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م0101-01-3التارٌخ :   

 فلسطٌن فً مواجهة تحدٌات استراتٌجٌة

 باحث مختص فً الشؤون السٌاسٌة( –اعداد : د. ٌوسف ٌونس )نائب رئٌس مركز الناطور للدراسات 

 المقدمة : 

 حلقتٌن، فً عباس، محمود والرئٌس العامٌن، األمناء اجتماع شكل

 وضع ظل فً انعقد فقد. مهما   سٌاسٌا   حدثا  ( ٕٕٓٓ/9/ٖ) وبٌروت هللا رام فً

المخططات االمرٌكٌة  عن الناجمة المخاطر ، بحكم صعوبة أكثر فلسطٌنً

 أو إسرائٌل، مع والتطبٌع فلسطٌن قضٌة بٌن الربط وانكفاء اإلسرائٌلٌة،و

 مع تحالؾ إقامةو ،”السالم مقابل السالم“ معادلة لصالح السالم، مقابل األرض

 األنظمة إلى بالنسبة الفلسطٌنٌة القضٌة مركزٌة تقوٌض ٌعنً ما إسرائٌل،

التً حكمت الصراع لسنوات طوٌلة.  المعادالت من بالعدٌد أخلما  .العربٌة

 وإنهاء، االستراتٌجًضرورة اعادة صٌاؼة وتشكٌل الموقؾ الفلسطٌنً على الصعٌد السٌاسً ما دفع الى 

  .المحدقة بمستقبل الشعب الفلسطٌنًالتحدٌات االستراتٌجٌة تلك  مجابهةل ،االنقسام

ولعل ما طرح فً اجتماع األمناء العامٌن ابتداء من الدعوة لحوار وطنً شامل وإقرار آلٌات واقعٌة 

إلنهاء االنقسام والمصالحة، وتطوٌر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على قاعدة الشراكة، والتأكٌد على القرار 

قة القرن والتأكٌد على المقاومة الشعبٌة ، والصمود أمام الضؽوط الوطنً الفلسطٌنً المستقل، ورفض صف

 للتصدي لتلك المخاطر.، من الكل الفلسطٌنً االمرٌكٌة، ٌعتبر مؤشر على رؼبة 

 حقٌقً توّجه ثّمة الزالت تساؤالت تطرح وبقوة ، هلوعلى الرؼم من االجواء المتفائلة السائدة اال انه 

 المرحلة هذه فً االنقسام إدارة ٌتجاوز ال علٌه اُتفق ما أن أم االنقسام، وإنهاء المصالحة تحقٌق إلى فعلً

 المشروع ماهٌة على مشتركة رؤٌة توجد إنه للقول ”القرن صفقة“ رفض على اإلتفاق ٌكفً وهل فحسب؟

 تهمة من الحركتان تخلصت  التوافق؟ هذا من وحماس فتح حركتا حققت وماذا المقبلة؟ المرحلة فً الفلسطٌنً

ا وافقت المصالحة، إعاقة  ٌ  السلطة استمرار مثل المعلقة، المسائل جمٌع وأحالت الدولتٌن، حل على حماس ضمن

 وٌبدو ان هناك لذلك، واضحة رؤٌة تقدم أن دون من الوطنً، التوافق إلى التحرٌر، منظمة بناء وإعادة حلها أو

ا نلحظ األمٌركٌة، ولذا االنتخابات بعد األحداث عنه ستسفر ما انتظار فً رؼبة  محاولة   أي نحو السعً فً حذر 

ا وتصوغ اإلنقسام، تنهً جّدٌة ا مشروع   ٌ ا وطن  ٌ   .المقبلة تحدٌات المرحلة ٌواجه فلسطٌن

من خالل البحث فً اهداؾ  المحتملة، الفلسطٌنٌة خٌاراتال فًالبحث  الورقةوسنحاول فً هذه 

اجتماعات االمناء العامٌن واهمٌة اللقاء فً المرحلة الحالٌة ، واستعراض اهم نتائج االجتماع، والتطرق الى اهم 

ومن ثم التطرق الى اهم المحددات لالتجاهات المستقبلٌة ،  سواء على صعٌد االنتخابات العقبات والتحدٌات ، 

ٌر الفلسطٌنٌة واعادة تفعٌلها، البعد االقلٌمً والدولً، ومستقبل السلطة التشرٌعٌة، اصالح منظمة التحر

 الفلسطٌنٌة. وصوال الى تقدٌم رؤٌة استراتٌجٌة وتوصٌات لمركز صناعة القرار الفلسطٌنً.
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 : بٌروت –واهمٌة اجتماع االمناء العامٌن رام هللا اهداف 

الكبرى،  بتحدٌاتها الصعبة المرحلة هذه زلتجاو عملٌة الجتماع، صٌاؼة رؤٌةاجاء على رأس اهداؾ  .ٔ

 عملٌة آلٌة ووضع االسرائٌلٌة –المخططات االمرٌكٌة  تداعٌات لمواجهة إستراتٌجٌة طرٌق خارطة تشكلو

 فلسطٌنً، وطنً مشروع بناء وإعادةالداخلً،  البٌت وترتٌب وطً صفحة االنقسام الوطنٌة الوحدة إلنجاز

 والدعوة ،للمنظمة التنفٌذٌة اللجنة إلى اإلسالمً والجهاد حماس حركتً وضم التحرٌر منظمة بناء وإعادة

 الفلسطٌنً الشعب وطموحات أهداؾ تحقٌق آلٌات على اإلتفاقو ،جدٌد فلسطٌنً وطنً مجلس النتخابات

 .الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمةبقٌادة  الفلسطٌنً الشعبوحدة  قاعدة على

 عربٌا ، فً ضوء خطوات التطبٌع ، ما موقفها انكشاؾ خطورة تتحسس الفلسطٌنٌة السلطة قٌادة بدأت .ٕ

 تتجاوز العربٌة الجامعة فٌه باتت الذي السٌاسً المنحى على الخطورة شدٌدة إشارات طٌاته فً ٌحمل

 ودولها العربٌة، المنطقة تأخذ وأمنٌة، وإقتصادٌة سٌاسٌة وتحالفات إقلٌمً حلؾ إقامة نحو التطبٌع حدود

 .(ٔاإلسرائٌلً ) األمٌركً بالمشروع اإللتحاق نحو وشعوبها،

 شراكة فً معا   لٌكونا الطرفٌن رؼبة لتعكس وصنعتها والخطوات األجواء فرضت المشتركة المصالح .ٖ

 لالنتخابات تدرٌجٌة خطوات عبر علٌه االتفاق تم ما وهذا ومؤسساتها، الوطنٌة وسلطتها التحرٌر منظمة

 .واحدة انتخابٌة دائرة والوطن الوطنٌة، والقوائم الكامل النسبً التمثٌل قانون وفق

 البدائل، مخططات على الطرٌق قطع فً كبٌرا   انتصارا   االجتماع هذا خالل من مازن أبو الرئٌسحقق  .ٗ

 للشعب ووحٌد شرعً كممثل الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة على العامٌن األمناء وحصل على إقرار

 عامالمحتلة  األراضً على مستقلة فلسطٌنٌة دولة إقامة هو الفلسطٌنً الشعب هدؾ أن، والفلسطٌنً

  .9ٗٔ القرار اساس على الالجئٌن مشكلة حل، وان  القدسعاصمتها  9ٙ1ٔ

 دولة إقامة على الموافقة بند: “وهما االجتماع مخرجات من بندٌن على ،”اإلسالمً الجهاد“ حركة تحفظت .٘

 والوحٌد الشرعً الممثل ،”التحرٌر منظمة تفعٌل بأسس ٌتعلق آخر وبند ،9ٙ1ٔ عام حدود على فلسطٌنٌة

 البحر من كاملة فلسطٌن تحرٌر على بالعمل التمسك“ على لها بٌان فً الحركة وشددت .الفلسطٌنً للشعب

 التحرٌر منظمة وتفعٌل بناء إعادة“ إلى دعت كما ،”المقدس ترابها من ذرة بأي التفرٌط وعدم النهر إلى

ا هناك لكن .”الفلسطٌنٌة القوى جمٌع من علٌها االتفاق ٌتم أسس وفق ا بند   األطراؾ علٌه اختلفت ثالث 

 فً اإلسالمً والجهاد حماس حركتا أكدت حٌث المسلحة، المقاومة فً تمثل إعالنه، ٌتم أن دون المجتمعة

 فقط أقر الختامً البٌان لكن السالح، فٌها بما الطرق بكل االحتالل مقاومة ضرورة األخٌر االجتماع

  .”الشعبٌة المقاومة“

الرئٌسٌة  للقضاٌا جذرٌة" حلول" وضع اإلجرائٌة"، وعدم" ٌؤخذ على نتائج االجتماع ، ؼٌاب المضامٌن .ٙ

المنظمة  دخول مسألة ُتحسم كما لم الشرعٌات"، واضحة لموضوع "تجدٌد وعدم وجود آلٌات العالقة،

 (.ٕتوافقً ) او شامل تمثٌلً اطار فً سواء   لحركتً حماس والجهاد،

                                                           
ٔ
 ٕٕٓٓ/1/9علً فٌصل  -[ ٕٕٓٓ – 9 – ٖ –بٌروت  –قراءة فً نتائج اجتماع األمناء العامٌن ]رام هللا - 
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 ٕٕٓٓ/9/ٖصحٌفة االٌام  –عبد المجٌد سوٌلم  -« ! األمناء العامٌن»خواطر حول اجتماع  - 
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 حركة فتح المسار فٌه تتبنى الذي النضالً، فالبرنامج السٌاسٌة، بالبرامج ٌتعلق فٌما خاصة كبٌرة، الفجوة .1

 اشكال النضال كلتتبنى فً المقابل حماس  ،9ٙ1ٔ عام حدود على دولة إلقامة الشعبٌة والمقاومة السٌاسً

 العسكرٌة. فٌها بما

 بمخرجات ٌدفع مؤشرا وإصالحها، الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة تشكٌل إعادة على الخالؾ الزال تأثٌر .8

 .السٌاسٌة الحقٌقٌة للشراكة الجوهرٌة الملفات من الملؾ التنفٌذ، خاصة ان هذا عن بعٌدا االجتماع

 ( 0الجدول رقم )

 مواقف التنظٌمات تجاه القضاٌا االساسٌةمقارنة 

 

 مالحظات موقف التنظٌمات موقف حركة فتح الموضوع

 لمقاومةأشكال ا

 سلمٌة شعبٌة مقاومة

 العمل ٌدٌن الرئٌس عباس لم

 المسلح

 األمنً التنسٌق وقؾ على أكد

 أشكال حماس والجهاد : كل

 المسلحة رأسها وعلى المقاومة

 دفاعٌة أصبحت المقاومة

 ؼزة قطاع على مقتصرة

 االتفاق على توحٌد عدم

 الوحدة اشكال النضال، ٌمنع

 إنهاء وٌمنع المنظمة، داخل

 سلطة وجود وٌمنع االنقسام،

 واحدة،

 سرائٌل االعتراف بإ

 زالتمنظمة التحرٌر ال 

 تعلن بإسرائٌل، ولم تعترؾ

 من بالخروج رسمٌا   موقفا  

 حل أوسلو، واعلنت انها فً

 مع الموقعة االتفاقات من

 إسرائٌل

 تعترؾ ال حماس حركة

 من بالخروج بإسرائٌل، وتطالب

 أوسلو اتفاقٌة

 من لمزٌد ٌحتاج هذا

 بعٌن تأخذ التً التوافقات

 األخٌرة المواقؾ االعتبار

 الجدٌد المٌثاق ، و للمنظمة

 1ٕٔٓ لحماس

 محور المقاومة
الوطنً وعدم  القرار استقاللٌة

 الخوض فً التحالفات االقلٌمٌة

تتمسك حماس والجهاد بالعالقة 

 المقاومة  والتحالؾ مع محور
 

 رفض قٌام كٌان فً ؼزة ؼزة فً كٌان قٌام رفض غزةدولة 

 رعاٌة من الواقع أرض على

 ؼٌر لمفاوضات قطرٌة

 حماس بٌن مباشرة

 .هدنةال لتثبٌت وإسرائٌل

  اصالح منظمة التحرٌر :

 شرعٌة تأكٌد حماس على

تمثٌلها  ووحدانٌة المنظمة

واشترطت اصالحها قبل 

 االنضمام للمنظمة.

تصورات لم ٌتم تقدٌم اٌة 

حول اصالح منظمة 

 التحرٌر
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 : مستقبلٌةوعقبات محددات 

فتح وحماس فً بٌان مشترك عقب محادثات جرت فً قنصلٌة فلسطٌن العامة بإسطنبول  أعلنت حركتا 

سبتمبر الماضً، أنهما اتفقتا على رؤٌة تتعلق بإنهاء االنقسام وتوحٌد الصؾ لمجابهة ما  ٕٗفً تركٌا، فً 

 أمام القوى والفصائل الفلسطٌنٌة ضمن حوار وطنً شامل هذه الرؤٌةستعرض القضٌة الفلسطٌنٌة، وتتعرض له 

)المشاورات جارٌة فً بداٌة اكتوبر الحالً، فً مؤتمر األمناء العامٌن للفصائل برعاٌة الرئٌس محمود عباس، 

 .بهذا الخصوص(، بحٌث ٌبدأ المسار العملً والتطبٌقً بعد المؤتمر مباشرة

اصدرت اللجنة المركزٌة لحركة فتح، بٌان اكدت فٌها على أهمٌة التوافق على اجراء االنتخابات و

االنقسام، وتوحٌد الموقؾ الفلسطٌنً. وأصدرت قٌادة حركة حماس بٌان اعتبرت ان  إلنهاءالعامة كمدخل 

تتجلى فً إعادة بناء النظام  الحوار الثنائً مع حركة فتح  لٌس بدٌال  عن الحوار الشامل، وان الشراكة الوطنٌة

السٌاسً الفلسطٌنً كامال  على أسس دٌمقراطٌة سلٌمة، من خالل االنتخابات الشاملة، وبالتزامن وبالتوافق 

الوطنً بمشاركة الجمٌع دون استثناء، بدءا  من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وكل األطر والمؤسسات المنبثقة 

عة أجواء الحرٌات وتكرٌس التعددٌة وإنهاء الملفات العالقة ، ودعت إلى وطالبت بتهٌئة األجواء وإشا .عنها

واإلسراع فً عقد جلسات الحوار  .البدء فورا  بتشكٌل هٌكلٌة القٌادة الموحدة واالنطالق فً العمل المٌدانً

راكة الفلسطٌنً الشامل بمشاركة الجمٌع لالتفاق بشكل نهائً على خرٌطة الطرٌق الوطنٌة التً تحقق الش

 .والمصالحة، لننطلق موحدٌن فً بناء مؤسساتنا الوطنٌة

 ما وحماس، فتح حركتً بٌن العالقة القضاٌاوبالرؼم من هذه االجواء التصالحٌة اال ان هناك العدٌد 

 حقٌقٌة لقناعات ، تعود الفصائلً التقارب حالة كانت تساؤالت إن، وهو ما عزز التتؽٌر ولم هً، كما زالت

 أمرٌكً مخطط لوجود ٌعود أنه المخاطر المحدقة بالقضٌة الفلسطٌنٌة أم االنقسام ومواجهة وانهاء بالمصالحة

 (.ٖوالضفة؟ ) ؼزة فً وسلطتٌهما الحركتٌن محل تحل جدٌدة فلسطٌنٌة قٌادة لخلق إسرائٌلً

 ملف االنتخابات :  –أوال 

 ، ما ٌشكل المدخلالفلسطٌنٌة، وانهاء االنقسام الشرعٌات تجدٌد أنها ستعنً االنتخابات، تتمثل أهمٌة

دور السلطة الموحدة  على والتأكٌد .واشراك الكل الوطنً فً اطارها تفعٌلها، وإعادة المنظمة، إلصالح ألنسب

والتحالفات،  القوائم تشكٌل حرٌة للجمٌع سٌتٌح الواحدة الدائرة نظام وأن خصوصا   السٌاسً، النظام إطار فً

 أحد تشكل التً العشائرٌة االعتبارات ومحاصرة واالنتخاب، التصوٌت فً الوطنً للعامل باراالعت وإعادة

 : الى تٌارٌناالنتخابات بخصوصه  نظرال ُوجهاتتنقسم و .(ٗالوطنٌة ) الهوٌة على الخطر مكامن

 ضرورة اجراء االنتخابات : التٌار االول :  -أ 

  االنتخابات الشاملة ، التشرٌعٌة والرئاسٌة والمجلس الوطنً، باعتبار عقد بسرعة انصار هذا التٌار ٌطالب

 لالنقسام ومعالجة حد ان هذه الخطوة تمثل الطرٌق االمثل لتجاوز ازمة النظام السٌاسً الفلسطٌنً، ووضع

 (.٘)وطنٌة"  ؼٌر" قٌادة فرض محاوالت على الطرٌق قطعو القائمة، والقٌادات المؤسسات فً الخلل
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 مٕٕٓٓ-9-ٗمركز الناطور للدراسات  – أبراش إبراهٌم. د - الفلسطٌنٌة للفصائل العامٌن األمناء اجتماع حول - 
ٗ
 ٕٕٓٓ/8/9ٕصحٌفة االٌام  –عبد المجٌد سوٌلم  -االنتخابات إِْن َجَرْت  - 
٘
 ٕٕٓٓ/9/ٕٗمركز الناطور للدراسات  –د. إبراهٌم أبراش  -إما انتخابات أو قٌادة مفروضة من الخارج  - 
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 فشلت وطنً وتوافق مصالحة إلى للتوصل الحوارات من أعوام عشرة من ا التٌار فان أكثرووفق هذ، 

التوافق  صٌؽة فرضو، االنتخابً االستحقاق من للتهرب "حجة" االنتخابات قبل التوافق عن الحدٌثو

 .(ٙ) الشعب فئات لكل الدٌموقراطً التمثٌل عن ٌكون ما ابعدٌجعل تلك المؤسسات  سوؾ

  حٌث ٌعتقدون أن  حماس حركةسواء على صعٌد االنتخابات، متنفذة تعارض  ان قٌاداتفهذا التٌار ووفق

ما سٌؤدي الى  ، ٕٙٓٓ ٌناٌر انتخابات فً علٌها حصلت التً األؼلبٌة على تحصل لنحركة حماس 

جزء  أصبح بل خالصا فلسطٌنٌا   أو حمساوٌا   شأنا   ٌعد الذي لمهو االمر ، وؼزة قطاع علىفقدانها السٌطرة 

من عدم  فتح حركةبعض مسؤولً ٌتخوؾ وعلى الجهة االخرى  .جماعة االخوان المسلمٌن مشروعمن 

 لٌحلوا مازن أبو الرئٌس ؼٌاب حٌن إلى حالها على األمور الستمرار ٌسعون لذا الفوز فً االنتخابات،

 أو رئٌس لتعٌٌن الدستورٌة المحكمة أو الوطنً أو المركزي للمجلس قرار خالل من انتخابات بدون محله

 الدستورٌة المحكمة قرار ٌكون وقد لسنوات، تجري ال قد والتً االنتخابات إجراء حٌن إلى مؤقتة قٌادة

 .(1السٌاق ) هذا فً استباقٌة خطوة التشرٌعً المجلس بحل

 التوافق بدال عن االنتخابات : التٌار الثانً :  -ب 

  لتنظٌم االنتخابات فً المرحلة الحالٌة، بسبب عدم االستعداد  الظروؾ، تتوفر الٌرى انصار هذا التٌار انه

عقبات والعدٌد من ال ،، وعدم االتفاق على الكثٌر من االهداؾ االستراتٌجٌةلسطٌنٌا ، والمعٌقات االسرائٌلٌةف

 المقاومة، ومصٌر مستقبل عملٌة التسوٌة وشكل: االتفاق على  التً تحول دون اجراء االنتخابات واهمها

المؤسسات  وتوّحد الثقة أجواء توّفر حدةاو ، وتشكٌل حكومةالفلسطٌنٌة االستراتٌجٌة خدمة فً السلطة

  .االقلٌمٌة األوضاع ظل الخارج، فً فًاالنتخابات  تنظٌم ، وصعوبةوتحضر االجواء لالنتخابات

 قضاٌا وتجاهل المؤسسات، وتوحٌد االنقسام قبل إنهاء وٌعتبر انصار هذا التٌار انه اذا جرت االنتخابات 

 المضمون عن بمعزل اإلجرائٌة، الشكلٌة الجوانب على والتركٌز االنقسام، وأسباب األساسٌة، الخالؾ

 محسوبة ؼٌر مؽامرة ستكون تحقٌقه، كٌفٌة وعلى ،االستراتٌجً المركزي الوطنً الهدؾ على واالتفاق

 .(8) تكتٌكٌة أهداؾ لتحقٌق الوقت، لكسب مناورة مجرد أو االنقسام، وإدارة المحاصصة ستكرس العواقب،

 الوطنٌة الحالة واعادة تأطٌر الوطنً، التوافق مبدأ على تقوم حلول وٌرى انصار هذا التٌار بضرورة تقدٌم 

 واعادة تشكٌل الفلسطٌنٌة، التحرٌر لمنظمة والتمثٌلً والقانونً السٌاسً الموقع وتعزٌز أطرافها، بكل

خالل االجتماع القادم  اإلسالمً، والجهاد حماس حركتا ذلك فً بما الجمٌع، تضم بحٌث التنفٌذٌة، اللجنة

 للمجلس المركزي الفلسطٌنً.

 اصالح منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة : –ثانٌا 

 والتنظٌمً القانونً المعّبر تعدّ  التً ،الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة مستقبلحول  النقاش ٌتواصل

 وعربٌة وطنٌة شرعٌة اكتسبت والتً الوطنً، وكٌانه وشخصٌته وهوٌته الفلسطٌنً الشعب وحدة والسٌاسً عن

  كافة. وجوده أماكن فً فلسطٌن لشعب والوحٌد الشرعً الممثل جعلها فً أسهمت ودولٌة وإقلٌمٌة

                                                           
ٙ
 ٕٕٓٓ/9/ٖٕصحٌفة الشرق االوسط  -بقلم  نبٌل عمرو   -انتخابات بٌن القول والفعل  - 
1
 مصدر سابق  - د. إبراهٌم أبراش  –إما انتخابات أو قٌادة مفروضة من الخارج  - 
8
 ٕٕٓٓ/9/9ٕمركز مسارات  –هانً المصري  -االنتخابات فً ظل االنقسام قفزة فً المجهول  - 
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 أخذ ٌتم بحٌث المنظمة، ألداء مراجعة التحرٌر، وإجراء منظمة وتفعٌل إلصالح ضرورة ثمة

 فً تمثٌل لها ٌكن لم جدٌدة فصائل ضم حٌث من سواء االعتبار، بنظر الصعٌد هذا على طرأت التً المستجدات

 هٌاكل إلى جدٌدة ومهنٌة فئوٌة وجمعٌات مدنً مجتمع ومنظمات شبابٌة نخب إضافة أو التحرٌر، منظمة

 والبرنامج والمٌثاق، والمؤسساتً، الهٌكلً للتنظٌم شامال   اإلصالح ٌكون أن ضرورة عن فضال   المنظمة،

ٌّد وأن وسواه، واإلعالمً السٌاسً والخطاب السٌاسً،  الشراكة مبدأ إلى تستند سلٌمة دٌمقراطٌة أسس على ٌش

ونقلت مركز القٌادة  التحرٌر، منظمةخاصة وان هناك الكثٌر من العوامل التً ساهمت فً تهمٌش  .(9) الحقٌقٌة

الى داخل االراضً الفلسطٌنٌة ، مما افقدها هوامش الحركة فً الخارج ، واصبح جزء كبٌر من الشعب 

ؼٌاب وادى الى  الفلسطٌنٌة، الوطنٌة الحركة ضعؾمما ا السٌاسٌة، المعادالت خارج ،الشتات فًالفلسطٌنً 

وتنقسم . (ٓٔالراهنة ) والمعطٌات الظروؾ فً دولٌة،وال واإلقلٌمٌة العربٌة الفلسطٌنً الوطنً العمل حواضن

  : ما بٌن االتجاهات التالٌة  التحرٌر منظمة إصالح عملٌة

 : التالً محاور الان ٌتم من خالل ٌجب ن اصالح منظمة التحرٌر ٌرى أاالتجاه االول ، 

 الفلسطٌنً، للشعب ووحٌدا   شرعٌا   وممثال   وطنٌة مرجعٌة باعتبارها التحرٌر منظمة دور تأكٌد سٌاسٌا ، .ٔ

 األهداؾو وطنً برنامج على التوافق الوطنٌة؛ بالثوابت االلتزام الوطنٌة؛ الوحدة وتعزٌز االنقسام إنهاءو

 .لذلك الالزمة اآللٌاتو والتكتٌكٌة، االستراتٌجٌة

 وفك الفلسطٌنٌة، السلطة مرجعٌة هً الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة أن قانونً، وبشكل التأكٌد، إعادة ، هٌكلٌا   .ٕ

 . منهما كل صالحٌات تحددو بٌنهما، العالقة تحدد قانونٌة ضوابط ووضع ،همابٌن االرتباط

 علٌها، وإعادة متفق آلٌات وفق الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة إلى اإلسالمً، والجهاد حماس ضم تنظٌمٌا ، .ٖ

 تمثٌل، أوسع لمصلحة ،االعتبارٌة والشخصٌات الشعبٌة، والمنظمات الفصائل تمثٌل نسب فً النظر

 المناطق فً األعضاء اختٌار آلٌة ورسم النسبً، التمثٌل قانون الوطنً وفق للمجلس نتخاباتال والتحضٌر

 .(ٔٔالتنفٌذٌة ) اللجنة ثم جدٌد، مركزي ثم انتخاب مجلس، فٌها االنتخابات إجراء ٌصعب التً

 منح المجلس المركزي صالحٌات المجلس الوطنً : االتجاه الثانً : 

  تم والتً الجتماعات المجلس الوطنً،  ٖٕالـٌرى انصار هذا التٌار بإمكانٌة االستفادة من قرارات الدورة

 ، وهو بذلك اصبح قادرا على اتخاذمركزياتخاذ قرار بمنح صالحٌات المجلس الوطنً للمجلس الخاللها 

التنفٌذٌة، وهناك  اللجنة أوضاع صٌاؼة إعادة فٌها بما ، المرحلة لضرورات القرارات الالزمة استجابة

وكذلك  مدرٌد، مفاوضات إلى ر الذهاباباتخاذ قر المركزي سابقة تارٌخٌة مشابهة تمثلت فً قٌام المجلس

  .الفلسطٌنٌة السلطة إنشاء قرار

 ما لتطبٌق ضمانة تشكلس العامٌن األمناء مشاركةأهمٌة كبٌرة ، الن لها  المركزي القادمة، المجلس دورة 

 توحٌد وإعادة اإلنقسام، نهاءإل العمل، آلٌاتخطط و ستتناول، خاصة وانها قرارات من عنها سٌصدر

 ٌعزز بما الفلسطٌنٌة، الفصائل جمٌعوضم  التنفٌذٌة، اللجنة تشكٌل وإعادة الفلسطٌنٌة، السلطة مؤسسات

  .منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةلـ واالعتباري والمعنوي والقانونً السٌاسً التمثٌلً الموقع

                                                           
9
 ٕٕٔٓ/ٔٓ/ٕٔصحٌفة الخلٌج  –الحسٌنً  مأمون -منظمة التحرٌر ومأزق اإلصالح  - 
ٔٓ
 ٕٕٓٓ/9/٘العرب اللندنٌة  –ماجد كٌالً  -لٌس لدى قٌادات الفصائل الفلسطٌنٌة ما تقدمه  - 
ٔٔ
 ٕٕٓٓ/8/9مركز مسارات  –هانً المصري  -للمرة الملٌون .. الرزمة الشاملة طرٌق الوحدة  - 



1 
 

 الوضع الدولً واالقلٌمً :  -ثالثا 

انعكس على وجود  ما الصٌنً، - األمٌركً عنوانه الصراع جدٌد، عالمً نظام ٌشهد العالم والدة

فً ؼٌاب  ،(إسرائٌلٌة تركٌة إٌرانٌة) مشارٌع ثالثة بٌنما  فً منطقة الشرق االوسط، ةإقلٌمٌ اتصراعاشتعال 

محركا رئٌسٌا التجاهات االوضاع الجٌوسٌاسٌة فً أصبحت الصراعات االقلٌمٌة وٌبدو أن  .العربً المشروع

 إسرائٌل، وستتقاطع إلى القٌادة موقع لتسلٌم تستعد واشنطن حٌث المتوسط المنطقة ، وتحدٌدا فً منطقة شرق

 سٌتوقؾ إلسرائٌل اإلقلٌمً الدور مستقبل فإن ثم ومن وإٌران، وتركٌا وفرنسا المتحدة والوالٌات روسٌا مصالح

  .(ٕٔاألخرى ) األطراؾ مع ذكٌة عالقات إدارة وعلى الفلسطٌنً، التحدي مواجهة على

 العربٌة العالقات الفلسطٌنٌة وتطبٌع القضٌة االسرائٌلٌة على تصفٌة –تستند الرؤٌة االمرٌكٌة 

 والطرٌق الحزام خطة على الطرٌق لقطع إٌران، ضد أمٌركً إسرائٌلً عربً تحالؾ إقامة بهدؾ اإلسرائٌلٌة،

 إلى الحاجة دون من الفلسطٌنٌة، القضٌة عقبة تجاوز إلى الجدٌد األوسط الشرق ٌؤدي أن أمل على الصٌنٌة،

  .(ٖٔ) الفلسطٌنٌٌن

 على مقتصرا   األمر ٌعد لم بحٌث التدهور، من مزٌد نحواالقلٌمً  الوضعانزالق وعلى الرؼم من 

 الفلسطٌنٌة العربٌة ٌبدو ان السلطة –العربٌة  العالقات تدهور أُِضٌؾ بل واالنقسام االحتالل تحدٌات مواجهة

بار ان هذا باٌدن"، باعت "جو فوز على أمل األمٌركٌة، االنتخابات اعتمدت "سٌاسة االنتظار" لمعرفة نتٌجة

 إلى والعودة والروسً، األوروبً الموقفٌن، مع الجدٌد مٌركًاندماج الموقؾ األ المجال امام  االحتمال سٌفتح

 ٌصلح ال لكنه أهمٌته، على باٌدن بٌن االختالؾ أنال ٌدرك دولٌة. اال ان هذا الخٌار  مرجعٌة وفق المفاوضات

 باإلستراتٌجٌة عنها وٌعبر ثابتة، وجوهرها األساسٌة، أهدافها فً األمٌركٌة السٌاسة كون علٌه، لالعتماد

الذي  باٌدن جو الدٌمقراطً، المرشحف .(ٗٔأمٌركً ) رئٌس أي علٌها ٌخرج أن ٌستطٌع وال المحددة، األمٌركٌة

 نتنٌاهو – ترامب رؤٌة لكنه ٌرى أن إسرائٌل، وتأٌٌده الصهٌونٌة مٌوله ٌخفً ال ٌهودٌة، أصول ٌنحدر من

 أمن عّرض“ الذي ترامب للخطر، وهاجم" دٌمقراطٌتها" و الٌهودٌة وهوٌتها واستقرارها إسرائٌل أمن تعّرض

 العقوبات فرض على تقوم جدٌدة استراتٌجٌة وبنى إٌران، مع( النووي) االتفاق ألؽى عندما للخطر إسرائٌل

ا باعتبارها إٌران، مواجهة فً صهٌونً – عربً تحالؾ وتأسٌس المنفردة، ا تهدٌد   ٌ ا إقلٌم  إلسرائٌل خطر 

  . (٘ٔالعربٌة ) األنظمة وبعض

 وهو ما سٌؤدي الى تمرٌر صفقة القرن ، وستتعّزز فوز ترامب؟الموقؾ احتماالت هذا وٌتؽافل 

 السلطة وسٌكون مصٌر، والحروب التوتر من مزٌد نحو المنطقة وستتجه ،األنؽلٌكانً" الٌمٌن" سطوة

 "البانتوستانات" نظام تقبل وأمنٌة سٌاسٌة قٌادات إٌجاد على سٌعمل الذي الصهٌونً مرتبطا بالكٌان الفلسطٌنٌة

ا ذاته السٌنارٌو ٌتحقق ، وقدوالحروب الحصار من لمزٌد ؼزة قطاع وسٌتعّرض المنعزلة، الفلسطٌنٌة  ٌ  إذا جزئ

 ٕٓ فً السلطات وتسلٌم الثانً، تشرٌن/ نوفمبر ٖ فً االنتخابات بٌن ما الفاصلة الفترة إن إذ باٌدن، فاز ما

  .األرض على جدٌدة حقائق إلٌجاد لنتنٌاهو مواتٌة تكون قد الثانً، كانون/ ٌناٌر

                                                           
ٕٔ
 ٕٕٓٓ/9/9القدس العربً  –نوار إبراهٌم  -؟ الخواجةعمامة الخالفة أم قبعة … من ٌستقر على رأس الشرق األوسط - 
ٖٔ
 ٕٕٓٓ/9/ٕٕمركز مسارات  –هانً المصري  -القضٌة الفلسطٌنٌة فً مرحلة انتقالٌة : إما .. أو  - 
ٔٗ
 المصدر السابق. - 
ٔ٘
 ٕٕٓٓ/9/ٖٕمركز الناطور للدراسات  –معٌن الطاهر  -فً انتظار باٌدن  - 
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 مستقبل السلطة الفلسطٌنٌة :  -رابعا : 

 االحتالل مع باالتفاقات االلتزامعندما قررت وقؾ  السلطة، مواقؾ فً جّدٌة األكثر التحّول جاء

 ووقؾ الؽربٌة، الضّفة من أجزاء لضمّ  مشروعه عن نتنٌاهو بنٌامٌن إعالن بعد األمرٌكٌة، المتحدة والوالٌات

 أزمة،  السٌاسٌة األزمة هذه ورافقت المقاّصة، أموال استالم رفض بقرار ذلك وأتبعت األمنً، التنسٌق

 ، المقاّصة أموال استالم رفضها بسبب موّظفٌها رواتب دفع عن السلطة وعجز كورونا، أزمة جّراء اقتصادٌة،

ا، أكثر الفلسطٌنٌة السلطة واقع باتو  : التالٌة الخٌارات امام واصبحت تقؾ  ؼموض 

 :السلطة  وظٌفة تغٌٌر: الخٌار األول 

 اإلدارٌة، المهّمة فً وظٌفتها وحصر االتفاقٌات، من وتحرٌرها الفلسطٌنٌة ، السلطة وظٌفة تؽٌٌر اقتراح 

 رهن البدائل الفلسطٌنً المجتمع ٌترك ال الخٌار الفلسطٌنٌة ، هذا التحرٌر لمنظمة السٌاسٌة المهّمة نقل مع

 وطنً نحو برنامج التحّول خّطة لتأسٌس الوطنٌة، الوحدة استعادة إلى السٌنارٌو هذا اإلسرائٌلٌة ، ٌحتاج

 وتسوٌق اإلقلٌم، على مواقفهم لفرض الفلسطٌنٌون ٌتحّول أن بمعنى العالقات اإلقلٌمٌة، شامل واعادة بناء

 .(ٙٔالدولٌة ) المحافل فً الفلسطٌنٌة الرؤٌة

 بٌن فتح وحماس والذي حدد أن المرحلة االولى من  ع إسطنبول،اوٌتعارض هذا الخٌار مع مخرجات اجتم

، ما ٌعنً استمرار وجود السلطة الفلسطٌنٌة  تشرٌعً" "مجلس االنتخابات "المتتالٌة" ستتمثل فً انتخاب

 ذاتٌة" "سلطة إطار فً السٌاسً الحل بٌن ربطت التً خطة ترامب مع "وظٌفٌا" و "هٌكلٌا" بما ٌتوافق

 (.1ٔاالقتصادي ) بالسالم

 : االحتالل تحت فلسطٌن دولة الخٌار الثانً : اعالن

  القراروكذلك ، 9ٗ1ٔ-ٔٔ فًالصادر  8ٔٔ المتحدة األمم فلسطٌنٌة الى قرارالدولة الشرعٌة تستند 

 نوفمبر 9ٕ فً والستٌن السابع اجتماعها فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة علٌه والذي صوتت 9ٔ/1ٙ

 عضو غٌر "دولة صفة الفلسطٌنً، والذي قرر منح فلسطٌن الشعب مع للتضامن العالمً فً الٌوم ،ٕٕٔٓ

، فً عضو" غٌر "دولة إلى عضو" غٌر "كٌان ، ما ٌعنً تؽٌٌر صفة فلسطٌن منالمتحدة" األمم فً

 الجنائٌة المحكمة مثل دولٌة لمنظمات االنضمام إمكانٌة هذه الصفة وتتٌح. نموذج مشابه لدولة الفاتٌكان

 األممٌة المنظمة فً الجدٌدة صالحٌاتها بموجب مرة ألول التصوٌت فً حقها فلسطٌن ومارست الدولٌة،

 .السابقة بٌوؼوسالفٌا الخاصة الدولٌة الجزاء محكمة قضاة أحد النتخاب بالتصوٌت ،ٖٕٔٓ نوفمبر 8ٔ فً

 احتالل دولة إسرائٌل بأن الواقع وصؾ أن ٌعٌد االحتالل تحت دوله ومن شأن قرار اعالن فلسطٌن 

 وال 8ٔٔ التقسٌم قرار بموجب قانونٌة شرعٌة  لها وفلسطٌن 8ٖٖو ٕٕٗ االمن مجلس قراري بموجب

 أراضً" المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً اعتبار تحاول التً إسرائٌل وممارسات بإجراءات القبول ٌمكن

 حقوقه ممارسة الفلسطٌنً الشعب حق من فان  هنا من، "محتلة دولة أراضً" ولٌست "علٌها متنازع

 انتخابات إجراء الفلسطٌنً للشعب وٌحق مكتسب حق المحتل االقلٌم على السٌادة ان اعتبار على كاملة

 "التشرٌعً المجلس" مسمى وتؽٌٌر أوسلو التفاق خاللها من تحتكم وال والوطنٌة الشعبٌة شرعٌتها تستمد

                                                           
ٔٙ
 ٕٕٓٓ/٘/ٕٙ، ٕٔموقع عربً  -عن حّل السلطة.. وسؤال ما العمل؟!، ساري عرابً،  - 
ٔ1
 ٕٕٓٓ/1/9ٕ لإلعالمأمد  –حسن عصفور  - ”تشرٌعً كوشنر“أم ” برلمان دولة“أي انتخاب فلسطٌنٌة نرٌد:  - 
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 اإلجراءات اتخاذ األمم ومجلس المتحدة األمم على ٌفرض بالتالً ، وهذا"فلسطٌن دولة"برلمان  مسمى إلى

 ومبادئ للمٌثاق منافً وضع ذلك عن نشأ ذلك فً تقاعست وإذا ، اإلسرائٌلً االحتالل  بإنهاء الكفٌلة

 من للتحرر المشروعة الوسائل كافة الى  اللجوء العالقة صاحب للشعب ٌبرر وهذا الدولً، القانون

 .(8ٔاالحتالل ) مقاومة فً الطبٌعً لحقه وممارسة االحتالل

 نه ونظرا لمعضلة الجؽرافٌا وسٌطرة اسرائٌل جؽرافٌا وفرضها التباعد بٌن شقً الوطن ، الضفة وؼزة ، فا

 خالل من منهما كل خصوصٌة تراعً والقطاع الضفة بٌن فٌدرالٌة لعالقةمكان دولة فلسطٌن التأسٌس بإ

 فً محلً وبرلمان ، القدس ذلك فً بما الضفة فً محلٌة وحكومة القطاع فً محلٌة لحكومة التأسٌس

 الضفة فً الفلسطٌنً للكل فٌدرالٌة حكومة وبالتوازي ، القدس ذلك فً بما بالضفة محلً وبرلمان القطاع

 الداخلً الشأن على مقتصرة المحلٌة الحكومات صالحٌات وتكون .لها فٌدرالً وبرلمان والقطاع والقدس

 الحكومة تكون بٌنما وخصوصٌتها، شؤونها تراعً التً الداخلٌة قوانٌنها لها تكون بحٌث منها لكل المحلً

 كل فً الوالٌة صاحبة وحدها وهً الفلسطٌنٌة األراضً كل فوق الدستورٌة الوالٌة صاحبة هً الفٌدرالٌة

 .(9ٔالدولً ) والتمثٌل والعالقات والدفاع واألمن الخارجً بالشأن ٌتعلق ما

 الخٌار الثالث : الدولة الواحدة : 

 دولة بدأت العدٌد من الهٌئات والشخصٌات فً اعادة طرح مشروع "الدولة الواحدة " الذي ٌقوم على إقامة 

 .متساوٌة بحقوقوٌتمتعان ، "والٌهودي الفلسطٌنً الشعبٌن تضم التارٌخٌة فلسطٌن أرض على موحدة

 الدولتٌن، فالّضفّة حل أسس تقوٌض تمكن من المتطرؾ اإلسرائٌلً وٌرى انصار هذا الرأي أن الٌمٌن

ٌّة ٌّة األرض ُصلب هً والقدس، الؽرب عنها، واصبحت اسرائٌل " إسرائٌل" ولن تتنازل وجوهرها الّتورات

ٌّة، الّضّفة نصؾ من تسٌطر بالفعل على أكثر ٌّة   دولة   قٌام بمكان الّصعوبة من ما ٌجعل الؽرب  بسبب فلسطٌن

ٌّة المقّومات إلى افتقادها ٌّة الّسٌاد ٌّة واألمن ٌّة الّسٌطرة بحكم واالقتصاد ، اضافة الى رفض  علٌها اإلسرائٌل

ٌّة   العتبارات   القدس عن التخلًّ" إسرائٌل" ٌّة   سٌاس ٌّة ، ورفضها عودة ودٌن ٌٌّن الالجئٌن واقتصاد  الفلسطٌن

 . المنال بعٌد أصبح قد الدولتٌن حل أن علٌه متفق شبه لدولٌة. وباتوفق قرارات الشرعٌة ا

  فشل فً ظل  السٌاسٌة، اهدافهم مجمل فً النظر عادةن بإٌن مطالبٌٌالفلسطٌنووفق اصحاب هذا الرأي فان

 االستٌطانٌة التً ادت الى زٌادة أعداد جراءات، فً ضوء اإلالدولتٌن" مستبعدا   واصبح "حل ،المفاوضات

مستوطن، كما  الؾ 1ٕٓ من ألكثر المستوطنٌن أعداد مستوطنة ، وتضاعفت ٕٕٓ من ألكثر المستوطنات

 .ترامبصفقة سرائٌلٌة ، وومخططات الضم االوممارسات االحتالل القمعٌة،  األراضً، تصاعد مصادرةو

  البحر والنهر ، واحدة ما بٌن  دٌمقراطٌة دولة اقامة اجل من العملتلك العوامل تدفع باتجاه ضرورة

 الصراع بحل كفٌال   فقط لٌس الحلوٌعتبرون ان هذا  .الشعبٌن الفلسطٌنً واالسرائٌلً بسالم فٌها ٌتعاٌش

  الطولى الٌد ٌعطً ان دٌموؼرافٌة وألسباب البعٌد المدى على سٌؤدي وإنما اإلسرائٌلً الفلسطٌنً

 خاصةالٌهودٌة،  الدولة إقامة فً الصهٌونً للحلم حد وضع سٌتمو األؼلبٌة ٌصبحون عندما للفلسطٌنٌٌن

 اسرائٌل فً الٌهود فعدد .التارٌخٌة فلسطٌن فً االسرائٌلٌٌن الٌهود لعدد مساو العرب الفلسطٌنٌٌن عدد وان

 ،(ٓٓٓٗ٘ٗاخرٌن) والجوالن، الشرقٌة القدس سكان فٌهم بمن ٓٓٓ,9ٖٓ,ٔ والعرب ٙ ٓٓٓ,8ٓٙ،

                                                           
ٔ8
 م9ٕٔٓ-ٓٔ-1ٕصحٌفة الدستور  –علً ابو حبلة  -فلسطٌن دولة تحت االحتالل.. أهمٌة ذلك فً القانون الدولً  - 
ٔ9
 ٕٕٓٓ/1/9ٕالقدس  –بقلم المحامً زٌاد أبو زٌاد  -م أم تأسٌس لفٌدرالٌة وواقع جدٌد اإلنتخابات : إجترار لإلنقسا - 



ٔٓ 
 

 والقطاع الضفة فً الفلسطٌنٌٌن عدد اما ،ٕٕٓٓ نٌسان فً االسرائٌلٌة المركزٌة االحصاء دائرة حسب

 عدد خصمنا فإذا ،الفلسطٌنٌة المركزٌة االحصاء دائرة حسب 9ٕٔٓ سنة اواخر فً ملٌون ٘ حوالً فٌبلػ

 فً الفلسطٌنٌٌن عدد فان الفا، ٖٓ- ٕٓ بٌن عددهم ٌتراوح والذٌن المحتل الجوالن فً العرب السكان

 (ٕٓالؾ ) 9ٓٓو مالٌٌن ستة حوالً ٌبلػ التارٌخٌة فلسطٌن

 إجرائٌة لهذا التصور، اال ان اصحاب هذا الرأي  وعدم طرح تفاصٌل وبٌنما ٌتسم هذا الطرح بالؽموض

 الوسائل ، بكافة الحل هذا تناول دوائر والتركٌز على توسٌع والتسمٌات، ٌرون بضرورة تجاوز التعرٌفات

 المتحدة، واالسرائٌلٌٌن والوالٌات الفلسطٌنٌٌن من السٌاسٌة العملٌة أطراؾ إقناع أجل من المتاحة،

 .(ٕٔالواحدة ) الدولة حل إلى الدولتٌن حل من الفلسطٌنٌة للقضٌة السٌاسً الحل مسار بضرورة تؽٌٌر

 التٌار المعارض: 

  اضطراب  وٌعكس الفلسطٌنً السٌاسً النظام ضعؾ موقع من ٌنطلقٌرى المعارضون لهذا الخٌار انه

والمتضاربة، ما بٌن مشروع  ما افرز العدٌد من المقترحات والمشارٌع المتعددةوهو ،  السٌاسً المشهد

الدولة الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة ، ومشروع دولة ؼزة ، ومشروع ، ومشروع الفٌدرالٌة او 

 الواحدة" مشروع "الدولة جدٌد، وٌأتً الكونفدرالٌة مع االردن، ومشروع روابط القرى الذي ٌبعث من

 مؽامرة القومٌة ثنائٌة الواحدة الدولة فكرة طرحوٌعتبرون ان  .(ٕٕ) وارباكا   تعقٌدا   السٌاسً المشهد لٌزٌد

 اخرى من وصوال الى سنوات الوطنً المشروع ونهاٌة الدولتٌن حل اذ ٌتجاوز النتائج، مضمونة ؼٌر

 لمواصلة مشارٌعها االستٌطانٌة.الفرصة  ستمنح إسرائٌل المفاوضات

 " ا   الّصعوبة ؼاٌة فً تجعله وتعقٌدات إشكالٌات ٌشهد "الواحدة الّدولةاضافة الى ان ٌّ ا ، فلسطٌن ٌّ  وإسرائٌل

ٌّة من بدءا   ٌّة الهو ٌّة والّطبٌعة والقوم ٌّة الّثقاف ٌّة، والّدٌن خاصة وانه  واسمها، الّدولة بشكل وانتهاء   والّتارٌخ

ٌّة األسطورة سٌنقض   ".إسرائٌل"لـ المؤّسسة الّصهٌون

 التً تشكل تهدٌدا استراتٌجٌا لدولة اسرائٌل ،  الدٌموؼرافٌة ٌبدو هذا الخٌار مستبعدا فً ضوء المخاطرو

ما تؤكده القوانٌن التً ذا ، وه"دٌمقراطٌة دولة" ولٌس "دولة عنصرٌة"وسٌؤدي هذا الخٌار الى قٌام 

 اإلسرائٌلً مخططات الٌمٌنالذي كشؾ عن . قانون القومٌة الٌهودٌة واهمهافً اسرائٌل، صدرت 

 الٌصبح  التً الدرجة إلىارض فلسطٌن التارٌخٌة  فً الفلسطٌنً الوجود تقلٌصاالستراتٌجٌة الهادفة الى 

 .أمنٌا تهدٌدا ٌشكل

 الذي الفلسطٌنً الوطنً المشروع تجاوزٌو 1ٙ حدود على المستقلة الدولة هدؾ إسقاط ٌعنً الفكرة طرح 

ٌُحدث .م988ٔسنة  الجزائر فً الوطنً المجلس دورة فً أسسه ُوِضعت ، الرسمً الموقؾ فً ارباكا   وس

  جدٌدة. ومرجعٌة لشرعٌة والتأسٌس والعربٌة، الدولٌة الشرعٌة قرارات ٌطرح امكانٌة تجاوزسو

 كلما آلخر هدؾ من االنتقال ٌتم بحٌث الوطنً النضال وبهدؾ الفلسطٌنٌة بالحقوق التالعب ٌجوز ال 

 من باالنتقال التهدٌد ٌجوز ال و .الوطنً الهدؾ تحقٌق فً السٌاسٌة النخبة فشلت أو المفاوضات تعثرت

 ."الواحدة الدولة" - أعلى حد - إلى" 9ٙ1ٔ حدود على دولة" – األدنى الحد - ٌمثل هدؾ

                                                           
ٕٓ
 ٕٕٓٓ-ٙ-8وكالة معا  - موسى الرماوي  -لم ٌبق اال حل الدولة الواحدة  - 
ٕٔ
 ٕٕٓٓ-9-8الجزٌرة  -محمود عبد الهادي  -نظرات وعبرات | االنتقال إلى حل الدولة الواحدة  - 
ٕٕ
 م.ٕٕٓٓ-8-٘مركز الناطور للدراسات  –د. إبراهٌم أبراش  -الواحدة أن تكون بدٌال  عن حل الدولتٌن؟  هل ٌمكن للدولة - 
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 وانتفاضة ثالثة :  وطنٌة وحدة: الخٌار الرابع 

 ٌّة وحدة وتطوٌر  الحالٌة التحّوالت على البناء ٌّة مقاومة نحو والدفع الخطاب، فً روتؽٌٌّ  وطن  قابلة شعب

  وفق العدٌد من المؤشرات: وقت الثالثة، التً اصبحت مسألة وصوال الى االنتفاضة المتدرج للتوسع

 والجرائم وخارجٌا ، ، داخلٌا   الفلسطٌنً الشعب لها ٌتعرض والسٌاسٌة التً االقتصادٌة الضؽوط -ٔ

 .اإلسرائٌلٌة الحكومة من ومشارٌع االستٌطان وهجمات المستوطنٌن االرهابٌة، المدعومة اإلسرائٌلٌة،

 الى أكثر ٕٕٓٓ العام وصلت خالل المنازل ومصادرة االراضً ، احتاللٌة ؼٌر مسبوقة لهدم إجراءات -ٕ

 اقتحامات، واألسرى على والضؽوط الٌومٌة، االعتقال حمالتو مجتمعة. سابقة سنوات فً هدم الذي من

 .الحواجز علىالعمال  ذاللإ، والمناطق الفلسطٌنٌة

 .«األونروا» الفلسطٌنٌٌن الالجئٌن وتشؽٌل ؼوث وكالة تصفٌة مسلسل تواصل -ٖ

 التقسٌم وفرض الشرٌؾ اإلبراهٌمً والحرم األقصى المسجد رأسها وعلى المقدسات، على االعتداءات -ٗ

 .(ٖٕخطٌرة ) من أكثر سابقة فً والمكانً الزمانً

 المفتوحة  من المواجهة السلطة السٌاسً ومخاوؾ الخطّ  فً التوازن بٌن التحّول وبٌنما ٌراعً هذا الخٌار

اال ان هذا الخٌار ٌتطلب موقفا واضحا من السلطة  تلك المواجهة، فرص االحتالل، وٌسمح بتقلٌل مع

 وإعادة والدولٌة، اإلقلٌمٌة العالقات نمط تؽٌٌر وٌتطلب البدائل، وامتالك التحّول، الفلسطٌنٌة بضرورة

 خسائرها عن السلطة وٌعوض الفلسطٌنٌٌن، صمود وٌعزز المستجدة، الفلسطٌنٌة الرؤٌة ٌخدم بما تشكٌلها

 البٌانات ٌتخطى منظم، منهجً لجهد بحاجةاال انه (. ٕٗاالحتالل ) ضؽوط عن الناجمة االقتصادٌة

الشعب الفلسطٌنً  طاقات لتفجٌر فاعلة كأداة الشعبٌة، المقاومة وتفعٌل تطوٌرحتى ٌمكن  الموسمٌة،

  التدقٌق فً المعطٌات التالٌة :ٌتطلب ولكنه  .(ٕ٘الصمود ) على قدرته وتعزٌز

 موحدة قٌادة بوجود طالب مازن أبو فالرئٌس، فٌما ٌتعلق بموضوع المقاومة قائمة الخالفات الزالت  .ٔ

 بٌن الشكوكفان ولذلك ، المقاومة أشكال كل علىت حماس والجهاد أكد بٌنما ،سلمٌة شعبٌة لمقاومة

اآلخر،  الفرٌق لصالح الشارع انفالت ٌخشى فرٌق كلفبٌنهما،  العالقة ٌحكم الذي العنوانتمثل  الجانبٌن

قمعت  وإن ،الفاعل حضورها تعاود أن لها أمكن نجحت فإن الضفة، فً لمظاهرات متحمسة كانت حماسف

وشٌطنتها، وفً المقابل فان حركة فتح ستسعى الستعادة نفوذها ونشاطاتها  فتح على للهجوم جٌدة مادة فتلك

 .(ٕٙفً قطاع ؼزة وهو ما ٌمكن ان ٌؤثر على استقرار حكم حماس وسٌطرتها )

 ٌوازي قد الكفاحً العمل أشكال على فاالتفاق الفصائلٌة، لالجتهادات تترك وأال المواجهة، سبل تحدٌد .ٕ

ففً الضفة الؽربٌة كٌؾ  .مقاومة أشكال من تفرضه وما المهام لتداخل السٌاسً، البرنامج على تفاقاال

 ضرورةباعتبار ان كالهما  الرؤٌة تؽٌٌر ٌتمس هلو عسكرٌةٌات العملالو شعبٌةال مقاومةسٌتم تفعٌل ال

 أجنحةتتعلق بوجود  ألنها تعقٌدا، أكثر األمنٌة المسألة تعتبر ؼزة، قطاع وفً .؟االحتالل ظل فً كفاحٌة

  .(1ٕ) ها الخاصةاستراتٌجٌات ولها ،(التوافق حال )فً المركزٌة السلطة من أقوى سالحا تمتلك عسكرٌة
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ٕٔ 
 

 رؤٌة استراتٌجٌة وتوصٌات : 

  المحاور والصراعات االقلٌمٌة محركا رئٌسٌا التجاهات االوضاع الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة ، تشكل

 ستتقاطعحٌث إسرائٌل،  إلى القٌادة موقع لتسلٌم تستعد واشنطن حٌث المتوسط وتحدٌدا فً منطقة شرق

 إلسرائٌل اإلقلٌمً الدور مستقبل فإن ثم ومن وإٌران، وتركٌا وفرنسا المتحدة والوالٌات روسٌا مصالح

 .(8ٕاألخرى ) األطراؾ مع ذكٌة عالقات إدارة وعلى ،"الفلسطٌنً التحدي" مواجهة على سٌتوقؾ

 فً لعبة المحاور  اسطنبول االخٌر بٌن فتح وحماس الى احتماالت تورط الفلسطٌنٌون اشار لقاءبٌنما و

 على محموما   صراعا   التقلٌدٌة الكبرى المنطقة قوى فٌها تخوض التً المرحلة هذه فً سٌما ال االقلٌمٌة،

ان تركٌا تتمتع  ٌة فًهذه الرؤ منافع وبٌنما تتجلى مصالحها، من األقصى الحد ٌخدم إقلٌمً نظام إنتاج

والتً تؤهلها  العسكرٌة، قوتها عن كبٌرة ، فضال   إقتصادٌة قوة وتمتلك المنطقة هامة فً إقلٌمٌة بمكانة

هذه  تداعٌات تتمثل فً اال ان هناك فً المقابل العدٌد من المخاطر .اإلقلٌم على إسرائٌل لرفض هٌمنة

وتوضٌح حقٌقة عدم  لشرح  فلسطٌنً جهد ٌتطلب الذي األمر ، العربٌة الفلسطٌنٌة العالقات الرؤٌة على

 .(9ٕانحٌاز الفلسطٌنٌون الى تلك المحاور )

  ،من  ،الفلسطٌنٌة للقضٌة اقلٌمً حل لفرضبعض التقدٌرات ترى بحتمٌة نجاح سعً االدارة االمرٌكٌة

بعض اسرائٌل و ٌضم ،اقلٌمً صٌاؼة نظامعبر اعادة رسم الخرٌطة الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة ، خالل 

 بالضرورة لٌس نا نعتقد انهاال اناالستراتٌجٌة،  امصالحه خدمةل ،جدٌدة إقلٌمٌة تحالفات الدول العربٌة فً

 سبب:  من ألكثر ،لتلك المخططات النجاح ٌكتب ان

A. ٌنرالمحو مع سٌتصادم هنا المقصود المحور ولكن االقلٌمً، االمن ٌحقق ان ٌجب اقلٌمً تؽٌٌر أي 

 ألي فٌها ٌسمح لن االستقرار عدم من حالة فً المنطقةما سٌدخل  والتركً، االٌرانًالفاعلٌن فً المنطقة ، 

 .االستنزاؾ معركة وقود فسٌكون معها المتحالؾ العربً الطرؾ اما ،”اسرائٌل“ ؼٌر بالهٌمنة طرؾ

B. مع المعلن ؼٌر الحذر وحلفها ولٌبٌا سورٌا فً الروسً بالتواجد المنطقة فً سخونة ٌزداد الدولً الصراع 

 من للخروج تسعى المتحدة الوالٌات كانت الذي الوقت وفً. المنطقة فً االمرٌكً النفوذ لمواجهة اٌران

 الى بقوة تدخل الصٌن ان وجدت هناك االقلٌمٌة القوى مع بالتعاون الصٌن لحصار شرقا واالتجاه المنطقة

 .(ٖٓ) امرٌكٌة نفوذ كمنطقة المحسوب االوسط الشرق

 ننا نوصً بالتالًإالمعطٌات السابقة فوفق 

 باتجاه السلطة، تقاسم أو الشراكة مجرد من وأكثر التوافق، من أكثر ٌتطلب الفلسطٌنً الوضع استنهاض .ٔ

 وتفعٌل بناء ودٌمقراطٌة، مع ضرورة إعادة وطنٌة مؤسسٌة أسس على الفلسطٌنٌة الكٌانات بناء إعادة

 هً االنتخاباتولذلك فان  .الوطنٌة الخٌارات ةؼصٌا وإعادة هٌئاتها، شرعٌة وتجدٌد التحرٌر، منظمة

اعتمادها،  ٌنبؽً التً الوطنٌة الخٌارات وضمنها المطروحة، القضاٌا حول الخالفات لحسم األسلم المدخل

 الحالة إلخراج المركزٌة تمثل الحلقة المؤسساتً، الطابع ذات القضاٌاخاصة وان  .دٌمقراطٌة بطرٌقة
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ٖٔ 
 

 السٌاسً، وهذا ما ٌتطلب توفٌر والبرنامج الموحدة، الوطنٌة بالمؤسسات وتزوٌدها أزمتها، من الفلسطٌنٌة

 السابقة.  السلبٌات وتجاوز الوطنٌة والشراكة اإلئتالؾ مبدأ لتأكٌد المؤسساتٌة واآللٌات الشروط

العدٌد من المعضالت دون البحث المعمق فً ، موضوع االنتخابات التركٌز على هناك تخوؾ من  .ٕ

الرئٌسٌة التً تحول دون اصالح النظام السٌاسً الفلسطٌنً، وهو ما ٌعنً استمرار االنقسام وٌعزز من 

خطورة تطوره لٌصبح انفصاال ، ما ٌخدم المشارٌع المطروحة لفرض القٌادة البدٌلة على الشعب 

 ونضالٌة، سٌاسٌة إستراتٌجٌة هاعن تنبثق شاملة رؤٌة على ضرورة االتفاقالفلسطٌنً. ولذلك نرى ب

 المصلحة معٌار وفق الفلسطٌنً البٌت وترتٌب الداخلً اإلصالح عملٌة ٌضمن شامل سٌاسً وبرنامج

تحدٌد الوطنٌة، و المؤسسات وحدة استعادة إلى للوصول ملزمة توافقٌة عمل تحدٌد آلٌاتو .(ٖٔالوطنٌة )

 . االحتاللمواجهة وادوات  آلٌات

 النتخابات االستعداد األساسٌة مهمتها تكون مصؽرة تكنوقراط فلسطٌنٌة حكومة تشكٌلهناك ضرورة  .ٖ

 المؤسسات وتوحٌد الشراكة، والقدس ، وتحقٌق وؼزة الضفة فً فلسطٌن لدولة ورئاسٌة برلمانٌة

 .القانون سٌادة وتوفٌر االنقسام، آثار فعال، ومعالجة وظٌفً الفلسطٌنٌة وفق هٌكل

 مقاومته احتالل ٌجب هناك بأن الواقع وصؾ أن ٌعٌد "االحتالل تحت دوله" فلسطٌن من شأن قرار اعالن .ٗ

 ٕٕٗ االمن مجلس قراري بموجب احتالل دولة فإسرائٌل .الدولٌةوالشرعٌة  المتحدة األمم قرارات وفق

 "أراضً المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً باعتبار القبول ٌمكن وال ،قانونٌه شرعٌه لها وفلسطٌن 8ٖٖو

اضافة  ،9ٗ1ٔ-ٔٔ فً 8ٔٔ المتحدة األمم حٌث تستند شرعٌة الدولة فلسطٌنٌة الى قرار، علٌها" متنازع

 صفة والذي قرر منح فلسطٌن م،ٕٕٔٓ-ٔٔ- 9ٕ فً 1ٙال اجتماعها فً 9ٔ/1ٙاالمم المتحدة  الى قرار

 "دولة إلى عضو" غٌر "كٌان ، ما ٌعنً تؽٌٌر صفة فلسطٌن منالمتحدة" األمم فً عضو غٌر "دولة

ولذلك ٌمكن دراسة خٌار اجراء أن تكون االنتخابات القادمة . ، فً نموذج مشابه لدولة الفاتٌكانعضو" غٌر

 .فلسطٌن"، ولٌس "مجلس تشرٌعً" للسلطة الفلسطٌنٌة دولة هً "لبرلمان

 وتصعٌد السٌاسٌة الخالفات وتجاوز المٌدانٌة الوحدة إلى للوصول األقصر الطرٌق الشعبٌة تعتبر المقاومة .٘

 سٌاسة إلى واإلنتقال، الجماهٌرٌة الحالة وعموم الفصائل بٌن التقارب خلق عن الوطنٌة، فضال   المواجهة

وٌتطلب  .الضم مخططات ومع ،«ترامب رؤٌة» ومع اإلحتالل، مع الشاملة والمواجهة الحقٌقً، اإلشتباك

 شعبنا على ٌومٌا   عدوانا   باعتباره اإلسرائٌلً االستٌطانً االستعمار ضرورة اعادة تعرٌؾهذا الخٌار 

 ،ٕٕٔٓ -1ٙ/9ٔ المتحدة لألمم العامة الجمعٌة قرارو ،ٕٙٔٓ-ٖٖٕٗ األمن مجلس قرارووفق وأرضنا ، 

 شعبنا حق علىأكدت و اإلحتالل، تحت باعتبارها والقطاع للضفة القانونٌة المكانة على التأكٌدفقد أعٌدت 

 وقانونا ، ضمنا   ٌعنً ما أي ،1ٙ الـ حدود على القدس وعاصمتها المستقلة دولته وإقامة منه، الخالص فً

  .(ٕٖ) واستقالله وحرٌته الوطنٌة وسٌادته أرضه سالمة عن دفاعا   اإلحتالل ضد النضال فً شعبنا حق
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