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   بدال منظمة التحرير الفلسطينيةستالخيارات السياسية ال

  بالسلطة الفلسطينية  

  الملخّص التنفيذي

يستعرض معهد ريئوت في هذه الدراسة الخيارات السياسية المتاحـة     .1
 منظمة التحرير الفلسطينية بالـسلطة الفلـسطينية لتكـون          الستبدال

  في المرحلة الثانيـة مـن        "إسرائيل"ـي ل المحاور الفلسطيني الرسم  
  ).استبدال المحاور (خريطة الطريق

افتراضنا الذي نبني عليه دراستنا هـو أنـه إذا أصـبحت الـسلطةُ               .2
الفلسطينية المحاور الرسمي، ستزداد فرص التوصل إلى اتفاق فـي          

ي ستعبد الطريق أمـام إقامـة   المرحلة الثانية من خريطة الطريق الت    
 .لسطينية ذات حدود مؤقتة فدولة

 المحاور في مرحلة معينة علنياً ورسمياً في        استبداليتعين أن يكون     .3
 :ولكي يتحقق ذلك، ال بد من تحقق الشروط التالية. آن

رفع القيود التي نصت عليها االتفاقية المؤقتة وتحظـر علـى             . أ
 .السلطة الفلسطينية التعاطي مع القضايا الدولية بشكل رسمي

 سياسة ال تعود منظمـةُ التحريـر الفلـسطينية بموجبهـا            إقرار . ب
المحاور في المفاوضات التي تُعنى بالسكان في أراضي السلطة         
الفلسطينية، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بتنفيـذ المرحلـة          

 .الثانية من خريطة الطريق
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تبنّي موقف رسمي في المرحلة الثانية من خريطة الطريق ينص           . ج
ات مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي اتفاقية      يع االتفاق على أن تُوقَّ  

إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، ال مع منظمة التحريـر           
 . الفلسطينية

 دستورية وسياسية في     المحاور الفلسطيني أزمة   استبدالربما يسبب    .4
 على التأقلم مع هـذا      وستتأثر قدرة الفلسطينيين  . الجانب الفلسطيني 

وة النسبية للسلطة الفلـسطينية إزاء منظمـة التحريـر          التغيير بالق 
 .الفلسطينية

 األجواء لالستعاضة عن منظمة التحرير بالسلطة       ربما تعتمد تهيئة   .5
تقويـة الـسلطة    ) أ: (الفلسطينية على األسس التوجيهيـة التاليـة      

التمييز بين الـسلطة    ) ب(الفلسطينية على حساب منظمة التحرير،      
 "إسرائيل"التقليل من بروز دور     ) ج(حرير،  الفلسطينية ومنظمة الت  

 منظمـة التحريـر بالـسلطة       استبدالاعتبار  ) د(في هذه العملية،    
 ".حّل الدولتين"الفلسطينية شرطاً لنجاح خريطة الطريق و

 اسـتبدال ربما يكون دعم المجتمع الدولي متوقفاً على االعتقاد بأن           .6
ريـق بنجـاح،    المحاور الفلسطيني يعزز فرص تنفيذ خريطـة الط       

حـّل  "ويقوي الفصائل الفلسطينية المعتدلة ويـؤدي إلـى تطبيـق           
 ".الدولتين

 المحاور، منها على    استبدال هناك مؤشرات لقياس إمكانية      ؛التوقيت .7
كـانون  (سبيل المثال ال الحصر انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية         
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 ، أو المحاوالت التي تـسبق إطـالق عمليـة         )2005يناير   /الثاني
 .سياسية أو لدى استئناف المفاوضات الرسمية

من القضايا الرئيسية في هذا الشأن تحديد إن كانـت إقامـةُ دولـة               .8
فلسطينية ذات حدود مؤقتة ستأتي ثمـرة مفاوضـات أم اعتـراف            

 اسـتبدال ذلك أن المفاوضات تـسوغ وتُوجـب        . إسرائيلي منفرد 
 .المحاور الفلسطيني بخالف االعتراف المنفرد

لك، ربما تؤدي تقوية السلطة الفلسطينية وتمييزها عن منظمة         ومع ذ  .9
التحرير إلى تنفيذ خريطة الطريق بنجاح وإقامة دولة فلسطينية ذات          

 :حدود مؤقتة سواء

ؤقتة من خـالل    أقيمت الدولة الفلسطينية المؤقتة ذات الحدود الم        . أ
 . من خالل اعتراف إسرائيلي منفردالمفاوضات أم

لتحرير الفلسطينية بالـسلطة الفلـسطينية      أستُعيض عن منظمة ا     . ب
 .لتكون المحاور رسمي أم ال

  

   المحاور الفلسطينياستبدال: مقدمة

 في هذه الدراسة الخيـارات الـسياسية        Re’ut يستعرض معهد ريئوت   .1
 لكي يتـسنّى    ،)استبدال المحاور  ( المحاور الفلسطيني  الستبدالالمتاحة  

 الثانية من خريطة الطريـق مـع        ات ضمن إطار المرحلة   يتوقيع االتفاق 
 .السلطة الفلسطينية ال مع منظمة التحرير الفلسطينية
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  يجـب أن   متالزمة مع تحديد من   " هوية المحاور الفلسطيني  "إن مسألة    .2
الوضـع  "يكون المحاور الفلسطيني الرسمي قبل التوصل إلى اتفاقيـة          

 منظمـة   هل هي : وقبل إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة      " النهائي
التحرير الفلسطينية أم السلطة الفلسطينية؟ من البديهي أن تكون الدولـةُ           

 الفلسطيني الرسمي فـي مفاوضـات الوضـع         هي المحاور الفلسطينية  
 .النهائي

الممثل الـشرعي والوحيـد     "تتولّى منظمةُ التحرير الفلسطينية بصفتها       .3
تعـاطي مـع   دور المحاور الفلسطيني الرسمي في ال" للشعب الفلسطيني 

نظمةُ التحرير الفلسطينية   لذلك، تمثل م  .  ومع المجتمع الدولي   "إسرائيل"
 . الفلسطينية بشكل رسميالسلطة

إن وضعية منظمة التحرير الفلسطينية األرفـع مقامـاً مـن الـسلطة              .4
 ، فـضالً  "التركيبة الدستورية الفلسطينية  "الفلسطينية منصوص عليها في     

 ."إسرائيل" مع" ات الموقَّعةياالتفاق"عن 

سيكون لهوية المحاور الفلسطيني تأثير في العملية السياسية اإلسرائيلية          .5
 : من نواحٍ عديدة-أجندتها واحتماالت نجاحها-الفلسطينية 

يرجح أن تطالب منظمةُ التحرير بوصـفها ممثـل الـشعب             . أ
الفلسطيني بأسره بتوسيع أجندة العملية السياسية لتشمل القضايا        

الالجئين "ة أطياف الشعب الفلسطيني مثل قضية       المتصلة بكاف 
 وبالمقابل". القدس"وأ" الفلسطينيين
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 إذا ما اعتُرف بها محاوراً      ،ر السلطةُ الفلسطينية  قصيرجح أن تُ   . ب
 أجندةَ العملية السياسية على القضايا التي تـؤثر فـي           ،رسمياً

السكان الخاضعين لسلطتها في الضفة الغربية وقطاع غـزة،         
 .القدس الشرقية وإن بدرجة معينةوعلى 

 ذلك، ربما ال تكون منظمةُ التحرير الفلسطينية طرفـاً فـي             على مثاالً
 ال يعالج قضية    ، وهذا اتفاق على إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة       

وبالمقابل، ربما تكون السلطةُ الفلسطينية طرفـاً       . الالجئين الفلسطينيين 
يا المتعلقة بسكانها وتُفضي إلـى إقامـة        في عملية سياسية تعالج القضا    

دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة لكنها لن تكون طرفاً في اتفاق يعـالج             
  .قضية الالجئين الفلسطينيين

لذلك، ربما يؤدي تباين بين هوية المحاور الفلسطيني من ناحية، وبـين             .6
أهداف العملية السياسية وأجندتها من ناحية أخرى إلـى إخفـاق تلـك             

 .لعمليةا
 
 :هذه الدراسة مبنية على مقدمة فحواها .7

أنه يوجد تباين بين هوية منظمة التحرير الفلـسطينية بوصـفها             . أ
المحاور الفلسطيني من ناحية، واالفتراضات التي بنيـت عليهـا          

 .خريطة الطريق من ناحية أخرى

ن هذا التباين يقلل فرص التوصل إلى اتفاق على إقامـة دولـة             إ . ب
 .ت حدود مؤقتةفلسطينية ذا
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 المحاور الفلسطيني هذا التباين ويزيد فـرص        استبدالربما يزيل    . ج
 .تنفيذ المرحلة الثانية من خريطة الطريق بنجاح

من ينبغي  "هذا االفتراض مبني على دراسة أعدها معهد ريئوت بعنوان           .8
فلسطينية أم الـسلطة    منظمة التحرير ال   -أن يكون المحاور الفلسطيني     

  ".الفلسطينية؟

   المحاور الفلسطينيالستبدالالشروط المسبقة 

 المحاور الفلسطيني بنجاح علـى توليفـة مـن          استبدال تتوقف فرص    .9
 .خطوات رسمية وغير رسمية، وإعالنية وعملية، وعلنية وخفية

 . المحاور علنياً ورسمياًاستبداليتعين في مرحلة معينة أن يكون   .10

 :لمحاور الفلسطيني بنجاح االستبدالهذه هي الشروط المسبقة  .11

رفع القيود التي فرضتها االتفاقية المؤقتة على أهليـة الـسلطة             . أ
الفلسطينية لتمثيل نفسها رسمياً على الساحة الدولية وفي التعاطي         

 ."إسرائيل"مع 

) راجع فقرة التوقيت أدناه   (اتخاذ موقف واضح في مرحلة معينة        . ب
 :الطريق مفادهفي سياق تنفيذ المرحلة الثانية من خريطة 

المحاور الرسمي فـي    أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون        .1
 في  المفاوضات التي تُعنى بالسكان في أراضي السلطة الفلسطينية       

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
ات المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة ستوقَّع مع        يأن االتفاق  .2  

  .  التحرير الفلسطينيةالفلسطينية حصراً ال مع منظمةالسلطة 
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   المحاور الفلسطينيالستبدالتهيئة األجواء 

يمكن تهيئة األجواء لالستعاضة عـن منظمـة التحريـر الفلـسطينية              .12
 علنية مع األخذ فـي      ىبالسلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات سرية وأخر     

 على أنه يـسهل تنفيـذ خريطـة         الستبدالاالعتبار أن ينظَر إلى هذا ا     
، فضالً عـن تقويـة المعتـدلين        "حّل الدولتين "نجاح وتحقيق   الطريق ب 
 إلى قـضية    الستبدالوالغاية األخرى تالفي تحول قضية ا     . الفلسطينيين
 .  والفلسطينيين"إسرائيل"نزاع بين 

رفع الصفة السياسية    " المحاور الفلسطيني يجب   الستبداللتهيئة األجواء     .13
ستوى االعتراف الرسمي بدولة     تزال دون م    ما التي" للسلطة الفلسطينية 

ربما يمكن تحقيق ذلك بناء على األسـس        . فلسطينية ذات حدود مؤقتة   
 :التوجيهية التالية

كلما قويت  فلسطينية على حساب منظمة التحرير؛      تقوية السلطة ال    . أ
السلطة الفلسطينية على الساحتين الدولية والداخلية، زادت فرص        

 . الفلسطينيحمل السلطة الفلسطينية صفة المحاور

مـع ازديـاد    سلطة الفلسطينية ومنظمة التحريـر؛      التمييز بين ال   . ب
وضوح الفرق بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتعزيز        
قدرات السلطة الفلـسطينية، تقـوى فـرص امـتالك الـسلطة            

 . الفلسطينية صفة المحاور الفلسطيني
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 دالاسـتب سـتزداد فـرص     ن بروز الدور اإلسرائيلي؛     التقليل م   . ج
 ذلك بنداً على أجندة المجتمـع       أعدالمحاور الفلسطيني بنجاح إذا     
 .Quartet الدولي وبخاصة أجندة الرباعية

جـاح خريطـة     المحاور منـسقة لن    استبداليلزم أن تكون عملية       . د
تزداد احتماالت دعم المجتمـع الدوليـة       الطريق وحّل الدولتين؛    

 وسيلة للنجاح فـي      المحاور الفلسطيني إذا أعدت    استبداللعملية  
 .تنفيذ خريطة الطريقة وحّل الدولتين

 
 

 : أمثلة .14

الضغط علـى   طة الفلسطينية على خريطة الطريق؛      مصادقة السل   . أ
هيئ األجواء  يالسلطة الفلسطينية للمصادقة على خريطة الطريق       

 .لتحويل السلطة الفلسطينية إلى طرف رسمي في تنفيذها

ونعني بذلك اعتـراف    ة للسلطة الفلسطينية؛    الصفة السياسي رفع   . ب
المجتمع الدولية بالـصفة التمثيليـة للـسلطة الفلـسطينية فـي            

 :وربما يتضمن رفع الصفة. "إسرائيل"مفاوضاتها مع 

 مثـل   منح السلطة الفلسطينية العضوية في المنظمات الدوليـة        .1
  .منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية

تعـين منظمـةُ     السلطة الفلسطينية إلى الخـارج؛       إيفاد بعثات  .2
ت الفلـسطينية،   التحرير الفلسطينية في الوقت الحالي كافة البعثـا       

إلـى   وترفع هذه البعثات تقاريرها      منها بعثتها في األمم المتحدة،    



    بدال منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة الفلسطينيةيارات السياسية الستالخ______ 

11 
 

منـدوبيها فـي    اح للسلطة الفلسطينية بتعيـين       السم إن. المنظمة
اريرهم إلى وزيـر التخطـيط والتعـاون        فع هؤالء تق  الخارج ور 

، أو  )الخارجية في الـسلطة   أو وزير   (الدولي في السلطة مباشرة     
رفع يسرئيس السلطة الفلسطينية    لى رئيس وزراء السلطة أو إلى       إ

  .إزاء منظمة التحرير الفلسطينيةمكانة السلطة الفلسطينية 
 فـي  بعثات منظمة التحرير الفلـسطينية        تقليص صالحيات  إن .3

تهمـيش  ربما يـتم    .  السلطة الفلسطينية   يقوي صالحيات  الخارج
الفلـسطينية  افة القضايا المتصلة بالسلطة     بعثات المنظمة بتمرير ك   

بمنظمة التحرير  ى بقطع العالقات الدبلوماسية     عبر مندوبيها أو حت   
  .جملة واحدة

الدول مطالبة   المندوبين الدبلوماسيين للسلطة الفلسطينية ب     تعيين .4
إلـى  ن أوراق اعتمـادهم      بأن يقدم ممثلوها الدبلوماسـيو     ىخراأل

الدولـة  ينية التي ستشكّل نـوى سـفارات        حكومة السلطة الفلسط  
  .الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة في المستقبل

أبو مـازن هـو رئـيس الـسلطة          الرئيس ووزير الخارجية؛   .5
 الفلسطينية ونبيل شعث هو وزير التخطـيط والتعـاون الـدولي          

 "إسـرائيل " بناء على ذلك، ربما تستخدم       .موجب االتفاقية المؤقتة  ب
  .السلطةفي تعاملها مع " وزير الخارجية" و"الرئيس"لقبي 
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ال إلى منظمـة التحريـر      (نقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية        . ج
بشكل رسمي بموجب خطة فك االرتباط فـي غـزة          ) الفلسطينية

 ).ةشمال الضفة الغربي(وفي شمال السامرة 

تحرير قراطي، في حين أن منظمة ال     والسلطة الفلسطينية كيان ديم     . د
عالقـات  لل حملة    أي تزيدسربما   لذلك. الفلسطينية كيان استبدادي  

 حدة الخالفات بين قيادة السلطة الفلـسطينية المنتخبـة        من عامةال
قراطيــة وهياكــل الحكــم االســتبدادية وغيــر وبطريقــة ديم

حرير، ما يجعل السلطة محاوراً يتمتع      قراطية في منظمة الت   وديمال
ات ضمن إطـار خريطـة      يبمزيد من الشرعية عند توقيع االتفاق     

 .الطريق
 

   التوقيت

إن لهوية المحاور الفلسطيني تأثيراً عميقاً في احتماالت النجاح في إقامة            .15
دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خالل اتفاق ضمن إطار خريطـة            

مسألة هوية المحـاور الفلـسطيني حـدة مـع          لذلك، ستزداد   . الطريق
 .االقتراب من إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

 المحاور الفلسطيني أزمةً دستورية وسياسـية فـي         استبدالربما يشعل    .16
وسيكون لذلك تأثير في تكوين فريـق       ). راجع أدناه (الجانب الفلسطيني   

 .ةالتفاوض الفلسطيني وفي أجندة العملية السياسي
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 المحاور، ينبغي أن تراعى     الستبداللذلك، لدى اختيار الوقت المناسب       .17
التغيير، والفتـرة الزمنيـة الالزمـة       " استيعاب"قدرةُ الفلسطينيين على    
 .لترتيب وضعهم الداخلي

 المحاور محاولةٌ لتهيئة األجواء لـذلك،       استبدالإذا افترضنا أنه سيسبق      .18
لشهور التالية عند بـذل جهـود       ربما تقاس جملة من المؤشرات خالل ا      

 :  المحاورالستبدالعلنية ورسمية 

تتبع مجريات األحداث بعد انتخابات رئاسة السلطة الفلـسطينية           . أ
 .9/1/2005التي جرت في 

 يوليو/  تموز المقررة في (انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني      . ب
والتي ستتضمن عملية تشكيل قيـادة منتخَبـة للـسلطة          ) 2005
 .طينيةالفلس

   -قبـل اسـتئناف المفاوضـات     -استئناف العمليـة الـسياسية      . ج
 .لصياغة هيكليتها

عقـب اسـتئناف    -المرحلة التي تلي الشروع في المفاوضات         . د
 للتأثير في أجندة    -العملية السياسية وقبل اجتماع فرق التفاوض     
 .المفاوضات وتشكيلة فريق التفاوض الفلسطيني

  يق خطة فك االرتبـاط مـع الجانـب         القرار اإلسرائيلي لتنس  . هـ
 .الفلسطيني

 . مثل التئام المؤتمرات الدوليةىمتابعة مؤشرات أخر  . و
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   المحاور واالعتراف المنفرد بالدولة الفلسطينيةاستبدال

 :يوجد بديالن إلقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .19

 االعتـراف   ؛اعتراف إسـرائيلي منفـرد بالدولـة الفلـسطينية          . أ
. ي المنفرد ال يتوقف على موافقة الجانـب الفلـسطيني         اإلسرائيل

وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مـن خـالل اعتـراف            
 المحـاور الفلـسطيني ألن      استبدالإسرائيلي منفرد يسوغ تأجيل     

 .بشكل نهائي" مسألة التمثيل الفلسطيني"هذه الدولة ستغير 

لسطينية المتعلقة  إن المفاوضات اإلسرائيلية الف   إجراء مفاوضات؛    . ب
بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في أثناء المرحلة الثانيـة           

 . المحاور الفلسطينياستبدالمن خريطة الطريق تسوغ وتوجب 

 اتّباع استراتيجية تقوي السلطة الفلسطينية مع تمييزها عن منظمـة           إن  .20
 جرى  عزز فرص إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة سواء        يالتحرير  
 . المحاور الفلسطيني أم الاستبدال

  

  الجانب الفلسطيني

.  المحاور الفلسطيني في أزمة دستورية وسياسية      استبدالربما يتسبب     .21
ات الموقَّعة مع   يذلك أن الهيكلية الدستورية الفلسطينية، فضالً عن االتفاق       

 تعتمد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وهي توفر لهـا           "إسرائيل"
 . والمجتمع الدولي"إسرائيل"ـاألساس لتكون المحاور الرسمي الوحيد ل
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 اسـتبدال لذلك، ربما تدفع المحاوالتُ الخارجية القسرية الرامية إلـى            .22
المحاور الفلسطيني حتى الفلسطينيين المعتدلين إلى التأكيد على منزلـة          

مثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني       ممنظمة التحرير بوصفها ال   
 .وبالتالي للسلطة الفلسطينية

من المؤشرات المرتقبة قرار اللجنة المركزية لحركـة فـتح بإبقـاء              .23
منصبي رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية في         

 .يد شخص واحد خدمة للمصالح القومية الفلسطينية

 على أن لقيادة السلطة الفلسطينية مصلحة واضـحة فـي أن تـصبح              .24
حاور الرسمي في عملية سياسية على نحو يليق بمكانتهـا الـسياسية     الم

 .ويقوي صالحياتها أيضاً

 زد على ذلك أنه يبدو أن الجانب الفلسطيني يتحلّى بقدر من المرونـة              .25
وهذا ما قد يحدث إذا أصـبحت الـسلطةُ         .  المحاور استبدالتسمح له ب  

اصة أثناء المرحلـة    الفلسطينية المحاور في قضايا متعلقة بسكانها وبخ      
الثانية من خريطة الطريق وإن كانـت منظمـةُ التحريـر الفلـسطينية         
ستضطلع بدور المحاور في القضايا المتصلة بالشعب الفلسطيني بأسره،         

 .وهي القضايا التي ستناقَش في المرحلة الثالثة من خريطة الطريق

ـ         .26 ة الـسلطة   ستتأثر قدرة الفلسطينيين على استيعاب هذه التغيرات بمكان
فكلما قويت السلطةُ الفلسطينية، جرى     . الفلسطينية إزاء منظمة التحرير   

 . بسالسةالستبدالا
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  المجتمع الدولي

 منظمة التحرير الفلـسطينية     استبدال المجتمع الدولي العب أساسي في       .27
وسيعتمد استعداده لتأييد   . بالسلطة الفلسطينية لتكون المحاور الفلسطيني    

لى مدى تصور نفع ذلك في تنفيذ خريطة الطريق وحّل           ع الستبدالهذا ا 
 .الدولتين وعلى تقوية الفصائل الفلسطينية المعتدلة

  

  االستنتاجات والتوصيات

 تعتمد هذه الدراسة على افتراض أن هناك تبايناً بنيويـاً بـين هويـة               .28
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المحاور الفلسطيني الرسـمي مـن          

هيكلية خريطة الطريق التي تـنص علـى إقامـة دولـة            ناحية، وبين   
 .فلسطينية ذات حدود مؤقتة في مرحلتها الثانية من ناحية أخرى

ولـيس منظمـة    (وهذا التباين يستدعي أن تكون السلطة الفلـسطينية           .29
المحاور الفلسطيني الرسمي فـي تنفيـذ المرحلـة       ) التحرير الفلسطينية 

. دولة فلسطينية ذات حـدود مؤقتـة      الثانية من خريطة الطريق وإقامة      
 .وهذه الدراسة تستعرض الخيارات السياسية المتاحة لهذا التحول

 منظمة التحرير بالسلطة الفلسطينية أزمة دستورية       استبدالربما يشعل     .30
وفي الوقت عينه،   . وسياسية في الجانب الفلسطيني وربما يلقى معارضة      

بح المحاور الرسمي فـي     لدى قيادة السلطة مصلحة واضحة في أن تص       
 .عملية سياسية تعالج مصالحها المباشرة
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لذلك، يلزم تهيئة األجواء في الجانب الفلسطيني وفي الساحة الدوليـة             .31
. بتقوية السلطة الفلسطينية واإلمعان في تمييزها عن منظمـة التحريـر          
 .وفي هذا الصدد، يشكّل رفع المكانة السياسية للسلطة مفهوماً محورياً

وجد عنصر أساسي في هذه المعادلة وهو تحديد إن كانت إقامة الدولة            ي  .32
الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة ستتم من خالل المفاوضات أم من خالل           

 المحـاور   استبدالفالمفاوضات تبرر وتُوجب    . اعتراف إسرائيلي منفرد  
 .الفلسطيني بخالف االعتراف المنفرد

وتمييزها عن منظمة التحرير تـأثير       سيكون لتقوية السلطة الفلسطينية      .33
إيجابي في تعزيز فرص تنفيذ خريطة الطريق بنجـاح وإقامـة دولـة             
فلسطينية ذات حدود مؤقتة، سواء أقيمـت هـذه الدولـة مـن خـالل               
المفاوضات أم من خالل اعتراف إسرائيلي منفـرد، وسـواء جـرى            

 . المحاور الفلسطيني أم الاستبدال

  






