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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث
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ــه مــن  ــا حــل الصــراع، فــي مقال ــر فــي قضاي ــق الســفير هشــام يوســف، الدبلوماســي املصــري الســابق واخلبي ينطل
االتفــاق العــام فــي موقــف املعارضــة اليمينيــة واالئتــالف احلاكــم فــي احلكومــة اإلســرائيلية غيــر املهتــم بإحيــاء عمليــة 
الســالم الفلسطينية-اإلســرائيلية واملعــارض إلقامــة دولــة فلســطينية. حيــث يــرى يوســف أن اتفــاق املعارضــة اليمينية 
واالئتــالف احلاكــم يرســل رســالة واضحــة مفادهــا أنــه لــن تعقــد مفاوضــات ولــن يتــم التوصــل إلــى حــل قائــم علــى 

دولتــني فــي أي وقــت قريــب، ممــا قــد يضــع اإلســرائيليني والفلســطينيني علــى مســار متجــه نحــو الكارثــة.

الءات إسرائيل الستة

يعــود الكاتــب بالذاكــرة إلــى اجتمــاع القــادة العــرب فــي اخلرطــوم عــام 1967 الــذي قــدم اســتراتيجية للتعامــل مــع 
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي عرفــت بــالءات اخلرطــوم الثــالث وهــي: ال اعتــراف بإســرائيل، ال مفاوضــات مــع إســرائيل، وال 
ســالم مــع إســرائيل. ويبــدو أن االســتراتيجية اإلســرائيلية احلاليــة جتــاه الفلســطينيني تتبنــى هــي األخــرى ســت الءات 
حتيــط مبختلــف جوانــب الصــراع وتتحكــم بكيفيــة التعاطــي معهــا. تكمــن املفارقــة املأســاوية هنــا فــي تبــادل األدوار؛ 
فقــد حتطــم املوقــف العربــي تدريجيــاً عبــر الســنوات وصــوالً إلــى مبــادرة الســالم العربيــة عــام 2002 والتــي اعترفــت 
ضمنــاً بإســرائيل، وقبلــت املفاوضــات باعتبارهــا الطريــق االســتراتيجي حلــل الصــراع، وكانــت تهــدف إلــى حتقيــق الســالم 
وإقامــة عالقــات دبلوماســية طبيعيــة بــني كل الــدول العربيــة وإســرائيل. أمــا املوقــف اإلســرائيلي الــذي أظهــر شــيئاً 
مــن املرونــة فــي الســابق، بــات متشــدداً بشــكل ملحــوظ لدرجــة أن إســرائيل هــي مــن تقــدم الءاتهــا هــذه املــرة وهــي: 
ال مفاوضــات، وال حــل الدولتــني، وال حــل الدولــة الواحــدة، وال جتميــد املســتوطنات، وال ســيادة فلســطينية فــي القــدس 

الشــرقية، وال عــودة لالجئــني الفلســطينيني إلــى إســرائيل.

ــة  ــة دول ــض إقام ــول رف ــرائيلية ح ــة اإلس ــي واملعارض ــي احلال ــالف احلكوم ــد االئت ــى صعي ــي عل ــاع سياس ــاك إجم هن
فلســطينية، دون أن يعنــي ذلــك قبــول نتيجــة الدولــة الواحــدة، حيــث ترفــض الغالبيــة األكبــر فــي إســرائيل مقاربــة 
ــع اليهــودي لدولــة إســرائيل وبالتالــي متــس جوهــر تأسيســها.  الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة ألنهــا تقــوض الطاب
ــيرة  ــطينيني مش ــع الفلس ــية م ــات السياس ــكال املفاوض ــن أش ــكل م ــالق أي ش ــرائيلية إط ــة اإلس ــارض احلكوم وتع
إلــى عــدم ســماحها بإقامــة دولــة فلســطينية وعــدم نيتهــا ضــم األراضــي الفلســطينية احملتلــة رغــم دعمهــا لبنــاء 
ــرار  ــك أن إص ــن ذل ــوأ م ــتيطان. واألس ــح االس ــة لصال ــطينية احملتل ــي الفلس ــادرة األراض ــتمرار مص ــتوطنات واس املس
القيــادة اإلســرائيلية علــى رفــض الســيادة الفلســطينية فــي القــدس يــزداد بثبــات إلــى حــد رفــض أي تقســيم للمدينــة 
والتأكيــد أن ليــس إلســرائيل ســوى عاصمــة واحــدة هــي مدينــة القــدس وأن املدينــة ليســت عاصمــة إال لدولة إســرائيل. 
وأخيــراً، أخــذ املوقــف اإلســرائيلي جتــاه قضيــة الالجئــني منحنــى أكثــر تشــدداً لدرجــة أن إســرائيل ترفــض أي محاولــة 
إلعــادة توطــني الالجئــني فــي إســرائيل وتشــن هجمــات علــى وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني )األونــروا(.
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تناقضات الوضع الراهن

ــب الضــوء علــى التعــارض بــني هــدف حتســني الظــروف املعيشــية للفلســطينيني املُعلــن والسياســات  يســلط الكات
اإلســرائيلية بحــق الفلســطينيني مثــل هــدم املنــازل، وعمليــات اإلجــالء، وعــدم اتخــاذ إجــراءات صارمــة بحــق اعتــداءات 
املســتوطنني واملتطرفــني علــى الفلســطينيني. وبأخــذ الفشــل املتكــرر للجهــود الراميــة إلــى حتقيــق الســالم االقتصــادي 
بعــني االعتبــار، يبــدو أن قائمــة الــالءات الســتة تشــير ضمنــا إلــى قبــول الوضــع الراهــن واعتبــاره أفضــل الطــرق للمضي 
قدمــاً فــي الصــراع إال أن املعطيــات علــى األرض مبــا فيهــا العــدوان املتكــرر علــى قطــاع غــزة احملاصــر، والتوتــر فــي مناطــق 
الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية تشــير إلــى أن الوضــع الراهــن ال ميكــن أن يســتمر علــى هــذا النحــو. وعلــى الرغــم 
مــن تأكيــده علــى ضــرورة تصــدي إســرائيل للعواقــب املباشــرة الناجمــة عــن تفاقــم الصــراع كونهــا الطــرف األقــوى 
فيــه والطــرف املســيطر فعليــاً علــى غالبيــة األراضــي، يُذكـّـر الكاتــب أيًضــا باحلاجــة إلــى تصــدي القيــادة الفلســطينية 

إلــى االنقســام السياســي ومــا يفرضــه مــن حتديــات علــى الســاحة الفلســطينية.

أخيــراً، وعلــى الرغــم مــن أن العــودة إلــى املفاوضــات خيــار ال يلــوح باألفــق فــي الوقــت احلالــي، إال أن الكاتــب يشــدد علــى 
أن حتقيــق الســالم ال يــزال ممكنــاً وضروريــاً حتــى فــي ظــل أوقــات عصيبــة كتلــك التــي نشــهدها اليــوم. وينهــي مقالتــه 
بالتركيــز علــى األهميــة الكبيــرة لالتفــاق علــى أفــق سياســي مــن أجــل الســير نحــو حــل الصــراع وجتنــب حالــة اليــأس 

الســائدة فــي األوســاط الفلســطينية واإلســرائيلية.


