«التوجه الفلسطيني إىل األمم املتحدة وعضوية فلسطني»
د .سمري عوض *
بع��د نجاح الجهود الفلس��طينية يف انتزاع االعرتاف الدويل بفلس��طني كدولة غري عض��و (عضو مراقب) يف األمم
املتحدة ونجاح الرئيس أبو مازن يف تحقيق نرص دبلومايس كبري متثل يف اعرتاف  138دولة بدولة فلسطني ،وامتناع
 41دولة عن التصويت واعرتاض  9دول من بينها إرسائيل وأمريكا وكندا ومجموعة من الجزر الصغرية يف املحيط
الهادي .هذا النرص الدبلومايس ينتظر نرصا ً سياسياً برتتيب البيت الداخيل وانهاء االنقسام ،وبهذا تكتمل حلقات
االنجاز الثالث التي ش��ملت نرصا ً عس��كرياً للمقاومة يف غزة ،ونرصا ً سياسياً دبلوماسياً للرئيس محمود عباس يف
نيويورك ،ويتبقى عىل رأس جدول األعامل الفلسطيني توحيد الوطن الفلسطيني وإنهاء االنقسام.
وكنتيجة لهذا الجهد الفلسطيني املتكامل وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ،سجل الفلسطينيون بإجامع
املراقبني الدوليني نرصا ً أخالقياً وسياسياً ،عىل طريق تحقيق العضوية الكاملة لفلسطني يف األمم املتحدة ،وذلك
عن طريق اعرتاف الجمعية العمومية لألمم املتحدة بفلس��طني كدولة غري عضو يف املرحلة األوىل وهذا سوف
يعيد القضية الفلس��طينية إىل مربع التحرر من االحتالل ولي��س إىل التفاوض ضمن موازين قوى مختلة حول
الحدود والصالحيات واملياه وغريها .
الرواية الفلس��طينية برزت بش��كل واضح ومؤثر يف أعىل املنصات الدولية وبتنفيذ وإلقاء الرئيس الفلسطيني
وكانت الرس��الة الفلس��طينية ناجعة ومسيطرة خصوصاً باملقارنة بالرؤيا اإلرسائيلية غري الرشعية والتي مل ترش
إىل املعضلة األساس��ية املواجهة للشعبني الفلس��طيني واإلرسائييل ،وركّزت عىل الخطر اإليراين املزعوم ،وكذلك
الرؤيا األمريكية الضبابية للحل مبا تحويه من بعد عن القانون الدويل والتي أثارت تساؤالً حول جدية «عملية
السالم» والراعي األمرييك لهذه العملية.
إن الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية تهدف إىل سحب املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية من ساحة
* باحث فلسطيني
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االتفاقيات الثنائية املبنية باألساس عىل موازين القوى املختلة بشكل كبري لصالح االحتالل اإلرسائييل إىل ساحة
األم��م املتحدة والقانون الدويل واألخالقيات األساس��ية الناظمة للعالقات الدولي��ة والقواعد اآلمرة يف القانون
الدويل التي تقف إىل جانب حق تقرير املصري لكل الش��عوب ،ورضورة إنهاء االحتالل األخري حس��ب القانون
الدويل وهو احتالل إرسائيل لألرض الفلسطينية .
إن الحل الس��لمي التفاويض املبني عىل رؤيا دولتني لش��عبني هو الحل الوحيد املمكن للمسألة الفلسطينية
القومية بإنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وإيجاد حل عادل وفق القانون الدويل
وبخاصة القرار  194لقضية الالجئني الفلسطينيني .وبهذا يشكل هذا التصور حالً للقضية الفلسطينية ولالحتالل
اإلرسائييل ولكل القضايا العالقة بني الشعبني .
ولندرة وسائل الضغط والقوة الفلسطينية تجاه إرسائيل ،فإن املراقب الدويل واملفاوض الفلسطيني أقنع نفسه بأن
إقامة دولة فلس��طينية مستقلة هو باألساس مصلحة إرسائيلية إسرتاتيجية .وهذا كان حجر األساس يف دور الوسيط
األمرييك ويف توجهات املجتمع الدويل وقوى الس�لام (إن وج��دت) اإلرسائيلية .واآلن بعد مرور ما يقارب  20عاماً
عىل املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية بات من الواضح مغادرة الطرف اإلرسائييل لهذا اإلجامع الدويل الداعم إلنهاء
االحتالل اإلرسائييل وإقامة دولة فلس��طينية مس��تقلة يف حدود عام  1967ووقف االستيطان .وهذا ما عاد للتأكيد
عليه الرئيس أبو مازن وسط ترحيب دويل ،بفلسطني والحقوق الفلسطينية ،كإضافة جديدة للمنظمة الدولية.
يجب التذكري أيضاً بأن الطلب الفلس��طيني لتجميد االس��تيطان اإلرسائييل يف املناطق الفلسطينية املحتلة منذ
العام  1967مل يعد كافياً يف ظل الظروف الحالية ،وال يكفي أبدا ً أن تقرر القيادة تعليق أو تجميد املفاوضات
لحني وقف االستيطان كون االحتالل اإلرسائييل مستمر يف نشاطاته االستيطانية بكل األحوال سواء قمنا بتعليق
املفاوضات أم ال ،واألصل هو الدعوة إىل إزالة املس��توطنات وليس إىل تجميد االس��تيطان ،فالحاجة هنا هي يف
حلول أكرث جذرية ملوضوع االستيطان واالستهتار اإلرسائييل بااللتزامات حسب القانون الدويل للدولة املحتلة .
تشري القراءات يف الحالة الفلسطينية إىل أن الرباعية الدولية أصبحت جسامً مشلوالً غري قادر عىل أي إنجاز يف
املنطقة وأن تحيّز أمريكا املفضوح إلرسائيل (حتى وإن كان بهدف كس��ب األصوات االنتخابية يف أمريكا) هو
العائق الجدي أمام تحقيق اتفاق سالم بني الشعبني الفلسطيني واإلرسائييل.
فالدعوة اآلن قد تكون لحل الرباعية الدولية وس��حب موقع الوسيط أو راعي عملية السالم من أيدي أمريكا
كرد عىل املوقف األمرييك يف األمم املتحدة املعادي لحقوق ش��عبنا .مام يؤدي إىل نقل املعركة الدبلوماس��ية
كاملة إىل س��احة القانون الدويل والجمعية العامة لألمم املتحدة ،ومن ثم إخراج العملية الس��لمية من دائرة
التعنت اإلرسائييل واالنحياز األمرييك املطلق إلرسائيل إىل دائرة العدالة وحق تقرير املصري لكل الدول وتطبيق
القانون الدويل عىل الرصاعات واألزمات الدولية.
وبالت��ايل يجب عىل الفلس��طينيني اآلن وبعد عودتهم م��ن األمم املتحدة العمل عىل تش��كيل وتفعيل خطة
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إس�تراتيجية واضحة لدعم التوجه الفلس��طيني أمام املجتمع الدويل حتى يتمكن م��ن إحراز النتائج املرجوة.
وأوىل هذه الخطوات هي حل قضية االنقس��ام الفلس��طيني املؤس��ف م ّرة وإىل األبد .والحقيقة أن هذه هي
الخطوة التي لها ما بعدها كأساس لإلسرتاتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة.

الشعب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل واملستوطنني:

لقد حقق الشعب الفلسطيني عرب نضاله املتواصل تأييدا ً كبريا ً لحقه يف تقرير املصري وتحرره من االحتالل .وهنا
يكمن أحد مصادر القوة الرئيس��ة للفلس��طينيني وهو التأييد العاملي عرب املؤسس��ات الدولية ،والقانون الدويل،
وجامهري ش��عوب العامل لحقوق ش��عبنا وحريته .فال توجد مقارنة بني املوقف الفلسطيني املطالب بحق تقرير
املصري وبني املوقف اإلرسائييل الذي يتحدث عن توسيع االستيطان اليهودي يف املناطق املحتلة كرؤية للمستقبل.
يف الواقع يوجد لدى الشعب الفلسطيني العديد من مصادر القوة التي ال يجوز إهاملها يف التخطيط للمرحلة
القادمة ،وأول هذه املصادر هو وجود الش��عب الفلس��طيني عىل أرضه رغ��م كل محاوالت املحتل اإلرسائييل
اقتالع��ه .وه��ذا العامل الذي هو مصدر قوة أكيد ،ال زال العامل األكرث ثباتاً يف صالح الش��عب الفلس��طيني،
واألك�ثر قلقاً يف الجانب اإلرسائييل .فرؤية الحركة الصهيونية مل�شروع الوطن القومي اليهودي كانت تتضمن
تفريغ األرض الفلس��طينية من سكانها األصليني وإحالل املستعمرين اليهود مكانهم كتطبيق عميل للمصطلح
«اس��تعامر اس��تيطاين-تفريغي» .إال أن صمود الشعب الفلسطيني افش��ل هذا املخطط إىل األبد .فاملواطنون
الفلسطينيون يف الدولة العربية ،الذين بقوا فوق أرضهم حتى بعد النكبة عام  ،1948يشكلون خُمس السكان.
وعدد السكان الفلسطينيني عىل أرض فلسطني التاريخية يساوي تقريباً عدد املستعمرين اليهود فيها.
أم��ا ثال��ث هذه العوامل وهو عام��ل مل يكن موج��ودا ً يف االنتفاضة األوىل مثالً ،فهو وجود الس��لطة الوطنية
الفلس��طينية وللمرة األوىل يف التاريخ ،عىل أرض فلس��طني .ال ميكن التقليل من أهمية هذا العامل حتى ملن
يختلف سياس��ياً مع الس��لطة الفلس��طينية ،فالس��لطة تعني آلية حكم قامئة عىل وجود مؤسسات اقتصادية،
تعليمية ،صحية ونظام واس��تمرارية .فالس��لطة عامل مهم من عوامل تثبيت الش��عب الفلسطيني عىل أرضه
الوطنية كمقدمة إلقامة دولته املستقلة ،عرب عملية تنموية نضالية متكاملة.
ويقف املجتمع املدين الفلسطيني موقفاً داعامً باتجاه تأسيس الدولة الفلسطينية املستقلة ،من خالل عالقاته
الواس��عة باملجتمعات املتطورة والداعمة ،مادياً أو معنوياً للموقف الفلسطيني عىل الساحة العاملية .ويتجىل
هذا املوقف يف حركات املقاطعة االقتصادية واألكادميية إلرسائيل .ويضغط املجتمع املدين الفلسطيني باستمرار
وبثبات لتطوير املؤسسات الدميقراطية يف فلسطني وتحقيق العدالة أمام القانون للمواطن الفلسطيني وزيادة
الشفافية يف املؤسسات الرسمية وباقي قضايا النزاهة والحكم الصالح.
يلع��ب اإلعالم دورا رئيس��اً يف إيصال رس��الة املجتمع الفلس��طيني إىل املجتمع الدويل ،وهنا تتحمل الس��لطة
الفلس��طينية العبء األكرب يف تحديد وصياغة هذه الرسالة وتفعيلها ونرشها عرب أجهزتها اإلعالمية ومؤسساتها.
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ويجب االنتباه إىل خطر إيصال رسائل متناقضة أو متضاربة إىل املجتمع الدويل .إالّ أن الخطر يتضاعف إذا ما تم
توجيه رس��ائل متضاربة إىل املجتمع الفلسطيني نفسه ،واإلعالم الفلسطيني منقس ٌم عىل نفسه ما بني تلفزيون
فلسطني يف رام الله وتلفزيون األقىص يف غزة ،وتضيع الرسالة االعالمية الفلسطينية املوحدة بني السطور.
يجب أن تكون هناك دراس��ة واعية وجدية تش��مل كل مكونات الفسيفس��اء الفلس��طينية السياسية ،بتقييم
الخيارات وما بعدها ،وترتيب املس��تقبل الفلسطيني دون تحقيق مصلحة فئوية ،فان هذا ما يحتاجه الشعب
الفلسطيني بكل مكوناته وأماكن تواجده.
قد يبدأ التقدم بهذا االتجاه عند تفعيل املصالحة ،إلعادة ترميم الفراغ الس��يايس يف الس��لطة ،وترتيب البيت
الفلس��طيني من خالل وجود موقف موحد ،يحافظ عىل مكاسب الشعب الفلسطيني عىل األرض ،كام يضمن
للش��عب الفلس��طيني وجود وس��ائل وآليات متعلقة بتحقيق حقوقه املضمونة وفق القانون الدويل كبس��ط
الس��يادة عىل كامل األرض الفلسطينية املحتلة ،وحل عادل ملش��كلة الالجئني ،وإزالة املستوطنات وغريها من
املعضالت  ،دون إجباره عىل إلغاء أي حق أو التنازل عنه .بذلك يكون الش��عب الفلس��طيني يحرز تقدما عىل
األرض وان كان الحل النهايئ مرتوكا لألجيال القادمة.

حل الدولتني لشعبني:هل مازال ممكنا؟

إن الخيارات والبدائل املتاحة أمام الفلسطينيني تنحرص يف مجموعتني رئيستني هام:
أوالً :خيار الوضع القائم وهو ما ميكن تسميته بخيار السالم االقتصادي الذي ال يشرتط فيه وجود سالم ،وال وجود
رخاء اقتصادي ،إمنا هو الحل حس��ب تصمي��م نتنياهو والحكومة اليمينية الحالية ،فال وقف لالس��تيطان وال دولة
مستقلة يف نهاية املفاوضات ،وال سيادة وال عودة لالجئني ،وإمنا مزيدا ً من التفاوض واستمرار للوضع القائم كام هو.
ثانياً :إعالن واضح ورصيح من الجانب الفلس��طيني بفشل املفاوضات الحالية مع ما ميثله ذلك من حاجة إىل
تغيري جذري يف السياس��ة املتبعة حالياً .هذا يتطلب تغريا ً واضح��اً يف املرجعيات التفاوضية للمرحلة القادمة،
ويتطلب ذلك حشد الدعم الشعبي والعريب والدويل للموقف الفلسطيني ومحاولة عمل تقييم شامل للموقف
وللمفاوضات والبدء بإعداد خطط وبدائل للمرحلة القادمة .
م��ن الواضح أن الفلس��طينيني ال يس��تطيعون وال يريدون القب��ول بالخيار األول وهو خي��ار الوضع القائم أو
الس�لام االقتصادي ،حيث سيتم استعراض مقتضيات السياسة الفلسطينية بخصوص هذا الخيار الحقا .أما يف
املجموعة الثانية فيمكن قراءة الحالة الناش��ئة عن طريق اس��تطالع البدائل املوج��ودة يف هذه الحالة ،والتي
سيتم توصيفها تبعاً الحتامالت وجودها وإمكانات الفلسطينيني للتأثري من خاللها:
أوالً :إع��داد خط��ط واضحة بخصوص تدخل املجتم��ع الدويل وضمن ذلك طلب االعرتاف بفلس��طني كدولة
يف املرحل��ة األوىل وطلب التدخل من قبل املؤسس��ات الدولية مثل :مجلس األم��ن ،الجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،االتحاد من أجل الس�لام ،لجنة تطبيق الحقوق غري القابلة للترصف للش��عب الفلس��طيني ،املحكمة
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الدولية يف الهاي ،املحكمة الجنائية الدولية ،هذا باإلضافة إىل املنظامت الدولية األخرى.
ثانياً :استخدام مدروس ومخطط له للمقاومة الشعبية لالحتالل اإلرسائييل وسياساته العنرصية ،وهذا يتطلب
امتدادا ً واس��عاً جامهريياً لحركة املقاومة مع أوس��ع مجاالت التضامن الدولية .يجب هنا الرتكيز عىل القضايا
املحورية واملفصلية .وهنا ميكن االستفادة من دروس التاريخ التي تبرش الشعب الفلسطيني بإمكانية االنتصار
يف املواجهة مع االحتالل يف حال تعلّم من دروس التاريخ وباألخص من االنتفاضة األوىل .1993-1987
املقاومة الش��عبية قد يلزمها استخدام أس��لوب وفكر الحركات الالعنفية ،مثل دروس غاندي ومارتن لوثر كنج
وماندي�لا .عند االلتزام باملقاومة الش��عبية ورمبا الالعنفية فإن الفلس��طينيني س��ينجحون يف نقل نقطة الرصاع
إىل م��كان مأل��وف لديهم ومقبول لدى ش��عوب العامل األخرى ،وصع��ب للغاية يف املواجهة م��ن قبل االحتالل
واملستوطنني ،بينام إذا انتقلنا إىل املواجهة العنيفة وباألخص املسلّحة فقد نصل إىل بعض النتائج األولية اإليجابية،
ولكن النتيجة ستكون حتم ّية يف النهاية ،إذ ستتفوق الق ّوة العسكرية اإلرسائيلية عىل التحرك الفلسطيني ،حيث
أن إرسائيل هي عبارة عن جيش له دولة وليس دولة لها جيش ،فالعسكرة ألي تحرك جامهريي معناها االنجرار
إىل ما تريده إرسائيل وما يضمن انتصارها يف املعركة.
ثالث��اً :إع��ادة تفعيل املؤسس��ات الوطني��ة الدميقراطية وق��د تكون االنتخاب��ات املحلية التي ج��رت مؤخرا ً
( )2012/10/20بداية لطريق إعادة القرار للش��عب ،مبا يتضمن ذلك من توحيد للصف الفلسطيني الداخيل
وإصالحات رضورية يف بنية ودس��تور وقوانني الس��لطة الوطنية الفلس��طينية .فظهور املؤسسات الدميقراطية
والعملية االنتخابية التعددية والوحدة الوطنية بكافة أش��كالها ومؤسس��اتها يش��كّل داعامً أساس��ياً للموقف
الفلسطيني ويعترب من الرضوريات ملواجهة املرحلة القادمة .قد نستطيع من خالل الدميقراطية إيجاد حلول
لألزمة الفلس��طينية الحالية واملتمثلة باالنقسام ما بني الضفة وغزة .والعامل سينظر باحرتام شديد إىل مامرستنا
للدميقراطية واحرتامنا لحقوق اإلنسان وسيادة القانون رغام عن الظرف االحتاليل.
رابعاً :الدولة الفلس��طينية قامئة اآلن كش��عب وتاري��خ واعرتاف دويل جزيئ ومش��تت ،وموجودة عىل األرض
وتنتظر مكانها تحت الش��مس .وكل ما هو متطلب من الفلس��طينيني لتحقيق هدا الخيار هو استمرار صمود
الفلس��طيني عىل أرضه ،استكامال لدميومة وجود الفلس��طيني عىل أرضه منذ فجر التاريخ ،وهو الفشل األول
واألخري للرواية الصهيونية باعرتاف بني موريس كبري املؤرخني الجدد اإلرسائيليني.

السيناريوهات املتوقعة:

الس��يناريو االول :رض��وخ إرسائيل وقبولها بتطوير وضع فلس��طني يف االمم املتحدة لدول��ة غري عضو ،والبدء
بالتعامل مع السلطة الفلسطينية القامئة كدولة تحت االحتالل ،وهذا غري وارد اصال.
الس��يناريو الثاين :ان تقوم ارسائيل باستباق الحدث برسعة ،ورشاء املوقف الفلسطيني بأوراق بني يديها مثل:
وقف االستيطان او التفاوض مبرجعية واضحة ومتفق عليها مع تحديد سقف زمني ،او تعديل اتفاقية باريس
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والعمل عىل انهاء االزمة املالية للسلطة الفلسطينية ،وهذا الحل مستبعد أيضاً.
الس��يناريو الثالث  :ان تقوم ارسائيل مبعاقبة السلطة الفلس��طينية وجعلها تدفع مثن هذه الخطوة عن طريق
القيام باجتياحات ووقف تحويالت الرضائب وقطع الكهرباء ومصادرة ارايض واسعة من الضفة ورمبا ضم هذه
االرايض اىل ارسائيل ومحارصة رموز السلطة السيادية وزعزعة هيبتها..
الس��يناريو الرابع :السامح لحركة حامس بالسيطرة عىل مؤسسات الس��لطة الفلسطينية يف الضفة ،والتهيئة لذلك من
خالل استمرا ر وزيادة االزمة املالية ،االمر الذي سيجرب السلطة عىل ترسيح العسكريني وعدم القدرة عىل دفع الرواتب
للموظف�ين املدنيني ،مام ميكن حامس من تويل املس��ؤولية االمنية واملالية .وق��د تفضل ارسائيل هذا الحال الن معركة
ارسائيل مع حامس اس��هل النها مصنف��ة عىل انها حركة ارهابية لدى الواليات املتح��دة واالتحاد االورويب وغريها من
الدول ،ومن السهل مهاجمتها او محارصتها مع قبول دويل ،والن هناك ترتيبات شبه دامئة بني ارسائيل وسلطة حامس
يف قطاع غزة اثبتت قدرتها عىل االس��تمرار ومواجهة الضغوط من قبل الحركات االخرى وهذا أمر مستبعد بالنظر إىل
عالقة إرسائيل بحامس والجهاد اإلسالمي ،خصوصاً بعد حرب غزة األخرية وإطالق الصواريخ عىل تل أبيب والقدس.
السيناريو الخامس :استمرار الوضع الحايل عىل ما هو عليه دون تغيري وهذا هو الخيار املرجح ملا ستفعله ارسائيل،
ذلك الن هذا الس��يناريو هو االكرث منطقية واالقل خسارة بحيث ال يحصل الفلسطينيون عىل اية مكاسب وباملقابل
لن يكون هناك اية ازمة مع ارسائيل وايضا عىل املستوى الدويل تبقى صورة ارسائيل ايجابية ،ولن تضطر ارسائيل اىل
عقد أي اتفاقيات مع حركة حامس بخصوص الضفة الغربية ،التي تحتوي نصف مليون مستوطن ارسائييل ،كام انها ال
تفضل ان يحكم نفس الكيان السيايس الضفة وغزة معا ،بحيث يتم توحيدهام سياسيا بعد ان تم فصلهام باالنقسام.

الخيارات السياسية املمكنة واملتوقعة حسب نظرية اللعبة (:)Game Theory

ميكن النظر إىل الخيارات السياسية املتاحة للسلطة الفلسطينية وللموقف الفلسطيني عموماً عىل أنه محصلة
ملوازين القوى والضغوط الداخلية والخارجية ،وبهذا ال يكون الوضع الفلسطيني مميزا ً أو منفردا ً .وميكن القول
أن اعرتاف األمم املتحدة بدولة فلسطني كدولة غري عضو يتطلب آليات جديدة يف التعامل مع الوضع االقليمي
والدويل وباألساس حل القضايا العالقة داخلياً ،مثل قضية االنقسام.
هذا التحليل يتطلب إذا ً اس��تخدام تقنيات وأدوات حديثة يف تحديد املوقف الفلس��طيني وتحديد أفضلية
الخيارات املتاحة .فإذا رتبنا الخيارات والبدائل املتاحة أو املتوقعة وقمنا بإعطاء أوزان مختلفة لهذه البدائل
وفق إمكانية حدوثها ،سنخرج مبا ييل:
أ( .التعاون) احتامل أن تتعاون إرسائيل مع الفلسطينيني يف توجههم إىل األمم املتحدة ،بحيث تقبل من حيث املبدأ
فكرة أن تصبح فلسطني دولة غري عضو يف األمم املتحدة ،مع كل ما يتضمنه ذلك التغيري من تبعات .اآلن وبعد انتهاء
التصويت يف األمم املتحدة وقبول فلس��طني كدولة مراقبة ،نس��تنتج أن هذا االحتامل كان غري متوقع وغري محتمل.
ب( .العقاب) احتامل أن تقرر إرسائيل معاقبة السلطة والفلسطينيني تحت االحتالل بسبب توجههم إىل األمم
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املتحدة ،حيث قد تقوم إرسائيل باستغالل الفرصة لضم أكرب قدر ممكن من األرايض الفلسطينية وامليض قدماً
يف مسألة تهويد مدينة القدس وحجز تحويالت الرضائب وبالتايل عدم قدرة السلطة عىل دفع الرواتب ،وغريها
من االجراءات العقابية وهو االحتامل األرجح.
جـ ( .الالمباالة) االحتامل الذي من املتوقع فيه أن تقرر إرسائيل إهامل التحرك الفلسطيني وعدم التعاون مع
السلطة الفلسطينية يف ذات الوقت .وهنا قد يكون انهيار السلطة أحد النتائج املرتتبة عىل استمرار استنزاف
السلطة مالياً ،وعدم امليض قدماً يف املفاوضات السلمية الرامية إىل انهاء االحتالل وهو احتامل غري مستبعد.
د( .عملية الس�لام) هذا االحتامل هو متثيل للحالة التي تتفق فيها إرسائيل مع الس��لطة وتس��تمر تحويالت
الرضائ��ب وال تعرقل اإلجراءات عىل الس��احة الدولية ألنها رمبا لن تس��تطيع ذلك ،ويف نفس الوقت تس��تمر
الس��لطة يف موقفها الداعي إىل تطبيق القانون الدويل ووقف االس��تيطان وإيجاد مرجعية للمفاوضات تنتهي
باالستقالل لدولة فلسطني .وهذا االحتامل غري وارد يف الحقيقة.
إن التقييم الحايل املسرتش��د مبوازين القوى املختلة بش��كل كبري لصالح إرسائي��ل ،ال يعطي مجاالً لتحرك كبري
عىل الس��احة الدولية دون النظر إىل العواقب املحتملة لهذا التحرك عىل الس��احة الداخلية للس��لطة الوطنية
الفلس��طينية التي تعاين مجمل تبعات االنقس��ام وإجراءات االحتالل وتوسع املستوطنات .لهذا قمنا بإعطاء
الخيار ب (العقاب) االحتامل األكرب بني الخيارات والبدائل.
ه��ذه الورق��ة إذا ً تتوقع حالة من املواجهة الكاملة بني الس��لطة وإرسائيل نتيجة للموقف الفلس��طيني الذي
يطالب بتطبيق القانون الدويل والذهاب إىل األمم املتحدة ،إذ أن اإلعالن عن االعرتاف بدولة فلس��طني كدولة
غري عضو يف األمم املتحدة هو مؤرش للمرحلة الجديدة من مراحل النضال الفلس��طيني .البد للفلسطينيني إن
أرادوا البن��اء عىل هذه الخط��وة أن يقوموا مببادرات جدية من أجل الوحدة الوطنية وإنهاء االنقس��ام وبهذا
تكتمل الحلقات الثالث لإلنجازات الفلسطينية.
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