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  :مقدمة
شكل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية أهم التحوالت الفلسطينية يف العقد 

 ، رغم"ةدول"هياكل وبنى ومؤسسات لين، السيام بعد امتالكها االخري من القرن العرش

لطة فلسطينيا وتم التعامل مع هذه الس. امتالكها للمقومات الفعلية للدولة  عدم

الدولة  ةنوا، بوصفها  كبرياً  لسطينياً ف وطنياً  باعتبارها منجزاً  ،رمبا دولياو  ،ياوعرب

تاريخ  يف، كام تم التعامل معها بصفتها فاتحة صفحة جديدة الفلسطينية املنشودة

الشعب الفلسطيني، وذلك ما أكد عليه املجلس الوطني الفلسطيني يف دورته 

أنه بعد واحد : "  أعلنام، حين 1996زة عام غ العرشين التي عقدها مبدينةالحادية و 

د دورته الحادية عقرة ليالوطن املحر  يعود املجلس الوطني اىل ارض وثالثني عام

، فاتحا بذلك صفحة جديدة ومرشقة ىف تاريخ الشعب الفلسطيني، صفحة والعرشين

اسخة بناء السلطة الوطنية عىل ارض فلسطني، باعتبارها النواة الصلبة والقاعدة الر 

، نقال عن  25 : 2013، عبد هللا(وعاصمتها القدس الرشيف لدولة فلسطني املستقلة 

  .)2011وكالة وفا ، 

بناء وترسيخ السلطة الوطنية " وأضاف املجلس الوطني يف دورته املذكورة بأن 

 هي املهمة االوىل ،الفلسطينية باعتبارها الحلقة املركزية يف برنامج االستقالل الوطني

مجموع القوى والفصائل واالحزاب السياسية تحت ئيسية لشعبنا الفلسطيني، و والر 

ن االحتالل اإلرسائييل بكل مؤسساته يضع أ و خاصة  ظمة التحرير الفلسطينيةراية من

قالل واقامة االست رضب هدف ةالسلطة الفلسطينية بغيالعراقيل الجسام يف وجه 

طيني وقواه يف بناء وترسيخ السلطة الدولة املستقلة، وذلك ألن نجاح الشعب الفلس

، الستكامل مهمة اجالء القوات اإلرسائيلية، وطنية هو الرشط املوضوعي واملسبقال

واستكامل العمل لتعزيز الكيان الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره، وصوال اىل اقامة 

.  )126: 2013 عبد هللا،(الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف 

وعملت القيادة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو عىل تعزيز السلطة الوطنية، 

وتقوية مكانتها، وتهيئة الظروف املناسبة حتى تكون النواة الصلبة للدولة 

تعزيز دور  يفالفلسطينية املنشودة، كام ساهمت الحكومات الفلسطينية املتعاقبة 

األبرز عىل هذا الصعيد قد جسدته حكومة  السلطة ومؤسستها الوطنية، وكان الفعل
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عن خطة وطنية شاملة بهدف  2009سالم فياض الثالثة عرش، حينام أعلنت عام 

ترسيخ وتعزيز وتقوية السلطة "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة املستقلة من خالل 

 ةفها نوانواعها بوصأ شكالها و أ الوطنية ومؤسساتها املدنية والعسكرية بكل 

ليها إ، هذه الدولة املستقلة كاملة السيادة، التي يسعى الدولة املنشودةمؤسسات 

سس االقتصادية واالجتامعية أل ني اتلفلسطيني، والتي يستلزم بنائها متالشعب ا

ن أ مر الواقع، باعتبار أل دولة ا... منية للسلطة الفلسطينية، يك تصبح هذه السلطة أل وا

دارة مجمل إ ملنظمة التحرير الفلسطينية يف السلطة الوطنية هي االمتداد الطبيعي 

السلطة الوطنية الفلسطينية، ( "الشؤون الفلسطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية

2011.(  

من املجلس املركزي " بقرار" إنشاء السلطة الوطنية  وبناء عىل ما سبق تم 

بشأن  ، لتقوم مبهمة محددة ومؤقته اىل حني التوصل اىل حل1994الفلسطيني عام 

السلطة الوطنية (مة الدولة الفلسطينية املستقلة قضايا الوضع النهايئ، وإقا

بعد خمس سنوات عىل توقيع اتفاقيات أوسلو، باعتبار  وذلك ، )2011الفلسطينية، 

أن املفاوضات عىل قضايا الحل النهايئ تنتهى كحد أقىص بعد خمس سنوات من 

إال أن االحتالل اإلرسائييل قد أعاق ، )م 1998 - 1993(توقيع اتفاقيات أوسلو 

ىل اتفاق مع الطرف الفلسطيني، ومل يتحقق الحلم والهدف الفلسطيني يف إالوصول 

قامة الدولة أو حل القضايا العالقة مع حكومة االحتالل اإلرسائييل، واستمرت إ

يح مر الذى يرأل ، اا املعهودة ، سلطة دون سلطةزالت يف مهامه السلطة الوطنية ، وال

عليه الكثري من التبعات السياسية والقانونية واألخالقية  يلقاالحتالل اإلرسائييل، وال يُ 

باعتباره  الفلسطينية بحل السلطةاآلراء التي تطالب بعض  برزتواالقتصادية، لذلك 

محتل، وأخذ أخرون شعب قد يربك االحتالل ويدفعه لتحمل مسؤولياته عن  اً خيار 

يف املديني القريب  مآالتهاىل أين ستكون إسلطة الوطنية، و يتساءلون عن مستقبل ال

 نالشعب الفلسطيني بديال عمام أ أي ما هي الخيارات املطروحة !  واملتوسط ؟

دىن من أل ن خيار السلطة يف واقعها الحايل ال يحقق الحد اأ باعتبار ! ؟الوطنية السلطة

السطلة سيكون له  ن حل هذهإ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة، كام 

أن بقائها واستمرارها يف عملها الحايل فيه راحة لدولة بتداعياته الخطرية، علام 
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 يمر الذأل عالية، وتكاليف قليلة، ا ربحيةو إلرسائييل، حيث يصبح احتالله ذاالحتالل ا

يعمل بكل الطرق للحفاظ عىل الوضع الحايل كام هو عليه،  أن االحتالل ذايدفع ه

حقق مصالحه الشاملة، ويحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقله، باعتباره ي

، تحت )العاصمة املفرتضة للدولة الفلسطينية(ويحافظ عىل القدس الرشقية 

  .متاما لتهارس اسيطرته، حتى يتسنى له تهويدها او 

  :مشكلة الدراسة
  :تتبدى مشكلة الدراسة الرئيسية يف اإلجابة عىل السؤال التايل

املطروحة أمام القيادة الفلسطينية ارات والسيناريوهات ما هي الخي
:  سؤالوذلك لإلجابة عىل لطة الوطنية الفلسطينية؟بديالً عن الس

أي ما هي آفاق ومآالت السلطة الوطنية   السلطة الوطنية إىل أين؟
  ؟الفلسطينية مستقبالً

:  أنوبناًء عىل املشكلة السابقة، تنطلق هذه الدراسة من فرضية مؤداها 

دون إيجاد بديل واقعي قابل للتحقق يف مواجهة " خيار حل السلطة الوطنية"

االحتالل اإلرسائييل الذي الزال يرفض الحقوق الوطنية املرشوعة للشعب الفلسطيني 

ل الخيار األنجع واألفضل، حيث يفتح ثلوطني الناجز، ال مييف الحرية واالستقالل ا

خيار :  قد ال تخدم الشعب الفلسطيني، من نوعوخيارات أخرى الطريق أمام بدائل 

ا قبل عام الفوىض والفلتان األمني، أو خيار االحتالل اإلرسائييل، أو خيار العودة إىل م

ردن قبل إقامة الدولة األردين، أو خيار الوحدة مع األ  –، أي الخيار املرصي 1967

ياً من نوع إقامة الدولة إضافة إىل الخيارات املرغوبة واملفضلة فلسطين ،الفلسطينية

الفلسطينية، مبعنى تحول السلطة إىل دولة كاملة السيادة، أو استبدال السلطة 

تشكل واملمكنة كل هذه الخيارات املحتملة  . الفلسطينية الوطنية مبنظمة التحرير

وسرب غورها ملعرفة سلبياتها وإيجابياتها فروض واقعية تحاول هذه الدراسة فحصها 

سيناريو معيقاته  –اريوهات محتملة وممكنة، إضافة إىل أن لكل خيار بوصفها سين

الواقع الحايل للسلطة الوطنية املوضوعية والذاتية الخاصة به، السيام وأن 

الفلسطينية ال يلبي طموحات الشعب الفلسطيني الوطنية املرشوعة يف إقامة الدولة 

  .املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الرشقية
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  :همية الدراسة وأهدافهاأ 
والتكنولوجية، قدرة  ةنسانية، العلميإل للمعرفة ا ةالراهن ةقد اتاحت الحالل

 ةعىل حد سواء، فليس مث" يوالفرد يالختيار مستقبله الجامع" لإلنسان ةهائل

يخلق "_ ر رتسابول كام يقول جان  - يكل كائن حو ، "ال كام نريد نحنإ "مستقبل 

، )34: 2013منصور، " (عن هذا الخلق ةكامل ةل املسؤوليحمتن يأ  مستقبله، وعليه

هذا النوع من الدراسات عىل املستويني  ةهميأ لذا، ودون شك، تتجىل بشكل واضح 

املطروحة البديلة توضيح الخيارات والسيناريوهات  يف، كونها تسهم يوالنظر  العميل

نها توضح للجمهور أ ها، كام فيالقرار  وصناعالسياسات الفلسطينية  يمام راسمأ 

ممكن وما هو محتمل، وما هو ما  وتحدد، يةفاقه املستقبلآ الواقع القائم ب ي،املعن

ه ع تحقيقه، وذلك املرفوض من قبلنا حتى نقار إىلنسعى  هو مرغوب ومفضل، ليك

فشال خطط العدو هو إ ألنفشاله، إتيح لنا ي، مبا يوعلم بشكل عقالينونقاومه 

سهم دون ياملطلوب واملقصود، لكنه  ينجاح نسبى، وال يلبن هذا الأ نجاح لنا، مع 

عتبارها ااستثنائية ب ةهميأ غوب، لذلك متثل هذه الدراسات ر تحقيق امل شك يف

تنري الطريق نحو الغد،  يالت يفه ي،ساس علمأ لالحق والقائم عىل امرشدا للسلوك 

يخدم النضال  ، فهل حلهاةالدولة املستقل ةالفلسطينية، نوا ةغد السلطة الوطني

الحرية واالستقالل لشعبنا  يف ممثالً ي، ويحقق املرشوع الوطنيالفلسطين يالوطن

ستسري عليها  يالت ةالكيفي يوما ه! ن استمرارها هو االفضل؟أ م أ ، يالفلسطين

 ة، املمكنةالخيارات والسيناريوهات البديلتحديد ودراسة ىل إ ةضافإ ! السلطة ؟

  .ةفوض، املرغوبة واملر ةواملحتمل

وهي عبارة , وتتبدى أهمية هذه الدراسة يف كونها تقدم وجهة نظر سياسية

عن اجتهاد نظري وفكري يف علم االجتامع السيايس وعلوم املستقبل التي تهدف 

تقديم رؤية متكاملة حول البدائل والخيارات املطروحة أمام الشعب الفلسطيني  

سلطة الوطنية، مبعنى أنها تقدم عدد وقيادته إذا ما اقدمو عىل اتخاذ قرار بحل ال

من الخيارات كاحتامالت ممكنة، وسيناريوهات بديلة عن السلطة الوطنية، وتتوقف 

أمام مثالب ومحاسن كل خيار، لتسهم يف وضع تصور أويل يفيد راسمي السياسات 

الوطنية الفلسطينية وصناع القرار فيها، حتى يقوموا باتخاذ قرارهم، ومامرسة 
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لسيايس عىل أسس واضحة، ومبا يخدم املصالح العليا للشعب الفلسطيني، فعلهم ا

وبالتايل تكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها متثل مرشداً ودليالً باملعنى النسبي ألي 

 - والزالت–فعل سيايس يتعلق بنضاالت الشعب الفلسطيني وتضحياته التي هدفت 

ة وتقرير املصري وإقامة الدولة إىل تحقيق الثوابت الوطنية ممثلة يف حق العود

  .املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الرشقية

كام تتجسد أهمية هذه الدراسة يف األهداف التي تسعى لتحقيقها، والتي 

املطروحة أمام القيادة الفلسطينية للتعامل  البدائل والخيارات تتجىل يف معرفة أهم

اتخاذ القرار السليم يف إطار أغراضها مع أزمة املرشوع الوطني، ومساعدته يف 

وقيمها، ووفقاً ملا هو متاح للفعل يف الزمن الحايل بآفاقه املستقبلية القريبة 

والبعيدة، حيث تقوم القيادة الفلسطينية برسم سياستها والتخطيط لها وفق ما هو 

ته ممكن ومتاح يف ظل موازين القوى الحالية، ومبا يساعد الشعب الفلسطيني وقياد

يف االبتعاد عن العدمية والتطرف السيايس وذلك حتى يتالشوا الوقوع يف هفوات 

السيام وأن هذا  ،ومنزلقات سياسية خطرية قد تؤثر سلباً عىل املساعي الوطنية

البحث يشكل جزءاً ال يتجزأ مام يسمى ببحوث الفعل، وهو دراسة موجهة يف اتجاه 

عليه املستقبل وفقاً للمعايري التي نرتضيها،  معني يختص بالتفكري فيام نريد أن يكون

وتوضيح  -سيناريو -السيام وأننا نهدف أيضاً، الكشف عن مساوئ كل خيار

  .انعكاساته عىل الشعب الفلسطيني اآلن ومستقبالً

من كونها الدراسة الوحيدة التي أجريت  أيضاً  تكتسب هذه الدراسة أهميتهاو 

، وكل ما تم يف هذا الصدد من دراسات ال تعدو يف هذا املجال يف حدود علم الباحث

الوضع الحايل للسلطة دون طرح البدائل املمكنة واملحتملة بكل كونها تناقش 

سلبياتها وإيجابياتها، كام مل تتطرق أٍي من الدراسات التي اتسمت بطابعها الوصفي 

الونة، ع(إىل معوقات تحقيق الخيارات البديلة للسلطة الوطنية باستثناء دراسة 

2009(  

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل فحص ومناقشة البدائل والخيارات و 

املطروحة أمام القيادة الفلسطينية يف حالة إقدامها عىل حل السلطة الوطنية، 
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واملفضل مام هو مطروح، إضافة إىل تحليل الخيارات هو املرغوب  من ومعرفة أي

ملحتملة من حيث سلبياتها وإيجابياتها، مجمل الخيارات والسيناريوهات املمكنة وا

ومناقشة الخيارات املرغوبة واملفضلة، ومعرفة العوامل املساعدة عىل تحقيقها أو 

  .املعيقة لها

  :حقائق وثوابت
يبدو أن الذين يطرحون خيار حل السلطة الوطنية، بوصفها رؤية سياسية، 

م بقرار فلسطيني، وتم قد تيتجاهلون أو يتناسون متاماً بأن تشكيل هذه السلطة 

يجب الحفاظ عليه وترسيخه  نها منجز وطني كبريأ التعامل معها، والزال عىل 

قامتها منذ عام إه وتقويته، وقد تم التنظري لهذه السلطة، والعمل عىل وتعزيز 

قر املجلس الوطني الفلسطيني يف دورته الثانية عرش بالقاهرة، أ م، حينام 1974

د حوار وجدال فلسطيني صاخب وحاد، حتى تم إقراره، بع النقاط العرش برنامج

ساس الذى بُني عليه الحقا الربنامج املرحيل الفلسطيني، أل ا هوالتعامل معه باعتبار 

منظمة التحرير الفلسطينية "حيث أقرت النقطة الثانية من النقاط العرش، بأن 

فلسطينية وإقامه تناضل بكافة الوسائل وعىل رأسها الكفاح املسلح لتحرير االرض ال

تم ي التيسلطة الشعب الوطنية املقاتلة عىل كل جزء من االرض الفلسطينية 

املستقلة قامئا  وبقى مطلب إقامة السلطة الوطنية  ،)81: 2008املرصي،" ( تحريرها

سلطة الشعب الوطنية "  ،، حني استبدل املجلس الوطنيم عملياً 1977حتى 

نية املستقلة فوق الدولة الوط"، وهى صيغة ةيكرث واقعأخرى أ ، بصيغة "املستقلة

، أي دون توضيح حدودها جغرافياً دون تحديد  مكان هذه الدولة  "الرتاب الوطني

هداف الوطنية أل خري تم إعادة اصطفاف األ ، وبهذا التحديد ا) 45: 2003، حجاوي(

لوطنية حق العودة وتقرير املصري وإقامة الدولة ا يفالفلسطينية الثالثة ، ممثلة 

جلس الوطني دورة امل يف،  1988املستقلة، التي تم بلورة حدودها الحقا عام 

  .التاسعة عرش بالجزائر

 ، بأن خيار السلطة مل ميثل هدفاً وملموس إن ما تقدم يوضح بشكل جيل

لة املستقلة الوطني وإقامة الدو  االستقالل، بقدر ما كان خطوة عىل طريق فلسطينياً 

، وهذا الخيار هو األساس يف النضال والحراك الوطني لةذات السيادة الكام
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عمل عليه الشعب  يذالفلسطيني، بل هو جوهر املرشوع الوطني الفلسطيني، ال

يتم الرتاجع  نأ صبح من الصعب أ لتحقيقه، وبالتايل  يسعيان، والزاال والقيادة معاً 

والسلوك الفكر  يفالثابت الرئيس  هيصبحت أ ، حيث هدف الدولة نع فلسطيناً 

بعد _ الحق _ هذا املطلب  ةوازدادت مرشوعي. م عربيا ودولياالفلسطيني، املدعو 

أي خيار الدولتني  ،"الدولتني لشعبني"بن حول خيار مبادرة الرئيس بوش اال 

، كام تم دعم وقوننة هذا الخيار عىل ني الرباعية الدولية لهذا الخيارتجاورتني، وتبامل

، وأقرت حدودها كام بقبفلسطني دولة مرا اعرتفت مستوى االمم املتحدة التي

، عىل 1988/  11/  15 يفعلن االستقالل أ ن أ يوم  الفلسطيني الوطنيقرها املجلس أ 

عاصمة لهذه الدولة  الرشقية، والقدس  1967حدود الرابع من حزيران لعام 

و نتاج التفاق هو خيار انتقايل متاماً، وه فإن خيار السلطة الوطنية وبالتايل، ملنشودةا

، ، ومرحلة جديدةمنعطف حاديف  أوسلو الذي أدخل الحركة الوطنية الفلسطينية

ن يحقق الربنامج الذى أ النضال الفلسطيني دون  نهى مرحلة سابقة بكاملها منأ و 

ل خال. ف. ت . م  تخومهرسمت  يالذ الوطني السيايسبرز محاور الحقل أ شكل 

ل إقامة دولة ، ومازال، حو رنامج متحورهو ب، و يككيان وطن وجودهاربع قرن عىل 

حقه يف تقرير املصري ل، وحول مامرسة الشعب الفلسطيني فلسطينية ذات سيادة

  ).71: 1998هالل، (والعودة 

قطاع  يفقليمها الخاص إىل قيام السلطة الفلسطينية عىل إدى اتفاق أوسلو أ 

جهة، وقبل تشكيل دولة الضفة الغربية قبل رسم حدوده ، من جزٌء من أرايض غزة و 

قيود والرشوط عىل رسائيل وضع الإخرى ، مع مواصلة أ ذات سيادة من جهة 

أجزاء مهمة من الضفة  احتالل واستيطان يف، واستمرارها السلطة الوطنية

 الدولةاقامة و االستقالل  يف الفلسطينيقرار بالحق إل ، ومواصلة رفضها االفلسطينية

قامئة حتى  الفلسطيني الوطنية انجاز االستقالل ، وبالتايل بقيت مهماملستقلة

تتمسك بالسلطة باعتبارها الخيار الذى  الفلسطينية، وذلك ما يجعل القيادة اللحظة

 وطنينتاج فعل  هيهذه السلطة  وأن، خاصة قيق الدولةحكن تمي همن خالل

هم مفاعيل االنتفاضة أ حد أ  أنهاهام، كام  وطني، وهى منجز تراكمي فلسطيني

، يجب الدفاع عن السلطة، والتمسك بها وبالتايل، 1993_1988لفلسطينية عام ا



 

10 

 

ح لهذا الشعب ان ، حيث اتي الفلسطينيحققه الشعب  اسرتاتيجينجاز إ  باعتبارها

 ريدي الفلسطينيصبح الشعب أ التاريخ ، كام  يفألول مرة  يحكم نفسه بنفسه

اتها نية الوطنية بتكوىل السلطإ، وبشكل مبارش، ويتم النظر بنفسه الداخليةشؤونه 

ة فرص اً تتيح موضوعي يالقاعدة الت باعتبارها، الدوالنيةو أ  الدوالنيةومؤسساتها شبه 

هذه الدولة الفلسطينية  نواة هين السلطة أ  باعتبار، السيادة ةدولة كامل إىلتحولها 

، ودعم الدولية ة، والرباعيالدولية الرشعيةلقرارات  اً قامتها وفقإسيتم  التياملنشودة 

 الفلسطينيمثل للرصاع أل الحل ا باعتباره، لعامل كله لخيار الدولتني لشعبنيا

بشكل األوسط منظمة الرشق  ، والذى يضمن نسبيا تحقيق السالم يف اإلرسائييل_

  .عام

  :ةمقاربة نظرية ومنهجي
 السلطة الفلسطينية، مأالتالدراسة هذه  يف، سنعالج  ما سبقإىل استناداً      

ن آ ىل حد ما، وىف إ ةوعملي ةوخيارات علمي ، وفق سيناريوهاتةواملمكن ةاملحتمل

 إىل، املستند و منهج التحليل املستقبيلأ ايف، االسترش  التحلييلمن املنهج  ، انطالقاً معا

نقدية تتيح لنا  ةاملستقبل وفق رؤيه تحليلي ء، ومحاولة استقرالسيناريوهاتاتقنيات 

 ، ومن ثم استرشاف مستقبل السلطة الوطنية ارتباطاً ىل الحارضإ املايضمن  االنتقال

الحرية واالستقالل، السيام  يف ةهدافه ممثلأ وغاياته و  الفلسطيني الوطنيباملرشوع 

، "لتدخللنسانية إل ة ارادإلمام اأ يفتح املجال  ياملستقبل هو البعد الوحيد الذ"وأن 

لظاهرة  املسارات املحتملة مستقبالً بتحديد يلم الدراسات املستقبلية معنع"ن أ كام 

... )حالتنا متثل السلطة الوطنية الفلسطينية هذه الظاهرة املقصودة ويف(معينة 

ن علم الدراسات املستقبلية هو وذلك أل  ". للحدوث الًكرث احتامأل ؤ باملسار اوالتنب

ويسعى لتحديد ) السلطة الوطنية(ظاهرة معينة  يفذى يرصد التغري العلم ال"

ترجيح احتامل  ، وتوصيف ما يساعد عىلاملستقبل يفت املختلفة لتطويرها االحتامال 

 ةنيعاملستقبلية ليست مالدراسات ، خاصة وأن )13: 2002عبد الحى، ( "عىل غريه

 أي، ةامالت املختلفة ملسار ظاهرة معين، مبقدار عنايتها بتحديد االحتبهدف محدد

جيب عىل سؤال ن، لىك لطة الوطنية الفلسطينيةملسار الس املمكنةتحديد االحتامالت 

  .!ين ؟أ  إىل.. السلطة الوطنية
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ويف سياق معالجتنا للبدائل والخيارات املطروحة أمام الشعب      

الفلسطيني، كسيناريوهات محتملة وممكنة التطبيق والتحقق، لن نقدم تنبؤات 

 اً ستتخذ مسار ) يةلطة الوطنالس(ن الظاهرة أ  يفسم حالتنبؤ يمعينة، وذلك ألن 

، وهو حسابية ميكانيكية ةوكأنه معادل أي، ريايض، ويبدو هذا التنبؤ كفعل اً محدد

 تنفتح يالت املستقبليةالتفكري ، وذلك ال ينسجم ومضمون الدراسات  يف يبعد رسمد

 املختلفة، ولذلك ستقوم دراستنا بتعداد االحتامالت  ةعىل عدة احتامالت ممكن

 كرثهم مرغوباً أو أ ، كرثهم ترجيحاً أ، ورمبا توضح ينيةنية الفلسطملسار السلطة الوط

و أً  و حتى متعرجاً أ  مستقيامً  او استمراراً  ن املستقبل ليس تكراراً أ ، ال سيام و ضالًو مفأ 

ري بكل يملبدع والخالق والتغا، بل هو مجال مفتوح ومتاح للعمل للاميض حلزونياً 

 ةري سنين التغ، أل اإلصالحيةو / وأ ، الجذرية والجزئية/ وأ  ة، الشاملدهبعاأ شكاله و أ 

، واحتامالت ةواالجتامعي ةالقانون الناظم للظواهر الطبيعي ، بل هو والطبيعةالكون 

هو حال  ونظرياً  وهذا عملياً ).  14: 2002، يعبد الح( جداً  ةري واسعيهذا التغ

وخيارات بدائل مام أ  فهي،  املستقبلية ومآالتهاالسلطة الوطنية الفلسطينية 

برزها ، وتوضيح جوهر كل واحد منها من أ رصد  الدراسةهذه  متعددة، سنحاول يف

، و املمكنأ حتامل املرجح اال  إىلمكن ذلك ، حتى نتوصل أ حيث املحاسن واملثالب ما 

تعمل  ي، ونحاول جعله برنامج عمل واقعاً ونحدد املرغوب واملفضل منها فلسطيني

، وتبذل كل الفلسطيني الوطنيباملرشوع  يةت املعنو تحقيقه كل الجهاأ عىل تنفيذه 

تعديل  يف قادرة عىل االسهام من تحالفات ما متتلكانات ، و ها من امكعوس يفما 

من ميزان  يتيح تحقيق الخيار املرغوب واملفضل ، بدالً يالذ الفعيل ىميزان القو 

، وذلك  اعمة له دولياً والقوى الد اإلرسائييللصالح االحتالل  املائل كلياً  الحايلالقوى 

 الوطنية ، وسموها عىلا قضيتن عدالةعن  ما ال يسمح بتحقيق خياراتنا الوطنية رغامً 

العامل  هو اخر شعب يف الفلسطينيان الشعب  باعتبارجميع ما عداها من قضايا ، 

  .  املبارش) االستيطاين( يلاالحتالل الكولونيا تحت حال يزال يرز 

، "محتوماً  قدراً "  باعتبارهملستقبل كن التعامل مع اال مي ويرى الباحث بأنه

تخطيطها والقضاء عليها  و تجاوزأ ، طت له قوى خارقة ال ميكن تجاوزهارسمت وخط

نسان ميلك إل لذلك فإن ا ،قل تقديرأ فشال مخططاتها عىل إ أيحوال، أل حال من ا بأي
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 أي،  املناسبةات ذا ما اعتمد الخيار إ هدافه أ ن الخيارات ما يساعده عىل تحقيق م

ميكن  زمنياً  املستقبل بعداً  ، وترى يفاملمكنة االحتامليةىل إ القدريةاالنتقال من 

ملستقبل ، لكننا نستطيع صياغته فنحن ال نستطيع التكهن با" ، صورته يفالتحكم 

شكاليات املستقبل تتعدد وتتنوع ، منها النظرية إ ن إ ، خاصة و )12:  2003، يدنب(

، لذا ال ميكن دراسته، بل املستقبل ليس له وجود كيشء مستقل، ف ةاملنهجيومنها 

و أ و الحارض أ  املايضكار ف، وقد يكون مصدر هذه األ فكار عنهأ  دراسةمن املمكن 

ن تتاح لنا باستمرار درجات من الحرية واملناورة تجعلنا نتجاوز أ ، عىل  اً مع االثنان

من كبريا ً ن جزءاً أ وخياراتنا، عىل اعتبار  إلراداتنا و ذلك الحارض، وفقاً أ  املايضهذا 

ن نشكل أ بإمكاننا  فإنه وبالتايلللاميض والحارض،  ميكانيكياً  املستقبل ليس انعكاساً 

ن أ عن املستقبل، بل من املمكن  ةينين نستطيع رسم صورة يقأ ، دون منه مهامً  اً ءجز 

رشوطة ن كانت هذه الخيارات مإ ، و وحةارات مفتينتصوره، ونشكله ضمن اخت

  ). 13_12: 2014، املرصي( ىاملعط املوضوعيبالواقع 

مد رؤيتنا يف هذه الدراسة عىل املقاربة املعيارية ملستقبل مرغوب تعوتكام 

مقاربة  ومفضل من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته، وهذه الرؤية تقوم عىل

من  تدعي أن املستقبل املذكور ميكن تحقيقه إذا ما تخلصناحدسية استكشافية 

هنا نحو الفكر العقالين والواقعي، أي رؤية املمكن الحتاموي، واتج الفكر القدري و

واملحتمل مبا يستلزم من فعل ممكن ومخطط حتى نستطيع تحقيق املرغوب، 

خاصة وأن دراستنا تستند أيضاً عىل محاولة التحكم يف املستقبل وتغيريه عن طريق 

املمكنة وتحويلها إىل أخرى محتملة،  ابتداع أشكال، أو مروحة من املستقبالت

وتطويرها إىل ثالثة مرغوبة، ميكن التخطيط لتحقيقها عرب فعل وطني جمعي 

نقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية يف ا يستلزمه ذلك الفعل من إنهاء اال ووحدي، مب

إطار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، تحت علم واحد، وقيادة 

واحدة، ومؤسسات واحدة وموحدة، ومن ثم االستناد إىل عمق  واحدة، وحكومة

عريب شقيق وداعم، وإطار دويل صديق منارص ومساند لحقوق الشعب الفلسطيني 

  .يف الحرية واالستقالل الوطني، وإقامة الدولة املستقلة كاملة السيادة
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وانطالقاً من تعقيدات موضوع الدراسة، وترابطاته وتداخالته بالعديد من 

تدخالت املحيل مع  العوامل واملتغريات القدمية واآلنية، املاضية والحارضة، إىل جانب

ثنني مع الدويل بكل أبعاده وتجلياته يف سياق املصلحة والرصاع، اإلقليمي، واال 

وارتباط كل ذلك مبفاهيم القوة ومتظهراتها الحسية، عىل مستوى موازين القوى 

 احتاملا أن تساعد يف تحقيق املمكن وتحويله إىل الدولية واإلقليمية، وما ميكن له

، سنعتمد يف هذه الدراسة عىل الرؤية العلمية النقدية املستندة إىل املنهج يواقع

االسترشايف، أو منهج التحليل املستقبيل، الذي يقوم عىل ربط املايض والحارض، 

اسات والخروج بهام ومنهام برؤية استرشافية مستقبلية تسهم يف رسم السي

والتخطيط لها وفق ما هو ممكن ومتاح األن ومستقبالً، خاصة وأن الدراسات 

، كام أنها ال تصدر كتنبؤات، بل هي عبارة عن واحد آن يف علٌم وفن: املستقبلية هي

اجتهاد علمي منظم يوظف املنطق والعقل والحدس والخيال الكتشاف العالقات 

 ميثل معطى نهايئ، ولكنه قيد التشكل، املستقبلية بني األشياء، ألن املستقبل ال

 وينبغي علينا أن نسعى لتشكيله مبا يخدم مصالحنا، مع أن الدراسات املستقبلية ال

كام أنها ال تقدم مستقبالً واحداً، فاملستقبل تقدم صورة يقينية ومتكاملة للمستقبل، 

واملحتملة، متعدد وغري محدد، وهو مفتوح عىل تنوع كبري من املستقبالت املمكنة 

وهذا ما سنسعى إىل توضيحه يف هذه الدراسة، علنا نفيد الشعب الفلسطيني 

وصناع قراره الوطني، بحيث تكون أمامهم صورة شبه متكاملة عن االحتامالت 

واملمكنات الشكلية منها والواقعية حتى يكون قرارهم مستند إىل معرفة علمية 

ميكن أن  - سيناريو–أثريات كل خيار وعملية، ومعلوم مسبقاً لديها، تداعيات وت

تتبناه وتجعل منه سياسة لها، وذلك حتى ال يؤثر سلبا عىل املرشوع الوطني 

  .الفلسطيني بكل مكوناته وثوابته

  :واملحتملة املمكنة.. الخياراتالبدائل و 
 حارضاً  السلطةمام أ كرث من خيار ممكن ومحتمل أن هناك أ يتبدى لنا 

 املتعددة واملتغرية يفالحتامالت مام اأ  املستقبل مفتوح دوماً  نأ ، السيام و  ومستقبالً

 نأ ، كام سلفاً  معداً  ل للتشكيل ، وليس شيئاً ن املستقبل هو عامل قابأ ، خاصة و نآ 

 ةفيه حري تنعدم يوقرس  يدنياهم نحو عامل جرب  البرش ال يسريون عميان عاجزين يف



 

14 

 

 ة، املشتقاملتعددةستقبل بخياراته عامل املتكوين  االختيار، بل هم رشكاء فاعلون يف

من الحارض  أييهام معا، البعيد والقريب، او كل ، او املايضطىعمن الواقع امل

، مع رسمديا للحارض واملايض اً ن يكون امتدادأ قبل ليس بالرضورة ن املستأل ، واملايض

 أنما ، بقدر ستقبلاملحددين لهذا امل ا، لكنهام ليساملستقبل عدم نكران تأثريهام يف

ضمن املمكن  املستقبليةنسان املنظم والهادف هو الذى يقرر خياراته إل فعل ا

، وخياراتها ة، عندما نبحث عن مستقبل السلطةوىف حالتنا الفلسطيني. املستطاعو 

، هري متكون وال ميكن تغي ،نهايئع هذا املستقبل بوصفه معطى ، ال نتعامل مةاملمكن

ن دراستنا ال تقدم صورة أ ، مع علينا تشكيله يوينبغ، ميكن تشكيلهبل هو مستقبل 

، فاملستقبل حداً وا ستقبالًمنها ال تقدم أ  ، كامذا املستقبلعن ه متكاملةيقينية 

منصور، ( املمكنة، وهو مفتوح عىل تنوع كبري من املستقبالت متعدد وغري محدد

  .ةيريوهات والخيارات التالالسينا ةه وفقا لتقنيعالجسن ، وذلك ما)2013:38

  ):املراوحة الدائرية(ع الحايل الوض بقاء خيار: اوالً
، ةون سلطد ة، سلطكام هو عليه ن يبقى الوضع الحايلأ ار ويقصد بهذا الخي

 تبعاً  السياديةذات املضامني  ة، ال متارس سلطاتها الفعليةغري حقيقي ةسلطة شكلي

يبقى الوضع  بالتايلو ، التوسعية االستيطانية وسياساته اإلرسائييلاالحتالل  ةلرغب

جراءاته إ االحتالل و  إرادةبرسم  ةدائرة مغلقه ومعلق يفيراوح مكانه  الفلسطيني

تبقى  وبالتايلعنه ،  املسؤولةالفلسطينية وشعبها  الوطنية السلطةضد  التعسفية

قدمت عىل أ ذا املغلقة إال إ روج من الدائرة خوعاجزة عن ال األيدي مكتوفة السلطة

، دفع البعض الستخدام العنفنوع من ة قد يؤسس لنتائج سلبي ينوع جراحيفعل 

محاولني الخروج من إطار قبول  جراء بحل السلطة كام البعض يطرحإ و اتخاذ أ 

كل نله حتى ي مربراً  االحتالل، وهكذا يجد الواقع بكل ما فيه من إكراٍه وقرس

اء والجرحى عىل حساب الشهد هاأقام التي الوطنيةومؤسساته  الفلسطينيبالشعب 

 الرافضة، القمعيةالشعب وصربه عىل االحتالل وسياساته عذابات واملعتقلني وكل 

خيار الدولتني لشعبني "ق عليه العامل كله تقريبا، اال وهو الذى توافَ  الطبيعيللمنطق 

رفوض امل، هذا الخيار عىل لسان الرئيس بوش االبن األمريكية اإلدارةالذى طرحته " 

ن يكون نتاج املفاوضات أ عىل  , شكالً، واملقبول ضمناً  اليمينيةيل من حكومة ارسائ
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بكل  غري ملتزمة عملياً ) حكومة ارسائيل(الفلسطينية؟، مع انها  -ة اإلرسائيلي الثنائية

مع   واملتعاقبةالسابقة  ةاإلرسائيليت عقدتها الحكوما التي السابقةاالتفاقيات 

  .لوطنية منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة ا

، اً وحة سائدكام هو عليه، وبقاء خيار املرا الحايلالشك بأن استمرار الوضع 

 الفلسطينيقد يدفع الشعب  وبالتايل، فلسطينيط ويأس حباإ  ةىل حالإسيؤدى 

صحبت عقيمة أ  التياملفاوضات  ةعن عملي ةخرى بديلأ وقيادته للبحث عن خيارات 

 ةتحقيق االهداف الوطنية الفلسطينية ممثلعليها ل املراهنة، وال ميكن ةوغري مجدي

كام يريد الشعب  السيادة ةمستقله كامل ةدول يف الوطني واالستقاللالحرية  يف

، الذى خيار وحيدكمسكان بهدف االستقالل وقيادته اللذان مازاال مت الفلسطيني

 الشعبية بخيار املقاومة لألخذيوافق عليه العامل، االمر الذى دفع القيادة الفلسطينية 

والعمل الدويل الضاغط، السيام املؤسسات الدولية وتوظيفها  ،ةمن ناحي السلمية

 الدولية الرشعيةلخيار  العودة عملياً  أي لصالح القضية الفلسطينية من ناحية أخرى،

املنظم تجاه االمم  الفلسطيني، وذلك ما يفرس الحراك الوطنية القضيةوتدويل 

وتحقيق  الفلسطينية ، بحثا عن انصاف الشعب املتحدة ومؤسساتها املتعدد

راضيه أ ةمساح من%  78عن  ، ال سيام وأنه قد تنازل عملياً جدا له النسبية العدالة

الزال يرفض حقوق الشعب  ي، الذاإلرسائييلاالحتالل  ةلصالح دول التاريخية

 الدولية والقوانني بالرشعية وال يعرتفتقرير مصريه بنفسه،  يف املرشوعة الفلسطيني

، االستيطاينالتوسع  ةسياس  استمراره يفإىل ةً ضافإ ، الفلسطينيتنصف الشعب  التي

ذلك  يف ، مستنداً الرشقيةالفلسطينية ، وعىل رأسها منطقة القدس  األرايضوتهويد 

املدعومة من قبل دوائر  اإلجراميةيثنيه عن سياساته  ي عدم وجود رادع قو إىل

وبعض الدول االخرى املنحازة لدولة االحتالل  األمريكية املتحدةالواليات  يفالقرار 

  .ةوخارجي ةداخلي ةالعتبارات مصلحي اإلرسائييل

، الحايل، املعروف باستمرار الوضع املغلقةالدائرة  يفثل خيار املراوحة ميكام و 

، لذلك اخد الفلسطينيصالح الشعب  اكرث مام هو يف اإلرسائييلفائدة لالحتالل 

، لعلها مع الدوليةالرشعية و  الشعبية السلميةبخيارات املقاومة  ينيالفلسطالشعب 

قفه وسياساته لصالح ري موايتغ يف إجبار االحتالل عىل ، تساهمالعاملي الرأيضغط 
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 واإلقليمية املحليةن موازين القوى أ ، السيام و الحايلخرى غري الوضع أ قبول خيارات 

عرب خياراته  الفلسطينيذا نجح الشعب إ ال إ ، خدمة االحتالل الزالت يف والدولية

ومؤسسات وشعوب لتجرب  دوالً العام العاملي الرأيالضغط عىل  ,املقاومة يف السلمية

 يف الفلسطينيتسليم بحقوق الشعب لاملتطرفة ل اليمينيةرسائيل و حكومتها إ

ال إ ، ياً الخيار الوحيد املقبول حال باعتبارها املستقلة ةالدول ةقامإو  الوطنياالستقالل 

اطار تحقيق الشعب  يفخرى أ  ةوممكن ةننا ندرك بأن هناك خيارات محتملأ 

للشعب، وقبول  االستقالل الفعيل بإعالنالسامح :  من نوع ،الستقالله الفلسطيني

احتلتها  التي املنطقةالسالح عىل اراض من  ومنزوعة السيادة ناقصةفلسطينية  ةدول

، عىل األرايضعىل مساحة محدودة من هذه  ةلدو  ةقامإ، مبعنى 1967ارسائيل عام 

رسائيل إاحتفاظ  والسالح الثقيل،  ومنزوعة، السيادة ةكامل الدولةن ال تكون هذه أ 

، الفلسطينية املناطقببعض  إضافًة إىل احتفاظها، عليها األمنيةبحق السيطرة 

ليها ع فاوضلت، حتى يتم احيطهامة املستوطنات الكربى و قغوار، ومنطكمنطقة األ 

وتعدل ميزان القوى مبا  الفلسطيني، وذلك اذا ما تحسن الوضع بني الدولتني الحقاً 

زال ، خاصة فيام يتعلق بالعاصمة ، حيث ال مح بتحقيق هذا االستقالل املنقوصيس

املنشودة، ورمبا  فلسطينيةال ةالدول عاصمة يةالرشقالقدس رفض أن تكون ياالحتالل 

لدولة لعاصمة  الرشقيةالقدس  ضواحيناطق ن تكون بعض من مأ يوافق عىل 

اذا ما شعر االحتالل بأنه عاجز عن مقاومة الشعب الفلسطيني وارادته  ،الفلسطينية

  .الوطنية يف الحرية واالستقالل

، امر غري مقبول متاما إرسائييلكام هو عليه كخيار  الحايلويعترب بقاء الوضع 

العامل ، السيام وأنه مخالف لكل  واشقائه واصدقاءه يف الفلسطينيمن الطرف 

مع  يضاً أ ، ومتناقض املتعاقبةتها ااالحتالل وحكوم ةمتت مع دول التياالتفاقيات 

تؤيد حقوق  التي الدولية الرشعيةمع  ىل تعارضه متاماً إ ةضافإ ، الدولية الرباعية ةرؤي

لرفع  ، االمر الذى يدفع العديدينالوطنيالحرية واالستقالل  يف الفلسطينيالشعب 

ل االحتالل، حتى يتحم ةمواجه يف فلسطينياً  ، واعتباره خياراً "السلطةحل "شعار 

وبالتايل يدفع هذا االحتالل كلفة ومثن احتالله  ،حتلهمسؤولياته عن الشعب الذى ي

ليس خياراً فلسطينياً " حل السلطة"ألرايض الغري بالقوة، إال أننا ندرك أيضاً بأن خيار 
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باعتبار ان قرار تأسيس السلطة  ،كن له أن يتم بقرار فلسطيني فقطال مي لذلكرصفاً، 

بأن هذا الخيار قد  يرى العاملرمبا  وبالتايل، دولياً  كثري من جوانبه كان خياراً  يف

 -يؤسس لشيوع حالة فوىض وفلتان أمني، وذلك قد يُعيد الرصاع الفلسطيني

ي بأشكاله وأساليبه كافة ضد اإلرسائييل إىل مربعه األول، ويفتح النضال الفلسطين

 اإلرسائييلحمد عقباها عىل الكل من االرباك قد ال يُ  ةحالاملحتل، مام يخلق 

عنف وارهاب مل يعيشها من  ة، السيام وان اقليمنا يعيش حالواإلقليمي والفلسطيني

 ،، نتيجًة للرصاعات الداخليةحالة من التفكك الدوالين كام تعاين بعض دوله ,قبل

لذي يزيد من تعقيد األمور، خاصة وأن العامل متفق عىل محاربة اإلرهاب األمر ا

من خوف  يف ضوء ما يعيشه العامل والعنف بكل صوره، فردياً أو جامعياً أو دوالنيا،

تتخذ من  التيمتارسه العديد من املنظامت  يرهاب الذاإلناتجني عن ورعب 

تربر  سياسياً  عنواناً  الفلسطينية لقضيةالها ، وتتخذ من  رئيسياً  اً مقر  العربيةاملنطقة 

  .، وذلك هو الكالم الحق الذي يُراد به باطل اإلرهابيةمن خالله افعالها 

 أي، الحايلالوضع  ملواجهةمثل ، ال ميثل الخيار األ "حل السلطة"ن خيار إ 

 السلبيةن ذلك سيكون له من التداعيات ، أل املغلقةالدائرة  يفخيار املراوحة  ملواجهة

، من خالل انكشاف فئات فلسطينية واسعة الفلسطينيلكثري الكثري عىل الشعب ا

 ىلإ إضافةالوطنية،  السلطةتوفرها  التي الرسمية الوظيفيةحياتها عىل  يفتعتمد 

مصري  ما هو: ، من نوعالعديد من القضايا والتساؤالت التي تحتاج إىل إجابة

 الفلسطينييف سيترصف الشعب ، وك؟ين سيؤول سالحهاأ ىل وإ ؟ السلطةمؤسسات 

، هل ذا ما حاولتإ ، و ؟الفلسطينية األرايضهل ستبقى عىل ؟ و وقيادته بشكل خاص

 هيومن ، القيادةين ستكون هذه أ ! كان الجواب بال؟ وإذا! ستسمح ارسائيل بذلك ؟

وكيف ! سيكون ذلك؟ أساس سيايس أيوعىل ! ؟سرتحب بهاو  لهاستستقب التي الدولة

حتى دحر االحتالل وتحقيق الحرية  الفلسطينيقيادة الشعب  يفستامرس عملها 

 السلطةب ممثالً وطني؟ وهل من املمكن التنازل عن مكسب الوطنيواالستقالل 

انسحب  يوما هو مصري قطاع غزة الذ! نجح ؟قد ال ت ةالوطنية لصالح صيغ بديل

عديد من إضافة إىل ال !ومن سيكون مسؤول عنه ؟! منه ؟ اإلرسائييلاالحتالل 
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التساؤالت التي تحتاج إىل إجابات موضوعية وعقالنية تستجيب ملصالح الشعب 

  .الفلسطيني العليا

كرث أيثري من االشكاليات والتساؤالت  السلطة ما سبق ، فإن حل إىل اً واستناد

 اً  مام يحل مشكالت، لذلك فهو خيار كرثأاجابات، كام يخلق مشكالت  ي يعطمام

، ممكن يكخيار واقع، خرآ  عد بديالً أ قد  الفلسطينيالطرف اذا مل يكن  مرفوضاً 

الوقت نفسه امكانيه التخلص من  يف، ويتيح السلطةوقادر عىل القيام مبهام 

 الفرصةقد تتيح  ة خيارات سلميإىلواجباره عىل اللجوء  إرباكهاالحتالل من خالل 

 ةنوا ونظرياً  عملياً  متثل الوطنية السلطةن ، أل الفلسطينيلتحقيق االستقالل  الفعلية

 القيادةمن قبل  ةيد عىل ذلك مرات عديدالفلسطينية املنشودة كام تم التأك الدولة

د قادرة عىل تحقيق  تعمل الحايل ظل وضعها يفالوطنية  السلطةال ان إ ، الفلسطينية

تخدم الشعب  من كونهاكرث ألصالح االحتالل  يف وضعها الحايل تبدو ياالستقالل، وه

 الشكلية السلمية العمليةن أ ، كام الخدمايتباملعنى السيايس وليس  نيالفلسطي

تحقيق املطالب  ىلمل تعد قادرة ع املقطوعةاملفاوضات املجمدة أو  يف ةممثل

يحققها  التي والدبلوماسية السياسية، رغام عن كل االنجازات املرشوعةالفلسطينية 

 يتبقى االمور عىل ما هن أ  نياً نه ليس من املقبول فلسطيأ ال إ ، الفلسطينيالطرف 

كجزء من " دارة املفاوضاتإ "، من خالل دائرة مغلقه يف، واملفاوضات تدور عليه االن

تبقى  الحالة، وىف هذه و البحث عن مخارج لهاأ من حلها،  بدالً" زمةاأل  ةدار إ " ةسياس

 ر ال ميكنأم، وهذا الوطنيعن تحقيق الهدف  ومشلولة، عاجزة ةدون سلط السلطة

ألنه ال ميثل الخيار الوحيد أمام الشعب وعليه،  هعن تالسكو  وأ  القبول به

الفلسطيني، بل هناك خيارات كفاحية أخرى ميكن اللجوء إليها حتى يفرض عىل 

وذلك دولة االحتالل اإلرسائييل االنصياع التام ملطالبه الوطنية يف الحرية واالستقالل، 

عيد ابتدأت بُ  التي الشعبية ة، الهبخريةأل ا هبته يف الفلسطينيعنه الشعب  عربما 

كد فيه بأن أ يالذو ، املتحدة ألممل العامة الجمعية يفخطاب الرئيس ابو مازن 

مر ، األ اإلرسائييلاالحتالل  ةدول بهام ال تلتز  باتفاقاتلن يلتزم  الفلسطينيالطرف 

وسياساته املقاوم لالحتالل  يالسلم يللحراك الشعب الفلسطينيالذى حفز الشعب 

، ورفضه لشكل ومضمون املفاوضات  جهةمن  االستيطانية والتوسعية القمعية
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 - الفلسطينية  السلمية العمليةليات آ ، بل رفضه لكل من جهة أخرى الحالية العبثية

 هله حقوق يخر، يلبآ  خيارالبحث عن  محاوالًوفقاً لنمطها الحايل  – يةرسائيلاإل 

يحاول تعنيفها  الذي عن االحتالل رغامً  السلمية يةالشعبالوطنية من خالل مقاومته 

  .الفلسطينيضد الشعب  القمعيةحتى يربر سياساته  باإلكراه

بقاء أي ، "خيار املراوحة " كرد عىل " السلطةحل "ن خيار إ  :القول ةوخالص

، وهو حاسنكرث مام فيه من املأعىل ما هو عليه، فيه من املخاطر  الحايل الوضع

ابياته عىل يجو إ ذا ما درسنا سلبياته إ تداعيات، ون العواقب والخيار غري مضم

هو , يضاً أ  الحايلوكفاحه الطويل ، كام ان السكوت عىل الوضع  الفلسطينيالشعب 

 أي، خر بديل عام هو قائم حالياآ ، لذا حاول الكثريين البحث عن خيار خيار مرفوض

يعيشها الطرفان  التي الحاليةزمة يجاد بديل لأل إ خيار قادر عىل  البحث عن

ن أ بأن الخيار البديل البد و  ، علامً والعامل ثالثاً  ،ثانياً  يوالفلسطين ،والًأ  اإلرسائييل،

قامة إو  ي، فكان خيار االستقالل الوطنالفلسطينية_ الحقوق _ ق املطالب يحق

، وعاصمتها  1967عىل حدود الرابع من حزيران لعام  ةالفلسطينية املستقل ةالدول

وهذا هو  ،نفس العام يف ةاملحتل األرايضمن  أعتبارها جزء ال يتجز اب الرشقيةس القد

  .الخيار املرغوب واملفضل من الشعب الفلسطيني حالياً 

    :الدولة املستقلة وإقامة الوطنيةالسلطة  حل خيار: ثانياً 
، حجر السيادةكاملة  املستقلةالدولة  ةقامإ، و الوطنيشكلت فكرة االستقالل 

عىل مدى قرن من الزمان تقريبا، وبقيت هذه  الفلسطيني السيايسالفكر  يف األساس

عىل مر السنني،  واملتغرية املتعددةوقياداته  الفلسطينيالفكرة حلام يراود الشعب 

، لكن ةىل كوابيس مزعجة، والكوابيس اىل حقائق مؤملإل هذا الحلم حوّ ظل القدر يُ و 

يقدموا التضحيات  ، وظلوا معاً وقياداته ينيالفلسطدخل اليأس اىل الشعب ذلك مل يُ 

الخ حتى يصبح الحلم .. عدينالكبرية من شهداء وجرحى ومعتقلني ومهجرين ومب

 السيادةدولة فلسطينية كاملة  وإقامةالناجز  الوطنياالستقالل  ، ويتجسد يفحقيقة

 اال خطوة 1994الوطنية عام  ة، وما كان القبول بتأسيس السلطوعاصمتها القدس

عىل تحقيق حلمه  الفلسطيني، حيث راهن وعمل الطرف الدولة ةعىل طريق اقام

، واتخذ من للدولة املنشودة ةنوااىل  السلطةاالستقالل من خالل تحويل  يف الوطني
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عتمد العمل ا، كام الدولةلتحقيق  مع دولة االحتالل طريقاً  السلميةاملفاوضات 

مل ، عىل اعتبار أن الععقود ةملد يفوالعن يسلمالال العمل  ةبعد مامرس يالسلم

 ،الذي مارسه الشعب الفلسطيني طوال عقود مضتبكل أشكاله وأساليبه  العنفي

العنف لقد حقق  وبالتايل، االحتالل ةجراء مفاوضات مع دولإ  ةمكانيسس إل أ قد 

عىل مامرسته حتى  مرصاً ال يهوى العنف، بل كان  الفلسطينين الشعب ، أل مراده

سالم الشجعان  أي، سالم املنشود، الذى يضمن الحقوق، فهو عنف ال يحقق السالم

بعد ما تم االعرتاف املتبادل بني حكومة  ة، خاصالفلسطينية القيادةت به نادالذى 

ار نكمن اإل  ةومنظمة التحرير الفلسطينية بعد سنوات طويل اإلرسائييلاالحتالل 

  .الوجود  يفاملحقهو  ،لبعضهام البعض والتنكر

للشعب  الرشعياملمثل  هيصبحت منظمة التحرير الفلسطينية أ لقد 

ن العامل كله أ ، مع  م 1993عام  وفعلياً  رسمياً نظر ارسائيل  ةمن وجه الفلسطيني

عام  منذ الفلسطينيووحيد للشعب  رشعي، كان قد اعرتف بها كممثل تقريبا

ع اتفاقا ، ووقالسياسية الفلسطيني، كام اعرتف االحتالل بحقوق الشعب م1974

 األمرييكللبيت االبيض  الخلفيةالحديقة  يفمع منظمة التحرير الفلسطينية  تاريخياً 

فلسطينية  ةحكومة ذاتي"تشكيل  أتاحوسلو، الذى أ  باتفاقرف ، عُ 1993/ 9/  13 يف

لن  االنتقالية الذاتيةيؤمن بأن حكومته  الفلسطينيوذلك ما جعل الطرف " ةانتقالي

م، وذلك 1967الخاص واملحتل منذ عام  قليمهاإعىل  ةة سياديال حكومة وطنيإ تكون 

 والتي، النهايئالوضع  بعد فرتة انتقالية عمرها خمس سنوات، حتى يتم بحث قضايا

 القيادة، لذلك عملت ةدولة فلسطينية مستقل ةقامإورة فر عنها بالرض يسس

يم الدولة ، وتقالوطنية الغايةحتى تحقق هذه  ةالفلسطينية طوال عقود متتالي

م، لكنها طورته عام 1974 عام قرته نظرياً أ الوطنية قد  السلطةن خيار أ ، مع املستقلة

 الً د وطنية ب ةدول أي ، ةمن سلط بدالً ةليصبح دول الوطنيبقرار من املجلس  1977

والشعب يتعامالن مع اتفاق اوسلو  القيادةوطنية، وذلك ما جعل المن السلطة 

االجحاف مؤقت  منهم بأن هذا من اجحاف وتنكر، ظناً  بكل ما فيه إجباريكممر 

تتجاوز خمس سنوات، " لن "  التي االنتقالية، ومرتبط بالفرتة وعمره محدود زمنيا

وهو  الثالثة األلفيةعىل  الفلسطينيسيدخل الشعب  وبالتايلم،  1998_1993من  أي
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ملا قبل  األملك ، ولوال ذلالرشقيةوعاصمتها القدس  املستقلةكنف دولته  يفيعيش 

، "سلطه دون سلطه" ألنها، الوطنية السلطةو قيادته مبرشوع أ  الفلسطينيالشعب 

  .الفلسطينيلوحدها ال تلبى الحدود الدنيا من حقوق الشعب  فهي وبالتايل

 الوطنيةبالحقوق  - ةوقياد شعباً  - الفلسطينيمن متسك الطرف  وانطالقاً 

قليمها الخاص إعىل  السيادة ةكامل املستقلة ةالدول ةقامإسها حق أ ، وعىل ر الثابتة

، بعد جالئها الكامل عنها،  1967احتلتها ارسائيل عام  التي باألرايض واملتمثلبها، 

ظل منظمة التحرير  الفلسطينية عىل تحقيق هذا الهدف،  عمل الكل فلسطيني يفو 

لت دون انجاز قد حا املتعاقبة اإلرسائييلوتسويف حكومات االحتالل  ةن مامطلأ ال إ 

. لترصفلغري قابل  صيالًأ  للعامل حقاً  بالنسبةمثلت  والتيالفلسطينية  الغايةهذه 

 الفلسطينية يف االنتفاضةبعد انفجار  ةاإلرسائيليادت التسويفات واملامطالت ز وقد 

 ،اإلرسائييلاالحتالل  ةعىل سياس كرد فعيل انفجرت عملياً  والتيم، 28/9/2000

و أ  اً املطالب الوطنية قرس  مبا يسمح بتحقيق الفلسطينيملوقف وهدفت اىل تعزيز ا

الفلسطينية حيث برزت املعيقات  للسفينة وفقاً  تسريمور مل األ  أن الإ ، تفاوضاً 

، كام األمريكية الجمهورية اإلدارةدعمتها  التياالحتالل  ةبفعل سياس املتعددة

االنقسام  يفتجسدت  والتي، الساحة الفلسطينية يف الدراماتيكيةحصلت التغريات 

 يف العريبسوءا حتى انفجر الشارع  يزداد، بل اخذ ، وبقى االمر عىل حالهالسيايس

راح االحتالل أ، و صعوبة وزادهم ،مام عقد الواقع 2011عام  وبداية، 2010عام   نهاية

، مام افقد الطرف الداخلية هاقضايا يف، بحكم انشغالها العربيةمن الضغوط 

املتطرف ممثال  السيايس، كام خرجت قوى االسالم الحقيقي العريبالسند  الفلسطيني

، ويحرف النضال ليزيدا الوضع تعقيدا فوق تعقيده هامتداعش واخوا و القاعدة يف

، التبعيةنحو االستقالل والتحرر من  املتجهة الحقيقةعن بوصلته  العريب القومي

مل يتحقق ، وذلك ما طينيالفلسلشعب ل ةقوي ةادرا عىل تشكيل حاضنويكون ق

املدى  يفقل ة عىل األ متوقا ة، وآفاقه الزالت غامضةطوال خمس سنوات متتالي

املنال  صعب الفلسطيني الوطنيالقريب، االمر الذى جعل من مطلب االستقالل 

عىل  الفلسطينييحققها الطرف  التي والدبلوماسية السياسيةعن االنجازات  رغامً 

  .العاملياملستوى 
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مع واقع االرهاب والعنف الدائر عىل  العقالينما تعاملنا باملنطق  واذا

_  والفلسطيني العريب، فذلك يستدعى حل الرصاع والدويل اإلقليمياملستوى 

 الفلسطيني الوطنيةوحقوق الشعب  الفلسطينية القضيةان  باعتبار، اإلرسائييل

تتميز برثائها  تيال املنطقةمنطقة الرشق االوسط، هذه  تشكل جوهر الرصاع يف

انهاء  يفسهم دون شك ي الفلسطينيالشعب  ة، وحل مشكليوالبرش  الطبيعي

 ألفعالهالفلسطينية مربرا  القضيةالذى يتخذ من العنف واالرهاب  تربيرات

يضمن الحريات  ،عريب تعددي دميقراطيرساء قواعد لنظام إ، كام ان الالإنسانية

العنف واالرهاب  ةنهاء حالإ  يف ةل مساعد، عواماإلنسانيةللناس، ويصون حقوقهم 

 اإلرسائييلالضغط عىل االحتالل  ةحال يف، ويسهم جهةمن  املنطقة يفاملنترشة 

 الكرامة، وصون واملساواةالعدل  ةن سياد، أل من جهة أخرى له دولياً  الداعمةوالقوى 

، عبيالش الجامهرييفقد قوى التطرف واالرهاب سندها يٌ  العريب لإلنسانالوطنية 

فلسطني ،  املستند اىل سلوك االحتالل يف يعو والد السيايسخطابها ويسهم يف تعرية 

، حيث حقيقي شعبي جامهرييدون ظهري  السلطةاملرتبع عىل  العريبوسلوك النظام 

 الدميقراطيالنظام  آلليات، بحكم افتقاره الشعبية الرشعيةاىل  العريبنظامنا  يفتقد

، وذلك ما لآلخر والتبعية، وزاد من الفقر والجوع، األميهو ، مام عمق الجهل الحقيقي

عدم شعوره بوجود قوة ضاغطة لوالتسويف  للمامطلة يدعو االحتالل االرسائييل

  .سواء بالقوة الناعمة أو الخشنة, تهدده  عليه، او

_ الفلسطينية  السلمية للعملية الراعية الدولية الرباعيةمن فشل  وانطالقاً 

كممثل عن  األمريكية املتحدةالواليات  برعاية الثنائيةوفشل املفاوضات ، اإلرسائيلية

جوهرها ومضمونها لخيار  يف الرافضة اإلرسائيلية السياسة، بحكم الدولية الرباعية

وعدم قيام ، والفلسطينية اإلرسائيلية، "تجاورتنيامل الدولتني"أو ، "عبنيالدولتني لش"

ط بها كراعي لعملية السالم، وانحيازها ا املنو الواليات املتحدة األمريكية بدوره

الكامل لصالح املوقف والرؤية اإلرسائيلية، أو عجز اإلدارة األمريكية عن فرض رأيها 

 2009ورؤيتها التي عرب عنها الرئيس أوباما يف خطابه الشهري يف جامعة القاهرة عام 

ورة قيام دولة رض "عىل إرسائيل، خاصة عندما أعلن خطته التاريخية ممثلة يف 

، واعرتف فيها إىل جنب مع الدولة اإلرسائيلية فلسطينية مستقلة تعيش يف سالم جنباً 
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أيضاً مبعاناة الشعب الفلسطيني، وأثبت من بعد أنه عاجٌز عن مواجهة التعنت 

اإلرسائييل، بل إنه تراجع بانتظام عن مواقفه املعلنة، واستطاع نتنياهو يف مقابلة 

- 139: 2011ياسني، ( "أن يفرض عليه الرؤية اإلرسائيلية املتعنتةمعه يف واشنطن 

كام أخذ الرئيس أوباما يتحدث عن األهمية القصوى ألمن إرسائيل، وعن ).  140

القرارات "االلتزام األمرييك األبدي بضامن هذا األمن، وأردف ذلك املوقف بعدد من 

ع عن نفسها إزاء الخطر اإليراين الهامة ملد إرسائيل بأحدث األسلحة األمريكية للدفا 

، واتجه الرئيس األمرييك للضغط عىل القيادة )140: 2011ياسني، " (املحتمل

الفلسطينية لتقبل املفاوضات املبارشة مع إرسائيل وحكومتها اليمينية برئاسة 

نتنياهو دون أي رشوط مسبقة، وذلك إلنقاذ صورته السياسية والظهور مبظهر املهتم 

  .اإلرسائييل -سالم مبجال الرصاع العريببتحقيق ال

واستناداً إىل هذه الظروف التي ال أمل فيها لنجاح العملية السلمية 

، التفاويضعىل تجاوز االطار  الفلسطينيعمل الطرف اإلرسائيلية،  -الفلسطينية

 الرشعيةالفلسطينية، وجعل  القضيةتدويل  ، محاوالًالدوليةؤسسات امل إىلوالذهاب 

، وبحقوق الشعب اإلرسائييل_  الفلسطينيبالرصاع  ةالصلذات  وقراراتها ةالدولي

، وذلك ما دفعها الفلسطيني الوطنيللنضال  يةالحقيق املرجعية يه الفلسطينيني

، حتى ثانياً  املتحدة لألمم العامة وللجمعية، اوالً الدويلللذهاب ملجلس االمن  عملياً 

عىل حدود الرابع من  السيادة ةكامل لةاملستقيتحقق خيار الدولة الفلسطينية 

حققت  حيث، املنشودة الدولةعاصمه لهذه  الرشقية، والقدس  1967حزيران لعام 

 عضو مراقب يف ةصبحت فلسطني دولأ و ، م2012عام  ودبلوماسياً  سياسياً  انتصاراً 

 الدوليةاملنظامت  ةىل عضوية كافإ باالنضامممع ضامن حقوقها  املتحدةمم األ 

 ة، والضغط عىل دوليضاً أ وذلك بهدف النضال من خاللها ، املتحدة لألمم ةالتابع

االحتالل اإلرسائييل حتى يتم جالئها عن إقليم الدولة الفلسطينية كام حددتها األمم 

اىل  الفلسطيني، كام ذهب الطرف 2012سطني عام فل ةبدول املتحدة حني اعرتفت

استصدار قرار ملزم لالحتالل  من خالل الوطنية بهيز مطالمجلس االمن لتعز

قد  الفلسطينين ذلك الفعل أ ال إ الفلسطينية،  الدولة إقامةيضمن  اإلرسائييل

 والتي، املعلنة الدولةهذه  ةمع سياس الذى يتعارض عملياً  األمرييكاصطدم بالفيتو 
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خيار  بتحقيق، ووعدت أمريكية حيويةفلسطينية هو مصلحة ال الدولةن قيام أ تؤكد 

 األمريكية السياسةن أ ال إ ، م2003عام  الن عنه عملياً  مرارا منذ ان تم االعالدولتني

 اإلرسائييل الفلسطينيالزالت تحرص تحقيق خيار الدولتني من خالل التفاوض 

نه ال يوجد من أ و  ة، خاصاإلرسائييللصالح دولة االحتالل  ا املنحازة كلياً برعايته

والعريب  الفلسطينيلتحقيق هذا الخيار  واإلرسائييل األمرييكضغط عىل الطرفني ي

،  ها من القضية الفلسطينيةواليات املتحدة األمريكية عىل  موقفوالدويل، والزالت ال

قد  التيروف ظ، وتراهن عىل تغري المن حلها بدالً" زمة دارة األ إ " ةسمتارس سيا

و أ ، أمرييكر ما لصالح الدولتني كخياإ، لتحديد موقفها تجاه الرصاع ضوعياً تدفعها مو 

 املحليةى و تكريس االمر الواقع وابقائه عىل ما هو عليه ، وذلك تبعا ملوازين الق

  .والدولية

وبشكل  ،"خيار الدولتني"بعدم تحقيق  مثالً، مليم ضوء هذا الواقع األوعىل

كرث من أى الفلسطينية من خالل املفاوضات عىل مد الدولة ةقامإ خاص خيار

خيار "عن  ةبديلخرى أ خذ البعض يطرح خيارات أ ، منعقدين متتاليني من الز 

و أ ، القوميةثنائيه  ةو دولأ ، لشعبني الواحدة الدولةومنها خيار  ،"الدولتني لشعبني

 بالسياسة ، وكل ذلك ارتباطاً )2011، املرصي(الوطنيات  ثاليث الفيدرايلاالتحاد 

ن مالفلسطينية  بيةالغر  الضفةوصال أ عملت والزالت عىل تقطيع  التي ةاإلرسائيلي

، حتى ال الرشقيةتهويد القدس  إىل ةضافإ ، االستيطان والتهويد املستمرة ةاسخالل سي

حتى تبقى  وأ ، فلسطينية ةتتيح قيام دول جغرافياً  متواصلةرض فلسطينية أتبقى 

إرسائيلياً، محدودة ومحددة يف عليها  املوافقةحال  يف الفلسطينية لدولةاحدود 

استها التوسعية ييخدم سمبا  ،ق تُحدده دولة االحتالل اإلرسائييلنطاق جغرايف ضي

عىل كافة االرايض املحتلة عام  حتى ال تصبح إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية

حاول إرسائيل خلق كانتونات فلسطينية إمكانية واقعية قابلة للتحقق، كام ت م 1967

نية املنشودة أمر مستحيل، منعزلة عن بعضها البعض، مام يجعل الدولة الفلسطي

وبالتايل تسعى إىل إيجاد بديل يتجسد يف تكريس الحكم الذايت، أو محاولة إيجاد 

م الفلسطيني يف لكانتونات جغرافية فلسطينية تحكم نفسها ذاتياً، حتى ينتهي الح

الذي سيتحكم االستقالل الوطني، ويبقى الشعب الفلسطيني تحت رحمة االحتالل 



 

25 

 

مية، وإرادته الوطنية، ويفقد األمل يف إمكانية إقامة دولته املستقلة، يف حياته اليو 

مع العلم بأن هذه السياسة اإلرسائيلية كاسرتاتيجية وتكتيك أصبحت معلومة 

زاال يتمسكان بخيار الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني وقيادته، اللذان ال 

قية قدس الرش م، مع ال1967 عاماملستقلة عىل كامل الحدود التي احتلتها إرسائيل 

 هو الخيار الوحيد املقبول كسيناريو بديل ذلكعاصمة أبدية لفلسطني باعتبار 

  .للسلطة الوطنية الفلسطينية

، إقامة الدولة الفلسطينية، ألن "الدولتني لشعبني"ونقصد بالحديث عن خيار 

فعلياً، وبالتايل ما الدولة الثانية املقصودة بهذا الخيار هي إرسائيل، وهي دولة مقامة 

خاصة وأن  ،يراد هنا هو إقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة اإلرسائيلية القامئة فعالً

الدولة الفلسطينية لها مسوغاتها ومربراتها التاريخية والقانونية الدولية، السيام بعد 

وت أن تم االعرتاف بها من قبل العامل يف الجمعية العمومية لألمم املتحدة التي ص

غالبية أعضائها لصالح عضويتها املراقبة يف هذه املؤسسة الدولية األهم عىل اإلطالق، 

وبالتايل مل يبقى أمام العامل إال ضامن إقامة هذه الدولة تنفيذاً لقرارته وقرارات 

املؤسسات الدولية التي متثل الرشعية الدولية، ألن هذا الخيار هو الذي ميثل 

ي الفلسطيني، ويعمل عىل تحقيقه بتفاوت نسبي، وبطرق املرغوب لدى الكل الوطن

دفعت الكثريين إىل التشاؤم  قدالعملية السلمية  اال أن تعرثوأساليب مختلفة، 

غري قابل للتحقق مادامت بحيث أصبحوا يروا يف خيار الدولة الفلسطينية، خيار 

ويطرحون رضورة السلطة الوطنية قامئة، ألنها مل تستطع أن تكون نواة هذه الدولة، 

الدولة املستقلة، وبالتايل يطرحون استبدال  اقامةالبحث عن خيار آخر قادر عىل 

ح خيار منظمة التحرير الفلسطينية ، وذلك ما سنعالجه السلطة من خالل حلها لصال

  .يف العنوان التايل 

  :التحرير الفلسطينية منظمة، والعودة إىل السلطةحل خيار :  ثالثاً 
، واعتامد صيغة منظمة التحرير "حل السلطة الوطنية"الخيار يف ويتبدى هذا 

الفلسطينية، أي قيام منظمة التحرير بدور السلطة باعتبارها الجهة صاحبة القرار 

األول واألخري، وهي التي وقعت االتفاقات مع حكومة إرسائيل، وذلك حتى تتحول 

.  ولة وفق الرؤية الفلسطينيةتتحول إىل د أي ،أمر واقع إىل -  السلطة –هذه املنظمة 
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 راهنيتهويرى البعض الكثري يف الساحة الفلسطينية بأن خيار السلطة الوطنية يف 

، هو عملياً يخدم املصالح اإلرسائيلية، ومادام األمر كذلك، فمن الصعب، إن مل الحالية

 يكن من املستحيل، أن تقبل دولة االحتالل اإلرسائييل بفكرة الدولة الفلسطينية

م، عىل اعتبار أن ارسائيل ترفض 1967املستقلة عىل حدود الرابع من حزيران لعام 

عملياً الرشعية الدولية، والقرارات الصادرة عنها، كام ال تقبل بأن تكون هذه الرشعية 

 -تحكم العملية السلمية الفلسطينيةالتي واملرجعية هي األساس والقاعدة 

ام هي عليه حالياً، كاالحتالل عىل إبقاء السلطة ، وبالتايل ستعمل دولة اإلرسائيلية

ألن ذلك يريحها من استحقاقات الدولة، كام يريحها من دفع كلفة احتاللها لألرايض 

إقامة  ستحالةااملستند يف رؤيته إىل (الفلسطينية، لذلك يؤكد هذا البعض الفلسطيني

والبحث  ،هاب بعيداً عىل رضورة الذ )الدولة الفلسطينية يف ظل ميزان القوى الحايل

والعودة إىل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها عن خيار بديل عن السلطة، 

املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتايل العودة إىل مربع ما قبل 

هذه مع الحفاظ عىل منجزات السلطة، وهذا أمر غري معقول منطقياً، ألن ، السلطة 

استبدال مسمى املنظمة بديالً عن مسمى السلطة، وذلك  العملية ال تعدو كونها

لعدم وجود ضامنة بقبول ارسائيل والعامل بهذا االستبدال، وإن قبل بذلك، ستتحول 

حل "دون سلطة حقيقية، وإن كان املقصود هو منظمة التحرير إىل سلطة وطنية 

إىل ما قبل نهائياً مبؤسساتها املدنية والعسكرية، فذلك يعني العودة " السلطة

تؤسس عملياً السلطة، والتخيل عن السلطة وكل ما حققته من انجازات وطنية 

طة، ال يلغي دور إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، كام أن انتهاء دور السل

أن قيام الدولة الفلسطينية، كام هو مطروح فلسطينياً، ال يلغي  إضافًة إىل املنظمة، 

لزم إعادة النظر مبواثيقها وبرامجها، ومهامها، وآليات وجود املنظمة بقدر ما يست

الخ، وذلك ألن مهام النضال الوطني الفلسطيني ثالثية يف ... عملها، وصالحياتها

الدولة، وإنجاز األخرية تكوينها، ممثلة يف حق تقرير املصري، وحق العودة وإقامة 

أي إنجاز حق العودة  يستدعي بقاء املنظمة حتى تنجز املهمتني األوىل والثانية،

  .وتقرير املصري
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حل  انعكاساتيبدو أيضاً، أن أصحاب هذا الخيار مل يفكروا بعمق كبري يف 

السلطة وتداعياتها عىل الكثريين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون من 

 "حل السلطة"خالل هذه السلطة املراد حلها، كام مل يطرحوا أصحاب خيار 

ة التحرير أين سيكون املركز القيادي للمنظمة، وأين ستكون واستبدالها مبنظم

من املستحيل أن تقبل سلطة االحتالل بوجود هذه مقراتها ومؤسساتها، السيام وأنه 

هنا يتجىل تعقيد املوقف البديل، إىل ، و املقرات واملؤسسات عىل األرايض الفلسطينية

، ميكن له أن يكون جانب التخيل عن السلطة وهي منجز وطني حقيقي وملموس

، مبا يعنيه النواة الفعلية للدولة الفلسطينية املستقلة مقابل العودة إىل املربع األول

من فشل للعملية السلمية، وفقدان األمل فيها، وبالتايل استئناف الكفاح بكل ذلك 

سيكون موقف أمام هذا التغيري، كيف .  ، السيام العنيفة منهاأساليبهو أشكاله 

إىل منظمة التحرير الفلسطينية بديالً عن السلطة غري  العودة ، مع أن خيار!العامل؟

 والكوادر ه يعني انتقال القيادةمضمون نجاحه أو تحقيقه بسهولة وسالسة، ألن

 إىل خارج الوطن، والتخيل عن العملية السلمية الحاليةالفلسطينية  واملؤسسات

ا الخيار غري واقعي، وغري قابل األمر الذي يجعل من هذبشكل كيل ورمبا نهايئ، 

للتحقق، كام أنه غري محسوب العواقب، إال إذا تم استبدال السلطة باملنظمة من 

املنظمة مبؤسساتها بديالً عن السلطة، وهذا األمر قد  صبحالزاوية الشكلية، أي أن ت

مجلس هناك رضورة لوجود فلسطينية، ألنه لن يكون  - يجلب خالفات فلسطينية

وال حكومة، وذلك يعني عدم وجود انتخابات ترشيعية ورمبا رئاسية أيضاً، ترشيعي، 

والذهاب إىل انتخابات للمجلس الوطني بديالً وحيداً عن املجلس الترشيعي، فإن مل 

: يكن ذلك، فهذا يعني فشل تام لكل العملية السلمية، وبالتايل يصبح املطلوب هو

سلطة هو املخرج من هذا الفشل، ألن البحث عن خيارات أخرى متاماً، وليس حل ال

حلها سيرتك الشعب الفلسطيني تحت رحمة االحتالل بعد أن تخلت عنه قيادته 

التي جعلته يعيش ألكرث من عقدين عىل أمل إقامة الدولة، وبعدها تنسحب 

، بالتأكيد لن يكون العامل سعيد بهذه الخطوة الفلسطينية، !!القيادة، وتقول فشلنا

املادي ورمبا السيايس إىل االحتالل، ويطلب منه القيام بدور السلطة، وسيحول دعمه 

لكن دون أجهزة أمنية أو عسكرية إال ما يبقيه االحتالل لخدمة مصالحه، وستذهب 
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املنظمة دون دعم عاملي لها، لتقاتل من جديد ضد االحتالل، لكن هذه املرة دون 

  !ل الشعب الفلسطيني؟آفاق واعدة، ويف هذه الحالة، ما هو مصري ومستقب

يبدو للوهلة األوىل أن خيار حل السلطة واستبداله بخيار منظمة التحرير 

، إن مل يكن الفلسطينية، سهالً باملعنى النظري للكلمة، إال أنه عملياً صعب التحقيق

الخطوة، بعد أن شيدت  ، خاصة إذا عرفنا بحق تداعيات هذهرضباً من املستحيل

ية املدنية والعسكرية واألمنية لتكون ؤسسات الوطنية الدوالنالسطلة العديد من امل

نواة مؤسسات الدولة الفلسطينية املنشودة، كام أرشفت السلطة والزالت عىل 

الشؤون العامة ألبناء الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وغزة، وأعادت تنشيط 

نتيجة التفاقية باريس  االقتصاد الوطني رغامً عن القيود املفروضة عىل هذا االقتصاد

التي أصبح الطرف الفلسطيني يؤكد عدم التزامه بها وفقاً لترصيحات  االقتصادية

القيادة الفلسطينية، وخطاب الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 

م، إذا مل تلتزم دولة االحتالل باملثل بكل االتفاقات التي عقدتها 2015نهاية سبتمرب 

ألف موظف  175شغل ما يزيد عن سلطة الوطنية، كام أن السلطة الوطنية تٌ مع ال

، كام أن السلطة قد )2009عالونة، ( مدين وعسكري، ورمبا مثلهم كتشغيل غري مبارش

حققت جزءاً من حق العودة، حيث عاد إىل األرايض الفلسطينية حوايل ربع مليون 

الوطني الفلسطيني، وأوجدت فلسطيني، وأوجدت قاعدة ارتكازية قوية للنضال 

لفصائل وقوى العمل الوطني الفلسطيني، ومكوناتها العسكرية مظلة واسعة 

السلطة يهدد عملياً كل هذه االنجازات بالزوال الكيل أو " حل"امليليشياوية، وخيار 

، دون وجود بديل فعيل حقيقي ويقيني يصون املكتسبات الوطنية الجزيئ

، لذلك يبدو التساؤل عىل أن يسد فراغ السلطة بعد حلها الفلسطينية عملياً، وقادر

 مرشوع حول الخيار البديل يف حال عدم تحقق خيار منظمة التحرير الفلسطينية

الذي يبدو أنه يقع يف دائرة املستحيل، أو املتخيل إذا ما أراد الطرف الفلسطيني أن 

لوطنية الفلسطينية تعمل منظمة التحرير بصيغة متناقضة ومتجاوزة لعمل السلطة ا

  .الحايل



 

29 

 

  :الفوىض والفلتان األمنيحل السلطة وشيوع خيار : رابعاً 
يبدو أن فشل خيار منظمة التحرير الفلسطينية بديالً عن السلطة الوطنية يف 

اتية لشيوع الفوىض والفلتان األمني يف و حالة حلها، سيخلق الظروف املناسبة وامل

سلطة الوطنية، ويف هذه الحالة لن تبقى مؤسسات املناطق الفلسطينية التي تتبع ال

خدمية فلسطينية فاعلة عىل املستويني املدين والعسكري األمني، وبالتايل سيصبح 

، وهنا ستخرج فصائل العمل الوطني الفلسطيني ليك ميألههناك فراع بحاجة إىل من 

ا الوطنية ، ورمبا تحاول سد هذا الفراغ، وبالتايل ستظهر امليليشيا املسلحة بكل أنواعه

تظهر امليليشيا املوالية لالحتالل اإلرسائييل، وهنا يختلط الحابل مع النابل، ويصبح 

روز شخصيات الكل يبحث عن خيارات بديلة عن هذه الفوىض، والتي قد تتمثل يف ب

فلسطينية مستعدة للعمل مع االحتالل بحجة سد الفراغ الذي تركته السلطة، كام ال 

 -دة إىل العشائرية والقبلية والجهوية يف العالقات الفلسطينيةيُستبعد العو 

الفلسطينية، وبالتأكيد سيسعى االحتالل لتعميق هذه النزعات يف املجتمع 

الفلسطيني بهدف تفتيته وجعل الوالءات األولية هي البديل العميل عن والئه 

حتلها بعد ت الوطني الشامل، ألن ذلك يساعد االحتالل يف إدارته للمناطق التي

انسحاب السلطة وتخليها عن دورها، خاصة وأن االحتالل ورمبا العامل سريفض هذه 

ضبط األمن  ةالخطوة، مام يعني بطش االحتالل وقمعه للشعب الفلسطيني بحج

والفلتان، وانهاء الفوىض، إىل جانب ذلك سيدعمها العامل وسيقف ضد القيادة 

ية السلمية، وبالتخيل عن مسؤولياتها الوطنية، الفلسطينية التي ستتهم بإفشال العمل

لدولة االحتالل اإلرسائييل حتى تستطيع تدجني الشعب وستزيد املساعدات املالية 

، وسيتحول الكثريين ممن كانوا أفضل  الفلسطيني وتقدم له منوذجاً اقتصادياً 

ياتهم ه حفاظاً عىل حيعملون يف السلطة إىل موظفني مع االحتالل ويأمترون بأمر 

وحياة أرسهم، وبالتايل يصبح خيار االحتالل هو البديل املوضوعي لحل السلطة 

  .الوطنية

ويبدو أن خيار الفوىض والفلتان األمني، هو أحد السيناريوهات املوضوعية 

الدولة املستقلة ومنظمة  ، وعدم نجاح خياري"حل السلطة"كه بعد الفراغ الذي سيرت 

وأن الساحة الفلسطينية مليئة بالسالح، سالح السلطة التحرير الفلسطينية، السيام 
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والفصائل، والذي لن يكون من السهل السيطرة عليه إذا ما قامت القيادة 

الفلسطينية بحل السلطة، وبالتايل سيكون من الصعب جدا أن يبقى هذا السالح 

تحت سيطرة أي جهة أخرى غري دولة االحتالل، وال ميكن للطرف الفلسطيني أن 

بل بذلك، وهنا تربز املشكلة املرتبطة بالفوىض والفلتان األمني، وسيكون من يق

ضبط هذه الفوىض، ورمبا سيكون ذلك هو املربر القوي ليقوم االحتالل  بالصع

اإلرسائييل مبامرسة سياسته القمعية، ويبطش بالشعب الفلسطيني كله بحجة ضبط 

حل السلطة قد تم فعلياً إلتاحة  األمن وحامية املواطن، بينام سريى الكثريين بأن

الفرصة للشعب الفلسطيني ليك يخوض نضاله ضد االحتالل حتى يجربه عىل 

االنسحاب من األرايض الفلسطينية، وبالتايل سيعترب القتال ضد االحتالل اإلرسائييل 

مبثابة حق وواجب عىل كل وطني فلسطيني، وهنا ستختلط االمور مع بعضها 

الكفاح املنظم مع الفوىض و الفلتان دون قدرة أي من األطراف البعض، أي النضال و 

فلسطيني خالص، أي " حل السلطة"فرض سيطرته عىل الوضع، خاصة إذا كان قرار 

دون تنسيق مع ، وموافقة القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة واملؤثرة يف القرار 

 - ا، وأخذ موافقتهايف حال عدم التنسيق معه–والسياسة الدولية، ألن هذه القوى 

ستنحاز إىل إرسائيل، عىل اعتبار أن الطرف الفلسطيني هو املسئول عن هذه 

الفوىض، ألنه قد تخىل عن االتفاقيات املوقعة، وتنصل من مسئولياته، وهكذا يكون 

الطرف الفلسطيني قد خرس ما حققه من انجازات عىل مدى عقود من الزمن، وعاد 

  .أي مربع االحتالل كخيار وسيناريو واقعي قابل للتحققإىل ما دون املربع األول، 

  :الحتاللوالعودة ل – السلطة حل خيار: خامساً 
 يبقرار فلسطين" حل السلطة"نحو  التوجهويقوم هذا الخيار عىل أنه حني 

دون تنسيق وتفاهم مع دول اإلقليم والعامل، ودون موافقة حكومة االحتالل 

الفلسطيني فرض أحد الخيارين السابقني الدولة أوالً، اإلرسائييل، وعدم قدرة الطرف 

 سيكون خيارورفض خيار الفوىض والفلتان األمني، أو العودة للمنظمة كخيار ثاٍن، 

االحتالل هو األرجح، أي يف حال فشل الجانب الفلسطيني يف انتزاع الدولة املستقلة 

نظمة بديالً عن كخيار فلسطيني مفضل ومرغوب، ومن ثم عجزها عن فرض خيار امل

سيكون وتالشيا لخيار الفوىض والفلتان األمني  السلطة يف حال فشل خيار الدولة،
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الطرف الفلسطيني أمام خيار االحتالل اإلرسائييل، ألن منظمة التحرير الفلسطينية 

قادرة عىل اإليفاء مبتطلبات الشعب الفلسطيني بعد أن تحل السلطة لن تكون 

ل، ألسباب أرشنا لجلها سابقاً، وعىل رأسها رفض االحتالل وتسيري شؤونه يف الداخ

سيكون الخيار البديل والواقعي هو اإلرسائيِيل، وقوى العامل النافذة، ويف هذه الحالة 

، أي عودة كافة األرايض الفلسطينية التي تخضع لوالية السلطة "االحتالل"

سيدعم دولة االحتالل بدًال  "ارمب"الفلسطينية إىل سلطة االحتالل اإلرسائييل، والعامل 

من أن يعاقبها، ألن الطرف الذي تخىل عن مسؤولياته هو الجانب الفلسطيني وليس 

بها من أجل املفاوضات وكسب  ويتمسكاإلرسائييل، ألن األخري يدعو للمفاوضات 

لكنه يقول بأنها ستحقق الوقت والرأي العام، وهو أيضاً مل يرفض خيار الدولتني، 

الل املفاوضات املبارشة بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل برعاية فقط من خ

  .بديالً أو ممثالً عن الرباعية الدولية التي ال حول لها وال قوة حتى اآلن أمريكية

تنفيذ خياري الدولة أو املنظمة السابقني، دون ضامنة " حل السلطة" ركام أن خيا

االحتالل هو املعني بشكل مبارش بإدارة يصبح سيعني عملياً فشل كل العملية السلمية، وس

شؤون الشعب الفلسطيني، وسيتبدى بأن القيادة الفلسطينية هي التي تخلت عن السالم، 

ى يف ر بديلة، عىل شاكلة روابط الق" أطر فلسطينية"ل إىل إيجاد لذلك سيسعى االحتال

 الفعليةلقيادة السبعينات، أو من خالل إجراء انتخابات للبلديات بحيث تكون هي ا

أرايض  إىل تقسيمللشعب الفلسطيني بالتعاون مع دولة االحتالل، ورمبا يلجأ االحتالل 

الضفة الغربية، الضفة وغزة إىل أقاليم، بحيث يكون أربع أو خمس أقاليم، ثالثة منها يف 

إقليم الجنوب ومركزه الخليل، وإقليم الشامل ومركزه نابلس، وإقليم الوسط ومركزه رام 

هللا، وميكن أن يبقى قطاع غزة كإقليم واحد، أو تقسيمه إىل إقليمني، وتجرى انتخابات 

لألقاليم التي سيكون لها حكمها الذايت املرتبط بدولة االحتالل، بحيث يصبح لكل إقليم 

إدارة منتخبة دميقراطياً، وسيسمح لكل إقليم بأن يكون له اقتصاده الخاص، ورمبا رشطته 

وباقي األقاليم الفلسطينية التابعة  ر يف تعامالته التجارية مع دولة االحتاللاملدنية، وهو ح

لالحتالل، أما األمن وغريه سيبقى بيد االحتالل، ورمبا يعمل االحتالل عىل إيجاد ظروف 

اقتصادية مريحة ألبناء الشعب الفلسطيني، وتسهيالت يف السفر والتنقل وغريها من 

  .لقضاء عىل البعد الوطني للقضية الفلسطينية متاماً القضايا الحياتية حتى يتم ا
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ميثل هذا السيناريو االفرتايض احتامالً ممكناً وقوياً يف حالة مل تستطع القيادة 

الفلسطينية أن تفرض أحد خياراتها املفضلة، وبالتحديد خيار الدولة الفلسطينية، أو 

توسعنا يف تناولهام، العودة للعمل بصيغة منظمة التحرير، وهذين الخيارين قد 

حل "من صعوبات، مع إدراكنا العميق بأن هدف  اميعرتضهووضحنا كل ما 

، هو يف جله ذو نوايا وطنية مخلصة، بغية أن عنهاامد خياراً بديالً ، واعت"السلطة

يتحمل االحتالل كلفة احتالله لألرض والشعب حتى يتم إجباره الحقاً للبحث عن 

م يضمن تحقيق املرغوب الفلسطيني، إال أننا نعتقد حل سيايس عادل وشامل ودائ

، قد يجرب االحتالل اإلرسائييل عىل الخوض يف تسوية عادلةبصعوبة هذا الخيار الذي 

االنسحاب من طرف واحد من بعض مناطق : ورمبا يذهب إىل سيناريو آخر من نوع

الغربية، وقد  من املساحة الكلية للضفة% 45الضفة الغربية، ومبا ال يتجاوز مساحة 

يسمح أيضاً بإقامة دولة فلسطينية عىل هذه املساحة دون القدس، وأن تكون دولة 

منزوعة السالح، ورمبا دولة منزوعة أو ناقصة السيادة، وهنا يجب التفكري 

ى يف وقف، ألن الكثري من دول العامل سرت الفلسطيني العميق يف املخرج من هكذا م

من الصعب رفضها فلسطينياً، ابية وبالتايل يصبح اإلرسائيلية خطوة إيج ةالخطو 

فلسطينية، ألن التفاوض سيتم الحقاً بني خاصة وأنها ال متثل الحل النهايئ للقضية ال

  .دولتني

د ومن طرف سحاب إرسائييل محدو نقدم هذا السيناريو األخري القائم عىل ان

ا تم يف غزة، مع واحد، أي دون التنسيق الفعيل مع الطرف الفلسطيني عىل غرار م

االختالف بني غزة والضفة بالنسبة لالحتالل اإلرسائييل، لكن هذا السيناريو ممكن 

الشعب  "رسقة"ومحتمل، خاصة وأن االحتالل اإلرسائييل يعمل حالياً عىل 

عراقيل أمام السلطة ليك يتبني للشعب الفلسطيني بأن ال وضعالفلسطيني من خالل 

لكرمية، وبالتايل فإن خيار بقاء لبه يف تأمني الحياة اقيادته عاجزة عن تحقيق مطا

، مع أن هذه املحاولة ستفشل، بل تحت سلطة دولة إرسائيل أفضل له الشعب

فشلت بفعل الهبة الجامهريية التي تدلل عىل أن االحتالل اإلرسائييل مرفوض بكافة 

ئييل يف محاوالته أشكاله وصيغه، إال أن هذا الرفض لن مينع استمرار االحتالل اإلرسا

بفكرة األقاليم املستقلة ذاتياً، حتى تلتف عىل لكسب شخصيات فلسطينية تقبل 
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املوقف الفلسطيني املتمسك بالدولة املستقلة كاملة السيادة عىل كامل األرايض 

وبناًء عليه، نرى بأن لة، ، والقدس الرشقية عاصمة أبدية لهذه الدو 1967املحتلة عام 

دون ضامن أن يكون هناك البديل الحقيقي والواقعي ممثالً  "حل السلطة"خيار 

قيادي بدًال تويل منظمة التحرير الفلسطينية الدور البإقامة الدولة الفلسطينية، أو 

مترسعاً ال يفيد الشعب " حل السلطة"د أدىن، سيعترب خيار من السلطة الوطنية كح

ار االحتالل الذي سيسعى وقد يكرس خيالفلسطيني، بل سيكون ضد مصالحه متاماً، 

  .بدوره للبحث عن خيارات أخرى جديدة متاماً 

  :األردين - يحل السلطة والعودة إىل الخيار املرص خيار : سادساً 
بعد أن قدمنا عديد الخيارات السابقة، املفضلة منها وغري املفضلة، السيام 

الل، ستسعى خيارات بقاء الوضع عىل ما هو عليه، أو الفوىض والفلتان، أو االحت

دولة إرسائيل مع حلفائها للبحث عن سيناريوهات بديلة لتكون خيارها بدالً من 

االحتالل بحيث يتوائم الخيار اإلرسائييل البديل مع الرؤية الصهيونية القدمية التي 

إقامة الدولة  أيتمسك بها نتنياهو وحكومته اليمنية، والتي تتجىل يف رفض مبد

من األرايض، خاصة بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط،  الفلسطينية عىل أي شربٍ 

وستسعى هذه الحكومة إىل إنهاء القضية الفلسطينية من خالل تنفيذ خيارات 

أخرى تعود بالقضية الفلسطينية إىل مربعها األول، وبهذا ينهي اتفاقات أوسلو بكل 

اع غزة إىل استحقاقاتها، ويبدأ الحديث عن رضورة إيجاد حل جديد يعيد قط

السلطة املرصية، ويعيد الضفة الغربية إىل األردن، أي العودة إىل واقع ما قبل عام 

، باعتباره الخيار املفضل إرسائيلياً، حتى ولو كان هذا الخيار يستلزم بعض1967

إعطاء حكم ذايت للمنطقتني، واتباعهام للدولتني : التعديالت من نوع  

الجة مشكلة الالجئني باعتبارها قضية إنسانية يُعنى املرصية واألردنية، ومحاولة مع

  .بها املجتمع الدويل ككل، وإرسائيل جزء من هذا املجتمع

يبدو أن هذا الخيار غري مقبول فلسطينياً وعربياً ورمبا دولياً، لكنه خيار وارد 

إذا ما تم العمل فلسطينياً عىل رفضه بطريقة موضوعية وعقالنية، وهو ما نلمسه 

من خالل املقاومة الشعبية السلمية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد  حالياً 

االحتالل، ليس فقط إلسقاط هذا الخيار مع أنه احتامالً ضعيفاً وغري قابل للتحقق، 
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إال أن الشعب الفلسطيني من خالل مقاومته الشعبية وعمله الدويل الدؤوب يسعى 

، لذا عىل الكولونيالية االستعامرية إىل تطويق الحراك اإلرسائييل، وإسقاط رؤيته

العرب بشكل عام، واملعنيني  امع أشقائه القيادة الفلسطينية أن تعمل بشكل جدي

ملناهضة الطرح بهذا الخيار بشكل خاص، أي مع دولتي مرص واألردن الشقيقتني 

ألن رفضهام لهذا الخيار أمر مفصيل وأسايس بالنسبة للشعب اإلرسائييل ورفضه، 

يني، األمر الذي يحتاج إىل أجندة عمل فلسطينية متكاملة إلفشال كل الفلسط

الخيارات التي تنال من حقه يف حريته واستقالله الوطني وإقامة دولته املستقلة 

كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الرشقية، باعتباره الخيار الوطني الفلسطيني 

اب واسعاً أمام خيارات أخرى املرغوب واملفضل، ألن فشل هذا الخيار قد يفتح الب

ألن الخيار من نوع الخيار األردين كبديل عن كل الخيارات املطروحة سابقاً، وذلك 

الوطني الفلسطيني املفضل غري قابل للتحقق، كام أن خيار منظمة التحرير 

الفلسطينية غري عميل، وهو شكيل مادام سيامرس صالحيات السلطة الوطنية 

لخيار ت األخرى املطروحة فهي جمعيا سلبية جدا، لذا سيصبح االحالية، أما الخيارا

نعالجه يف خيارنا السابع واألخري، علنا نصل إىل ما س األردين هو األكرث عقالنية، وذلك

خالصة عامة يستفيد منها صانع القرار الفلسطيني، وكل مهتم بالشأن الفلسطيني أو 

  .بالرصاع العريب اإلرسائييل بشكل عام

  :حل السلطة وإقامة دولة االتحاد األردين الفلسطيني خيار  :اً سابع
يعترب هذا الخيار من أهم الخيارات التي يتم تداولها يف األوساط الفكرية 

والسياسية األردنية والفلسطينية، السيام عىل ضوء رفض خيار املراوحة يف الدائرة 

ستقلة، وعدم تحقيق خيار الدولة الفلسطينية املاملغلقة وعدم القدرة عىل تحقيق 

االحتالل هو املرجح  الفوىض أو خيار منظمة التحرير الفلسطينية، مام يجعل خيار

ة تنادي بخيار آخر غري يدول -ورمبا - ربز أصوات فلسطينية وعربيةواملمكن، لذلك ست

االحتالل، وستسعى إرسائيل نفسها إىل البحث عن خيار بديل يريحها عىل املدى 

دولة خيار وهنا سيربز األردين،  -إذا ما فشل الخيار املرصيبعيد، االسرتاتيجي وال

ملرغوب من باعتباره السيناريو املحتمل واملمكن ورمبا ا الفلسطيني -األرديناالتحاد 

أردنية سابقة عىل رضورة الوحدة  -هناك اتفاقات فلسطينيةالكثريين، السيام وأن 
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ني الكيانني الدوالنيني يف إطار كونفدرايل بني الشعبني الفلسطيني واألردين، والوحدة ب

: ، تحت عنوان)2011املرصي، (له الباحث يف عمل سابق أو فيدرايل، األمر الذي تناو 

إرسائييل، وسيجد هذا الخيار  -أردين -فلسطيني: نحو اتحاد فيدرايل ثاليث الوطنيات

كام هو  يلالحا حالة بقاء الوضعاست متعددة، يتجسد ُجلها يفمسوغات وتربيرات 

الدولة الفلسطينية أن هناك صعوبات حقيقية تحول دون إقامة  عليه، إضافة إىل

دون " حل السلطة"املستقلة يف املديني القريب واملتوسط، كام أنه من الصعب 

املرصي،  -ل أو الذهاب إىل الخيار األرديناالحتال خيار وجود بديل واقعي سوى

  .كخيارين بديلني عن خيار الفوىض

صاغية له، وعقول يجد آذان  الوحدة مع األردنخيار بدو أن العودة إىل يو

السيام وأن هناك من يؤكد فلسطينياً رضورة التنسيق الدائم مع األردن، ومن ثم 

األردنية، خاصة بعدما أصبحت  -التفكري جدياً يف إعالن دولة االتحاد الفلسطينية

ا عالقاتها الدبلوماسية مع أكرث من فلسطني دولة عضو مراقب يف األمم املتحدة، وله

دولة يف العامل، ولها مؤسساتها الدوالنية، لكن بعض أراضيها محتلة، كام أنها مل  150

، كام يؤكد تستطع مامرسة سيادتها بحكم وجود االحتالل، فلامذا ال يتم االتفاق

بعضهام عىل دولة االتحاد مع األردن، ودمج املؤسسات التابعة للكيانني مع  البعض،

مع إرسائيل بديالً عن  التفاوضالبعض، وتصبح دولة االتحاد هي املسؤولة عن 

التعامل مع هذا ، وبالتايل لوحدها، أو السلطة الوطنيةمنظمة التحرير الفلسطينية 

نسفاً للمرشوع الخيار بوصفه املخرج من األزمة، مع أن الكثريين قد يروا فيه 

يرى فيه بعٌض أخر مخرجاً واقعياً يلبي الحقوق  الوطني الفلسطيني املستقل، ورمبا

 أالوطنية الفلسطينية، السيام وأن الطرفني الفلسطيني واألردين قد اتفقا عىل مبد

، وبقي األمر موضع حوار بينهام حتى بعد توقيع 1982الوحدة بينهام منذ عام 

حدة ، إال أن البعض يرى يف خيار الو 1995اتفاق أوسلو بعامني، أي حتى عام 

 ةقبل قيام الدولة الفلسطينية املستقل"الفلسطيني  -الكونفدرايل أو الفيدرايل األردين

محاولة للخروج من مأزق استحقاق الدولة الفلسطينية ذات السيادة، مام يفيد 

، كام يرى )185: 2012أبو ركبة، " (الخيار األردين كأحد الحلول للقضية الفلسطينية

ميكن أن  ن تحقق دولة االتحاد أكرث بكثري ماميقية بأ أخرون أن هناك إمكانية حق
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يحققه الطرف الفلسطيني لوحده، السيام وأن إرسائيل ستستجيب لهذا الخيار 

بشكل رسيع، ألن ذلك يخدم سياستها، وستقول بأنه مل تقم دولة فلسطينية مستقلة، 

الت التي لها وما تم هو عملياً ميثل الرؤية التاريخية اإلرسائيلية مع بعض التعدي

عالقة بالتطورات العاملية، ومبفاعيل اتفاقات أوسلو نفسها، ولذلك يبدو أن الخيار 

حل السلطة الوطنية "هو أقوى الخيارات يف حال  الفلسطيني -األرديناالتحادي 

عىل طريق بني الدولتني ، وقد تكون البداية بإعالن اتحاد كونفدرايل "الفلسطينية

  .مستقبالً األردين -ثنايئ الفلسطينياالتحاد الفيدرايل ال

بقرار فلسطيني مستقل سيكون  الفلسطيني -از خيار الوحدة األرديننجإن إ 

موضع دعم وتأييد من الدول العربية واإلسالمية والعاملية، بل ورمبا سيجد دعامً 

اقتصادياً هائالً، وستقوم إرسائيل بتقديم تسهيالت كبرية مبا فيها االنسحابات 

دة من مناطق الضفة الفلسطينية لصالح وجود قوات أمن دولة االتحاد، املتعد

إن ما كان مينع عدم تحقيق الوحدة   .السيام وأنه قد تم بني دولتني مبحض إرادتهام

بني الشعبني والدولتني هو عدم وجود دولة فلسطينية، فاليوم هناك دولة معرتف بها 

تتم الوحدة، وتصبح دولة إذاً أن   املانعفاممن العامل، لكنها غري محققة عىل األرض، 

الوحدة هي املعنية مبتابعة النضال حتى يزول االحتالل اإلرسائييل عن باقي أرايض 

الفلسطينية، السيام وأن دولة األردن الشقيق تتمتع مبصداقية  -دولة الوحدة األردنية

ستند إىل ت يةنعالية، واستقرار، ويسودها األمن واألمان، ولديها مؤسسات دوال 

عالقات قوية مع  ولها القانون، وجيشها وأمنها محرتفني ومهنني ومنضبطني متاماً ،

الخ، وكل ذلك عوامل مساعدة عىل إنجاح الوحدة أوالً، والتفاوض مع ... العامل

إرسائيل ثانياً، ألنه سيزيل مخاوفها األمنية املفتعلة غالباً، بحكم اشرتاك األردن يف 

  .رفاً مبارشاً، ورشعياً مع الطرفني الفلسطيني واإلرسائييلالعملية بوصفه ط

إن ما يعزز هذا الخيار يكمن يف طبيعة العالقة بني الشعبني الفلسطيني 

واألردين، وهي عالقة مستندة إىل املايض والحارض واملستقبل معاً، وفق منطني 

لعالقة الفوقية أو رئيسيني، النمط التفاعيل والنمط القصدي، واملفهوم األول يتجاوز ا

السياسية أو الدبلوماسية بني الكيانات السياسية، فهو يشري إىل أبعاد التفاعل 

) القصدي(، بينام يشري املفهوم الثاين الثنايئ، وكثافة الصالت بني الشعبني" املجتمعي"
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وتعبرياً عن .. إىل توجه إرادي لتطوير العالقة نحو مستوى معني يتجاوز ما هو قائم، 

التوجه القصدي جرى ويجري الحديث عن التوجه الوحدوي واملستقبل  هذا

وتقوم ).  60- 59: 1996والحوراين،  عبد الرحمن(بني األردن وفلسطني  الوحدوي

هذه العالقة عىل روابط تاريخية بني الشعبني تجسدت يف أبعاد وحقائق موضوعية 

الوحدوي الكامل، عديدة، لذا فإن الحديث عن خصوصيات هذه العالقة بخيارها 

ليس وليد تأمل ذهني مجرد أو إسقاط رغائبي، كام أنه ليس مجرد محاولة لتربير 

قناعة سياسية أو أيديولوجية مسبقة، بل هو نتاج واقع موضوعي، لدرجة أن بعض 

الكتابات التاريخية قد استطردت يف وصف العالقة بني األردن وفلسطني، وكأنهام 

ممتدة عرب التاريخ، لها أبعادها الحضارية والثقافية  جاءا تجسيداً لهوية قطرية

، األمر الذي يفرس )63: 1996عبد الرحمن والحوراين، (املميزة عن محيطها العريب 

كثرياً طبيعة السياسيات الفلسطينية واألردنية الداعية إىل إقامة اتحاد بني الشعبني 

  .لية واملستقبليةوالكيانني الشقيقني مبا يحفظ حقوقهام التاريخية الحا

ورمبا ما يدفع إىل الحديث الجدي حول هذا الخيار هو تحدي إنهاء االحتالل 

اإلرسائييل، ونيل الشعب  -اإلرسائييل، ووضع حد نهايئ للرصاع العريب والفلسطيني

الفلسطيني لحقوقه الوطنية يف الحرية واالستقالل الوطني الناجز مبا ينهي الرصاع 

املنطقة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، خاصة وأن البعض يرى التاريخي الدائر يف 

بأن الوحدة بني الشعبني الفلسطيني واألردين، وكيانيهام الدوالنيني البد أن يندمجا يف 

إطار دوالين واحد وموحد، سواء اليوم أو غداً، لذا يتساءل هذا البعض ملاذا إذاً 

الحتمي للشعبني، خاصة وأن الوحدة يف التأخري يف انجاز يشء يشبه يف جوهره القدر 

الظروف الراهنة قد تسهم بشكل رسيع يف تحرر الشعب الفلسطيني وانعتاقه من 

  .االحتالل، وتحقيق حلمه الوطني يف الحرية واالستقالل

  :الخالصة
بأن هناك " حل السلطة"يبدو من تناولنا للخيارات املتعددة والبديلة لخيار 

" حل السلطة"غري واقعية وغري ممكنة، ولذلك نرى بأن  خيارات متثل سيناريوهات

ون ضامن توفري بديل واقعي، ميثل رضباً من العدمية السياسية، فإن مل يكن هناك د

ب إليه القيادة والشعب إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية كخيار بديل تذه
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دت عليه وذلك ما اتفق عليه العامل أجمع، وأك بديًال عن السلطة، الفلسطيني

املؤسسات الدولية وقراراتها التي متثل الرشعية األساس إلقامة دولة إرسائيل وكذلك 

يجب أن تكون بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبالتايل يجب عىل املجتمع الدويل أن 

اإلرسائييل، ويضمن تنفيذها  -يفرض قرارات الرشعية الدولية عىل الرصاع الفلسطيني

لطرف اإلرسائييل بكونه املحتل ألرايض الدولة الفلسطينية، من خالل قرارات ملزمة ل

مع أننا ال نرى فيه خياراً  ،فليكن خيار املنظمة هو البديل ويف حال فشل هذا الخيار،

دون " حل السلطة"ممكناً أو محتمالً، ألن االحتالل سريفضه متاماً، وبالتايل إن خيار 

خيار : خيارات أخرى وهينحو ضامن أحد الخيارين السابقني سيفتح األبواب 

االتحاد خيار أو املرصي،  -خيار االحتالل، الخيار األردين، والفلتان األمني الفوىض

هو األفضل، وهو املرغوب واملفضل األخري الخيار بحيث يصبح  ،الفلسطيني - األردين

ول يف العودة إىل املربع األ  أوإذا ما متت مقارنته بخيار االحتالل والفوىض والفلتان، 

 حال من األحوال،لذلك نويص بعدم حل السلطة بأي  .املرشوع الوطني الفلسطيني

الدولة الفلسطينية عىل حدود الرابع  يف إقامة املتمثلحتى يتوفر البديل الواقعي 

 م، مع إمكانية الذهاب إىل خيار الوحدة مع األردن الشقيق1967من حزيران لعام 

ية العامل الفلسطيني، مام يستلزم إنهاء االنقسام ، وذلك يتطلب بدايًة تقوالحقاً 

، وتفعيل املؤسسات الوطنية الجامعة البغيض وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

واملمثلة للشعب الفلسطيني، وعىل رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بكل 

لتابعة مؤسساتها، املجلس الوطني، واملجلس املركزي، واللجنة التنفيذية والدوائر ا

لها، ومن ثم تعزيز السلطة الوطنية بكل مؤسساتها، إضافة إىل وجود موقف عريب 

حازم ومساند للشعب الفلسطيني يف نضاله الدؤوب ضد االحتالل اإلرسائييل، من 

خالل مساندة مقاومته الشعبية السلمية أوالً، وتقديم الدعم والعون املايل والسيايس 

تصليب الجبهة الدولية الصديقة واملنارصة لحقوق  والدبلومايس ثانياً، ومحاولة

الشعب الفلسطيني الوطنية، السيام حقه يف العودة واالستقالل الوطني، وإقامة 

  .دولته املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الرشقية



 

39 

 

  املراجع
  

السياسة الخارجية األردنية تجاه القضية ): 2012(أبو ركبة، محمد منصور  )1
، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد البحوث )1994-1982(ية الفلسطين

 .والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة

، ترجمة مفاتيح القرن الحادي والعرشين ):2003(بندى، جريوم وآخرون  )2
حامدي الساطل، املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون، بيت الحكمة، 

 .تونس

املرتقبة، قراءة يف العقل .. دولة فلسطني املجهضة: )2003(حجاوي، سالفة  )3
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد 1993-1959، السيايس الفلسطيني

 .، بريوت)53(

مدخل إىل الدراسات املستقبلية يف العلوم ): 2002(عبد الحي، وليد  )4
 .، املركز العاملي للدراسات السياسية، عامن، األردنالسياسية

 - تطور مفهوم العالقات األردنية): 1996(أسعد، وحوراين، هاين  عبد الرحمن، )5
العدد العارش، مركز  -، مجلة السياسة الفلسطينية، السنة الثالثةالفلسطينية

 .البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس، فلسطني

مفهوم الدولة يف الفكر السيايس ): 2013(عبد هللا، خالد خليل الشيخ  )6
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة، )2012-1988(الفلسطيني 

 .فلسطني

إىل أين؟ بقاء .. السلطة الوطنية الفلسطينية): 2009(عالونة، كامل إبراهيم  )7
 .http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=4702؟، أم فناء

نحو اتحاد فيدرايل ثاليث الوطنيات،  ):2011(املرصي، رفيق محمود  )8
، املركز الفلسطيني لحل الرصاع العريب اإلرسائييل –إرسائييل  -أردين -فلسطيني

 .للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، رام هللا فلسطني



 

40 

 

: جدلية العالقة بني الدميقراطية واإلرهاب): 2014(املرصي، رفيق محمود  )9
، مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي، جامعة "رؤية استرشافية مستقبلية"

 .املفتوحة، رام هللا، فلسطني القدس

اتجاهات الفكر السيايس الفلسطيني بني الكفاح  ):2008(املرصي، زهري  )10
 .، مكتبة اليازجي، غزة، فلسطنياملسلح والتسوية

ماهيتها وأهمية : الدراسات املستقبلية):  2013(منصور، محمد إبراهيم  )11
 .حدة العربية، بريوت، مجلة املستقبل العريب، مركز دراسات الو توطينها عربياً 

النظام السيايس الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة ): 1998(هالل، جميل  )12
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت، ومواطن، املؤسسة تحليلية نقدية

 .الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، رام هللا، فلسطني

ورة يناير بني التحول الدميقراطي والث 25ثورة ): 2011(ياسني، السيد  )13
 .، الدار املرصية اللبنانية، القاهرةالشاملة

، مجلس إنهاء االحتالل وإقامة الدولة): 2011(السلطة الوطنية الفلسطينية  )14
 .الوزراء، رام هللا

   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /khalaadal-arabeh2
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /4YEOSPORT
    /52Sphereoids
    /90StarsBRK
    /ABOSLMANAlomar
    /ABOSLMANAlomar¸��
    /AdvertisingBold
    /AdvertisingExtraBold
    /AdvertisingLight
    /AdvertisingMedium
    /Aeroplanes
    /AGAIslamicPhrases
    /AGAPublishing
    /AL_Ebdaa
    /AL-Fares
    /Al-MawashAl-RafidainAl-Fanni
    /Almwaheb3
    /Amoriah
    /Andalus
    /ArabicTransparent
    /ArabicTransparent-Bold
    /Aroundthehouse
    /ArtDecoMotif
    /ArtNouveauBlume
    /ArtNouveauFlowers
    /BabyTime
    /BagsandstuffII
    /BassamOstorah
    /Birdies
    /BirdStencilDesignII
    /BoahmedAlhour
    /ButterflyHeaven
    /Calender
    /Cartographer
    /CattArt
    /ChessAdventurer
    /CountryCuties
    /CrayonKids1
    /CrayonKids2
    /CreditCards
    /Damas
    /DecorativeOrnamental
    /DesignerCorners
    /DesignerDing
    /DesignerDividers
    /DesignerFrames
    /DesignerFramesTwo
    /DesignerMix
    /DesignerMixed
    /DesignerMixII
    /DesignerMotifs
    /DesignerMotifsThree
    /DesignerMotifsTwo
    /DesignerPlus
    /DesignerStuff
    /DesignMotif
    /DestinysLittleHouses
    /Dividers
    /DividersTwo
    /DoverChineseMotifDesign
    /DoverFloral
    /DoverFloralandDesignII
    /EasterHoppy
    /Emoticons
    /faisalfree
    /FirenzeITC-Normal
    /FloralDesign
    /FloralStencilDesign
    /FloridVictorianOrnament
    /Fonta
    /Fontb
    /Frames
    /FramesAndBorders
    /FramesAndBordersII
    /FramesandHeaders
    /FreakingStars
    /FrenchT
    /Fromthegarden
    /GardenTime
    /GENautica
    /GEOutToSea
    /HighlightLetPlain
    /HondaITC-Normal
    /IBRAHIM-NET-TAJRUBAH-1
    /Iconettes
    /Inmygarden
    /Inyourgarden
    /Irrep
    /Jars
    /JIKaleidoscopeBats
    /JIKaleidoscopeBats2
    /JIKaleidoscopeBats3
    /JIKaleidoscopeBats4
    /JIKaleidoscopeBats5
    /JohnHandyLetPlain
    /JokermanAltsLetPlain
    /JustFrames
    /KarensKitties
    /khalaadAbeer
    /khalaadal-arabeh
    /khalaadDawlat
    /khalaadDiala
    /khalaadHadeel
    /khalaadNoora
    /khalaadSara
    /khalaadSima
    /khalaadSusan
    /khalaadWafa
    /KhalidArtbold
    /KiddyDing
    /KiddyToys
    /Kitchentile
    /KittytheCat
    /KRAllSmiles
    /KRLilBuddies
    /KRLotsaTimeDings
    /KRNickysDinos
    /KRWeatherDings
    /LaBambaLetPlain
    /LCRCatsMeow
    /LCRLesleysCrafts
    /LCROntheFarm
    /LCRParrotTalk
    /LCRPrestigiousTeddies
    /Leaves
    /MedievalMotif
    /MedievalMotifTwo
    /MekanikLetPlain
    /MilitarydingbatsdemoFenotype
    /Milpics-Generic
    /Miltrain-Generic
    /MO_Nawel
    /MohammadAnnoktah
    /mohammadboldart1
    /MohammadDawlat
    /MohammadLaha
    /Motken'3areeb
    /MotkenAL-Rafidain
    /MotkenAL-RafidainArt
    /Motkendaeira
    /Motkennoqta
    /Motkennoqtaii
    /MotkenUnicodeAnbobi
    /MotkenUnicodeClaseec
    /MotkenUnicodeFostat
    /MotkenUnicodeHor
    /MotorBikez
    /MoyrasParrots
    /MUnicodeAbeer
    /MUnicodeDawlat
    /MUnicodeDiala
    /MUnicodeHadeel
    /MUnicodeNoora
    /MUnicodeSara
    /MUnicodeSima
    /MUnicodeSusan
    /MUnicodeWafa
    /NoSmoking
    /OdessaLetPlain
    /OLDCAR
    /OrangeLetPlain
    /OrientPatterns
    /Planes-S-Modern
    /PokemonKiddyDing
    /PrimerPrintBold
    /PrimerPrintMedium
    /PumpDemiBoldLetPlain
    /QuixleyLetPlain
    /QURAWAN
    /RecycleIt
    /Rose
    /Rosegarden
    /RuachLetPlain
    /SamsDingbatsNo1
    /SC_ALYERMOOK
    /SC_AMEEN
    /SC_DUBAI
    /SC_GULF
    /SC_HANI
    /SC_KHALID
    /SC_LUJAYN
    /SC_OUHOD
    /SC_REHAN
    /SC_SHARJAH
    /SC_SHMOOKH01
    /SC_TARABLUS
    /ScruffLetPlain
    /Shrooms
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SLWash
    /SmurfinNormal
    /SoldierWW2
    /Starlite
    /SugarComa
    /TeddyberV11
    /Tiles
    /TirantiSolidLetPlain
    /TraditionalArabic-Bold
    /TraditionalFloralDesignII
    /TraditionalFloralDesignIII
    /TranslitLS
    /TreasuryofDesign
    /UniversityRomanLetPlain
    /VictorianLetPlain
    /WestwoodLetPlain
    /Wildflower
    /WildflowerII
    /WildflowerIII
    /WildflowerIV
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




