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  2010 سبتمبر/أيلول 6

  العامة السياسات جلسة

 "المباشرة المفاوضات وآفاق أبعاد"

  
 ريما، زهيرة آمال، عبد الرحيم ملوح، دية أبو مهاصالح رأفت،  نبيل قسيس، ):مع حفظ األلقاب(الحضور 

هاني ، غسان الخطيبالشاعر،  فدوىعزام األحمد، آميل منصور، عمرو،  أبو زياد قيس عبد الكريم،، نزال
  .ليلي فيضي حنان عشراوي، ،عزمي الشعيبيأحمد مجدالني،  حمدان، المصري، ماهر منيب ،المصري

 
  .، آآلء آراجة، جوهرة بكررهام خروببيسان أبو رقطي،  ":مفتاح"طاقم 

  
  :مقدمة
العملية  وتعثر سير ،اإلسرائيلية الحكومة تعنت بسبب الفلسطيني يشهد تعقيدًا واضحًا المشهد السياسي مازال

ذهاب و ما بين مؤيد ومعارض،المباشرة،  اإلسرائيلية –الفلسطينية المفاوضات انطالق ضوء وفيالسلمية، 
 القيادة الفلسطينية إلى مفاوضات مباشرة، تكون فيها الطرف األضعف وتبدو في غاية الوهن واإلرهاق هذه

 وشاس بيتنا إسرائيل وحزبي الليكود متطرفي مع( ، وتشدد حكومة نتياهوالسابق من بكثير أآثر المرة،
، ورفضها تمديد تجميد البناء في الفلسطينية التسوية مواضيع مع التعاطيفي  )المستوطنين وضغوط

قليلة  تبدو المؤشرات اإليجابية لنجاح هذه المفاوضات  المستوطنات في الضفة الغربية وخاصة في القدس، 
 الدوليةالتحرآات الدبلوماسية و المحلية باتاذالتجظل خاصة في ، والبدائل المتاحة عنها محدودة والخيارات
  .فلسطين في جوانبها بجميع السياسية الحياة على تؤثر التيوالعربية 

القيادة  ذهابد بع ودوليًا، محليًا المستقبلية السياسية الخيارات وما هي المستقبلية، فما هي التوقعات والنتائج
األسس  إلى المفاوضات المباشرة، دون االتفاق المسبق علىعوة األمريكية وبناًء على الد الفلسطينية

التزام إسرائيلي بوقف أخذ ودون ، تحاد األوروبي بالرغم من البيان الرباعيوسط إقصاء لالو، المرجعياتو
مراجعة سياسية  األمر الذي يتطلب، الذي استمر في آل مكان خاصة في القدس وفي األغوار االستيطان

 فقد ألن الموقف الفلسطيني السياسي يتآآل الوطنية فع الثمن من الثوابتُدجديدة، حتى ال ي تراتيجيةوإس
 اللجوء إلى البدائل وهيتقييم للوضع الفلسطيني و البد من ، لذابحقوقنا أن تعترف هيبإسرائيل دون  اعترفنا

قانونيًا وقضائيًا على الحقاتها موالصمود على األرض ومقاومة االحتالل، والعمل على مساءلة إسرائيل 
العام  وترآيز الجهود لكسب الرأيجعيات والقرارات الدولية، ضمن المر بحق الشعب الفلسطيني اجرائمه

بدولة حرة مستقلة، والعمل على تراآم الدعم والتضامن الدوليين للوصول  الدولي لالعتراف بالحق الفلسطيني
  .إلى مجلس األمن
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 على، المستقبلية واالستراتجيات بالخطوات والتفكير وخارجيًا، داخليًا عامة سياساتبني هذا المشهد يتطلب ت
للخروج من حالة االنتظار، ومواجهة سياسة اليمين  أفعال وليس مجرد ردود  نواجهها التي التحديات ضوء

خاصة في ، ومصادرة األراضي وقف سياسة االستيطانيرفض و عدوانهيصعد اإلسرائيلي المتطرف، الذي 
مدينة القدس والتي تعاني من خطة متكاملة للتطهير العرقي، وطرد السكان المقدسيين وتهجيرهم وسحب 

  .هوياتهم، باإلضافة إلى العودة إلى سياسة االغتياالت واالجتياحات
  

ف دار، وآيماذا نريد من هذه المفاوضات وآيف يجب أن ُت :التي تطرح نفسها أمام ما تقدم هيوالتساؤالت 
 .سنتعامل مع النتائج، وما هي البدائل؟

  :في ضوء الواقع الفلسطينيالخيارات السياسية 
الخوف اآلن متمثل في سياسة فرض  األضعف في معادلة المفاوضات، فإن حلقةمتى آنا نحن ال - 

في فرض  بأن الواليات المتحدة غير معنيةالحلول من قبل الجانب األمريكي رغم تصريحات أوباما 
، لجسر الخالفات بين الطرفين وافق مع القانون الدوليتت نحن نريد حلوًالفوعلى آل حال ، الحلول

وإسرائيل هي الطرف األقوى لمقاومة  ،"نريد من األمريكان تقديم حلول وسط" :قال عباسالرئيس و
ومجحفة  مفروضة لذا يجب التخطيط إلستراتيجية دعم لمقاومة أية حلولالحلول المفروضة، 

 .مكن قبولهاعلى أقل تقدير تحويلها لحلول ي أو ا،بحقوقن
 

التي اتسمت باالختالل وعدم التوازن من خالل  المفاوضات صيغة يبيجب العمل على جهود تصو - 
صيغة  ، مثل وقف االستيطان فهذا الجهد تراجعنا عنه فجأة بالموافقة، ألن)تبادل االلتزامات( مبدأ

  .  للماضي، وهي غير متوازنة المفاوضات الحالية ما هي إال استنساخ
  

ل هناك احتمال معاقبة السلطة وإضعافها لدرجة وهالتحضير لكيفية التعامل مع الضغط األمريكي،  - 
آان لذا وفي ضوء هذه التساؤالت  ،؟حرير الفلسطينية ومكانتها دوليًا، وإضعاف منظمة التاالنهيار

قرار لجنة خاصة من خالل في العملية  يتوجب علينا دخول المفاوضات بدعم عربي وإشراك العرب
 .)ألن الواليات المتحدة ال تقبلهعرب ال يريدون تنفيذه لكن ال(، المتابعة العربية

  
ة التفاوضية الجارية، وانعدام المؤشرات اإليجابية بالتوصل لحلول يتكتنف العملورغم الضبابية التي  - 

آل حال فإن هناك تعريفات  األمور بالتشاؤم، وعلىمقنعة للطرفين، إال أننا يجب أن ال نستبق مجريات 
العودة وجوهر التغيير يكمن في إحداث تغيير في السياسات ، لكن قبل ذلك البد من لنجاح والفشلمختلفة ل

  .إلى القانون الدولي والشرعية الدولية
   

  :السيناريوهات المستقبلية
  

ونات الحلول وحتى بهذه التنازالت إسرائيل تريد تآآل في المرجعية وتراجع في طبيعة ومك هناك  :محليًا
فالذهاب لمفاوضات إذا ما ذهبنا ل  فليس لدينا ما نخسره البدء من نقطة الصفر مع االحتفاظ بمكاسبها، لذا

حتى ، فشل المفاوضات وتحميل إسرائيل مسؤولية الفشلالمترتبة هو  السيناريوهات ، وأسوأأفضل من عدمه
 تحسين ، فيما يعمل هو علىعرقلة العملية السلميةهو بتنفيذ تكتيكه بتحميلنا مسؤولية ايال نعطي المجال لنت

 السالم إرساء نحو سعيه بإظهار الدولي بعد أن آانت تواجه العزلة واالنحدار، المجتمع أمام إسرائيل صورة
  .األرض على واقعها فرض في االستمرار من يمكن حكومته بما المفاوضات إعاقة وعدم المنطقة في
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نتعامل بمسؤولية أن آما آن لنا األوان . لدعمنا دولي حشد موقف المقابل في علينا أن المحللون ينظر لذا 
  .طريقة المعارضة انقساميةأن ال تكون  ويجب ووطنية عالية في إطار البيت الواحد

       
حرآة لمفاوضات، فالالذهاب ل في استمرار المقاومة الشعبية بدون رفض أهدافناعلى تأآيد اليجب  :شعبيًا

الفصائل والمثقفين صمود ف ن الخطيئة أن نهمل ما حولنا،مو، بوجودنا إسرائيلالوطنية انتزعت اعتراف 
 88برنامج عام هي اعتماد  تناإستراتيجيوائل، بد تليسفي النهاية  امتطلب أساسي لكنه والمقاومة الشعبية
  .وحل الدولتين الخ

  
ال صوت ضد ، وتدخله بشكل ملفت، بينما اإليراني وتأثيره على الوضع الفلسطيني بروز الدور :ًايمإقلي

ة باتجاه الذهاب لمفاوضات مباشرة، وقرار لجنة المتابعة في دمشق، مع دفع بعض الدول العربيالمفاوضات 
لكن في المقابل ، بما فيها التوجه إلى مجلس األمن لالعتراف بالدولة العربية بإيجاد إستراتيجية سياسية جديدة

 .على محمل الجدهناك ضعف عربي ودولي ألن تؤخذ هذه الخيارات 

ال توجد رغبة فجادة بتحرآاتها وهي غير الواليات المتحدة، عليه من قبل قرار دولي سيسيطر  أي :دوليًا
 باتتفي المنطقة األمريكية مصلحة فالوباما عن خطاب القاهرة خاصة بعد تراجع أ، مصالح توجد ولكن

انتقلت إلى الواليات المتحدة وهناك مؤشرات أن  إسرائيل،وبقاء  العربي النفطومنحصرة ما بين واضحة 
في المصلحة باإلضافة إلى أن هناك نفاق غربي ومتاجرة ذاتية  .فكرة إدارة الصراع وليس حل الصراع

 .الوطنية
 

  :التوصيات
والذهاب إليها ال يعني قبول  ية األمريكية،للشروط اإلسرائيل ليس بالضرورة أن تتم المفاوضات وفقًا - 

مواقف الطرف اآلخر، فمن الممكن القبول بحل موضوعي يمكن التعايش معه بالرغم من آونه ليس 
عادًال، إال أنه أفضل من العزلة الدولية، فبغض النظر عن آون خيار المفاوضات جيد أم ال فاالمتناع 

، وذهابنا جزء من المعرآة السياسية التي ينغط الدوليعنها غير واقعي خاصة في ظل اإلجماع والض
 .، وللتخلص من العزلة والضغط الدوليينوضها على الساحة الرسمية الدوليةنخ
 

، فالوفد المفاوض هو نفسه على مدار سنين المفاوضات جديدة من المفاوضين تشكيل طواقمالبد من  - 
باإلضافة إلى تشكيل . في الطرف المقابل ضينالمفاووتغير  تغير الظروفرغم فشلها و السابقة، رغم

 .عليها اإلطار السياسي المشرف
  

يجب فاب معنا للبحث في حل شامل، والذه أفضللصيغة  الجامعة العربية أي العرب استقدام نبغيي - 
 .الموازين القائمة ظلفي لوحدنا نذهب  ال أن
 

فنتياهو  للنجاح مع هذه الحكومة اإلسرائيلية،إذ ال إمكانية  هذه المفاوضات سيفشلها التعنت اإلسرائيلي - 
يمضي قدمًا في حملة استيطانية تنهي أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة أو حل سلمي مقبول لكال 
الطرفين، وهو في الوقت ذاته ال يريد إغضاب األمريكان وال يريد خسارة تحالفه السياسي، لذا يجب أن 

، حتى ال يظهر نتنياهو قدسوتهويد ال لوقف االستيطان ا باتجاه الجانب اآلخرننقل الضغوط المبذولة علين
 .بطل سالم أمام المجتمع الدولي وآأنه
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 فشلأمام مأزق أو إطار شكلي  حلول انتقالية ومؤقتة مفروضةعدم القبول بأي اتفاق مرحلي أو  - 

إطار انجازات في ل إلى اتفاق ، حيث أنه من المتوقع الوصوالتوازنات الحاليةاالتفاق النهائي ضمن 
ومع ذلك يجب االستعداد لكيفية التعامل معها، فإمكانية الوصول إلى  الفلسطينيين، جزئية إلرضاء 

حل جذري شبة معدومة لذا يجب التعامل مع المفاوضات لتحقيق غايات تكتيكية، آاستخدامها آأداة 
  .للحد من االستيطان

 
الفلسطينية داخليًا وإقليميًا ودوليًا، بعد تآآلها، ومراجعة آل البدائل  إعادة المصداقية لمنظمة التحرير - 

 .واإلستراتيجية المعتمدة
 

النهائي وغير  وقفحل مقبول هو ال لوجودالتمسك بمطلب وقف االستيطان، فالمؤشر الوحيد  - 
 من فضلالقدس، فعدم التوصل التفاق أ خاصة فيأشكاله واالستيطاني بكافة  للبناء مشروطال

 .الوصول إلى اتفاق منقوص
 

، والدفع باتجاه البحث في اتفاقية سالم نهائي مع جدول في المفاوضاتد موقف دولي لدعمنا حش - 
 .للتنفيذ

 
بموضوع  شعبي أو اهتمام دعم حاليًا تعزيز صمود المواطنين بشتى الوسائل، حيث ال يوجد - 

 .المفاوضات
 

ماذا نريد و أن ال ننصاع للموقف اإلسرائيلي، و  إذا أردنا مصلحة وطنية فلسطينية  يجب أن نقرر - 
 .الذي يعاني من ضعف أصًال صراع وتفتيت الوضع الداخلي إلىالداخلي  خالفناال يتحول  أنيجب 
لذا  .درجات المسؤولية تزيد الوحدة بأقصىالمعارضة للسجال حول موضوع المفاوضات  فإدارة
عدم السماح بأن تكون الوحدة النظام السياسي، مع ى الحفاظ عل ظلخالفنا السياسي في  إدارة يتوجب

 .الوطنية عذر مبرر لدى اآلخرين للتنصل من االلتزامات
  

ا مواجهة ، وعلينال نخضع لالبتزاز المالي واإلعداد لما هو قادم بإيجاد آلية التخاذ القرارات أنيجب  - 
 .الحصار السياسي والمالي، والعمل على توفير التضامن الدولي

  
            

  
  انتهى                                             

****************************  
  
  
  

  


