وتؤدي بتراكمها "مساعدة السلطة الفلسطينية"حتت شعار 
، األمورويقول النقاد أنه سيكون هناك طريقان متوقعان يؤثران يف جمريات . بتنفيذ خططهم بدالً عنهم
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 كأداة –األول هو أنه يف ظل غياب حل الدولتني احلقيقي، جيب إعادة النظر يف السلطة الفلسطينية 
 استعمال عذر إلسرائيل ألن استمرارها خيفي حقيقة االحتالل ويسمح -ضرورية لتطبيق حل الدولتني

 الثاين فهو بسبب حتمل السلطة الفلسطينية أما. عملية السالم االفتراضية دف تغيري احلقائق على األرض
 بالتنصل من إسرائيل احملتلة، تقوم األراضياملسؤولية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحفظ النظام يف 

ويساهم وصول كميات كبرية من املساعدات لألراضي احملتلة يف . مسؤولياا ونسيان األراضي احملتلة متاما
 حمتلون أمام أم حقيقة اإلسرائيليونوباختصار، ينكر . إسرائيل كبرياً عن كاهل أن يزيل عبئاً مالياً

 السلطة الفلسطينية تمكنهم من القيام نأويرى النقاد . أنفسهم وأمام العامل اخلارجي على حد سواء
  .بذلك

األوىل هي رفع . إن إعادة تقومي، أو توجيه، أو تشكيل السلطة الفلسطينية، تتطلب ثالث مهام استراتيجية
 احلالية القائمة على تزييِف عملية اإلسرائيلية، ووضع حد للسياسة اإلسرائيليالغطاء عن واقع االحتالل 

ستكون املهمة الثانية إيقاف . تدرجييا" األرضاحلقائق على "سالٍم مصطنعة، لتكريس دوام التبعية وتغيري 
انظر (ا على استمرارية وجود السلطة الفلسطينية ، ويعتمد هذإلسرائيل البديلة املفضلة تالسيناريوها

واملهمة الثالثة فستكون يف إخضاع األجندة العاملية ألسٍس جديدة يقررها الفلسطينيون وليس ). أدناه
  .إسرائيل

إن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية جذرياً، أو إزالتها، يعترب حتوالً حامساً يف املسار االستراتيجي املفضل 
فبدال من خوض نضاٍل فورٍي إلاء االحتالل، وإقامة دولٍة . ينيني حنو حتقيق أهدافهم االستراتيجيةللفلسط

، 1988 من فلسطني التارخيية الذي هو اهلدف الرئيسي منذ 22%فلسطينيٍة منفصلٍة على ما نسبته 
ائيل، واملطالبة باحلقوق دف االستراتيجية، باملقابل، إىل تعزيز الشفافية وزيادة كلفة االحتالل على إسر

والفلسطينيون الذين يقيمون يف . الفلسطينية، وبوضٍع دستوري وقانوين متكافئ يف حدود دولة واحدة
  .، فسيكونون هم األغلبية20%دولة إسرائيل اآلن ويشكلون حاليا نسبة 

 مناصرو سيناريو ويرى. أما بالنسبة لوسائل تطبيق اإلستراتيجية، فسيتم طرحها يف القسم السابع أدناه
إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية أنه جيب ربط هذا السيناريو بتحوٍل كبٍري يف وسائل التنفيذ للسياسة 

ومبوجب هذا . الفلسطينية الرئيسية، بعيداً عن التفاوض وحنو شكٍل جديٍد من املقاومة الفلسطينية املتضافرة
  .ليها سلطة املقاومة الفلسطينيةالسيناريو، تصبح السلطة الفلسطينية املُعاد تشك
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  :)مرحلةٌ مؤقتة(وصاية األمم املتحدة   - ث

إن مناقشة هذا اخليار بني الفلسطينيني قليلٌ نسبياً وخصوصاً يف الوقت الراهن، كما مل تتم مناقشته موسعاً 
 يعترب ومع ذلك فهو. من ِقبل فريق عمل دراسة االستراتيجية الفلسطينية، وهلذا سيتم ذكره هنا باختصار

 االحتاللأوالً، استبدال : إمكانية جذابة يف نظر العديد من الفلسطينيني حيث ميكن أن يكون له ميزتان
ثانياً، سيكون نقطة انطالق على طريق . اإلسرائيلي بآخر دويل، وهذا مرغوب به جداً لدى الفلسطينيني

 يف كل من تيمور الشرقية وكوسوفو االنتقايلويتفق هذا اخليار مع تدخل األمم املتحدة . االستقالل
  .لتطبيق قرارات جملس األمن الدويل

، وهي اإلسرائيلي ستحل مكان قوات االحتالل  فعالةقوةَ تدخٍل دوليةوالتواجد الدويل القوي يعين أن 
فكرة تكتسب زمخاً، وبشكٍل مستقٍل، يف سيناريو حل الدولتني املُبني أعاله كوسيلٍة للتغلب على 

 أكثر اآلن أصبحتوهناك إشارات تدل على أن الواليات املتحدة .  األساسيةاإلسرائيليةألمنية اهلواجس ا
  .تفضيال هلذه الفكرة عما كانت عليه يف السابق
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  :للفلسطينيني ةاملقبولسيناريوهات غري ال

 املفضلة،  السيناريوهات غريإىلينتقل التقرير اآلن من موضوع السيناريوهات املفضلة لدى الفلسطينيني 
، ولكن ألا عملت أيضاً وبنشاط للفلسطينينيليس فقط ألا مل تأخذ على حممل اجلد التطلعات الوطنية 

ب هذه السيناريوهات دوراً حامساً يف التفكري وتلع. احلقوق الوطنية للفلسطينينيعلى تغييب اهلوية و
األفضل للوصول حلٍل سريٍع أا البدائل ) اهوحلفاء(إسرائيل اإلستراتيجي الفلسطيين ألا متثل ما تعتقد 

  . إائهاإىلوهذه هي السيناريوهات اليت حنتاج . ملفاوضات حل الدولتني احلقيقي

  :استمرار الوضع الراهن  -أ

 أساسايعتقد الفلسطينيون بأن هذا السيناريو هو املفضل إلسرائيل، وأا تفكر بشكٍل استراتيجي موجه 
 وفقا "خارطة الطريق" يف هذا السيناريو باختاذ املفاوضات حسب معايري إسرائيلوتستمر . حنو حتقيقه

 املزيد من األراضي الفلسطينية والغتصاب وسيلةً إلخفاء معامل استمرار االحتالل للتفسري اإلسرائيلي
رباح املالية  للقيام بذلك مبا فيها مواصلة احلصول على األاإلسرائيليةوهناك العديد من الدوافع . وبالتدريج

  . االحتاللالستمرارنتيجةً 

 الضعيفة واليت تعيش حالةً من اجلمود على هذا السيناريو، اإلسرائيليةومن املرجح أن تبقي احلكومة 
 أن يتعب الفلسطينيون يف اية إسرائيل وتأمل . بشأن البدائل األخرىإسرائيليوذلك لعدم وجود توافٍق 

 يف هذا األثناء إسرائيلوتستطيع . حٍد من السيناريوهات املبينة الحقاًاملطاف من نضاهلم ويقبلون بوا
  .التعايش مع الوضع القائم بانتظار حتسن الظروف اإلقليمية، بينما تستمر جبين الفوائد

وإسرائيل معتادة على مثل هذا الوضع وبعد مرور .  إلسرائيلاملفضلوباختصار، هذا هو السيناريو 
فعلى سبيل املثال، ال يزال .  اعتربها املخططون اإلسرائيليون من املسلَماتعشرين عاما، لدرجة أن

 حماولة التركيز على موضوع البؤر االستيطانية يف الوقت الذي  للحيل الواضحة مثلناإلسرائيليون يلجأو
  .حتمي فيه وتوسع املستوطنات الكبرية

 قابال ح بأن هذا مل يعد خياراً إلسرائيل االستراتيجية الفلسطينية املركزية التوضي هدفكون يأنجيب 
وبدالً من اخلضوع ملزيد من املماطلة لوضٍع استمر طيلة عشرين عاماً، علينا تغيري اجتاه الوضع . لالستمرار

 وبشكل صحيح بالتزام الوضوح، وحتمل أعباء كلفة إسرائيلاالستراتيجي برمته، والتأكد من قيام 
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. ل أعباء ومسؤوليات الدولة احملتلة حسب ما نص عليه القانون الدويل لتحمإسرائيلوإجبار . االحتالل
الدولية املقدمة لألراضي احملتلة ذريعةً للتملص من عبء " املساعدات" باختاذ إلسرائيلولن يسمح 

  .مسؤوليتها الكاملة

على "  النهائيللوضع"منسجماً مع ثالثة سيناريوهات " استمرار الوضع الراهن" سيناريو اإلسرائيليونيرى 
وهذه السيناريوهات ليست . أدناه كما هو مبني إلسرائيلاألقل، واليت قد تكون أكثر أو أقل تفضيالً 

وتصور مجيع هذه السيناريوهات نوعاً من فصل . واضحة، ولكنها جديرة بالذكر بشكل منفصل
ذا التفكري االستراتيجي النهائي  عن املراكز الرئيسية للسكان الفلسطينيني، وحيِدد هاإلسرائيليةاملسؤولية 
 الذي تشكله أعداد الفلسطينيني هو التهديد الدميغرايف)  الدولتني سيناريو حلأيضاويشمل  (اإلسرائيلي

 غري قادرة على القيام باملزيد من عمليات الطرد اجلماعي حبق إسرائيلإن . إسرائيلعلى بقاء يهودية دولة 
، وبالتايل، ال متلك خياراً )وهذا السيناريو غري موضح هنا" ( الكربىإسرائيل"الفلسطينيني حتت سيناريو 
  .1967 بآخر من مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية خارج حدود عام أوسوى فصل نفسها بشكٍل 

  :)الدولة ذات احلدود املؤقتة(حل الدولتني الشكلي  -ب

 عديدة إسرائيلية حل الدولتني املُحاط مبطالب ، سيناريواإلسرائيلينيمن السيناريوهات اجلذابة للعديد من 
 إنشاء دولة فلسطينية مبساحة جغرافية إىلاألمر الذي سيؤدي . اإلسرائيليةتضمن استمرار السيطرة األمنية 

 .  دائمة" دولةً مؤقتةً"ستكون .  كانتوناٍت منفصلة وتابعة دائماًإىلأقل، ومقسمة 

مجيع القضايا تسبق مفاوضات الوضع الدائم حول ية أوسلو حيث  سعداء بالتحول من عملاإلسرائيليني إن
الرئيسية إنشاء الدولة الفلسطينية، إىل خطة خارطة الطريق حيث تسبق ِوفقها مسألة إنشاء دولٍة فلسطينيٍة 

وهذا سيمكن إسرائيل . وحبدود مؤقتة الوصول لقراٍر بشأن مجيع القضايا التارخيية يف اتفاقية وضع دائم
مبهام سيادية ضعيفة  ضمن حدود تضمن قيامها خبدمة االحتالل وإشغاهلا قوية السلطة الفلسطينيةمن ت

ومن هنا، سيكون إلسرائيل عدة خيارات مبا .  لن تكون السلطة قادرةً على حل نفسهاومجزأة لدرجٍة
ياً مع السلطة ويتم تسوية بعض املسائل تدرجي". تبقيها على قيد احلياة" املفاوضات بينما عليقفيها ت

 األخرى، وميكن لبعض املسائل إسرائيلي أحاديالفلسطينية املُفرغة، ويتم التعامل مع البعض اآلخر بشكٍل 
وستكون النتيجة .  والدول ااورة والواليات املتحدةإسرائيلأن تشكل أساسا لترتيباٍت ثنائيٍة خاصٍة بني 
  . جيسيطرة إسرائيلية دائمة على املستقبل االستراتي
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ومن املهم أن جنعل . نيني هو منع هذه اإلمكانية وبشكل واضحإن اهلدف االستراتيجي الرئيسي للفلسطي
سيقرر الفلسطينيون ما يعترب . غري قابل للتطبيق. ا حمتمل من هذشيء ال أن تفهم وعلى الفور إسرائيل

 سلطةً فلسطينية أو، "مؤقتة"لة النتيجة املرضية للمفاوضات اجلارية، ولن يقبل الفلسطينيون وببساطة دو
 وضعيفاً للقضايا اجلوهرية يسمح جمزأ، أو جاً إسرائيلمدعومة تؤدي وظائف استراتيجية تضعها 

 ختدع نفسها إذا إسرائيلإن .  استمرار التظاهر مبفاوضاٍت زائفةأو، األخرى بتمييعها واحدةً تلو إلسرائيل
 األبد عندما تترك إىل، أو أن تؤجل التزاماا "باملرونة"حتتفظ ما اعتقدت أا تستطيع وذه الطريقة أن 

  .ذلكفعل  ال تستطيع إسرائيل. خيار حل الدولتني مفتوحاً

  :انفصال إسرائيلي أحادي اجلانب - ج

ويف هذا السيناريو، . اإلسرائيليني أحادي اجلانب العديد من اإلسرائيليلقد جذب سيناريو االنفصال 
 تتعلق باألمن واملوارد دون عبء مفاوضات حل أخرىرر حدودها النهائية وقضايا  أن تقإسرائيلتستطيع 

إن االنسحاب من قطاع غزة وبناء اجلدار األمين يعربان عن هذا . الدولتني، ومن مث تقوم بفرضه بالقوة
  . التفكري، األمر املركزي الذي دفع أريئيل شارون إلنشاء حزب كادميا

األثر الكبري يف تشويه مصداقية هذا السيناريو يف عيون الكثري من غزة وكان لألحداث الالحقة يف 
 بأن السيطرة العسكرية املباشرة هي ضرورية جداً حلني الوصول إىل االعتقاد إىل، الذين عادوا اإلسرائيليني

تطرق هلذه وسيتم ال.  هذا السيناريوإيقاف إىلوعلى كل األحوال، فإننا حباجة . ترتيباٍت سياسية أكثر أمناً
  . املسألة يف اجلزء التايل

  : األردنية/االحتالل أو السيطرة املصرية - ح

، ويطرح تغيريات أساسية خمتلفة، حيث تقوم مصر "اية فكرة الدولة"ومثة بديل آخر هو سيناريو 
. توايل باختاذ تدابري خمتلفة من السيطرة واملسؤولية األمنية يف كل من غزة والضفة الغربية على الواألردن

 الترتيبات أن إىل ألنه يتم عربه حل املشكلة الدميغرافية، إضافةً إلسرائيليعترب هذا احلل جذاباً بالنسبة 
وستتطرق التحليالت . األمنية مع مصر واألردن قد مت العمل عليها وبشكل مرٍض ومنطقي سابقاً

  . نقوم بذلك هناأنردين، ولن حناول االستراتيجية، يف هذه املرحلة، هلذا السيناريو من منظوٍر مصري وأ
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ومن املنظور الفلسطيين، إن السبب يف طرح مثل هذه .  هذا السيناريو غري مقبوٍل للفلسطينينيإن
إن هدفنا االستراتيجي هو .  واألمريكينياإلسرائيلينيالسيناريوهات هو لقياس تأثريها لدى املخططني 

  .التأكد من عدم اعتبار هذه البدائل واقعية
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  التوزيع النسيب للقوى

 وإاءيقوم حتليل التوزيع النسيب للقوة على تقييم قدرة الفلسطينيني على تعزيز السيناريوهات املفضلة، 
 مفهوم إىلوتنتقل التحليالت يف هذا اجلزء من التقرير من مفهوم الرغبة . السيناريوهات غري املفضلة

ار عند مفاضلة اخليارات االستراتيجية كما هو مبني يف خذ هذين املفهومني بعني االعتبوجيب أ. القدرة
  ).اخليارات االستراتيجية واملسار االستراتيجي املفضل(اجلزء التايل 

 قرار بشأن ما إىلوعند تقييم القدرات، تكون التحليالت يف خدمة السيناريوهات املطروحة للوصول 
. آخرين عرب أو بأنفسهم الثالثة القيام به، طرافواأل واإلسرائيليون ال يستطيع الفلسطينيون، أويستطيع 

  . واقعإىل على حتويل تطلعاا األطرافتقوم حتليالت القوة بتقييم قدرة 

وتتطلب حتليالت ألنواع خمتلفة من .  ما مت تناوهلا بتمعنإذا هذه مهمة واسعة وتفصيلية إنومن الواضح 
، ومبواقع خمتلفة ) جمددا يف القسم السابعإليهطرق  يف القسم الثاين، وسيتم التأعالهكما ذكر (القوة 

مييز التفكري االستراتيجي انه يف حالة . ، وبسيناريوهات خمتلفة)، والدويلاإلقليمي، املستوى إسرائيل(
  .، وتكون هذه القوى متداخلةاآلخر تقاس بالنسبة لقوة الطرف األطرافالصراع، فان قوة احد 

 جتهيز أثناء للدراسة االستراتيجية ذه اخلطوط، بني اموعة الفلسطينيةت مكثفة، وفق هوقد دارت نقاشا
  . ملخص فقطإرشادي جدول إلعطاءويوجد هنا متسع . هذا التقرير

وندعو القراء الذين ال يتفقون مع هذه التقييمات للمشاركة يف النقاشات األخرى اجلارية حول اخليارات 
  .االستراتيجية الفلسطينية
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  هات املقبولة للفلسطينينيالسيناريو

 

  

  

  

على  الفلسطينية القدرة  على املنعاإلسرائيليةالقدرة  قدرة الطرف الثالث على التأثري

 التعزيز

 السيناريو

عالية بالنسبة للواليات (متوسطة 

)املتحدة  

 حل الدولتني منخفضة عالية

 

) على املدى القصري(منخفضة 

)على املدى الطويل(وتزيد   

) دى القصريعلى امل(عالية 

)على املدى الطويل(وتقل   

) على املدى القصري(منخفضة

 )وتزيد على املدى الطويل

 حل الدولة الواحدة

 السلطة إصالح عالية منخفضة منخفضة

 الفلسطينية

عالية بالنسبة للواليات (متوسطة 

)املتحدة  

  املتحدةاألمموصاية  منخفضة متوسطة
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  للفلسطينينيالسيناريوهات غري املقبولة 

 السيناريو نععلى امل الفلسطينية القدرة تعزيزال  على اإلسرائيليةالقدرة قدرة الطرف الثالث على التأثري

استمرار الوضع  عالية متوسطة متوسطة

 الراهن

 حل الدولتني املزيف عالية منخفضة منخفضة

) على املدى القصري(عالية  متوسطة

)على املدى الطويل(ومنخفضة   

) على املدى القصري(فضة منخ

 وعالية على املدى الطويل

  اجلانبأحاديفصل 

 األردن/مصر عالية منخفضة متوسطة
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 اتفاق حل دولتني إىل قدرة الفلسطينيني على الوصول أن السابق وقت كتابة هذا التقرير، يبني اجلدول
. إيقافه القدرة العالية على  ال تفضل كثريا هذا احلل ومتلكإسرائيل ألن ،)أ(مقبول هلم هي منخفضة 

 إسرائيل، وكذلك قدرة اإلسرائيلية األفضلية يعدلوا من درجة تدين هذه نأولتغيري هذا، على الفلسطينيني 
 هذا احلل بالوسائل املذكورة يف القسمني السادس والسابع، مبا يف ذلك، العمل للحصول على إيقافعلى 

 اخلطوط إطاردرات عرب استراتيجية فلسطينية منسقة يف ومن املمكن حتويل هذه الق. دعم طرف ثالث
  . العريضة املقترحة يف هذا التقرير

، )ب( حل الدولة الواحدة إىل قدرة منخفضة، على املدى القصري، للوصول الفلسطينيني لدى أنكما 
 أن إىل إضافة، هإيقاف قدرة عالية على إسرائيل، ومتلك اإلسرائيلينيألن نتائج هذا احلل غري مقبولة ملعظم 

  على الثالثة لزيادة قدرماألمور يغريوا هذه أنوعلى الفلسطينيني . لثالث هنا متدٍننفوذ الطرف ا
 حنو االجتاه املفضل إسرائيل الفشل يف دفع إن، األحوالوعلى كل . الوصول حلل الدولة الواحدة

 حل الدولة الواحدة، إىل للوصول للفلسطينيني يف مفاوضات حل الدولتني، سيزيد من رغبة الفلسطينيني
، أخرى ذلك، ويف ظل غياب وجود بدائل إىل وباإلضافة. وتصميمهم على تغيري ميزان القوى وفقا لذلك

انظر ( اتفاق تفاوضي إىل للوصول إسرائيل اليت تفضلها األربعة اإلسرائيليةورفض الفلسطينيني للبدائل 
، يصبح هذا السيناريو هو الوحيد، 1988-2008لدولتني ، وااليار النهائي ملفاوضات حل ا)أدناه

 يغري الوضع، وبالتايل تغيري أنوهذا من شانه . واملعروف دوليا حبق الفلسطينيني يف حتقيق مصريهم الوطين
وعلى املدى الطويل، ستزيد قدرة الفلسطينيني على حتقيق هذا . نظام االفضليات والقدرات املرتبطة به

) مبا يف ذلك الواليات املتحدة( الثالثة األطرافن  شأومن. إيقافه على إسرائيلقدرة اهلدف، وستتناقص 
كما سيكون للفلسطينيني فرصة احلصول على دعم .  يف النتائجالتأثري يكون هلا القدرة املتزايدة على أن

التفكري به مليا  إىل اآلنوهذا ما حنتاج . إنكارهادويل متزايد حلقوقهم الفردية والوطنية اليت ال ميكن 
  .وبشكل تفصيلي

 الفلسطينيني ميلكون قدرة عالية على أن، جند )ت( تقومي السلطة الفلسطينية إعادة بالنسبة لسيناريو أما
 ال إسرائيل إن.  هذا احلل غري املفضل هلاإيقاف قدرة متدنية على إسرائيلتعزيز هذا السيناريو، بينما متلك 

ألا تعلم ما ميثله ذلك من .  يعاد تشكيلهاأن حىت أو إلغاؤها أو إضعافهام  يتأنتريد للسلطة الفلسطينية 
.  بشكل كبري، واحلد من مرونتها وخياراا االستراتيجيةأعبائهاديد يف كشف واقع االحتالل، وزيادة 

 نسبته  دولة فلسطينية على ماإجياد تفهم جيدا اخلطر احلقيقي من حتول ثقل االهتمام بعيدا عن وإسرائيل
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 للفلسطينيني، ويف كل فلسطني األساسية اإلنسانية من فلسطني التارخيية، حنو االعتراف باحلقوق %22
 ما بوسعها للتقليل من شأن السلطة إسرائيل وكنتيجة هلذا، ستفعل .األردن ر إىلمن البحر املتوسط 
 دعمها واستعماهلا إىللوقت، ستعمد  احلقيقية لالستقالل الفلسطيين، ويف نفس ااألداةالفلسطينية بوصفها 

املنتقاة " السيادة" بنقل بعض حقوق إسرائيلوسيشمل هذا، ظاهريا، قيام .  احتالل ال ينتهيإلدارة كأداة
بناء "حبذر للسلطة الفلسطينية، يف الوقت الذي تضغط فيه باجتاه املزيد من املساعدات الدولية بدعوى 

 املعتمدة على رواتب السلطة األسر وآالفسلطة الفلسطينية،  قادة الأن إسرائيل وتأمل". الدولة
 ن هذا جزءإسرائيل بأوستزعم .  حىت إعادة التفكري يف وضع السلطة الفلسطينيةالفلسطينية ال يستطيعون

 هنا، إسرائيل إن من هذا يغري حقيقة شيءولكن، ال . من دعم سخي وحقيقي ملفاوضات جارية ودائمة
 األطراف أنوجند .  حاالمأقوى الفلسطينيني يف أنضعف حاالا، يف حني أومن حيث القدرة، يف 

 إال من هذا القبيل شيءببساطة، لن حيدث .  ما مل يتعاون الفلسطينيونالتأثريالثالثة متلك قدرة متدنية على 
  . للتفكري االستراتيجي الفلسطيينأخرىوهذه نقطة مفصلية .  حيدثأن أردناه إذا

وبالرغم من قدرة الفلسطينيني الضئيلة . بشكل كامل  املتحدةاألمموصاية اقشة سيناريو مل تتم بعد من
، قد يكون هذا أمريكي، وبدعم إيقافه تعارضه ومتلك القدرة على إسرائيلعلى حتقيق هذا السيناريو ألن 

دولية، وهو السيناريو معقوال يف حال فشل مفاوضات حل الدولتني، وهو ميثل الفكرة العامة لقوة تدخل 
 يف سيناريوهات أساسيا الدفع باجتاهه باعتباره عنصرا راتيجي الذي قد يريد الفلسطينيوناخليار االست

  .أخرى

ويظل السؤال املتعلق بالتوزيع . إلسرائيل التالية غري مقبولة للفلسطينيني ومفضلة األربع السيناريوهات إن
  . األربعةذه السيناريوهات  هإيقاف ما كنا قادرين على إذاالنسيب للقوة هو 

 إيقاف قادرون على أننا حقيقة إىلن يوصلنا  السابقة، جدير بأاألجزاء ما كتب عن هذا املوضوع يف إن
  .  التفاقية حل الدولتني املفضلة هلماألربعة اإلسرائيليةالبدائل 

 ستمرار الوضع الراهنسيناريو ا إيقاف الفلسطينيني قادرون وبسهولة على أن األوىلقد ال يبدو للوهلة 
 استمرار  العديد من اخليارات لزيادة كلفةالفلسطينيني ولدى . استمر على مدى عقدين من الزمانالذي

 أو / املفاوضات، وإاء منلك خيار إنناهم من ذلك، واأل. إلسرائيلقل بالنسبة االحتالل، وجعل منافعه أ
 توجيه استراتيجيتنا إعادة ذلك، أردنا إذاتطيع، ونس. السلطة الفلسطينية سحب التعاون الذي يتم عرب
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 اهلدف إن.  استراتيجية رئيسيةأوراقوهذه . 1998وبشكل كامل بعيدا عن سلوك ما بعد عام 
 مرحية أو بان ال جدوى مادية مرحبة اإلسرائيليني املخططني إقناعاالستراتيجي الفوري للفلسطينيني هو 
  .راهنهلم تذكر من عملية استمرار الوضع ال

 متروك واألمر. سيناريو حل الدولتني الزائف يرفضوا وببساطة أنيستطيع الفلسطينيون بل جيب عليهم 
 1988هلم لتحديد وبشكل واضح، ما ميكن اعتباره اتفاقية حل دولتني مقبول بناء على تنازالت عام 

 بشكل كاف راألم سبب فشلنا يف املاضي هو عدم توضيح هذا إن. آخر شيء أيالكبرية، ورفض 
 الفلسطينيني على مناقشة بإصرار التوصية القوية الواردة يف هذا التقرير تتمثل إن. للمجتمع الدويل

 إسرائيلليست . مشروعهم الوطين خبطام اخلاص م، وتلك نقطة استراتيجية مركزية يف هذه املرحلة
  .، الوضع هو عكس ذلك متامايأخذونهي من يعطي، والفلسطينيون هم من 

 العسكرية اإلسرائيلية صعوبة نظرا للقوة أكثر  اجلانبأحادي اإلسرائيليسيناريو الفصل  إيقافقد يبدو 
ولكن، وكما بينا سابقا،  فانه ميكن . أعاله واقع كما ذكر أمر ذا االجتاه اإلسرائيليةواخلطوات . احلالية
 متكررة للمناطق اليت مت االنسحاب منها ةإسرائيلي من قبل الفلسطينيني، مما يستلزم عمليات توغل إيقافه

 من هذا، هناك العديد من الطرق لاللتفاف عليه والتشكيك مبصداقيته، ال سيما يف وأكثر. أحاديبشكل 
 اجلانب وفق هذه الشروط، األحادي للفصل  رفض الفلسطينينيإن. غياب مفاوضات حل الدولتني

 يرافق هذا البديل من األمد لتغيري استراتيجي طويل أساسار  لتجاهله الصارخ للقانون الدويل، يوفباإلضافة
 حالة مستمرة من عدم االستقرار، وانعدام األمن، وتصاعد اخلطر إسرائيلوستواجه . قبل الفلسطينيني

سوف تلغى .  للتفاوض على خمرج هلاإمكانية داخلية، وتزايد الكلفة، دون وجود تاضطرابا، واإلقليمي
 اجليوب الفلسطينية إسرائيل التنصل من مسؤوليتها عنبية، وسيكون من املستحيل على مبادرة السالم العر

ولن يكون من . املكتظة بالسكان الفاقدي اجلنسية، خارج احلدود املفروضة حديثا على الفلسطينيني
 أنتكرارا ظهر التاريخ مرارا وأ.  واملعترف ا دوليااألساسية اإلنسانيةاملمكن مقاومة مطالبتنا باحلقوق 

القدرة العسكرية وحدها تفقد من فعاليتها على مر الزمن، فال ميكن ألية حركة تسعى لتحقيق تقرير 
  .  تقهر بالقوة وحدهاأناملصري الوطين بشكل مستمر 

، نظرا لعدم رغبة هذه الدول يف حتمل إيقافه يتم أن أخرى ومرة  مصر/األردنلسيناريو ، ميكن وأخريا
 الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية يرفضون قبول ذلك، أن طاملا واألمنية واإلنسانية، يةاإلداراملسؤولية 
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ويعود السبب يف ذلك، مرة . األجنيب االحتالل العسكري أشكال شكال جديدا من أوكما يرونه امتدادا 
  . الواضح للتفاوض احلقيقي وبنية حسنة على اتفاقية حل الدولتنيإسرائيل رفض إىل، أخرى

 أن ورأينا.  غري املقبول منهاوإيقاف على تعزيز سيناريوهات جذابة، األطرافركز هذا القسم على قدرة 
 بافتراض وجود تفكري - املفضلة لعملية التفاوضاإلسرائيلية البدائل إيقافلدينا القدرة اهلائلة على 

ط نصف املعادلة ولكن هذا ميثل فق. أفعالنااستراتيجي فلسطيين ثابت، وموحد ومتناسق حيكم 
 كان يف صاحلنا إذا نقرر فيما أنومن اجل توضيح االستراتيجية املثلى للفلسطينيني، جيب . االستراتيجية

 كذلك، كيف ميكن القيام بزيادة نسبة تفضيله األمر كان وإذا.  الأماالستمرار مبفاوضات حل الدولتني 
 هذا االتفاق، وما هي املدة الزمنية أساسهاعلى عند االسرائيلني، واختاذ قرار بشان الشروط اليت سيتم 

  .  الثالثة التاليةاألقساموسيتم توضيح هذه املسائل يف .  على هذا اخليار مفتوحالإلبقاءاحملددة 
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  اخليارات االستراتيجية واملسار االستراتيجي املفضل

 دراسة االستراتيجية  آنفة الذكر، ومناقشتها بشكل موسع يف مناقشات فريقاآلراءلقد مت طرح كل 
 قرار لتحديد املسار االستراتيجي إىلجل الوصول ومن أ. قة باخليارات االستراتيجيةالفلسطينية املتعل

 تضمني كافة املكونات الرئيسية يف جوهر إىلاملفضل، عمد فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية 
 إىلات احتياطية داعمة، من املمكن حتويلها  سيناريوهاألحيان لتصبح يف بعض -االستراتيجية املوصى ا

  .  بديلة يف حال فشل املسار املبدئيمسارات

 املسار االستراتيجي املفضل هو الطريق االستراتيجي النهائي والذي مت اختياره بدءا من الوضع الراهن إن
  .  االستراتيجية النهائيةاألهدافوحىت 

  : جية الفلسطينية هو التوصية مبا يلي النهائي لفريق عمل االستراتياإلمجاعوكان 

 وبشكل ائي وقاطع على التفاوض فورا وجبدية على اتفاقية حل دولتني مقبول إسرائيل بإجبارالقيام 
وهو حل  -لفلسطيين وباجتاه خمتلف متاماً التوجه االستراتيجي اإعادة مواجهة واقع أوللفلسطينيني ـ 

  .إلسرائيلقل مالءمة بالنسبة أ

فكيف ميكن تغيري ذلك؟ سيتم تناول هذا السؤال يف بقية .  حاليا بالتفاوض بشكل جديإسرائيلم ال تقو
   .هذا القسم وكذلك يف القسمني الالحقني

 من مشروع مفاوضات أفكارا نستقي أنعند حتديد املسار االستراتيجي االمثل للفلسطينيني، من املفيد 
      ، حدد روجر فشر الشأن صاحبة األطراف على منفعة يف صلب هذا النهج التفاوضي املبين. هارفارد

    الرئيسيةبأا التالية األموروليام يوري و

 ما حيدد القوة التفاوضية هو جمموعة من العوامل مثل الثروة، والعالقات السياسية، نأيعتقد الناس 
 أساسيألي طرفني وبشكل ويف الواقع، تعتمد القوة النسبية، . ، والقوة العسكريةواألصدقاءوالقوة، 

  . " اتفاق لكل منهماإىلعلى مدى جاذبية خيار عدم الوصول 

 مبا يتعلق باتفاق إلسرائيلن اهلدف االستراتيجي املباشر للفلسطينيني هو تغيري التفضيل النسيب ولذلك، فإ
 إىليتم التوصل  مل إذا إلسرائيلحل دولتني حقيقي مقبول للفلسطينيني، باملقارنة مع اخليارات املتاحة 
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 االستراتيجي هو القيام بوضع احللول املفضلة للفلسطينيني لإلطار اجلوهر الرئيسي إن. اتفاق كهذا
 اقل إلسرائيل املتاحة األخرى، وان تكون مجيع احللول واخليارات إلسرائيل تفضيال أكثربطريقة تبدو 

  .  حىت مستحيلةأوتفضيال 

وبالطرق اليتأعالهموعات الثالثة من السيناريوهات املذكورة وهذا يعين العمل وبشكل موحد على ا ، 
  : عن طريق التايلتقترحها حتليالت القوة واملفاضلة 

 اقل أو جاذبية نسبيا أكثر، وجعله السيناريو املفضلعن طريق تعزيز اتفاقية حل الدولتني ليكون  �
 .، حىت وقت كتابة هذا التقريرإلسرائيل قالقاإ

 إلسرائيل االستراتيجية الفلسطينية الثالث، ولكن للتوضيح األهدافهنا ليس املساومة على االستراتيجية 
، وبالتايل، فهي ال تشكل 1988 منظمة التحرير الفلسطينية عام إعالن نتيجة تأيت األهدافن هذه بأ

ة العربية  عرض التطبيع من قبل دول اجلامعإليه هذا احلل مضافا إنبل على العكس، . إلسرائيلديدا 
 مبادرة إن .أن يوفره بديل آخر خيار أي بطريقة ال يستطيع إسرائيليضمن مستقبل )  بريوتإعالن(

 أو –، واليت مت التأكيد عليها الحقاً، مل يتم االعتراف ا وبشكل مناسب 2002السالم العربية لعام 
وهلذا، فان العنصر املركزي . ةإسرائيليوهذا خطأ فادح من وجهة نظر . إسرائيل من قبل -حىت مناقشتها

يف هذا العرض االستراتيجي هو ضرورة تطوير وتفصيل مبادرة السالم العربية والعمل على الترويج هلا 
 من اإلطالق خيار على أفضل حل الدولتني احلقيقي هو أن وبإخالصيعتقد الفلسطينيني . بنشاط اكرب
  .اإلسرائيليةوجهة النظر 

 املتحدة كاحتياط الستعماهلما كنوع من األمم الدولة الواحدة ووصاية  على حلاإلبقاءعن طريق  �
حل ( يتم تطويرمها ليكونا السيناريوهني املفضلني، يف حال فشل السيناريو املفضل أنالتهديد، على 

  ).الدولتني

ايل يف ن التأرجح احل، فإأعاله فشلت يف التصرف على النحو املذكور إسرائيل أن ارتأى الفلسطينيون وإذا
 ألغى هي من إسرائيلوتكون . ميزان احلل غري املستقر جتاه حل الدولتني يعترب الغيا بالنسبة للفلسطينيني

 احلالة، ستتغري كافة احلسابات االستراتيجية ويف هذه. بعا لذلك كامل املسؤوليةهذا احلل وتتحمل ت
 عرض أساس ثانية لطرح حلول على  نعودأنوليس من احملتمل .  والقوةباألفضليةالسابقة واملتعلقة 
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وبدال من ذلك، سنقوم باستبداله بواحد من السيناريوهات .  واليت استمرت طيلة عشرين عاما1988
  . احملفوظة والتصرف طبقها

 التفسري، بدءا من إلعادةمفتوحا "  االستراتيجيةاألهداف"سيكون ما جاء يف القسم الثالث حتت عنوان 
إعادة إىلوصوال . 1988لس الوطين الفلسطيين يف اجلزائر يف تشرين الثاين من عام البيان الصادر عن ا 

، مبا يف ذلك بيان اجلمعية العامة 1949للطعن يف شرعية خط اهلدنة لعام "  االحتاللإاء"تفسري مسألة 
 يف ذمة 1967 حدود أساسوستكون فكرة حل الدولتني على . 181 املتحدة احف رقم لألمم

  . إليهاريخ، وكذلك مبادرة السالم العربية اليت تستند التا

عن طريق إاء السيناريوهات غري املقبولة مثل، استمرار الوضع الراهن، وحل الدولتني املزيف،  �
 .واالنفصال اإلسرائيلي أحادي اجلانب، وكذلك حل سيطرة األردن ومصر

 يقبل الشك ومبا ال) وللواليات املتحدة (إلسرائيل األثناء، جيب على الفلسطينيني التوضيح  هذهويف
 اليت وضعتها إسرائيل للوصول إىل اتفاق تفاوضي بديال عن التفاوض على األربعةن البدائل وبوضوح بأ

 غري إا. حل دوليتني حقيقي، هي وبكل بساطة مرفوضة، ولن نقبل ا أبدا ولدينا القدرة على إيقافها
 .مجيع احلسابات االسرائيلة االستراتيجية يف احلالقابلة للعمل، وينبغي إزالتها من 
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  وسائل التنفيذ

وسائل التنفيذ هي تلك األدوات أو الوسائل املتاحة للفلسطينيني للتحرك يف املسار االستراتيجي املفضل 
وهي الروافع اليت نستطيع من خالهلا دفع . ضمن االستراتيجية العامة لتحقيق أهدافهم االستراتيجية

 وهناك سؤال -وعلى كافة وسائل التنفيذ املتاحة أن تتضافر معا. نا الوطين باجتاه الطريق املختارمشروع
 هل ميكن هلذه -مثل لتلك الوسائللوصول إىل قرار بشان التركيبة األاستراتيجي علينا أن نثريه عند ا

القدرة على إجناز ما "ا الوسائل أن تنجح؟ وقد مت تعريف القوة يف القسم الثاين من هذا التقرير على أ
إن التنسيق الفعال لوسائل التنفيذ املختارة، هو ذلك التنسيق الذي يضاعف القدرة النسبية ". تريده

  .للفلسطينيني يف إقناع إسرائيل للتصرف كما يريده الفلسطينيون

سب الظروف من املهم أن يكون هناك مرونة وجاهزية لتبين أو استبعاد وسائل التنفيذ بشكل مناسب وح
فقد مت سابقا حتديد القوة املتعلقة باألهداف ضمن سياقات خمتلفة، وتبعا . املتغرية، والسبب يف ذلك بسيط

إن ما حنتاجه عند وضع وسائل التنفيذ هو . لذلك، كلما تغري السياق يتغري معها حمددات القوة املطلوبة
ية إلعادة التفكري باخليارات، وكذلك انتهاج مزيج من الصرب، واملثابرة، والتصميم، مضافا إليه اجلاهز

 وهذه هي السمات املميزة ألي -الدقة املتناهية من اجل مضاعفة الضغط املستمر إلجناز املهام املطلوبة
جيب على الفلسطينيني أن ال يسمحوا ألنفسهم أن يكونوا مقيدين  بنهج أو أداة . عمل استراتيجي ناجح

  .واحدة

  : اعتباره، يف اجلزء الثاين من هذا التقرير، أنواع القوى املختلفة واملتاحة يف العملوقد وضع فريق

 .قوة التهديد �

 .قوة التبادل �

  .قوة التكامل �

جيب األخذ بعني االعتبار بشكل خاص، ثالثة نقاط تتعلق . ويكون استعمال هذه األنواع حسب احلاجة
  .مبفهوم التهديد االستراتيجي

 ال جتدي نفعا يف التخطيط االستراتيجي، واهلدف أن تكون هذه التهديدات  إن التهديدات الفارغةأوال،
وقد . من املمكن للخداع أن يكون ذا مصداقية طاملا اعتقد اخلصم انه ليس خداعاً. عالية" مصداقية"ذات 
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 ومع ذلك، وبرغم. مت كتابة الكثري عن هذا املوضوع يف أدبيات الردع النووي أثناء فترة احلرب الباردة
هذا االحتمال، يوصي فريق عمل دراسة االستراتيجية الفلسطينية بان تكون التهديدات اليت يستخدمها 
الفلسطينيون مقرونة بأفعال نكون مستعدين وقادرين على القيام ا يف حال أن فشلت التهديدات، وهذا 

ائل الفلسطينية املفضلة هلذا، من الضروري أن يتم التخطيط جبدية وعمق بالبد. وحده ما سيقنع إسرائيل
  . حلل الدولتني، كما سيتم طرحه يف اجلزء التايل

يف التخطيط االستراتيجي، تسريان جنبا إىل ) سياسة العصا واجلزرة( إن التهديدات واإلغراءات ثانيا،
زين يعترب التهديد جمديا من الناحية االستراتيجية إذا متكن من تغيري موا. جنب، ومها وجهان لعملة واحدة

ذا، يترافق التهديد الذي جيعل و. املفاضلة اإلسرائيلية بني خيارين لصاحل حتقيق ما يريده الفلسطينيون
فعلى سبيل املثال وكما رأينا . قل جاذبية مع اإلغراء الذي جيعل اخليار اآلخر أكثر جاذبيةأحد اخليارات أ

 حل دولتني مقبول، جيب أن نعمل على أن سابقا، إذا كان اهلدف هو إغراء إسرائيل للتفاوض جبدية على
وبنفس . قل جاذبية بالنسبة هلاوأن تكون البدائل األخرى أهذا احلل أكثر جاذبية إلسرائيل،  يكون 

ملضاعفة الضغط باالجتاه ) املتعلقة جبميع أنواع القوة(الطريقة، جيب أن يتم تنسيق كافة وسائل التنفيذ 
  .الذي نفضله

فعلى سبيل املثال، تكون . القوة املختلفة أمناط التهديدات املختلفة يف األوقات املختلفة حتدد أشكال ثالثاً،
ويكون وقف املقاومة والكفاح . مسأليت املقاومة والكفاح املسلح، يف بعض األحيان،  ديدا استراتيجيا

فمثال، اختار . أخرىاملسلح، والذي يعترب اغراًء أيضا،  التهديد االستراتيجي األكثر فاعلية يف أحيان 
شني فني بايرلندا يف فترة الستينات والسبعينات، الكفاح املسلح كوسيلة أساسية منظمة الاجلمهوريون يف 

وحبلول التسعينات، تغريت .  وهو توحيد ايرلندا–لتطبيق استراتيجيتهم وحتقيق هدفهم االستراتيجي
ن التهديد أب)  الشمالية جزء من اململكة املتحدةالذين يريدون أن تبقى ايرلندا(الظروف وشعر االحتاديون 

فقد اعتاد االحتاديون . كرب بكثري من استمرارهوريني بإاء الكفاح املسلح كان أالناجم عن قرار اجلمه
على وجود اجليش اجلمهوري االيرلندي وعلى حقيقة املواجهة العنيفة، وما كان خيشونه هو التسويات 

 هو اهلدف من وراء اوبالطبع، كان هذ. ة، إضافة إىل اآلثار الدميغرافية املترتبة عليهاالسياسية املريبة املعتاد
. يف أواخر الثمانينات بتغيري اإلطار االستراتيجي ووسائل التنفيذ) وحتديدا جريي ادامز(قيام اجلمهوريني 

  .  التنفيذحيث بقيت األهداف االستراتيجية كما هي، وما تغري هو املسار االستراتيجي ووسائل
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مع وجود استراتيجية متكاملة، سيكون هذا القسم املتعلق بوسائل التنفيذ األكثر حتديدا وتفصيال بسبب 
وجرى نقاش مستفيض يف فريق عمل دراسة االستراتيجية . وجود كم هائل من اخليارات املتاحة

النظر إىل حمدودية وحجم هذا وب.  لتنفيذ اخلطة االستراتيجية املفضلةالفلسطينية حول الوسائل املناسبة
آملني أن يتم الحقا االستزادة يف هذا . التقرير، فهناك جمال لإلشارة إىل اخلطوط العريضة األساسية فقط

  . املوضوع على ضوء مشاركة اكرب إلخوتنا الفلسطينيني يف النقاشات الالحقة

ريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية ومن املفيد أن نقوم بتصنيف وسائل التنفيذ اليت تكررت يف نقاشات ف
 - وحدة القيادة الوطنية، ومتكني الشعب الفلسطيين –فالعنوان األول والثاين . حتت مخسة عناوين رئيسية

أما . يتصالن معا بطريقة ال ميكن فصلها وتطغى على بقية العناوين، ومها متطلبان أساسيان مسبقان
فئات  فهي متثل -فاوضات، واملقاومة و احلصول على دعم طرف ثالث امل–بالنسبة للثالثة عناوين املتبقية 

  . الرئيسية الثالثةالتطبيق

  :وحدة القيادة الوطنية  - أ

أن الوحدة الوطنية هي شرط أساسي للتفكري " الشروط املسبقة"لوحظ يف القسم الثاين من هذا التقرير 
  .ن أن يكون هناك استراتيجية فلسطينيةوبدون ذلك، ال ميك. والتنفيذ االستراتيجي الفلسطيين الفعال

نه التطرق إىل تفاصيل السياسة الوطنية  أنه ليس من شأللدراسة االستراتيجية تؤكد اموعة الفلسطينية
املشرعة باالنتخابات، (ولكن على الفلسطينيني أن يوضحوا العالقة بني السلطة الفلسطينية . الداخلية

الضعيفة (وبني منظمة التحرير الفلسطينية )  ومعرضة للتدمري االسرئيليولكنها ال متثل كافة الفلسطينيني
بسبب بنيتها اليت عفى عليها الزمن، وعدم الكفاءة البريوقراطية، ولكنها ال تزال تشكل التعبري الشامل 

وباإلضافة إلصالح املؤسسات، هناك متطلب واسع النطاق ).  الوطنية الفلسطينيةاهلويةوالوحيد عن 
ن نفوت الفرصة على أولئك الذين جيب أ. ومحاس ال سيما بني فتح –ط به وهو املصاحلة الوطنية ومرتب

هذا ما دعت إليه وثيقة األسرى بشكل رئيسي، واليت مت يف . لديهم مصاحل يف إبقاء الفلسطينيني منقسمني
  .صائل الفلسطينيةحينه التوقيع عليها من قبل مجيع الف

 من قادتنا هو أن ال  نريده حنن الفلسطينينين ماحة يف القسم الثاين، فإلحات املوضوبالرجوع للمصط
حنتاج قادةً قادرين على التسامي فوق اخلالفات . يكونوا سياسيني أو أصحاب رؤية، بل رجال دولة

جل تعاملنا مع العامل اخلارجي يف اجة امللحة الشاملة للوحدة، من أاحلزبية الداخلية باالستجابة إىل احل
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 مهميت إجناز إمكانيةوفريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية على قناعة تامة بعدم . النا الوطين املشتركنض
، )مفاوضات لترتيب مشاركة السلطة( عرب استعمال قوة التبادل إال املؤسسايت واملصاحلة الوطنية اإلصالح

ال مكان الستعمال قوة .  املناسبتان هناومها القوتان) بتبين الوحدة الوطنية وتقويتها( عرب قوة التكامل أو
  .التهديد يف التعامالت السياسية بني الفلسطينيني

  

  

  :متكني الشعب الفلسطيين  - ب

.  وهي الشعب الفلسطيين– املوارد مجيعها تقع يف قلب التفكري االستراتيجي ووسائل التنفيذأعظم إن
داخل واخلارج هي املهمة املركزية  يف الالفلسطيين تعبئة، وتوحيد وتقوية الشعبوستكون قضايا 

  .ولويات االستراتيجية توجيه األإعادة يف لسطينيني عند التفكريللمخططني االستراتيجيني الف

 مبناقشة هذا املوضوع مطوال، ونظرا حلجم هذا املوضوع، لن يتم هنا التطرق  العملوبالرغم من قيام فريق
ب نقاشات استراتيجية وتنسيقا بني مجيع القادة  يتطلاألمر هذا إن. له بتفاصيله وبشكل مناسب

ويشمل مفهوم التمكني ااالت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والتعليمية . السياسيني الفلسطينيني
دي يف حتمل ظروف ال  الذين اظهروا صمودا غري عاأولئكومت التركيز بصورة خاصة على دعم . والثقافية

 احملاصرون يف قطاع غزة، والذين تقطعت م سبل العيش، وأولئكلقدس، فيهم سكان اتطاق، مبا 
. والثكلى، والفقراء، واجلرحى، واملعاقني واألسرى، ، وأهايل الشهداء الذين يعيشون يف املنفىوأولئك

 بعني االعتبار كل هؤالء الذين عانوا يف سبيل القضية الوطنية وعلى مدى وقد أخذت اموعة الفلسطينية
  .ستني عاما املاضيةال

 قوة إىلوألن وسائل التنفيذ تشمل كافة جوانب العمل بدءاً من قوة التهديد، وعرب قوة التبادل وصوال 
حيث ميكن ملختلف اموعات .  مجيع مهارات وقدرات الشعب الفلسطيينإىل حنتاج فإنناالتكامل،  

ارات والقدرات يف جهد واحد موجه حنو تاج حشد وتنظيم مجيع املهحت.  تقدمي جوانب خمتلفةواألفراد
 املهام الرئيسية للتفكري االستراتيجي الوطين، حيث يشارك اكرب عدد ممكن من إحدىهذه . األهداف
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ونتيجة لذلك فان .  السياساتوإعداد وعلى كافة املستويات يف النقاشات أماكنهمالفلسطينيني مبختلف 
  . شرذمت اجلماعي املأواجلهد الفردي أو تنسيق  من عدم الأفضلفر اجلهود ستأيت بنتائج تضا

 استفتاء وطين بشان نتائج املفاوضات اجلارية مع إجراء حديث عن اآلنفعلى سبيل املثال، يدور هناك 
واملشكلة هي انه دون وجود مناقشات استراتيجية وطنية مسبقة وواسعة النطاق، سيتم على . إسرائيل
 الفلسطينيني عن طريق النفعية السياسية بشكل اكرب من جذم عن  الناخبنيراءآ حماولة جذب األغلب

فهي تضعف .  جيدا الختاذ قرارات وطنية حكيمةأساساوهذا ال يعترب . طريق االولويات االستراتيجية
 من قيام أمهية أكثر يكون أن ميكن شيءوال . الفلسطينيني وتسلم اخلصم الورقة االستراتيجية الرئيسية

 النقاش الفلسطيين العام حول بإدارة األمرسيني بالترفع عن الطموح احلزيب عندما يتعلق القادة السيا
 جدي مشروع وليس أمر االختالف على االستراتيجية هو أنوال شك يف . اخليارات االستراتيجية الوطنية

سيون ومن  يقوم القادة السياأنوبالرغم من ذلك، فان املطلوب هو . جمرد غطاء ملصلحة حزبية سياسية
 لتحشيد وتنسيق وتنشيط أفقوخالف ذلك فال . كافة الفصائل بصياغة خطة وطنية شاملة متفق عليها

كما انه وبدون وجود جهود مركزة وثابتة للشعب الفلسطيين، لن يكون . ومتكني جهود الفلسطينيني
  . هناك تطبيق فاعل لالستراتيجية

  : إسرائيلالتفاوض مع   - ت

 من فئات وسائل التنفيذ، فيما يتعلق باملسار االستراتيجي املفضل واملبني األوىل  املفاوضات هي الفئةإن
 على التفاوض على حل دولتني إسرائيل إجبار اهلدف املبدئي لالستراتيجية الفلسطينية هو إن. أعاله

ل استعمال قوة التكامجيب .  القوة الثالث وارد هناأنواع استعمال إن. حقيقي ومقبول للفلسطينيني
 بل هو إسرائيل ليس فقط ال يهدد 1967ن حل الدولتني احلقيقي على حدود عام  بأإسرائيل إلقناع
جل تسوية القضايا التارخيية ضمن اخلطوط اليت مت كما جيب استعمال قوة التبادل من أ.  حل هلاأفضل

بدولة مستقلة، ومىت  قوة التهديد، فيجب استعماهلا لتوضيح ما يقصده الفلسطينيون أما. مناقشتها سابقا
 مل يتم حتقيق إذا يكون هناك تقدما يف هذا املوضوع وكيف سيحكمون عليه، وماذا سيفعلون أنيتوقعون 

  . مت سابقا الكتابة ومبا يكفي عن هذا املوضوع . ذلك

  :املقاومة الوطنية  - ث
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 جمموعة إن. ال قوة التهديدويسود هنا استعم.  املقاومة الوطنية هي الفئة الرئيسية الثانية لوسائل التنفيذإن
هي واسعة، متتد من عدم التعاون من خالل " املقاومة"اخليارات املتاحة للفلسطينيني حتت العنوان العام 

وميكن .  فاعلية من املقاومةأكثر أشكال إىل املختلفة للمقاطعة واختاذ التدابري االقتصادية، لتصل األشكال
 ومت تطبيقها األدوات اخليارات االستراتيجية مجيعها ما دام مت اختيار توظيف فئة التنفيذ الواسعة هذه لدعم

 التمييز إن.  هذا املوضوع حقهإلعطاء عدم وجود املتسع الكايف إىل نشري جمددا هنا أنونود . مبنتهى الدقة
هلجوم املسلح ن التمييز بني ا، فإباألخرية، وفيما يتعلق األمهية بالغ أمربني املقاومة املدنية واملسلحة هو 

. إضافية أخالقية يثري قضايا اإلسرائيليني وبني اهلجوم املسلح على املدنيني إسرائيليةعلى منشآت عسكرية 
نه وعند القيام باختيار وسائل التنفيذ، على الفلسطينيني  دراسة االستراتيجية الفلسطينية أوقد وضح فريق

  . م املطلقة أن هذه الوسائل ال تتعارض مع عدالة قضيتهالتأكد

 للتشكيالت أن يقوم الفلسطينيون مبراجعة شاملة على  اموعة الفلسطينية للدراسة االستراتيجيةثحت
. إسرائيل فعالية يف مضاعفة الضغط على األكثر تكون أنا ستراتيجيات املقاومة واليت من شأاملختلفة ال

 توجه جذرية إعادة والثاين يف سياق عملية  التفاوض حبل دولتني حقيقي،إىل إسرائيل يف سياق دفع أوال
 جمموعة واسعة من األخريويتضمن السياق .  بتحقيق ذلكإسرائيلللمسار االستراتيجي يف حال فشلت 

، مبا يف ذلك املستوطنون املزارعون ا زعزعة أمن املستوطننيري االقتصادية وغريها واليت من شأالتداب
 من ناتج الضفة الغربية 52% من استعمال إسرائيل الفلسطينيون سيمنع. األردن وادي املتناثرون يف

 على حتمل كامل العبء االقتصادي الناجم إسرائيل، وسيجرب الفلسطينيون اإلسرائيليملصلحة االقتصاد 
 وهي مقاومة - املقاومة الذكيةإىلكما يدعو فريق عمل دراسة االستراتيجية الفلسطينية . عن االحتالل

 ستفشل يف إسرائيل أن من للتأكدتراتيجي، ومرنة ومنظمة بفعالية، يتم ضبطها جيدا موجهة بشكل اس
 املقاومة الذكية بالتنسيق مع هجوم تأيت.  متاحةإاكل بدائلها عن اتفاقية حل الدولتني واليت تعتقد خطأً 

 اإلطارين هو  اخلطاب الفلسطيأن ودبلوماسي مصمم للمجتمعات الدولية املختلفة، للتأكيد على إعالمي
  .اجلامع للنقاشات املتعلقة باملستقبل الفلسطيين

 تقومي السلطة الوطنية واليت مت طرحها يف اجلزء الرابع كسيناريو إعادةويف هذه املرحلة تظهر مسالة 
 تشكيل السلطة الفلسطينية لتصبح سلطة إعادةويتم . مؤقت، لتصبح هذه املرة وسيلةً من وسائل التنفيذ

  .  توجه واسع لالستراتيجية الفلسطينيةإعادةلفلسطينية من خالل املقاومة ا
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ن املقاومة الوطنية  الكفاح لتحقيق املصري الوطين، فإوأثناء املقاومة ليست بديال عن املفاوضات ألنه إن
 حتويل االستراتيجية إىل اضطر الفلسطينيون إذاومع ذلك، ). 2.1قسم ( شرعيا تترافق مع املفاوضات 

 مل يكن إن ترفض التفاوض جبدية، يكون عندها خيار املقاومة الوطنية هو السائد، إسرائيل أنرون ألم ي
  .كرب وحسب احلاجةسائل التنفيذ على املقاومة بقوة أوعندها ستتركز اجلهود الوطنية وو. الوحيد

  :احلصول على دعم طرف ثالث - ج

ويف خضم ذلك، . ل على دعم طرف ثالث الثالثة لوسائل التنفيذ موضوع احلصواألساسيةتشمل الفئة 
 دعم من طرف ثالث أقصى على الستراتيجي للفلسطينيني هو احلصول يكون اهلدف الرئيسي اأنجيب 

وهذا يتطلب حتليالت دقيقة ملصاحل وقدرات الطرف الثالث . اإلسرائيلينيلتكثيف الضغط على املخططني 
وال يوجد . أعاله، على النحو املبني يف القسم اخلامس يةدول والةاإلقليميو  العربيةاألصعدةالنسبية وعلى 

 بعد بالعمل نبدأ مل إننا، هو األول. أمرين على قناعة تامة من العملولكن فريق . جمال هنا لتفصيل ذلك
 عند مناقشة املشروع الوطين يف الساحة الدولية األساسي يكون اخلطاب الفلسطيين هو اخلطاب أنعلى 

 التعبئة الفلسطينية للحصول على دعم الطرف الثالث الدويل لن إن الثاين، فهو أما). ينانظر القسم الثا(
 أخالقيا، ومتسقة حتدثنا بصوت واحد، وكنا قادرين على وضع خطة واضحة، وملزمة إذا إالتكون فاعلة 

  .  التقريرإليهعلى غرار ما دعى 

 إذافعلى سبيل املثال، .  فيما بينها استراتيجيا تتداخلأن إىل القوة الثالث واردة هنا، وحتتاج أنواع إن
، حتشيد قوة التكامل اإلقليمي للتفاوض جبدية، يتم على املستوى إسرائيل إغراء هو األساسيكان اهلدف 

عن ) مثل اجلامعة العربية( ثالثة أطراف حتقيق التفاوض حلل الدولتني سوف يكافأ من أن إسرائيل إلقناع
، وتضامن حمتمل ضد التهديد النووي إقليمينيالعامل العريب، واستقرار وتعاون طريق عالقات تطبيع مع 

 الواسعة اإلقليميةومن املمكن االنتفاع من قوة التبادل يف عرض الصفقات االقتصادية والفرص . اإليراين
هديد وميكن لقوة الت.  حلإىل ما مت التوصل إذا االقتصادية إسرائيل ثالثة لتعزيز فرص أطرافمن قبل 

  .التركيز على التحذير من العواقب االستراتيجية الوخيمة للمواجهة املستمرة واالحتالل

 انتقاء اجلريان العرب عن طريق ترتيبات إىل الرامية اإلسرائيلية اهلدف االستراتيجي هو مواجهة اجلهود إن
 مبا –لة على املستوى الدويل وتنطبق اعتبارات مماث .ثنائية، وتظل القضية الفلسطينية مهمشة وقضية جانبية

 يف مصلحة أيضا بان اخليار الفلسطيين املفضل هو األمريكيني املخططني إقناع إىليف ذلك اجلهود الرامية 
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وخالل الفترة . وإسرائيل ليست كذلكالواليات املتحدة، وان الفلسطينيني هم املفاوضون اجلادون، 
 يستثمروا استراتيجيا وبنفس الطريقة، دافعية بوش يف أن، جيب على الفلسطينيني 2008ة من عام يقاملتب

 تطورا يف هذا الصدد دون التنازل عن أكثر يلعبوا دورا أنوهناك جمال كبري للفلسطينيني . سالم انابوليس
 .   االستراتيجية الثالث املذكورة يف القسم الثالثاألهداف من أي
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  نقاط مراجعة وتقييم البدائل

تراتيجي الفلسطيين املعايري اليت يتم وفقها التقدم أو عدم التقدم يف املسار االستراتيجي حيدد التخطيط االس
وستكون هذه النقاط هي املرجعية . املفضل، كما حيدد نقاط املراجعة الالزمة لعملية التدقيق االستراتيجي

وميكن بعد ذلك اختاذ . اليت حيدد الفلسطينيون منها إذا كان هذا التقدم مرضيا من املنظور الفلسطيين
  . تغيري طريقة العملأواملضي قدما يف اجتاهات معينة قرارات حول 

 واملعايري، باحلدود الزمنية يف تفاصيل تتعلق للدراسة االستراتيجية ال ختوض اموعة الفلسطينية
اع ، ألن ذلك مهمة أولئك الذين سيواصلون التخطيط االستراتيجي يف حال الوصول إىل إمجوالشروط

  .فلسطيين عام، للمضي أو عدم املضي قدما يف االجتاه الذي أوصى به هذا التقرير

وبدال من ذلك، يقدم التقرير مراجعة شاملة لبدائل حل الدولتني املفضلة للفلسطينيني أوال، ومن مث تلك 
  . املفضلة إلسرائيل

  : فلسطينية–البدائل التفاقية تفاوضية 

ثنائية القومية أو (تفاقية تفاوضية جمموعة من سيناريوهات الدولة الواحدة تشمل البدائل الفلسطينية ال
 باملطالبة حبق تقرير املصري، إىل جانب الفلسطينيون فيها من اآلن فصاعداًواليت يسعى ) دميقراطية موحدة

 على م حصول إسرائيلإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، وإعادة تنظيم مقاومة وطنية ذكية للتأكد من عد
وتركيز كافة اجلهود للتوضيح . لن تقوم بتحمل أعبائها املالية واألخالقية الكاملة عن االحتالأية فوائد، وأ

كما سيتم التركيز أيضا على حتشيد الدعم . ن إسرائيل هي من مينع الوصول إىل حل الدولتني احلقيقيبأ
فعلى سبيل . ية للمواطننيليا للحقوق األساسالدويل واإلقليمي لشرعية املطالب الفلسطينية املعترف ا دو

 سيؤكد الفلسطينيون على أن احلقوق املدنية للسكان اليهود ستكون على قدم املساواة مع حقوق املثال،
  .السكان العرب وغريهم يف الدولة الفلسطينية الواحدة اجلديدة

ن موقعنا د، وحنن مدركول االستراتيجي اجلدي على استعداد لدفع مثن النضاهل حنن الفلسطينيني
العسكري الضعيف؟ إن ازدراء إسرائيل ملطالب الفلسطينيني العادلة بالوصول إىل اتفاقية تفاوضية خالل 
السنوات العشرين املاضية هو ما ميلي على الفلسطينيني تصميمهم على دفع أي مثن مطلوب، وبدون 
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نيون أبدا بالسماح إلسرائيل مبواصلة انتهاكاا ولن يقوم الفلسطي. أوهام حول صعوبة املهمة اليت تنتظرهم
  .وسيطرا حتت غطاء التظاهر مبفاوضات غري جادة، وان ال تتخيل أن هناك بدائل أفضل متاحة أمامها

.  من استمرار الوضع الراهنأفضلوهي . إن البدائل الفلسطينية التفاق تفاوضي هي صعبة ولكنها ممكنة
  . التوجه االستراتيجي الفلسطيينإعادةقف  وأو منع إسرائيلوال تستطيع 

  :إسرائيل –البدائل التفاقية تفاوضية 

.  اللعبة املتعلقة بالفلسطينينيأوراق ميلكون مجيع أم اإلسرائيليوناملخططون االستراتيجيون  يتصور
 املفاوضات مدأ، اخليار السائد بإطالة األول. إلسرائيل بدائل جذابة أربعة، األقل هناك، على أنويعتقدون 

، وأن مسألة تعليق املفاوضات هي مؤقتة، كما كانت خالل " تقدمإحراز" أجل غري مسمى، بادعاء إىل
السنوات العشرين األخرية، واالستمرار يف ذات الوقت، باالعتداءات وعمليات التوغل العسكرية، مع 

اتفاق حل "الثاين، هو التنكر ل . قليلة أعباءاالحتفاظ مبنافع مالية عالية نتيجة الستمرار االحتالل وحتمل 
املؤقت، وبدال من ذلك التأكيد على تقوية السلطة الفلسطينية، وتقييدها يف ذات الوقت، ولتأيت " الدولتني

 أما". القضايا التارخيية"تشتيت وتغييب بتأجيل و إسرائيليف صورة حكومة فلسطينية، يف حني تقوم 
. ، والرابع هو سيطرة األردن ومصر على األراضي احملتلةإسرائيلقبل  اجلانب من أحاديالثالث فهو فصل 

 السيطرة إسرائيلوباملقابل، ال متلك . األربعةهذه البدائل ستطيع الفلسطينيون وببساطة سد الطريق على ي
سطيين ، قرار فلأوال:  التالية واليت تشكل االستراتيجية الفلسطينية البديلةاألربعةعلى اخلطوات الفلسطينية 

 بإعادةثانياً، قرار فلسطيين . 1988، وبشكل قاطع، اخليار التفاوضي الذي بدأ يف العام وإاء بإيقاف
ثالثا، قرار فلسطيين مبعاجلة التشرذم . لسد الطريق على املخططات اإلسرائيليةتشكيل السلطة الفلسطينية 

رابعا، . مقاومة الوطنية االستراتيجية الذكية بناء الوحدة الوطنية، وتنظيم برنامج جديد للوإعادةالداخلي، 
 أنوسيعمل الفلسطينيون على .  حل الدولة الواحدةإىلقرار فلسطيين بالتحول عن مسألة حل الدولتني 

  . حىت يف الواليات املتحدة– معركة خطاا املهيمن إسرائيلختسر 

 هذه مون بسدلسطينيني يستطيعون وسيقو الفإن: أوهام التفاقية تفاوضية هي جمرد اإلسرائيلية البدائل إن
  .إلسرائيل بالنسبة أسوأوستكون النتيجة . البدائل األربعة
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  اخلطوط العريضة خلطة عمل استراتيجية

إن املرحلة النهائية يف التحليل االستراتيجي هي القيام بوضع قائمة من اإلجراءات اليت يتعني اختاذها 
  . مت التوصل إىل قرار بشأاللشروع يف العملية االستراتيجية اليت

ن ذلك جيب أن يكون خطة عمل مفصلة يف هذا التقرير، ألوال حيدد فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية 
ول من هذا مهمة أولئك الذين نأمل أن يشاركوا يف النقاش االستراتيجي، وذلك هو اهلدف الرئيسي األ

سطينيني اآلخرين يف هذه املهمة، والتوصل إىل قرار أكثر كرب عدد ممكن من الفلوعند مشاركة أ. التقرير
عمومية حول إمكانية قبول االجتاه الرئيسي للتقرير أو عرب تبنيه وتغيريه، يكون قد حان الوقت لالتفاق 

  .على خطة عمل وطنية شاملة مفصلة حتظى بالدعم العام

النقاط التالية قد تكون ضمن العناوين ويف غضون ذلك، يقترح فريق دراسة االستراتيجية الفلسطينية أن 
  :الرئيسية خلطة عمل منسقة

املصاحلة الوطنية، مشاركة السلطة، وإصالح : العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية �
 .منظمة التحرير الفلسطينية

 . األهداف واألدوات: العمل على صياغة استراتيجية فلسطينية منسقة �

 . الدولية التضامن حركةالعمل على إعادة حشد �

 .العمل على تعبئة ومتكني الشعب الفلسطيين �

العمل على استعادة األبعاد العربية والدولية للقضية الفلسطينية وإعادا اىل األمم املتحدة لكي  �
 .حتل على أساس القانون الدويل

إلقامة دولة عندما يكون اهلدف االستراتيجي هو إجبار إسرائيل على املشاركة يف مفاوضات حقيقية 
  :فلسطينية وبشروط مقبولة للفلسطينيني

 .العمل على توضيح املتطلبات واملعايري واحلدود الزمنية للمفاوضات الفلسطينية �

 .تشكيلة متغرية للسلطة الفلسطينية: العمل على تنسيق املقاومة الوطنية �

 .العمل على وضع بدائل استراتيجية التفاقية تفاوضية �
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 ال توجد - ذكر أعاله لصناع القرار اإلسرائيليني والرأي العام اإلسرائيليالعمل على إيصال ما �
 .مجيع البدائل األخرى هي أسوأ بالنسبة إلسرائيل:بدائل أفضل التفاقية تفاوضية بالنسبة إلسرائيل

 .العمل للحصول على الدعم الدويل واإلقليمي �

 .العمل على تغيري املفاهيم والسياسات يف الواليات املتحدة �

 ويف - النقاشات للمستقبل الفلسطيينأساس يشكل اخلطاب الفلسطيين أنالعمل على ضمان  �
  .  وحدها وليس على الفلسطينينيإسرائيلحال فشل املفاوضات، تقع املسؤولية على 

 يف إسرائيل توجه لالستراتيجية الفلسطينية بسبب فشل إعادةعندما يكون اهلدف االستراتيجي هو 
  :الدولتني احلقيقيالتفاوض على حل 

 . التفاقية تفاوضيةإلسرائيلالعمل على منع البدائل املفضلة  �

 .العمل على تعزيز البدائل الفلسطينية التفاقية تفاوضية �

 . لالستراتيجية اجلديدةواإلقليميالعمل على احلصول على الدعم الدويل  �

 – الفلسطيين  النقاشات للمستقبلأساس يشكل اخلطاب الفلسطيين أنالعمل على ضمان  �
 .  زمام املبادرة االستراتيجيةنالفلسطينيوويستعيد 
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  مالحظات ختامية

   يف القسم الثامنإليهخنتتم هذا التقرير بتكرار التقييم االستراتيجي الذي مت التوصل 

.  من استمرار الوضع الراهنأفضلوهي . صعبة ولكنها ممكنةائل الفلسطينية التفاق تفاوضي  البدإن
  .  التوجه االستراتيجي الفلسطيينإعادة إيقاف أو منع إسرائيلطيع وال تست

 تطيعون وسيقومون بسد الفلسطينيني يسإن: أوهام التفاقية تفاوض هي جمرد اإلسرائيلية البدائل إن
  .إلسرائيل بالنسبة أسوأوستكون النتيجة . هذه البدائل األربعة

 ال يثين أنوجيب . إسرائيلراتيجية ائية وقاطعة مع  هو معركة استإجراءه ما جيب على الفلسطينيني إن
 الذي ةاالستراتيجي االستنتاج الرئيسي للمراجعة إن.  املستقبلإىل ينظروا بثقة أناملاضي الفلسطينيني عن 

 مما أكثر استراتيجية أوراقا لدى الفلسطينيني أن  هوراسة االستراتيجيةدت به اموعة الفلسطينية للقام
 العسكرية، وعلى املدى الطويل، حمدودة اإلسرائيليةوستكون القوة .  اقلأوراق لديها وإسرائيل -يتوقعون

 الترتيبات إن.  االستراتيجية بشكل صحيحأوراقنا عرفنا كيف نلعب إذا –إلسرائيلاالستخدام وعائقاً 
 أمد كلما طال بأنهقاد  خمطئة يف االعتإسرائيل إن.  تستمرأنالسياسية القائمة على القوة وحدها، ال ميكن 

 أنومن املؤمل . ، والوضع عكس ذلك متاماأكثر احلصول على فرص استراتيجية نباإلمكااللعبة، يكون 
 وتتصرف وفقا لذلك تراتيجي املطروح يف هذا التقرير، وبشكل سريع باملنطق االسإسرائيلتعترف 

 مستعدون الستعادة زمام ني الفلسطيني ذلك، فنحنإسرائيل مل تفعل إذاولكن، . لتحقيق مصلحتها العليا
املبادرة االستراتيجية بغض النظر عن العواقب، وسنقوم بتجسيد مستقبلنا وفق رغباتنا حنن وليس رغبات 

  .اآلخرين

  

  

 


